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ّ
الخالفية
اتفاق على النقاط

ّ
ثمار الثورة املصرية:
ّ
مصالحة فلسطينية

ُّ
في ما يمكن عده أولى ثمار التغيير التي أحدثتها
الثورة املصرية ،نجحت القاهرة ،بسرعة قياسية ،في تحقيق
ما عجز عنه النظام السابق ،بعدما أدت دور الوسيط النزيه،
وعلى مسافة واحدة من الطرفني ،ما أهلها إلنجاز مصالحة
فلسطينية بني حركتي «حماس» و«فتح»
حسام كنفاني
فاجأت القاهرة الجميع أمس باحتضانها
ل �ق ��اء م �ص��ال �ح��ة ب�ي�ن ح��رك �ت��ي «حماس»
و«ف � � �ت� � ��ح» ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي �ت�ي�ن .مصالحة
ب��األح��رف األول ��ى م��ن امل�ف�ت��رض أن تتوج
األس � �ب� ��وع امل �ق �ب��ل ب �ل �ق��اء ي �ض��م مختلف
الفصائل لتوقيع االت�ف��اق ال�ج��دي��د ،الذي
أث��ار اع�ت��راض��ات م��ن إس��رائ�ي��ل والواليات
املتحدة .اعتراضات ستتبلور ضغوطًا في
األيام املقبلة الختبار مدى ّ
جدية السلطة
ورئيسها محمود ّ
عباس في املضي إلى
النهاية في تطبيق «اإلنجاز املصري».
ات �ف��اق «ف �ت��ح» و«ح� �م ��اس» ل��م ي �خ� ُ�رج عن
إطار الورقة املصرية القديمة ،لكن ض ِّمنت
ورقة مالحظات حركة «حماس» ،التي كان
النظام املصري السابق يرفض ضمها إلى
ويشترط دائمًا على حركة
أوراق االتفاق،
ً
«حماس» «التوقيع أوال ،ومن ثم االتفاق
على املالحظات».
وم ��ع س �ق��وط ال �ن �ظ��ام ال �س��اب��ق ،ورغ� ��م أن
راع� �ي ��ة امل� �ل ��ف ،االس� �ت� �خ� �ب ��ارات املصرية،
ل ��م ت �ش �ه��د ت �ع��دي�ل�ات ج ��ذري ��ة باستثناء
مديرها عمر سليمان ،إال أن الشرط سقط،
ل�ت�ع�ل��ن االس �ت �خ �ب ��ارات أن ح��رك��ة «فتح»
أبرمت اتفاقًا ب��األح��رف األول��ى مع حركة
«حماس» لتأليف حكومة مؤقتة وتحديد
م ��وع ��د ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال � �ع ��ام ��ة .وأفادت
االس �ت �خ �ب��ارات ب ��أن امل� �ش ��اورات أدت إلى
تفاهم ت��ام على نقاط للمناقشة ،بما في
ذل��ك وض��ع اتفاق مؤقت بمهمات محددة
لتعيني موعد لالنتخابات.
ّ
ورغ � ��م أن م� �ص ��ادر ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة تحدثت
لوكاالت األنباء عن لقاءات ّ
سرية سبقت
االت � �ف ��اق ،إال أن م �ص ��درًا م �ق� ّ�رب��ًا ج � �دًا من
املباحثات أكد لـ«األخبار» أن اللقاء الذي
ج� ��رى أم� ��س ه ��و ال��وح �ي��د ب�ي�ن الطرفني،
وأث�م��ر اتفاقًا نتيجة تغيير ف��ي املواقف،
وخصوصًا من حركة «فتح» ،التي فاجأت
الجميع ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ت�ع��دي�لات التي
تطلبها «حماس» ،وهو ما أدى إلى سرعة
ّ
التوصل إلى اتفاق.
ّ
ول ��خ ��ص امل� �ص ��در االت � �ف� ��اق ب �س �ب��ع نقاط
ّ
أساسية ،كان الخالف يتمحور ُّحولها:
ً
أوال ،اللجنة األمنية العليا ،التي اتفق فيها
على تعيني ضباط وكفاءات بالتوافق بني
ال �ط��رف�ين ،ع�ل��ى أن ي �ب��دأ ب�ع��د ذل ��ك خبراء
بالعمل على دمج األجهزة األمنية ،بضمان
من مصر .يشار إلى أن هذه النقطة كانت
األكثر تعقيدًا في جوالت الحوار السابقة،
وال س�ي�م��ا أن ال �خ�لاف��ات ك��ان��ت تتمحور
حول عدد األجهزة األمنية ،ومرجعيتها،
وخ�لاف��ات ح��ول مرجعية الهيئة األمنية
املؤقتة ،التي ستشرف على إع��ادة تأهيل
هذه األجهزة.
ُّ
ثانيًا ،لجنة االنتخابات ،حيث اتفق على
تعيني أعضائها بالتوافق ،على أن يصدر
الرئيس محمود ّ
عباس مرسومًا بتأليفها،
بعدما كانت «ف�ت��ح» ت��رى أن تأليفها من
اختصاص الرئيس الفلسطيني.
ُّ
ث��ال �ث��ًا ،م�ح�ك�م��ة االن �ت �خ��اب��ات ،ال �ت��يُ ات َّفق
أيضًا على التوافق على  12قاضيًا ،تشكل
املحكمة على أساسها «وفق األصول» ،أي
بترشيح من مجلس القضاء.
االن �ت �خ��اب��ات ،ال �ت��ي ك��ان توافق
راب �ع��ًاُ ،
ع �ل��ى أن ت� �ج ��رى ب �ع��د ع ��ام م ��ن توقيع
االتفاق ،على أساس أن تكون متزامنة
م ��ع ث�ل�اث��ة اس �ت �ح �ق��اق��ات :االنتخابات
ال ��رئ ��اس� �ي ��ة وال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة واملجلس
ال��وط �ن��ي ال� �خ ��اص ب�م�ن�ظ�م��ة التحرير

الفلسطينية في الداخل والخارج.
خ ��ام� �س ��ًا ،م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ح ��ري ��ر ،ال� �ت ��ي كان
ال �خ�لاف ي ��دور فيها ح��ول اللجنة العليا
امل��ؤل�ف��ة م��ن األم �ن��اء ال�ع��ام�ين للتنظيمات
وصالحياتها .فكان االتفاق على أن تكون
اللجنة مرجعية ف��ي ال �خ��ارج ،وقراراتها
غير قابلة للطعن ،لكن «بما ال يتعارض
مع صالحيات اللجنة التنفيذية» ملنظمة
التحرير.
ُّ
س � َّ�ادس ��ًا ،ال �ح �ك��وم��ة ،ال �ت��ي ات �ف ��ق ع �ل��ى أن
ت��ؤل��ف م� َّ�ن َ ش�خ�ص� ّ�ي��ات ك �ف��وءة ومستقلة،
على أن ُيتفق على أسماء الوزراء ورئيس

ال � � � ��وزراء ،وس� ��ط ت��رج �ي �ح��ات ب� ��أن يتولى
املصري رئاسة الحكومة.
منيب ُّ
س��اب�ع��ًا ،ات�ف��ق على ب��دء م �ش��اورات تأليف
االتفاق مباشرة.
الحكومة بعد توقيع
ُّ
وأك��د امل�ص��در نفسه أن��ه ات�ف��اق أيضًا على
أرب ��ع م�ه�م��ات رئ�ي�س�ي��ة ،ه��ي ت��وف�ي��ر مناخ
إج � � ��راء االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،وإك � �م� ��ال إجراءات
امل �ص ��ال �ح ��ة ،وم �ع��ال �ج��ة اآلث � � ��ار الناشئة
ع��ن االن �ق �س��ام ،وإع� � ��ادة اإلع� �م ��ار ف��ي غزة
ومعالجة الوضع االقتصادي.
وأثنى املصدر على الدور املصري الجديد
ف��ي جلسة ال �ح��وار ،مشيرًا إل��ى أن اإلدارة
امل� �ص ��ري ��ة ل� ��م ت� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ف � ��رض شيء،
«أب �ل �غ��ون��ا ب��أن �ن��ا ن �س��اع��دك��م ف ��ي تقريب
وجهات النظر ،وأنتم تتحملون مسؤولية

أبو مرزوق واألحمد خالل املؤتمر الصحافي املشترك في القاهرة أمس (أسماء وجيه ــ رويترز)

واشنطن تطالب
بحكومة تنبذ العنف
تؤكد اندثار
و«حماس» ّ
شروط الرباعية

بهجة وحذر
ش � � ��ارك م � �ئ ��ات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ي�ن في
تظاهرة عفوية مساء أم��س في غزة
ب �ع��د اإلع �ل��ان رس �م �ي��ًا ع��ن التوصل
إلى اتفاق للمصالحة .وتجمع املئات
ف��ي ساحة الجندي املجهول بمدينة
غ��زة ،ورددوا شعارات ترحب بإنهاء
االنقسام وت��دع��و إل��ى تعزيز الوحدة
ورف�ع��وا األع�لام الفلسطينية .وأطلق
س��ائ�ق��و ال �س �ي��ارات أب ��واق سياراتهم
ف� � ��ي م� �ش� �ه ��د ف� � � ��رح ي� �ع� �ك ��س رغبة
الفلسطينيني في إنهاء االنقسام.
وفي الوقت نفسه ،أبدى فلسطينيون
ت�ف��اؤل�ه��م ال �ح��ذر إزاء ال �ح��راك القوي
ال��ذي يشهده ملف امل�ص��ال�ح��ة .وقال
الكاتب الفلسطيني مصطفي إبراهيم
إن« :ال�ف��رص��ة م��ا زال��ت قائمة إلنهاء
االنقسام وإتمام املصالحة واستعادة الوحدة الوطنية ،وبوجود اإلرادة لدى
الطرفني ،يستطيع الفلسطينيون إنجاح هذه الفرصة التي انتظروها كثيرًا،
ولم يعد لديهم متسع من الوقت أكثر من ذلك».
من جانبهاّ ،
عبرت مشيرة أبو شماس ( 23عامًا) عن عدم تفاؤلها بنجاح
املصالحة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل م��ا ي�ج��ري ف��ي الوطن
العربي من متغيرات .وقالت «إن هذه الجولة بني (فتح وحماس) ما هي إال
جولة ملسرحية سياسية بني الطرفني ( )..واملصالحة ال تأتي إال من الداخل
الفلسطيني ،ال عبر جوالت حوار سئمناها طوال السنني املاضية».
بدوره ،أكد الفنان التشكيلي محمد حرب (29عامًا) أن مصر ستكون هذه
املرة أكثر جدية في ما يتعلق بملف املصالحة الفلسطينية الداخلية خالفًا
للجوالت السابقة التي جمعت الحركتني في القاهرة.
(يو بي آي ،سما)

ّ
ال �ف �ش��ل» .وش� ��دد ع�ل��ى أن األداء املصري
ال�ج��دي��د أخ��ذ م��وق�ف��ًا ع�ل��ى م�س��اف��ة واحدة
ّ
التوصل
بني الطرفني ،وهو ما أسهم في
إلى اتفاق .وكشف عن أن أبو مازن سبق
أن ت� ّ
�وج��ه إل ��ى امل �ص��ري�ين إلب�لاغ �ه��م بأنه
ي �ن��وي ال �ت��وج��ه إل ��ى ق �ط��اع غ ��زة وتأليف
ح�ك��وم��ة ،غ�ي��ر أن امل�ص��ري�ين رف �ض��وا ذلك
وأك ��دوا ل��ه أن ال�ح��ل ال��وح�ي��د ه��و ف��ي عقد
لقاء للتفاهم.
أم��ا ع��ن أس�ب��اب ه��ذا ال�ت�ح� ّ�ول السريع في
املوقف الفلسطيني من املصالحة ،فرأى
امل �ص��در أن امل �ش �ه��د اإلق �ل �ي �م��ي ي��دف��ع أبو
م��ازن ف��ي ه��ذا االت�ج��اه ،وال سيما أن��ه في
وض��ع ح��رج ف��ي املحيط العربي املتغير،
إضافة إلى وضعه في املفاوضات وخالفه
مع رئيس حكومة تسيير األع�م��ال سالم
ّ
فياض .وأش��ار إل��ى أن عباس يخشى من
أن انتعاش حركة «حماس» على حساب
التغيير الحاصل في مصر ،الذي يترجم
بتخفيف للحصار.
ول ��م ي�س�ت�ب�ع��د امل� �ص ��در أن ي �ع �م��ل جميع
امل � �ت � �ض ��رري ��ن اآلن ع� �ل ��ى إف � �ش � ��ال إتمام
املصالحة ،مشيرًا بذلك إلى أطراف داخل
ال�س�ل�ط��ة ،إض��اف��ة إل ��ى ال ��والي ��ات املتحدة
وإس��رائ�ي��ل ودول خليجية ،التي باغتها
االتفاق .وأضاف أن ما تحقق في القاهرة
ل �ي ��س ال� �ن� �ه ��اي ��ة ،ب� ��ل ه� ��و ب� ��داي� ��ة معركة
ستسعى إلى تحطيم ًاالتفاق.
وامل �ع ��رك ��ة ب � ��دأت ف� �ع�ل�ا ،ف �م��ع ش �ي��وع نبأ
االتفاق ،خرج رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و ل �ي �ع �ل��ن أن الرئيس
الفلسطيني محمود عباس ال يمكنه أن
يأمل إبرام اتفاق للسالم مع إسرائيل إذا
مضى قدمًا في اتفاق املصالحة مع حركة
حماس.
وقال نتنياهو« :على السلطة الفلسطينية
أن ت �خ �ت��ار إم ��ا ال �س�ل�ام م ��ع إس��رائ �ي��ل أو
السالم مع حماس .ليس من املمكن قيام
س�ل��ام م ��ع االث � �ن �ي�ن .ح �م ��اس ت �س �ع��ى إلى
ت��دم�ي��ر إس��رائ �ي��ل وت�ط�ل��ق ص��واري��خ على
ّ
مدننا ...على أطفالنا» .وردت السلطة على
مطالب نتنياهو ،ب��اإلش��ارة إل��ى أن عليه
«االختيار بني السالم واالستيطان».
ّ
وعبر وزراء أعضاء في املجلس الوزاري
اإلسرائيلي املصغر للشؤون السياسية
واألمنية (الكابينيت) عن مفاجأتهم من
ات� �ف ��اق امل �ص��ال �ح��ة ،وس ��ط ت �ق��دي��رات بأن
االتفاق سيدعم عباس مع اقتراب أيلول
ال ��ذي س�ت�ص��وت خ�لال��ه الجمعية العامة
لألمم املتحدة على اع�ت��راف دول��ي بدولة
فلسطينية.
ون � �ق� ��ل م� ��وق� ��ع «ي� ��دي � �ع� ��وت أحرونوت»
اإللكتروني عن الوزراء أن اتفاق املصالحة
ب�ي�ن ح �م ��اس وف �ت ��ح ي ��أت ��ي م �ف��اج �ئ��ًا؛ ألن

امل � ��وض � ��وع ل� ��م ي� �ك ��ن م� �ط ��روح ��ًا أب� � � �دًا في
الهيئات السياسية واألمنية اإلسرائيلية
كما لم ُيطرح احتمال التوصل إلى اتفاق
مصالحة.
وفي موازاة ذلك ،عبر مسؤولون سياسيون
إسرائيليون آخرون عن تقديرهم أن اتفاق
امل �ص��ال �ح��ة س �ي��دع��م ع� �ب ��اس م ��ع اقتراب
استحقاق أي �ل��ول ،ال��ذي ستصوت خالله
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�أم ��م امل �ت �ح ��دة على
اعتراف دولي بدولة فلسطينية في حدود
عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وق��در املسؤولون اإلسرائيليون أيضًا أن
ي ��ؤدي ات �ف��اق امل�ص��ال�ح��ة إل��ى ه ��دوء أمني
ن �س �ب��ي ف ��ي ال �ش �ه��ور ال �ق��ري �ب��ة ،ف ��ي ضوء
رغ�ب��ة ع�ب��اس بإثبات ق��درت��ه على توحيد
الجانبني وعلى السيطرة امليدانية.
ّ
أميركيًا ،أكد البيت االبيض أن أي حكومة
وحدة فلسطينية مقبلة ينبغي أن توافق
ع�ل��ى م �ب��ادئ ال�ل�ج�ن��ة ال��رب��اع �ي��ة الدولية.
قال املتحدث باسم مجلس األمن القومي
تومي فيتور« :رأينا التقارير (ع��ن اتفاق
املصالحة بني فتح وحماس) ونسعى إلى
معرفة امل��زي��د .وك�م��ا قلنا ف��ي امل��اض��ي ،إن
ال��والي��ات املتحدة تدعم أي مصالحة بني
الفلسطينيني ،شرط أن يدعم (ذلك) قضية
السالم».
وأض� ��اف امل �ت �ح��دث ف��ي ب �ي��ان أن «حماس
منظمة إرهابية تستهدف مدنيني .وألداء
ّ
دور بناء بغية التوصل إلى السالم ،على
أي ح �ك��وم��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أن ت ��واف ��ق على
مبادئ اللجنة الرباعية وأن تنبذ العنف
وت�ح�ت��رم االت�ف��اق��ات امل�ع�ق��ودة ف��ي املاضي
وتعترف بحق إسرائيل في الوجود».
ّ
م �ط �ل��ب أم �ي ��رك ��ي رد ع �ل �ي��ه ال� �ق� �ي ��ادي في
«حماس» ،موسى أبو م��رزوق في مؤتمر
صحافي مشترك م��ع القيادي ف��ي «فتح»
ع��زام األح�م��د؛ إذ ق��ال إن��ه ك��ان��ت ه�ن��اك في
ال� �ح ��وارات ال�س��اب�ق��ة ال �ت��ي ج��رت ب�ين فتح
وح � �م ��اس ع �ل��ى م� � ��دار ع � ��ام ون� �ص ��ف عام
«نقاشات في البرنامج السياسي لحكومة
(الوحدة الوطنية) ،وكانت نقطة الخالف
ب �ش��أن ش� ��روط ال��رب��اع �ي��ة ال��دول �ي��ة ،واآلن
الرباعية اندثرت هي وشروطها ولم نأت
على ذكرها أو ذكر شروطها» في االتفاق
الذي جرى التوصل إليه.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��ال ال �ق �ي��ادي ف ��ي «حماس»
محمود ال��زه��ار للصحافيني إن برنامج
ح� �م ��اس ال �س �ي ��اس ��ي ه� ��و «ال لالعتراف
(ب ��إس ��رائ� �ي ��ل) ،ال ل �ل �م �ف��اوض��ات» معها،
لكنه رأى أن الخالفات بني حماس وفتح
�لام ل��ن ت��ؤث��ر على عمل
ب�ش��أن عملية ال�س َّ
الحكومة التي ستؤلف بموجب االتفاق؛
ألن هذه الحكومة مهمتها إدارة الشؤون
الفلسطينية الداخلية.

