
113جملة الدراسات الفلسطينية شتاء 0162018

قت االنق�سام ال�سيا�سي في فل�سطين 
ّ
�سنة 2005، عم

قبل اأن يتحول الحقًا اإلى انق�سام جغرافي.

ت�سارعت خطوات االنق�سام بعد االنتخابات 

الت�سريعية في �سنة 2006، والتي اأّدت اإلى فوز حركة 

''حما�س'' باأغلبية مطلقة لم تكن حركة ''فتح'' م�ستعدة 

لالعتراف بنتائجها )االنتخابات(، وذلك في وقت 

و�سعت اللجنة الرباعية الدولية ثالثة �سروط للتعامل 

مع حكومة ت�سم اأع�ساء من حركة ''حما�س''، وهي: 

االعتراف باإ�سرائيل؛ نبذ االإرهاب؛ االلتزام 

باالتفاقات الموّقعة )اتفاق اأو�سلو( في م�سعى وا�سح 

الإعاقة اأي تقارب محتمل بين الطرفين.

وجرت محاوالت متكررة لتطويق التوتر 

المت�ساعد على ال�سعيدين ال�سيا�سي واالأمني، والذي 

ن�ساأ عن بروز مركزين للقوى يحاول كل منهما 

االنق�سام الطويل وحماوالت 

امل�ساحلة

ي�سعب القول اإن االنق�سام الفل�سطيني ابتداأ في 

ت 
ّ
15 حزيران/يونيو 2007، حين اأتم

حركة ''حما�س'' �سيطرتها على كامل قطاع غزة، 

منهية وجود ال�سلطة الفل�سطينية فيه، ذلك باأن 

جذوره نمت بالتزامن مع االنق�سام في الموقف 

ال�سيا�سي الذي اأعقب اتفاق اأو�سلو في �سنة 1993. 

واإذا كانت انتفا�سة االأق�سى في �سنة 2000 قد 

ين، فاإن اإعادة 
َ
اأذابت بع�س الفوارق بين المع�سكر

اإنتاج اأو�سلو، بعد ا�ست�سهاد الرئي�س يا�سر عرفات 

وانتخاب محمود عبا�س رئي�سًا لل�سلطة الوطنية في 

معني الطاهر*

م�ساحلة متعرثة وانق�سام طويل

لم يكن اتفاق الم�سالحة الموّقع بين حركَتي ''فتح'' و''حما�س'' في القاهرة، تحت رعاية 

المخابرات الم�سرية، االتفاق االأول في م�سل�سل اتفاقات الم�سالحة، وقد ال يكون االتفاق 

ني على مراحل 
ُ
ة تحول دون تطبيق االتفاق الحالي الذي ب

ّ
االأخير، ذلك باأن ثمة عقبات جم

متدرجة يحتاج تطبيقها اإلى اأ�سهر واأعوام في منطقة حافلة بالمتغيرات االإقليمية المتتالية، 

التي  المتعددة  باالتفاقات  ع�سف  كما  االتفاق،  بهذا  يع�سف  اأن  منها  الأي  يمكن  والتي 

�سبقته، وال �سيما في ظل غياب االتفاق بين اأطراف االنق�سام على م�سروع وطني فل�سطيني 

د قواهم وجهدهم، حتى بات ممكنًا القول اإن تحقيق الم�سالحة اأ�سبح 
ّ

جامع يمكن اأن يوح

مرتبطًا بم�سار الق�سية الفل�سطينية، وجزءاً ال يتجزاأ منها. فعملية الم�سالحة باتت ت�سبه 

اأن  اأو اتفاق من دون  اأو مبادرة  عملية ال�سالم التي هي عملية تدور دائمًا حول م�سروع 

يتحقق ال�سالم اأو ُتنجز الم�سالحة.

*  كاتب فلسطيني.
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يبرر حاجتهما اإلى �سرعية جديدة، وهي �سرعية 

�ساف اإلى ذلك �سعي 
ُ
االتفاق والوحدة الوطنية. ي

الرئي�س محمود عبا�س الإنهاء ملفات داخلية، 

اأبرزها ملف القيادي المف�سول من حركة ''فتح'' 

محمد دحالن، و�سعي حركة ''حما�س'' للخال�س من 

عبء اإدارة قطاع غزة المحا�سر والمنهك من 

االجتياحات االإ�سرائيلية المتكررة.

ثمة عوامل اأُخرى كان لها دور كبير في اإيقاظ 

محاوالت الم�سالحة من �سباتها، مثل الربيع 

العربي، وتوّلي ''االإخوان الم�سلمين'' ال�سلطة في 

م�سر، ثم االنقالب عليهم، وانهيار التوقعات بتغيير 

�سريع في �سورية، واالجتياحات ال�سهيونية 

للقطاع، وما يترتب عليها من �سغط �سعبي يدفع 

في اتجاه الوحدة، ويجبر االأطراف على االنحناء 

الموقت اأمامه.

ومن الجدير بالذكر اأن العوامل االإقليمية اأو 

الداخلية ذاتها التي كانت تدفع اإلى اإيجاد مبادرات 

للم�سالحة، كثيراً ما كانت تدفع اأي�سًا في اتجاه 

عرقلة الم�سالحة عندما تتغير رياحها. ولعل هذا 

ما يف�سر �سبب تعدد مبادرات الم�سالحة، كما يف�سر 

�سبب تعّثرها الدائم.

الدور امل�رصي يف امل�ساحلة

عندما تولى الرئي�س محمد مر�سي ال�سلطة في 

م�سر، ا�سطر الرئي�س محمود عبا�س اإلى الموافقة 

على اتفاق للم�سالحة بح�سور الف�سائل كلها وعدد 

كبير من ال�سخ�سيات. فقد كان ثمة مالمح للتغيير 

في م�سر، وعلى الرئي�س عبا�س اأن ي�ستجيب لها حتى 

لو كانت �سروط الم�سالحة ال تلبي رغباته، لكن كل 

ما كان عليه فعله هو االنتظار قلياًل حتى يتغير 

ت على م�سر والعالم العربي، 
ّ
اتجاه الريح التي هب

والذي لم يلبث اأن مال مع ال�سروط االأميركية 

وا�ستراطات الرباعية الدولية للم�سالحة التي ماتت 

قبل اأن يجّف حبر التوقيع ب�ساأنها؛ ولم تتجاوز اآفاق 

الم�سالحة الحفل الكبير الذي اأقيم في القاهرة.

في عهد الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي انقلبت 

االآية، وكان على حركة ''حما�س'' اأن توافق وتنتظر 

وتتريث في اتجاه تغيير اتجاه الريح مرة اأُخرى، 

فر�س �سلطته المفتر�سة و�سط دعم اأميركي وا�سح 

لل�سلطة الفل�سطينية تمّثل في خطة الجنرال 

االأميركي دايتون لدعم قوات االأمن الفل�سطينية، 

وتاأليف حركة ''حما�س'' قوة تنفيذية تتبع وزير 

داخليتها في مواجهة قوات االأمن التابعة للرئي�س. 

تان؛ اإحداهما 
ّ
وبذلك اأ�سبح في غزة قوتان اأمني

تدين بالوالء للرئي�س محمود عبا�س، والثانية تتبع 

وزير داخلية حكومة ''حما�س'' التي تراأ�سها 

ة.
ّ
اإ�سماعيل هني

وتعددت مبادرات واتفاقات الم�سالحة، مع 

تعاقب اأعوام االنق�سام وقبله، �سمن اإطار التحذير 

من وقوعه؛ من اإعالن القاهرة في �سنة 2005، 

ووثيقة االأ�سرى التي تبّنتها الف�سائل الفل�سطينية 

في �سنة 2006 كمخرج من االنق�سام ال�سيا�سي، اإلى 

اتفاق مكة في �سنة 2007، والذي اأ�سفر عن تاأليف 

حكومة وفاق برئا�سة اإ�سماعيل هنية �ساركت فيها 

حركة ''فتح''، لكن �سرعان ما اأطاح بها الح�سم 

الع�سكري، واأدى اإلى وجود حكومتين و�سلطتين في 

كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

ا بعد االنق�سام الجغرافي، فقد توالت الحوارات 
ّ
اأم

واالتفاقات: من الحوار الوطني الفل�سطيني في �سنة 

2009، اإلى اتفاق القاهرة في �سنة 2011 )وهو 

االتفاق الذي اأكدت الف�سائل الفل�سطينية في 

اجتماعها االأخير في القاهرة بع�س بنوده كنقاط 

مرجعية لالتفاق الحا�سر(، واإعالن الدوحة في �سنة 

2012، واتفاق ال�ساطىء )غزة( في �سنة 2014، 

ولقاء الدوحة في �سنة 2016، و�سواًل اإلى االتفاق 

الحالي في 12 ت�سرين االأول/اأكتوبر 2017.

لعل في هذه االتفاقات واللقاءات كلها ما ي�سير 

اإلى اأن حركَتي ''فتح'' و''حما�س'' والقوى الفل�سطينية 

االأُخرى، اأكانت ف�سائلية اأم �سعبية، لم ت�سّلم باأن 

االنق�سام الجغرافي اأ�سبح اأمراً واقعًا، و�سعت، 

را�سية اأو مرغمة، لمحاولة تغييره، ذلك باأن عدة 

عوامل متعلقة بكال الطرفين اأدت اإلى ال�سعي في 

اتجاه الم�سالحة، مثل ان�سداد اأفق الت�سوية، اأو 

انخفا�س توقعات ال�سلطة الفل�سطينية بحدوث تقّدم 

في م�سارها �سمن المدى المنظور، وتاآكل 

ال�سرعيات الد�ستورية للرئي�س عبا�س وللموؤ�س�سة 

الت�سريعية التي تهيمن عليها ''حما�س''، االأمر الذي 
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العربية )م�سر وال�سعودية واالإمارات واالأردن( 

فر�س عودة محمد دحالن اإلى حركة ''فتح''. وقد 

رف�س الرئي�س محمود عبا�س ذلك، واعتبره م�سا�سًا 

بالقرار الفل�سطيني الم�ستقل، وبداأ على الفور 

بمجموعة من االإجراءات الداخلية �سملت ف�سل عدد 

من المح�سوبين على تيار دحالن، وانتهت بعقد 

الموؤتمر ال�سابع لحركة ''فتح'' في رام اللـه في نهاية 

ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2016، لتكري�س قرارات 

الف�سل واالحتفاظ بال�سرعية الفتحاوية.

تطّلب عقد الموؤتمر �سماح حركة ''حما�س'' 

لكوادر الحركة المنا�سرين لعبا�س بالخروج من 

غزة وااللتحاق بالموؤتمر، وهو ما وافقت عليه 

الحركة في اإثر و�ساطة تركية وقطرية، االأمر الذي 

يمكن تف�سيره �سمن �سراع القوى االإقليمية في 

المنطقة، مع اأن ''حما�س'' كانت قد رف�ست خروج 

قد في 
ُ
عنا�سر ''فتح'' اإلى الموؤتمر ال�ساد�س الذي ع

بيت لحم بداية اآب/ اأغ�سط�س 2014.

�ساركت ''حما�س'' بوفد رفيع في موؤتمر حركة 

''فتح''، واأر�سل خالد م�سعل ر�سالة دافئة اإلى 

الموؤتمر. وف�ساًل عن اأن الرئي�س محمود عبا�س حاز 

�سرعية فتحاوية لقراراته، ولوجوده على راأ�س الهرم 

التنظيمي لحركة ''فتح''، فاإنه حاز اأي�سًا �سرعية 

قد 
ُ
فل�سطينية في موؤتمر الف�سائل الفل�سطينية الذي ع

بعد ذلك في بيروت، وبح�سور ''حما�س'' و''الجهاد'' 

والف�سائل التي تتخذ من دم�سق مقراً لها، بعد اأن 

وافق الرئي�س على تفعيل االإطار القيادي الموحد 

واإعادة بناء منظمة التحرير.

فتح، 
ُ
بدا كاأن بابًا للم�سالحة الكاملة يو�سك اأن ي

واأن الرئي�س محمود عبا�س قد فاز بالنقاط على 

مقررات الرباعية العربية، وتمّكن من التمل�س من 

�سروطها بم�ساعدة الف�سائل الفل�سطينية، وفي 

مقدمها حركة ''حما�س''. اإاّل اإن هذا االأمل لم يدم 

طوياًل، فال �سيء من مقررات اجتماع بيروت ُنّفذ، 

كما اأن قيادة حركة ''حما�س'' تغيرت بعد اإجراء 

انتخاباتها الداخلية، عالوة على مجيء اإدارة 

اأميركية جديدة، وت�سابك عالقات القوى االإقليمية 

بعد قرار رباعية عربية جديدة )ال�سعودية واالإمارات 

وم�سر والبحرين( ح�سار قطر، وعزل جماعة 

''االإخوان الم�سلمين''، واعتبار حركة ''حما�س'' حركة 

م�ستندة اإلى قوى اإقليمية من جهة، واإلى تعّثر م�سار 

الت�سوية من جهة اأُخرى، ولذا توالت اللقاءات 

واالتفاقات من القاهرة اإلى الدوحة اإلى غزة ذاتها. 

وكان لكال الطرفين م�سلحة في اإبقاء ملف 

ح به الرئي�س محمود عبا�س 
ّ
الم�سالحة مفتوحًا، يلو

كلما تعّثرت الت�سوية اأو زادت ال�سغوط عليه، وتّلوح 

به ''حما�س'' في محاولتها التخل�س من اأعباء 

الح�سار ومن عبء عالقتها بحركة ''االإخوان 

الم�سلمين''، والتزامًا منها ب�سروط الجغرافيا 

ال�سيا�سية مع م�سر اأيًا يكن حاكمها، ورغبة في دق 

اأبواب المجتمع الدولي العتبارها طرفًا مقبواًل في 

معادالت المنطقة.

اتفقت حركتا ''فتح'' و''حما�س'' على تاأليف 

حكومة الوفاق الوطني من وزراء ''تكنوقراط''، واأّدت 

الحكومة اليمين اأمام الرئي�س محمود عبا�س في 2 

حزيران/ يونيو 2014، منهية بذلك حكومة 

اإ�سماعيل هنية في قطاع غزة. ومنذ ذلك التاريخ لم 

يعد هناك حكومتان في ال�سفة والقطاع. وكان 

على الحكومة الموقتة اأن ُتعّد النتخابات رئا�سية 

وت�سريعية خالل �ستة اأ�سهر، كما ُكّلفت بملف اإعمار 

قطاع غزة، واإنهاء الح�سار المفرو�س عليه، 

وترتيب الموؤ�س�سات االأمنية، والم�سالحة المجتمعية، 

وتوفير اأجواء حرية االنتماء ال�سيا�سي.

لم تكن هذه الحكومة �سوى ن�سخة مكررة عن 

حكومة الدكتور رامي الحمد اللـه ال�سابقة، والذي 

قام بعد 4 اأ�سهر من تاأليفها بزيارة غزة ليوم واحد. 

لم تحقق هذه الحكومة اأي تقّدم في الملفات التي 

ُكّلفت بها، ولعل االإنجاز الوحيد الذي حققته هو اأنه 

لم يعد هناك ر�سميًا حكومة رديفة في غزة، واإن 

ا�ستمرت حركة ''حما�س'' تتحّكم في االإدارات 

الحكومية واالأمن في قطاع غزة من دون اأي وجود، 

ولو �سكلي، لل�سلطة الفل�سطينية.

التحوالت العربية واأثرها يف 

امل�ساحلة

ثمة عامل جديد دخل على معادلة الم�سالحة 

ب�سورة مبا�سرة، تمثل في محاولة اللجنة الرباعية 
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والتهديد باإعالن غزة اإقليمًا متمرداً. وقد بدت هذه 

الخطوات مت�سقه مع الم�سار االإقليمي، ومع انتظار 

مبادرة الرئي�س االأميركي دونالد ترامب، والحيلولة 

دون اتهام ال�سلطة بالتواطوؤ مع ''اإرهاب 'حما�س' ''.

لم ت�ستقم االأمور على هذا ال�سكل، فقد ت�سربت 

اأنباء عن لقاءات متعددة جمعت قادة حركة 

''حما�س'' بتيار محمد دحالن في القاهرة، واأنباء 

عن لقاءات اأُخرى بين ''حما�س'' واال�ستخبارات 

الم�سرية، وحّلت المحروقات الم�سرية بداًل من 

محروقات ال�سلطة الفل�سطينية، لكن من دون اأن 

تحل م�سكلة الكهرباء ب�سكل كامل، وتزايدت االآمال 

بفتح معبر رفح، و�سرت اأنباء عن تاأليف لجنة 

اإدارية بين ''حما�س'' ودحالن، وعن عودة عدد من 

اأن�ساره اإلى غزة، وتاأليف لجنة م�سالحة مجتمعية 

ر�سدت لها االإمارات مبلغ 50 مليون دوالر، وذلك 

د من ''حما�س'' ب�سبط الحدود مع 
ّ
في مقابل تعه

م�سر، وهذا كله بمعزل عن ال�سلطة الفل�سطينية في 

رام اللـه.

من الوا�سح اأن عقوبات الرئي�س محمود عبا�س 

ا�سُتخدمت الإقناع ''حما�س'' باأن باب ال�سلطة 

الفل�سطينية اأ�سبح مو�سداً اأمامها، واأن حل م�سكالت 

قطاع غزة ياأتي عبر البوابة الم�سرية فقط، واأن 

لذلك ثمنًا يت�سمن محاولة عزل ''حما�س'' عن حركة 

''االإخوان الم�سلمين''، والتن�سيق االأمني مع م�سر، 

واالنفتاح على تيار محمد دحالن تمهيداً لعودته 

اإلى قلب ال�ساحة ال�سيا�سية الفل�سطينية، واالأهم هو 

عودة الملف الفل�سطيني اإلى يد م�سر.

اتفاق امل�ساحلة االأخري

لم يعد لحركة ''حما�س'' ما تخ�سره بعد تفاقم 

االأو�ساع في قطاع غزة، وخ�سو�سًا مع وجود 

ق بين توجهات محمد 
ّ
فر

ُ
اتجاه في داخلها ال ي

دحالن ومحمود عبا�س، فاأبقت خيارها مفتوحًا 

على الطرفين، ولم تمانع في �سبط الحدود مع 

م�سر وال في التن�سيق االأمني معها، اإذا كان ذلك 

�سي�سمن لها منفذاً اآخر، ولو ب�سكل محدود من اأجل 

التخفيف من وطاأة الح�سار المفرو�س.

عالوة على ذلك، فاإن ''حما�س'' تعتقد اأن في 

اإرهابية، على الرغم من تبّنيها وثيقة �سيا�سية 

جديدة ُتظهرها بمظهر اأكثر اعتدااًل، وتتبّنى فيها، 

ب�سكل �سمني، حل الدولتين.

ف�ِس اعتدال حركة ''حما�س'' في وثيقتها 
ُ
لم ي

الجديدة، اأو تغيير قيادتها وانتقالها اإلى قطاع غزة، 

وانتخاب اإ�سماعيل هنية رئي�سًا لمكتبها ال�سيا�سي، 

ويحيى ال�سنوار قائداً لها في غزة، اإلى تقارب مع 

ال�سلطة في رام اللـه التي ربما اعتقدت عقب 

المتغيرات االإقليمية اأن حركة ''حما�س'' اأ�سبحت اأكثر 

�سعفًا، واأن الحلقات حولها �ساقت؛ فعالقتها مع 

م�سر ــ باب غزة نحو العالم الخارجي ــ تكاد تكون 

�سبه معدومة، والنظام العربي بقراراته �سد االإ�سالم 

ال�سيا�سي اأفقدهـا مـلجاأً كثيراً ما كانت تلجاأ اإليه، 

والح�سار الخانق م�ستمر منذ اأكثر من ع�سرة اأعوام، 

والعي�س في داخل غزة اأ�سبح اأمراً بالغ ال�سعوبة في 

ظل انعدام الخدمات االأ�سا�سية، والتنقل من القطاع 

واإليه يكاد يكون من الم�ستحيالت بفعل االإغالق 

الدائم لمعبر رفح الذي يربط القطاع بم�سر، و�سيطرة 

ا المتغيرات الدولية 
ّ
اإ�سرائيل على معبر اإيرز. اأم

فكانت تدفع بالرئي�س عبا�س اإلى التريث قبل 

االنفتاح على ''حما�س''، بل اإلى الت�سدد معها، تبعًا 

لمتغيرات االإقليم التي اعتقد كثيرون اأنها ُتنبىء 

بانهيار االإ�سالم ال�سيا�سي. هذه المعطيات جعلت 

ال�سلطة الفل�سطينية تتوقع انهياراً كاماًل لحركة 

''حما�س''، اأو ا�ست�سالمها ل�سروط ال�سلطة الفل�سطينية.

رّد حركة ''حما�س'' على عدم قيام حكومة 

الوفاق الوطني بواجباتها تجاه تح�سين ظروف 

معي�سة اأهل القطاع، جاء �سريعًا، وذلك عبر تاأليفها 

لجنة اإدارية لت�سيير اأمور غزة. ومع اأن دور هذه 

اللجنة كان �سكليًا، فلم يزد اأو يقلل من �سيطرة 

حركة ''حما�س'' على القطاع، اإاّل اإن ال�سلطة 

الفل�سطينية رّدت بمجموعة من العقوبات �سملت 

وقف اإمداد م�سادر الطاقة، االأمر الذي قّل�س 

�ساعات تزويد الكهرباء اإلى نحو �ساعتين فقط، 

واأدى اإلى �سّل قطاعات حيوية متعددة.

و�سملت الخطوات اأي�سًا اإحالة موظفين على 

التقاعد، وتخفي�س �سرف رواتب موظفي ال�سلطة 

الم�ستنكفين عن العمل اإلى اأكثر من الن�سف، وذلك 

بناء على تعليماتها منذ لحظات االنق�سام االأولى، 
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ا 
ّ
تريد و�سع ع�سيها في دواليب الم�سالحة، واإم

تنطلق من فهم مغلوط فيه للواقع ال�سيا�سي اأن في 

اإمكانها فر�س ا�ست�سالم غير م�سروط على حركة 

''حما�س''.

ا م�سر التي ا�ستعادت الملف الفل�سطيني اأو 
ّ
اأم

تكاد، وح�سلت على موافقة الرباعية العربية، وعلى 

تاأييد اأميركي ي�سمن ال�سمت ال�سهيوني، فمطلوب 

منها تهيئة الم�سرح و�سبط اإيقاعه، ولذا، فاإنها 

و�سعت برنامجًا طويل االأمد للم�سالحة، وقّدمت 

ملفات واأّخرت اأُخرى كي ت�سمن ا�ستمرارها من 

دون تحديد �سقف زمني لها، وت�سدت للناطقين 

با�سم ال�سلطة حين تطرقوا اإلى مو�سوع �سالح 

المقاومة، لي�س حر�سًا عليه بقدر تاأكيدها اأنها هي 

ن �سيم�سك بهذا الملف، واأن عليها وحدها مهمة 
َ
م

احتوائه.

ثالثة اأطراف تت�سابق في دائرة واحدة، لكن في 

ذهن كل منها نقطة و�سول مختلفة ومتباينة. وفي 

المقابل، لن ت�ستقيم م�سالحة على المدى البعيد من 

دون اتفاق على الم�سروع الوطني الفل�سطيني، ولن 

ت�ستمر على المدى الق�سير اإذا بقي �سعار التمكين 

من دون تحديد الأهدافه وم�سامينه، واإذا نظر اإليها 

اأي طرف نظرة الغالب اأو المغلوب.

في الم�سالحة ثمة ق�سايا اإجرائية يمكن 

االتفاق عليها، مثل الموظفين واالأمن الداخلي 

وتوحيد االإدارات الحكومية، واإعادة بناء غزة، 

وتلبية الحاجات االإن�سانية والمعي�سية، والم�سالحة 

المجتمعية، واإجراء االنتخابات الت�سريعية 

لت حتى نهاية �سنة 2018، 
ّ

والرئا�سية التي اأُج

واعتراف االأطراف بنتائجها. وثمة ق�سايا يجب 

التوقف عندها، مثل المعابر، وتحديداً معبر رفح 

الذي يجب اأن يكون معبراً فل�سطينيًا ــ م�سريًا، ال 

عالقة لل�سهيونيين اأو للمراقبين االأوروبيين به.

اإن االتفاق على هذه االأمور يعني االتفاق على 

اإدارة االنق�سام، ذلك باأن اإنهاء االنق�سام يتطلب 

اتفاقًا على تفعيل االإطار القيادي الموحد، واإعادة 

بناء منظمة التحرير وفق م�سروع وطني فل�سطيني 

�سامل، والخروج من دائرة عملية ال�سالم الوهمية، 

ن �سعى 
َ
وهي اأمور تتجاوز هدف ورغبة م

للم�سالحة الحالية. 

غزة فراغًا ي�سعب ملوؤه من دونها، واأن م�سير 

45.000 موظف كانت قد عينتهم في وظائف 

حكومية بداًل من موظفي ال�سلطة الذين التزموا 

منازلهم في محاولة لعرقلة االإدارة الحكومية فور 

وقوع االنق�سام، يرتبط م�سيرهم مع عائالتهم 

بم�سيرها، واأنه ال بد من الو�سول اإلى حل مقبول 

بالن�سبة اإلى هوؤالء، كما اأنها قد ت�ستطيع التو�سل 

اإلى تفاهمات ب�ساأن �سالحها، واأن ت�سارك في حفظ 

االأمن الداخلي، في حين اأن ''�سالح المقاومة'' 

�سيبقى بعيداً عن التجاذبات وتحت االأر�س من 

دون اأن يتدخل في الحياة اليومية للمواطنين، وال 

�سيما اأنها ال ترغب في تعري�س قطاع غزة لحرب 

جديدة حاليًا. اإاّل اإن ذلك يثير �سوؤااًل جديًا ب�ساأن بيد 

ا اإذا كان هذا 
ّ
ن �سيكون قرار الحرب وال�سلم، وعم

َ
م

ال�سالح �سي�سداأ في المخازن، وعن �سروط ا�ستخدامه 

الحقًا، وما اإذا كان الهدف الم�سري وال�سمت 

االإ�سرائيلي مرّدهما ال�سعي لتحييد هذا ال�سالح في 

حال اندالع مواجهة على الجبهة ال�سمالية.

فوجىء الرئي�س محمود عبا�س تمامًا 

باالإجراءات الم�سرية، وبدعوته اإلى توقيع اتفاق 

جديد للم�سالحة، وفوجئ اأكثر بالدعم االأميركي 

والر�سى االإ�سرائيلي عن هذه الخطوات، وفهم من 

ذلك اأن لدى م�سر تفوي�سًا جديداً بهذا الملف. لم 

ي�ستطع عبا�س اأن يعار�س، اإاّل اإن من الم�سكوك فيه 

ل التريث،  ف�سّ
ُ
اأن ي�ستمر وفق ال�سروط ذاتها، ولعله ي

فال يعار�س الم�سالحة وفق ال�سروط الم�سرية لكنه 

لن ي�ستعجل بها، و�ستظل تراوح مكانها، وقد تتقدم 

اأو تتاأخر قلياًل، بانتظار اأن يفهم تمامًا ما هي 

الترتيبات الدولية واالإقليمية التي ُتعّد وهو خارج 

مطبخها، ولعل جزءاً من هذه الترتيبات يتعلق 

ب�سيناريو ما بعد عبا�س، وبالحل االإقليمي اأو ما 

عرف بـ ''�سفقة القرن''.
ُ
ي

وال�سلطة الفل�سطينية عندما ُتبقي العقوبات 

المفرو�سة على قطاع غزة على الرغم من حل 

اللجنة االإدارية، وعندما ترفع �سعار التمكين بداًل 

ه قطاع غزة بطائرة 
ّ
من �سعار الم�ساركة، وت�سب

مخطوفة يجب تحرير ركابها، وتتعامل مع ق�سية 

الموظفين من زاوية اأحادية، وال تت�سرف ك�سلطة 

ا 
ّ
للجميع وم�سوؤولة عن الكل الفل�سطيني، فهي اإم


