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ُ
الحكومة تنذر بإسقاط املصالحة

ويتمسك بتسميته رئيس الحكومة ...وفياض «لن يقف ّ
ّ
ّ
ضد إ
عباس يهاجم «حماس»

على عكس ما كان متوقعًا ،لم يعلن رئيس حكومة تصريف
ّ
عزوفه عن قبول ترشيح الرئيس
األعمال الفلسطيني
سالم فياض ّ
ّ
الفلسطيني محمود عباس له لتولي رئاسة ًالحكومة ،بل أكد
أنه لن يقف ّ
ضد إرادة أبو مازن ،الذي فتح سجاال جديدًا مع حركة
«حماس» من شأنه تهديد املصالحة
رام اهلل ــ فادي أبو سعدى
أك� � ��د رئ � �ي ��س ح� �ك ��وم ��ة ت �س �ي �ي��ر األع � �م ��ال
الفلسطيني سالم فياض ،أم��س ،أنه باق
ّ
في منصبه حتى يأتي أحد غيره لتسلم
م �ك��ان��ه ،م ��ؤك� �دًا أن� ��ه ل ��ن ي �ك��ون ع �ق �ب��ة في
وج��ه املصالحة الفلسطينية ،إال أن��ه في
الوقت ذات��ه «ل��ن يقف ضد إرادة الرئيس
م�ح�م��ود ع �ب��اس» .ورف ��ض ف �ي��اض ،ال��ذي
ّ
تحدث إلى الصحافيني في مكتبه ،بشدة
ف�ك��رة أن ي�ك��ون م�ف��روض��ًا ع�ل��ى أح ��د ،كما
أنه عاد وأكد أنه لن يكون عقبة في وجه
املصالحة الفلسطينية تحت ّ
أي ظرف من
الظروف.
لكن ك�لام ّ
فياض عن ع��دم وقوفه عقبة ال
يتطابق مع الواقع ،إذ إنه ّ
تحول إلى مادة
س�ج��ال� ّ�ي��ة ب�ين ع� ّ�ب��اس وح��رك��ة «ح �م��اس»،
بعدما أك��د الرئيس الفلسطيني ّ
تمسكه
ب �ت �س �م �ي��ة رئ� �ي ��س ال �ح �ك ��وم ��ة .وق� � ��ال أب��و
م��ازن ،في مقابلة مع املؤسسة اللبنانية
ل �ل�إرس ��ال «أل ب ��ي س� ��ي» م �س ��اء أول م��ن
أم��س« ،م��ن حقي أن أق��ول م��ن ه��و رئيس
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،ون� �ع ��م ه� ��و س �ل��ام ف� �ي ��اض».
م �ض �ي �ف��ًا «ال �ح �ك ��وم ��ة م �س��ؤول �ي �ت��ي وأن ��ا
ّ
أؤل�ف�ه��ا كما أش ��اء ،وه��ي تمثلني وتمثل
سياستي ،وأنا من سأتحمل فشلها».
ورأى ال��رئ�ي��س الفلسطيني أن الحكومة
امل �ق �ب �ل��ة ل �ي��س ل��دي �ه��ا ب��رن��ام��ج س �ي��اس��ي،
مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي حكومة في
العالم العربى حصلت على ثقة ونزاهة
ودعم البنك الدولي وغيره من املؤسسات
ال� ��دول � �ي� ��ة م� �ث ��ل ح� �ك ��وم ��ة س �ل ��ام ف �ي��اض
«عالقات سالم فياض مع الدول ممتازة،
والدليل أن هذه املؤسسات الدولية التي
ً
ت��دف��ع أم � ��واال ت �ث��ق ب �س�لام ف �ي��اض ،وه��ي
ل �ي �س��ت ج �م �ع �ي��ات خ �ي��ري��ة ،وإذا رب �ح��ت
حماس ف��ي االن�ت�خ��اب��ات ،فعندئذ ليأتوا
بمن يريدون لرئاسة الحكومة».
وف��ي موقف الف��ت ،يمكن أن يفجر اتفاق
امل �ص��ال �ح��ة ،أع �ل��ن ع �ب��اس أن ��ه سيستمر
ف��ي االع�ت�ق��االت ف��ي الضفة الغربية التي
تصفها حماس بأنها اعتقاالت سياسية.
وقال «سأستمر في االعتقال ،وأنا صريح
في هذا املوضوع ،لثالثة أسباب :تهريب
ال � �س �ل�اح ،وت �ب �ي �ي��ض األم � � � ��وال ،وت �ه��ري��ب
املتفجرات» .واتهم «حماس» بأنها كانت
ورقة في يد إي��ران ّ ،وقال «حماس تأتيها
أموال من إيران ،لكنها تصرفها فقط على
ع �ن��اص��ره��ا ،وح �م ��اس ورق� ��ة ب �ي��د إي� ��ران،
ونحن لسنا ورقة بيد ّ
أي شخص».
وع ��ن امل �ص��ال �ح��ة ،وع� ّ�م��ا إذا ك ��ان ال�ن�ظ��ام
ً
املصري السابق معرقال لها ،قال «أنا أؤكد
أن مصر لم تكن تمانع حصول املصالحة
ف� ��ي ع� �ه ��د (ال ��رئ � �ي ��س ال� �س ��اب ��ق ح �س �ن��ي)
م �ب��ارك ،ال ه��و وال (م��دي��ر االس�ت�خ�ب��ارات)
عمر سليمان ،وك��ان��ا يعمالن على نحو
جدي لحصولها ،كان مطلوبًا من حماس
توقيع وثيقة تشرين األول العام املاضي،
أن�ّ�ا رف�ض��ت ال�ت�ع��دي��ل ف��ي ال��وث�ي�ق��ة ،ال�ي��وم
وقعت حماس املبادرة بدون تعديل ،ملاذا
أت��ت ب�س��رع��ة للتوقيع؟ رب�م��ا ه��و الربيع
العربي أو ّ
تغيرت الدنيا».
وس��ارع��ت ال�ح��رك��ة اإلس�لام�ي��ة ل�ل��رد على
ع� ّ�ب��اس ،واص �ف��ة ذل��ك بتصعيد إع�لام��ي
غير مبرر .وق��ال املتحدث باسم حماس
س��ام��ي أب��و زه ��ري« ،ت�ص��ري�ح��ات عباس
ت �م �ث��ل ت �ص �ع �ي �دًا إع�ل�ام �ي ��ًا غ �ي��ر م� �ب ��رر»،
مضيفًا إن�ه��ا «تتضمن ات�ه��ام��ات باطلة
ال أس � � ��اس ل� �ه ��ا م� ��ن ال � �ص � �ح� ��ة» .وش� ��دد
ع � �ل ��ى أن ه � � ��ذه ال � �ت � �ص ��ري � �ح ��ات «ت �ض ��ر
باملصلحة الوطنية وجهود املصالحة»،
داع �ي��ًا ال �ق��اه��رة ال��ى «ال �ت��وق��ف ع�ن��د ه��ذه
التصريحات ،التي تضر بالجهود التي

تبذلها إلتمام املصالحة» .بدوره ،وصف
القيادي في «حماس» ،صالح البردويل،
ت �ص ��ري �ح ��ات ع� �ب ��اس ب ��أن �ه ��ا «م �ف��اج �ئ��ة
وتوتيرية ،وأدارت الظهر لكل م��ا جرى
التوافق عليه خالل الحوارات الثنائية».
وقال «تصريحات عباس فاجأت الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ،ح�ي��ث إن ��ه خ ��رج ع��ن سكة
ون� �ه ��ج امل �ص��ال �ح��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ال �ت��ي
تقوم على التوافق الوطني الفلسطيني
ً
وص ��وال إل��ى وح ��دة ال �ب��رام��ج» .ورأى أن
عباس «عاد إلى سكة فرض البرامج من
ط ��رف واح� ��د ،وال�ت�ن�ك��ر ل�ل�غ��ة امل�ص��ال�ح��ة،
رغم أننا توافقنا على أن تكون كل األمور
ب ��ال� �ت ��واف ��ق ،س � ��واء م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ت��أل�ي��ف
ّ
ومهماتها ولجنة االنتخابات
الحكومة
ومحكمة االن�ت�خ��اب��ات واللجنة األمنية
العليا وبقية القضايا».
وش ��دد ال �ق �ي��ادي ف��ي «ح �م��اس» ،ع�ل��ى أن
أق � ��وال ع �ب��اس غ �ي��ر م �ق �ب��ول��ة ،وق� ��ال «إن��ه
(ع� �ب ��اس) ي�س�ت�ط�ي��ع ف ��رض إرادت� � ��ه على
ح��رك��ة ف �ت��ح ،ل �ك��ن ل �ي��س م ��ن ح �ق��ه ف��رض
رؤية على حركة أخرى مثل حماس ،التي
ّ
تمثل أغلبية ف��ي ال�ش��ارع الفلسطيني».
وأع� � ��رب ع ��ن أس �ف��ه ل �ه��ذه ال �ت �ص��ري �ح��ات
ال�ت��ي «ت��أت��ي متزامنة م��ع ت��راج��ع عباس
ع��ن ل�ق��ائ��ه م��ع رئ �ي��س امل�ك�ت��ب السياسي
ل� �ح ��رك ��ة ح � �م� ��اس خ� ��ال� ��د م� �ش� �ع ��ل ،وه ��و
ب��ذل��ك ي��دي��ر ظ�ه��ره للمصالحة والشعب
الفلسطيني ال �ت��ي ي�ن�ت�ظ��ره��ا» .ف��ي ه��ذا
الوقت ،قال رئيس دائ��رة املفاوضات في
م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ح��ري��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ص��ائ��ب
ع ��ري� �ق ��ات ،أم� � ��س ،إن � ��ه أط� �ل ��ع م �س��ؤول�ين
مصريني اجتمع بهم على أسباب تأجيل
لقاء عباس مع مشعل .وص��رح عريقات
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ب ��أن س �ب��ب ت��أج �ي��ل ال�ل�ق��اء
ه��و «وج��ود ارت�ب��اط��ات مسبقة لعباس»
وزيارات مقررة الى األدرن وتركيا ،التي
وصلها أمس.

ّ
ّ
ّ
اتصاالت سرية مباشرة للمصالحة التركية ــ اإلسرائيلية!
أخرجت إسرائيل ما في
جعبتها من معلومات
حول العالقات التركية
ــ اإلسرائيليةّ ،
فكونت
رواية كاملة عن مساع
واتصاالت مباشرة لكن
سرية تجري بني أنقرة وتل
أبيب ،من بني نتائجها
إلغاء املشاركة التركية
في «أسطول الحرية »2

فراس خطيب
كشفت صحيفة «ه��آرت��س» اإلسرائيلية،
َّ
ف��ي ع��دده��ا ال �ص ��ادر أم� ��س ،أن ت��ل أب�ي��ب
وأن �ق��رة ت�ج��ري��ان منذ أس��اب�ي��ع ،ات�ص��االت
ّ
سرية مباشرة في محاولة إلنهاء األزمة
َّ
بني الدولتني .وذكر مصدر إسرائيلي أن
االت �ص��االت ت�ق��وم م�ب��اش��رة ب�ين مندوبني
إسرائيليني وأت��راك ،مع اإلش��ارة إلى دور
أم�ي��رك��ي ف��ي القضيةّ .
وادع ��ت «ه��آرت��س»
َّ
أن سبب االتصاالت والسعي للمصالحة
ب �ي�ن ال� �ط ��رف�ي�ن ي� �ع ��ود إل � ��ى اق � �ت� ��راب ن�ش��ر
تقرير لجنة التحقيق التي ّ
عينها األمني
ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي م��ون ح��ول
أح��داث «أسطول الحرية» التي قتل فيها
اإلسرائيليون نشطاء أت��راك��ًا ك��ان��وا على
م�ت�ن�ه��ا ف ��ي  31أي � ��ار  ،2010إض ��اف ��ة إل��ى
األحداث األخيرة في سوريا.
َّ
ً
وق��ال��ت الصحيفة إن م �س��ؤوال ف��ي وزارة
الخارجية التركية اعترف بوجود الحوار
ال �ت ��رك ��ي ـ �ـ �ـ �ـ �ـ اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ،ت �م��ام��ًا م�ث�ل�م��ا
َّ
اع� �ت ��رف األم �ي��رك �ي��ون ب� ��ه ،إال أن رئ��اس��ة
ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة رف�ض��ت التعليق
على امل��وض��وع ،م��ن دون أن تنفي وج��ود
مثل تلك االتصاالت .وبحسب الصحيفة،
تجري املحادثات من خالل قناتي حوار:
األول��ى ب�ين مبعوث م��ن رئيس الحكومة

اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،من جهة،
وامل��دي��ر ال�ع��ام ل ��وزارة الخارجية التركية
فريدون سينيرلولو من جهة أخرى ،وهو
«من أكثر املؤيدين لتحسني العالقات مع
َ َّ
ُالدولة العبرية»ُ .يذكر أن قناة الحوار هذه
ّ
فتحت في أعقاب املساعدة التي قدمتها
ت��رك �ي��ا إل� ��ى إس ��رائ� �ي ��ل إلخ� �م ��اد ال �ح��ري��ق
الضخم ال��ذي نشب ف��ي جبل الكرمل في
ك��ان��ون األول م��ن ال �ع��ام امل ��اض ��ي .ووف��ق
ال��رواي��ة نفسهاُ ،ع�ين مستشار نتنياهو،
رون درمر لهذه املهمة في بادئ األمر ،إال
َّأن «بيبي» عينّ
«شخصية ّ
ّ
هامة» لتولي
املفاوضات.
الحوار الثانية ،بحسب املصدر
أما قناة ُ
نفسه ،فقد فتحت بني املندوب اإلسرائيلي
في لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة،
يوسيف تشخنوبر ،وبني املندوب التركي
أوزدام س��ان �ب��رك .وت �ت��اب��ع ال�ص�ح�ي�ف��ة أن
�لان م �ن��ذ أش �ه��ر ف ��ي لجنة
ال��رج �ل�ي�ن ي �ع �م ّ
ال �ت �ح �ق �ي��ق ،إال أن �ه �م��ا ف ��ي ال ��وق ��ت نفسه
ي�ش�ك�لان ق�ن��اة لنقل ال��رس��ائ��ل ب�ين تركيا
وإسرائيل« ،وعمال على بلورة تفاهمات
مكتوبة تنهي األزمة بني البلدين».
َ
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ق� �ن ��ات ��ي ال� � �ح � ��وار ،ت�ق�ي��م
اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة م�ن��ذ األش �ه��ر القليلة
امل��اض�ي��ة ات �ص��االت على مستويات عليا
م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ال �ت��رك �ي��ة ،ب �ه ��دف إح �ب��اط

ت� ُّ
�وج��ه أس �ط��ول ت��رك��ي ج��دي��د إل ��ى ق�ط��اع
غزة ،باإلضافة إلى دفع األت��راك لتحسني
ال �ع�لاق��ات م��ع ت��ل أب �ي��ب .ول �ه��ذا ال �غ��رض،
ال� �ت� �ق ��ت وزي � � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة األم �ي ��رك �ي ��ة
ه�ي�لاري كلينتون ،ي��وم السبت امل��اض��ي،
مع نظيرها التركي أحمد داوود أوغلو،
وأع� ��رب� ��ت ل ��ه ع ��ن «رض � ��اه � ��ا» ع ��ن إع �ل�ان
امل �ن �ظ �م��ة االن �س��ان �ي��ة ال �ت��رك �ي��ة «أي إت��ش
َّ
إت��ش» عن أن سفينة «مرمرة» لن تشارك
في األسطول الجديد .وأشارت الصحيفة
َّ
إل ��ى أن ن�ت�ن�ي��اه��و أج� ��رى ي ��وم ال�خ�م�ي��س
امل��اض��ي اج�ت�م��اع��ًا وزاري � ��ًا م�ص�غ�رًا ح��ول
«أسطول الحرية  »2والعالقات مع تركيا.
ّ
وبحسب مصدر مطلع تحدث للصحيفة
َّ
نفسها ،فإن نقطة الخالف في ذلك الحوار
ت�ك�م��ن ف��ي م��ا إذا ك ��ان ع�ل��ى إس��رائ �ي��ل أن
ت�ع�ت��ذر ل�ل�أت��راك ،أو أن ت�ع��رب ع��ن أسفها
لهم (عن جريمة أسطول الحرية) .وتكمن
ن�ق�ط��ة خ �ل�اف أخ� ��رى ح ��ول م ��ا إذا ك��ان��ت
ع��ائ�لات ش�ه��داء األس �ط��ول «ال�ت��ي ستنال
تعويضات» بحسب الصحيفة ،سيسمح
لها بتقديم دع��اوى قضائية أخ��رى ضد
ً
تل أبيب مستقبال.
وب� �ح� �س ��ب م � �ص � ��ادر «ه � � ��آرت � � ��س» ،ك��ان��ت
م � � �ح � ��اوالت إن� � �ه � ��اء األزم � � � ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة ـ �ـ �ـ �ـ �ـ
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة م ��وج ��ودة دائ �م ��ًا ،وأب��رزه��ا
ح�ص��ل أث �ن��اء ح��ري��ق ال�ك��رم��ل .ع�ن��ده��ا ،ت� ّ�م

