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المصالحة نحو التطبيق رغم الضغط اإلسرائيلي
تستعد حركتا «فتح» و«حماس» لعقد اجتماعات لبحث آليات تنفيذ بنود املصالحة ،على وقع
يخير مشعل بين
موفاز ّ
تدخالت إسرائيلية مستمرة هدفها «اغتيال» هذا االتفاق في مهده
«قبول شروط الرباعية
أو أن يكون هدفًا
لالغتيال»
غزة ــ قيس صفدي
أع �ل ��ن ع �ض��و ال �ل �ج �ن��ة امل ��رك ��زي ��ة لحركة
«ف � �ت� ��ح» ،م� �س ��ؤول م �ل��ف ال � �ح� ��وار ،عزام
األحمد ،أمس ،أن اجتماعات بحث تنفيذ
بنود اتفاق املصالحة الفلسطينية مع
ح��رك��ة «ح� �م ��اس» س �ت �ب��دأ ف ��ي االنعقاد
خالل أسبوع على األغلب في العاصمة
املصرية القاهرة .وذك��ر ،في تصريحات
إلذاعة «صوت فلسطني» الرسمية في رام
الله ،أن هناك اتفاقًا مع حركة «حماس»
على تحديد موعد أول اجتماعات تنفيذ
اتفاق املصالحة ،بعد انتهاء دورة أعمال
امل �ج �ل��س ال� �ث ��وري ل �ح��رك��ة «ف� �ت ��ح» التي
بدأت أمس.
وأوض� � � ��ح األح � �م� ��د أن ال� �ل� �ق ��اء املرتقب
سيتناول بحث تأليف حكومة التوافق
واألس � �م � ��اء امل ��رش� �ح ��ة ل� �ه ��ا ،إل � ��ى جانب
«معالجة اآلث ��ار الناجمة ع��ن االنقسام
وهي كثيرة ومتشعبة من قضايا السلم
االج �ت �م��اع ��ي إل� ��ى َق �ض��اي��ا املعتقلني».
وأشار إلى أنه ُ
سيتفق خالل اللقاء على
ت �ح��دي��د م��وع��د ل �ع �ق��د اج �ت �م��اع اللجنة
املختصة بإعادة تأليف املجلس الوطني
الفلسطيني وفق إعالن .2005
وت� � �س � ��ري ف � ��ي ال � � �ش� � ��ارع الفلسطيني
«ش� � � ��ائ � � � �ع� � � ��ات» ك � � �ث � � �ي � ��رة ع� � � ��ن أسماء
الشخصيات املرشحة لرئاسة حكومة
التوافق الوطني املرتقبة ،لكن يبقى اسم
س�لام فياض األوف��ر حظًا ل��دى الرئيس
محمود عباس لتولي املنصب.
وق � � ��ال م � �ص ��در م � �س� ��ؤول ف� ��ي الرئاسة
الفلسطينية إن ع�ب��اس ي��رى أن فياض
ه ��و األف� �ض ��ل ل �ت��ول��ي رئ ��اس ��ة الحكومة
امل��رت �ق �ب��ة ،رغ ��م امل �ع��ارض��ة ال �ت��ي تبديها

تقرير

غزة ــ محمد المدهون

مناصرو «فتح» يحتفلون باتفاق املصالحة في غزة أمس (اسماعيل زيداه ــ رويترز)
حركتا «ف�ت��ح» و«ح �م��اس» .وأض ��اف أن
اقتناعًا
الرئيس الفلسطيني ب��ات أكثر
ّ
ب�ت�ك�ل�ي��ف ف �ي��اض ،وخ �ص��وص��ًا إث ��ر شن
إسرائيل هجومًا دبلوماسيًا على اتفاق
امل� �ص ��ال� �ح ��ة ،وش ��روع� �ه ��ا ف ��ي إجراءات
ع� �ق ��اب� �ي ��ة م� �ث ��ل ح� �ج ��ز أم � � � ��وال عائدات
الضرائب.
ولم تعلن «حماس» ،التي تعرف بعدائها
لفياض ،رفضها الرسمي لتكليفه ،إال أن
مسؤوليها أعلنوا رغبتها ف��ي ترشيح
شخصية من قطاع غزة لتشغل منصب
رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء ،ب��اع �ت �ب��ار أن منصب
ال��رئ �ي��س ورئ �ي��س امل �ج �ل��س التشريعي
م��ن الضفة الغربية ،وه��و م��ا ال ينطبق
على فياض .وبرزت خالل األيام املاضية
حمالت على موقع التواصل االجتماعي
«فايسبوك» دعمًا لعدد م��ن املرشحني،
بينهم ف �ي��اض ورج ��ل األع �م��ال الشهير
منيب املصري ،وكالهما من الضفة.

وك� � � ��ان ال� ��رئ � �ي� ��س ع � �ب� ��اس ق � ��د أع � �ل� ��ن َّ أن
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة ال � �ت� ��ي ستؤلف
بالتشاور مع «حماس» ،لن يكون لها أي
دور سياسي ،أو تفاوضي ،وستنحصر
مهمتها فقط ب��إع��ادة إعمار قطاع غزة،
واإلع � � � � ��داد ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات التشريعية
وال��رئ��اس �ي��ة وامل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي التابع
ملنظمة التحرير الفلسطينية خالل عام،
مشيرًا إل��ى أنها ف��ي املقابل (الحكومة)
ستلتزم ببرنامجه السياسي.
وفي سياق التدخل اإلسرائيلي املستمر
إلفشال االتفاق بني «فتح» و«حماس»،
ق��ال��ت صحيفة «م �ع��اري��ف» ال�ع�ب��ري��ة إن
رئ �ي��س ال� � � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي بنيامني
نتنياهو سيعلن خ�ل�ال خ�ط��اب��ه املقرر
أم��ام الكونغرس أن��ه ال إم�ك��ان للتوصل
إل� � ��ى س �ل ��ام ب �ي��ن إس� ��رائ � �ي� ��ل والسلطة
الفلسطينية عقب اتفاق املصالحة.
وبحسب «م�ع��اري��ف» ،سيقول نتنياهو

أم � ��ام ال� �ك ��ون� �غ ��رس ،ف ��ي  20م ��ن الشهر
ال� �ج ��اري ،إن ��ه ال اح �ت �م��ال ل�ل�ت��وص��ل إلى
س �ل ��ام ،م� ��ا دام � � ��ت ح ��رك ��ة «ح � �م � ��اس» ال
تعترف بشروط الرباعية ،التي تتضمن
االعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واإلقرار
باالتفاقات السابقة.
وقال نائب رئيس الوزراء ،وزير الشؤون
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة موشيه
يعلون ،إن على حركتي فتح وحماس أن
تثبتا صحة تصريحات رئيس املكتب
السياسي لحماس خالد مشعل ،بشأن
عدم مهاجمة إسرائيل .ورأى أن «سبب
إط�لاق ه��ذه األق ��وال (م��ن جانب مشعل)
حماس ،والحكومة
هو ضائقة تعانيها ّ
(اإلسرائيلية) ال تصدق أن ثمة مصالحة،
وإثبات ذلك ملقى على الحركتني».
وك��ان يعلون يعقب بذلك على تصريح
م�ش�ع��ل ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع ص�ح�ي�ف��ة «وول
ستريت جورنال» األميركية نشرت أول

يحض
بان كي مون ّ
نتنياهو على منح
فرصة للمصالحة
الفلسطينية
م��ن أم ��س ب ��أن «ك�ي�ف�ي��ة إدارة املقاومة،
والطريقة األمثل لتحقيق أهدافنا ،ومتى
نصعد ومتى نوقف إطالق النار ،علينا
اآلن أن نتفق نحن الفلسطينيني على كل
هذه القرارات» .بدوره ،قال رئيس لجنة
الخارجية واألمن في الكنيست شاؤول
م��وف��از إن ح��رك��ة «ح �م��اس» م��ن أصعب
ال � �ح� ��رك� ��ات اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ال � �ت ��ي عرفتها
إسرائيل ،والحساب معها مرير ومؤلم
بسبب العمليات الفدائية التي نفذتها
ال �ح��رك��ة .ورأى ،ف��ي ت�ص��ري�ح��ات إلذاعة
الجيش ،أن «ح�م��اس ل��م تتخل بعد عن
ف �ك��رة ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �ض �ف��ة الغربية،
وأي �ض��ًا امل �س��اس ب�س�ك��ان إس��رائ �ي��ل ،وال
ي��زال ه�ن��اك ط��ري��ق ط��وي��ل أم��ام�ن��ا للقول
ّ
وخير
إن حماس تخلت عن (اإلرهاب)».
م��وف��از رئيس املكتب السياسي لحركة
«ح � �م� ��اس» خ ��ال ��د م �ش �ع��ل ،ب �ي�ن «قبول
ش� � ��روط ال ��رب ��اع� �ي ��ة أو أن ي� �ك ��ون هدفًا
لالغتيال ،كما كانت طريقة التعامل مع
أسامة بن الدن ،وعليه أن يختار».
وفي السياق ،ذكرت صحيفة «هآرتس»
العبرية أن التنسيق األم�ن��ي ب�ين قوات
األم��ن الفلسطينية ف��ي الضفة الغربية
وأج � �ه� ��زة األم� � ��ن اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ال يزال
ُ
اتفاق املصالحة.
مستمرًا ،رغم ّ
إل � ��ى ذل � � ��ك ،ح � ��ض األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام لألمم
امل �ت �ح��دة ب ��ان ك ��ي م ��ون ن�ت�ن�ي��اه��و على
م�ن��ح ف��رص��ة للمصالحة الفلسطينية،
داع�ي��ًا إل��ى «ات�ف��اق تاريخي» ف��ي الشرق
األوس� ��ط .وأش� ��ار ،خ�ل�ال م�ك��امل��ة هاتفية
م ��ع رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،إلى
أن «ال ��وح ��دة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع�م�ل�ي��ة في
بدايتها ،وينبغي بالتالي تقويمها في
سياق تبلورها».

ّ
ّ
ّ
رئاسة الحكومة الفلسطينية بني  3شخصيات مستقلة

ّ
ي �ن��ص ات� �ف ��اق امل �ص��ال �ح��ة ال � ��ذي وقعته
الفصائل الفلسطينية في القاهرة على
تأليف حكومة تكنوقراط تتولى إدارة
ال �ش��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة ،وإج� ��راء انتخابات
رئ� ��اس � �ي� ��ة وت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ،وانتخابات
للمجلس الوطني الفلسطيني ،بعد عام.
وبحسب االتفاق ،فإن هروبًا إلى األمام
«توافقت» عليه حركتا «فتح» و«حماس»
ب��إع �ف��اء ال �ح �ك��وم��ة ال �ج��دي��دة م��ن الشأن
ال �س �ي��اس��ي ،ب��اع �ت �ب��اره م ��ن اختصاص
الفلسطينية ،واإلطار
منظمة التحرير ّ
ال�ق�ي��ادي امل��ؤق� ُ�ت اّمل��ت�ف��ق عليه ف��ي إعالن
ُالقاهرة  2005املعطل منذ تاريخه ،والذي
ض ّمن العمل به في اتفاق املصالحة.
منيب املصري ،يبرز كأحد
رجل األعمال ّ
امل ��رش� �ح�ي�ن ل� �ت ��ول ��ي رئ ��اس ��ة الحكومة.
ال� �ث ��ري ال �ش �ه �ي��ر ال �ب ��ال ��غ م ��ن ال �ع �م��ر 77
ع��ام��ًا ،دار ف��ي ج ��والت م�ك��وك�ي��ة ب�ين رام
ال�ل��ه وغ��زة خ�لال األش�ه��ر امل��اض�ي��ة لرأب
ال �ص��دع ب�ي�ن ال�ح��رك�ت�ين املتخاصمتني.
ب��ذل ج�ه�دًا ك�ب�ي�رًا ،وك��ان ي��ؤك��د ع�ق��ب كل
زي ��ارة أن��ه حّ�ق��ق ت�ق��دم��ًا« .ك��ان��ت جوالت
ع �س �ي��رة ،ل�ك��ن�ه��ا أص �ب �ح�ّ�ت ف��ي ذاكرتنا
جميلة ولطيفة ألنها تكللت بالنجاح»،
يقول املصري لـ«األخبار» مبتهجًا ،قبل
تكون الحركتان
ينفي نفيًا قاطعًا أن
أن ّ
ّ
قد رشحتاه أو إحداهما لتولي منصب
رئ� �ي ��س ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،رغ � ��م ك� ��ل التقارير

ال�ص�ح��اف�ي��ة ال�ت��ي نقلت ذل ��ك« .ه ��ذه ثقة
ع�ظ�ي�م��ة ل��و ُم �ن �ح��ت ل ��ي ،ل �ك��ن األه� ��م هو
ال� ��دخ� ��ول ف� ��ي ط � ��ور امل� �ص ��ال� �ح ��ة .لدينا
امل �ئ��ات م��ن امل��ؤه �ل�ين ل��رئ��اس��ة الحكومة
أف� �ض ��ل م � �ن� ��ي» .وال ي �ن �س��ى أن يسجل
مالحظة على ما قيل إن رئيس الحكومة
سيكون من غزة حصرًا« .من العيب هذا
ال �ت �ص �ن �ي��ف امل �ن��اط �ق��ي ب �ت �ح��دي��د رئيس
ّ
الوزراء من غزة .أنا أكره كل ما يمت إلى
املحاصصة بصلة .يجب أن نبحث عن
األصلح» ،يقول.
زي� ��اد أب ��و ع� �م ��رو ،ال �ن��ائ��ب امل �س �ت �ق��ل في
امل � �ج � �ل ��س ال � ّ�ت � �ش ��ري � �ع ��ي ،م � ��رش � ��ح آخر.
ال � ��رج � ��ل ت� �ن ��ق ��ل ب ��رش ��اق ��ة ب �ي��ن حركتي
«ف �ت��ح» و«ح �م��اس» ،وأج ��اد ال�ل�ع��ب على

ّ
ال �ح �ب��ال امل �ت��وازي��ة .زك �ت��ه «ح �م��اس» في
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع � ��ام ،2006
وطلبت من جمهورها في دائ��رة مدينة
غ� ّ�زة االن�ت�خ��اب�ي��ة ال�ت�ص��وي��ت ل��ه ،فنجح.
ظلت ّالعالقة وردي��ة بني الطرفني ،وكان
أن ت��ول��ى م�ن�ص��ب وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة في
ح�ك��وم��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي أعقبت
اتفاق مكة .بعد ذلك حدث الطالق بينه
وب�ي�ن ال �ح��رك��ة اإلس�ل�ام �ي��ة ،ع�ل��ى خلفية
ط� ّ�روح��ات��ه أث �ن��اء األش �ه��ر األرب �ع��ة التي
ت��ول��ى فيها ال � ��وزارة .ال �ي��وم ي�ب��رز كأحد
امل��رش�ح�ين م��ن ج��ان��ب ال��رئ�ي��س ّ محمود
عباس ليكون رئيس وزرائه ،لكن العقبة
س�ت�ت�م�ث��ل ف��ي م��واف �ق��ة ح��رك��ة «حماس»
عليه.

يبقى سالم فياض مرشحا رغم معارضة «حماس» (عباس موماني ــ أ ف ب)

أب ��و ع �م��رو ( 61ع ��ام ��ًا) ،ال �ح��اص��ل على
درج� �ت ��ي امل��اج �ي �س �ت��ر وال� ��دك � �ت� ��وراه في
الشؤون الدولية والعلوم السياسية من
جامعة «ج��ورج ت��اون» ،ي��درك حساسية
ترشيح اسمه ،لذلك يعزف عن اللقاءات
ّ
الصحافية« .أن��ا في إج��ازة ،وليس لدي
ما أقوله» ،يجيب أبو عمرو «األخبار»،
وينهي الحديث.
ج �م��ال ال �خ �ض��ري ،ال �ن��ائ��ب امل�س�ت�ق��ل في
املجلس التشريعي ،يبدو املرشح األقرب
ّ
واملفضل لحركة «حماس»« .املرشح يجب
أن ي�ك��ون م��رش��ح ال�ت��واف��ق الفلسطيني،
ال م��رش��ح ف �ص �ي��ل ب �ع �ي �ن��ه .ش�ع�ب�ن��ا فيه
الكثير من الكفاءات التي يمكن أن تقوم
ب�ه��ذا ال� ��دور ،ول�ي�س��ت ال�ق�ض�ي��ة مرتبطة

بشخص .أتمنى النجاح ملن سيكون في
هذا ّاملوقع» ،يقول الخضري لـ«األخبار»،
متجنبًا نفي أو تأكيد صحة ترشيحه.
ثم يطلب صراحة أن ُيعفى من اإلجابة
عن هذا السؤال.
ال� � �خ� � �ض � ��ري أك� � ��ادي � � �م� � ��ي م � � �ع � � ��روف في
غ � ��زة ،ي� �ت ��رأس م �ج �ل��س أم� �ن ��اء الجامعة
اإلسالمية .كانت له إسهاماته الكبيرة
ف ��ي ف �ض��ح ال �ح �ص��ار اإلس��رائ �ي �ل��ي على
ق �ط��اع غ ��زة ب �ت��رؤس�ّ�ه ال�ل�ج�ن��ة الشعبية
لكسر ال�ح�ص��ار .ل�ك��ن دوره ت��راج��ع منذ
منتصف العام املاضي .أصبحت هناك
ل �ج �ن ��ة «ح � �ك ��وم � �ي ��ة» ل �ك �س ��ر الحصار،
تستقبل ال��وف��ود وت�ت��واص��ل م��ع وسائل
اإلعالم ،يترأسها أحمد يوسف ،القيادي
في حركة «حماس».
ل �ي��س ال �خ ُ�ض��ري وح � ��ده م ��رش ��ح حركة
ح� �م ��اس امل� �ت ��وق ��ع .ث �م��ة اس� �م ��ان آخران
ُي� � ّ
�رج� ��ح أن ي �ك��ون��ا م ��ن ب�ي�ن الخيارات
امل � � �ط� � ��روح� � ��ة .ك � �م� ��ال�ي��ن ش � �ع� ��ث رئيس
ال�ج��ام�ع��ة اإلس�لام �ي��ة ال �ح��ال��ي ،ومحمد
شبير رئيسها األس�ب��ق ،ال��ذي سبق أن
ج��رى ت��داول اسمه ليكون رئيس وزراء
حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق مكة.
ّ
لكن اسم سالم فياض عاد للظهور من
ج��دي��دُ .فقد علت بعض األص ��وات التي
ت��رى أن ت�م�ن��ح ال�ف��رص��ة ل�ل��رج��ل إلكمال
مشروع «بناء مؤسسات ال��دول��ة» الذي
ب��دأه قبل  21ش�ه�رًاُ ،
وي�ف�ت��رض أن ُي ّ
تمه
في آب املقبل.

