 22العالم

الجمعة  8كانون الثاني  2010العدد 1013

عام على عدوان غزة
إعداد الملف حسام كنفاني

ّ
منذ اليوم األول للعدوان ،وجهت «حماس» أصابع االتهام ّإلى السلطة الفلسطينية
لتنسيقها مع القوات اإلسرائيلية في الحرب على قطاع غزة .اتهام بقي في إطار الشبهات ،غير ّ
أن األيام التالية لتوقف الحرب أماطت اللثام عن عدد من التقارير اإلسرائيلية والعربية ،التي تعزز
تلك الشبهات .تقارير عن وثائق وتسجيالت ،أسندت بتصريحات إسرائيلية عن دور ما للسلطة،
التي واظبت على اإلنكار

السلطة وشبهة التآمر:
وثائق وتسجيالت ...وغولدستون

 ...وشاليط أيضًا!
ّ
شبهات التآمر لم تقتصر على العدوان ،بل تعدته إلى صفقة تبادل األسرى
بني حركة «حماس» وإسرائيل إلطالق الجندي األسير جلعاد شاليط .شبهات
كان يتم تداولها في وسائل اإلع�لام اإلسرائيلية ،وحتى من بعض مسؤولي
الحركة اإلسالمية .لكن وزير الخارجية اإلسرائيلي ،أفيغدور ليبرمان ،أكدها
في تصريح رسمي من كوبنهاغن في تشرين الثاني املاضي ،معلنًا أن الرئيس
الفلسطيني م��ح��م��ود ع��ب��اس أع����رب ع���ن م��ع��ارض��ت��ه ل��ص��ف��ق��ة ت���ب���ادل األسرى،
موضحًا أن أبو مازن «أجهض الصفقة بدواعي أنها ستؤدي إلى تصعيد في
أعمال العنف ضد رجال فتح في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وفي الثامن والعشرين من تشرين الثاني ،ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية أن سلطة
رام ال��ل��ه ت��ع��وق إن��ج��از صفقة ت��ب��ادل األس���رى خشية ارت��ف��اع أس��ه��م «حماس»
في الشارع الفلسطيني .وأضافت أن السلطة في رام الله تضع عراقيل أمام
ّ
وتصر على صفقة حسن نوايا تفرج خاللها الحكومة
إنجاز صفقة التبادل،
اإلسرائيلية عن سجناء فتحاويني.

أين كانت السلطة من العدوان على قطاع
ّ
ّ
غ������زة؟ وه����ل ح�����دة االن���ق���س���ام الفلسطيني
ت��س��م��ح ل��ل��س��ل�� ّط��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة بالتآمر
ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة ل��ض��رب ح��رك��ة «حماس»
ف��ي مقتل ،واس��ت��ع��ادة السيطرة على هذا
ال���ش���ري���ط ال��س��اح��ل��ي؟ وه����ل ي��س��ت��ح��ق هذا
األم���ر س��ق��وط م��ئ��ات ال��ش��ه��داء م��ن املدنيني
األبرياء؟
أس��ئ��ل��ة ك��ث��ي��رة ت���ط���رح ل����دى ال���ح���دي���ث عن
شبهة وج���ود دور للسلطة الفلسطينية
في التنسيق ّمع االح��ت�لال خ�لال العدوان
ع��ل��ى ق��ط��اع غ����زة .ش��ب��ه��ات أث��ارت��ه��ا حركة
«ح���م���اس» ف���ي ب����ادئ األم�����ر ،ع��ن��دم��ا خرج
الكثير م��ن مسؤوليها ليتهموا الرئيس
الفلسطيني محمود ّ
عباس بالضلوع في
العدوان .اتهامات وضعت في بادئ األمر
في دائ��رة املناكفات السياسية التي أعاد
طرفا االنقسام الفلسطيني القيام بها عبر
سوق االتهامات يمينًا ويسارًا.
ّ
مضي أيام ما بعد العدوان ،وظهور
غير أن
تقرير املحقق الدولي ريتشارد غولدستون
وب����دء س��ري��ان��ه ف���ي أروق�����ة م��ج��ل��س حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،بدأ يكشف،
على ألسنة مسؤولني إسرائيليني وتقارير
دولية ،عن أداء السلطة الفلسطينية دورًا
في عملية صنع قرار الحرب اإلسرائيلية.
وم������ا ت���ض ّ���م���ن���ه ت���ق���ري���ر غ����ول����دس����ت����ون من
اتهامات إلسرائيل بارتكاب جرائم حرب
في العدوان على غزة ،وضع سلطة محمود
ّ
عباس في موقف حرج ،مع تزايد املطالبات

من لقاءات الود بني عباس وأوملرت في ( 2008موشيه ميلنر ــ أ ب)
ّ
ّ
الدولية .إجراء
بالتوجه إلى محكمة العدل
بدأته السلطة الفلسطينية مع لقاء وزير
العدل الفلسطيني علي خشان مع املدعي
العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس
مورينو ـــــ أوكامبو ،أثارت من خالله حنق
املسؤولني اإلسرائيليني ،الذين ّ
صبوا جام
غضبهم على السلطة ،وكشفوا عما يمكن
أن يكون لها دور في العدوان.
ك���ش���ف ت����ن����اوب ع��ل��ي��ه م���س���ؤول���ون رفيعو
امل�����س�����ت�����وى ف������ي ال�������دول�������ة ال����ع����ب����ري����ة .ففي
ال���ث���ال���ث ع���ش���ر م����ن أي������ار امل����اض����ي ،كشفت
صحيفة «ه��آرت��س» عن أن رئيس األركان
اإلسرائيلي غابي أشكينازي بعث برسالة
إل���ى وزي����ر ال���ع���دل ي��ع��ق��وب ن��ئ��م��ان ،ووزير
الخارجية أفيغدور ليبرمان ،واملستشار
ّ
احتج
ال��ق��ض��ائ��ي ل��ل��ح��ك��وم��ة م��ن��ي م������زوز،
فيها على السلوك الفلسطيني .ورأى أن
ه��ذا ال��س��ل��وك «خطير ف��ي ض��وء العالقات
ب�ي�ن إس���رائ���ي���ل وال���س���ل���ط���ة ،وال س��ي��م��ا في
ضوء التعاون األمني في محاربة حماس،

استخالص عربي للعبر :مصالحة ناقصة ...وصامدة
بني عدواني تموز 2006
و«الرصاص املصهور»
 ،2008كان هناك استخالص
للعبر .استخالص ال عالقة
باملعارك اإلسرائيلية
له ّ
والتصدي الفلسطيني أو
اللبناني ،بل في العالقات
العربية ـــــ العربية ،التي
عاشت ذروة من االنقسام خالل
العدوان على لبنان ،وعادت
إلى ما يشبه املصالحة بعد
الحرب على غزة .مصالحة
ناقصة ،لكنها ال تزال
صامدة

ربما ال يكون من املبالغ فيه القول إن حال
الوئام العربي الحالي ،القائمة خصوصًا
ب�ين أق��ط��اب أس��اس��ي��ة ف��ي م��ا ك��ان يعرف
و«املمانعة» ،هي
بمعسكري «االعتدال»
ّ
وليدة العدوان على قطاع غزة .إيجابية
ّ
الحرب املدمرة
وحيدة نتجت من
ّ
لعلها ّ
ال��ت��ي ش��ن��ت على ال��ق��ط��اع ،تمثلت بفتح
قنوات اتصال كانت مغلقة لسنوات بني
دول ع��رب��ي��ة أس��اس��ي��ة ف��ي امل��ن��ط��ق��ة ،على
عكس ما كان عليه األم��ر خالل العدوان
على لبنان في  ،2006الذي أحدث شقاقًا
ع��رب ّ��ي��ًا واس���ع���ًا ،ك���ان ق��د ب���دأ م��ع اغتيال
الرئيس رفيق الحريري.
ب���ي��ن ت����ص����ري����ح����ات وزي����������ر الخارجية
ال��س��ع��ودي ،س��ع��ود ال��ف��ي��ص��ل ،ف��ي أثناء
الحرب على لبنانّ ،وكالم امللك عبد الله
بعد العدوان على غزة ،فارق كبير .فارق
صنع التحوالت الكبيرة في السياسات
ال��ع��رب��ي��ة ،ال���ت���ي أوص���ل���ت إل����ى م���ا يمكن
ت��س��م��ي��ت��ه م���ح���اول���ة ل���ـ«ص���ي���اغ���ة معادلة
جديدة في العالقات العربية».

الفيصل في عام ّ 2006
كرس القطيعة بني
معسكري «االع��ت��دال» و«املمانعة» حني
انتقد عملية األس��ر التي ق��ام بها حزب
الله ،وهاجم «املغامرين» ،الذين عليهم
أن «يتحملوا مسؤولية أعمالهم» .كالم
كان بداية ألزمة عربية ـــــ عربية ،أبطالها
ال��س��ع��ودي��ة وم��ص��ر م���ن ج��ه��ة ،وسوريا
وقطر من جهة ثانية ،من دون أن تغيب
ب��اق��ي ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ع��ن امل���ح���اور ،وإن
بقي دورها خافتًا في الصراع العربي.
ص���راع ش��ه��د م��ح��ط��ات تصعيد عديدة،
م���ي���دان���ي���ًا وس���ي���اس���ي���ًا ،ب������دءًا م����ن خطاب
الرئيس السوري بشار األسد بعد حرب
بفشل
تموز عن «أشباه الرجال» ،مرورًا
ً
مراحل املصالحة الفلسطينية ،وصوال
إل��ى أح���داث ال��س��اب��ع م��ن أي���ار اللبنانية.
كلها أح����داث ك��ان��ت ع��ل��ى ارت��ب��اط وثيق
العربية.
بتعقيدات العالقات العربية ـــــ
ّ
وح��ت��ى خ�لال ال��ع��دوان على ق��ط��اع غزة،
فاملصاب الجلل لم يسمح ّ بوضع العرب
في خانة واح��دة« .قمة غ��زة» كانت خير

ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ذل����ك؛ ف��ب��ع��د أس��ب��وع�ين على
بداية الحرب ،دعت قطر إلى قمة عربية
ط����ارئ����ة ل��ب��ح��ث األوض��������اع ف����ي القطاع.
دع��وة ووج��ه��ت بتعقيدات بيروقراطية
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن��ه��ا ت��ح��ت��اج إل����ى نصاب
ع��رب��ي للموافقة ع��ل��ى ع��ق��ده��ا .النصاب
ت������راوح ب�ي�ن االك���ت���م���ال وع����دم����ه ،ف��م��ا إن
يكاد يتم حتى ينقص بفعل الضغوط
ال��ت��ي م���ورس���ت ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن الدول
التي أعلنت موافقتها في البداية .وعلى
أساس هذا الواقع خرج أمير قطر ،الشيخ
ح���م���د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة آل ث���ان���ي ف����ي خطاب
متلفز ن��ادر ليطلق عبارة «حسبي الله
ونعم الوكيل» الشهيرة.
في ذلك الحني ،كانت مصر والسعودية
ب��ط��ل��ت��ي م���ح���اوالت اإلف���ش���ال ،وال سيما
بعد ال��دع��وة املستعجلة ال��ت��ي أطلقتها
ّ
خليجية ،سعت خاللها
ال��ري��اض لقمة
إلى إقناع قطر بتأجيل القمة التي كان
م���ن امل���ق���رر أن ت��ع��ق��د ف���ي ال���س���ادس عشر
من كانون الثاني  ،2009على أساس أن

وال��ق��ت��ال املشترك ض��د ال��ع��دو املشترك في
حملة الرصاص املصهور».
ك���ذل���ك ذك������رت ص��ح��ي��ف��ة «م����ع����اري����ف» ،في
التاريخ نفسه ،أن محافل سياسية رفيعة
املستوى في إسرائيل تعرب عن غضبها من
سياسة السلطة في ما يتعلق بمحاوالت
ت��ق��دي��م ض���ب���اط م���ن ال��ج��ي��ش اإلسرائيلي
وس��ي��اس��ي�ين إل���ى امل��ح��اك��م��ة أم����ام املحكمة
ُال���دول���ي���ة ف���ي اله�����اي .وك��ش��ف��ت ع���ن وثيقة
ّ
أع�����دت ل��ع��ن��اي��ة وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة أفيغدور
ل��ي��ب��رم��ان ،ورد ف��ي��ه��ا أن���ه ف��ي أث��ن��اء حملة
«ال��رص��اص امل��ص��ه��ور»« ،ضغطت محافل
فلسطينية رفيعة املستوى على إسرائيل
للعمل بحزم إلسقاط حكم حماس».
ال��غ��ض��ب اإلس��رائ��ي��ل��ي اع��ت��ب��رت��ه الصحف
بمثابة «خيانة» من السلطة الفلسطينية،
ّ
سياسية رفيعة املستوى
إذ أجرت مصادر
مقارنة بني أداء السلطة خالل العدوان وما
بعده ،مشيرة إلى أن مسؤولي السلطة «من
جهة ،ضغطوا علينا ك��ي نضرب حماس

ّ
وض��ع غ��زة م��ن املمكن أن يتم بحثه في
ّ
القمة االقتصادية العربية في الكويت،
التي كانت م��ق��ررة ف��ي التاسع عشر من
الشهر نفسه.
ورغ����م ذل����ك ،ك��ان��ت ال���دوح���ة ع��ل��ى موعد
م��ع ق ّ��م��ة ع��رب��ي��ة غ��ي��ر رس��م��ي��ة ،حضرها
ّ
 12زع���ي���م���ًا ،ت���ق���دم���ه���م ال���رئ���ي���س األسد
وال�����رئ�����ي�����س ال������ج������زائ������ري ع����ب����د العزيز
ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة وال���رئ���ي���س ال���س���ودان���ي عمر
البشير .التصويب ف��ي خطابات ّ
القمة
ك���ان ع��ل��ى امل���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة ،وبالتالي
على السعودية .ودع��ا بيانها الختامي
إل���ى تعليق امل���ب���ادرة ووق����ف ك��ل أشكال
التطبيع مع إسرائيل.
ً
حال الشرذمة العربية كانت ال تزال قائمة
خ��ل�ال ال����ع����دوان ّ ع��ل��ى غ�����زة ،واملؤشرات
ك��ل��ه��ا ك��ان��ت ت����دل ع��ل��ى ق��م��ة ع��اص��ف��ة في
ّ
ال���ك���وي���ت ،ورب���م���ا م����ش����ادات ع��ل��ن��ي��ة على
غرار ما حدث بني امللك عبد الله والزعيم
الليبي معمر القذافي قبل سنوات .غير
ّ
فالقمة تحولت
أن أيًا من هذا لم يحدث.

