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لم تنضج الظروف بعد

وقائع سوداوية

بقلم :رجب أبو سرية

بقلم :حمادة فراعنة

صحي���ح مائ���ة بالمائ���ة فش���ل مب���ادرة
الرئيس األميركي ترامب لتس���وية الصراع
الفلسطيني اإلسرائيلي ،عبر تأجيل اإلعالن
عنه���ا على األقل ،ولكن يج���ري العمل على
تنفيذ إجراءات مضامينها على األرض بقوة
وسرعة عبر التنسيق األميركي اإلسرائيلي
لش���طب قضيت���ي الالجئي���ن والق���دس
وكأنهم���ا ليس���تا م���ن مس���ببات الصراع
ودوافع اس���تمراريته ،إضاف���ة إلى تثبيت
شرعية االستيطان االستعماري وتوسيعه
وم���ده كي يقطع الضفة الفلس���طينية إلى
ضفتي���ن ،والعم���ل على تهوي���د القدس،
وأسرلة الغور ،وتمزيق الضفة الفلسطينية
جغرافي���ًا وس���كانيًا وقطع الصل���ة ما بين
المواقع الجغرافية الثالثة :القدس والضفة
والقط���اع ،وإضعاف تماس���كها الجغرافي
والبشري ،نحو خلق وقائع جديدة تحول دون
توفر أرض فلس���طينية متماس���كة تشكل
قاع���دة لقي���ام دولة فلس���طينية ،فالخطة
والبرنامج اإلس���رائيلي المدعوم أميركيًا من
قب���ل إدارة ترامب هو اس���تثمار معطيات
الواقع السياس���ي -1 :الفلسطيني المأزوم
باالنقسام بين «فتح» و»حماس» -2 .العربي
المثقل بالحروب البيني���ة العربية وتدمير
ق���درات الخليجيي���ن المالي���ة -3 .الدولي
المش���غول بمناهضة اإلره���اب ،ومعالجة
تدفق الالجئين إلى أوروب���ا ،واألزمة المالية
ومب���ادرات واش���نطن المربك���ة لحلفائها
األوروبيي���ن ،ويت���م توظي���ف ذل���ك أيما
توظي���ف لمصلحة تعزيز مكانة المش���روع
االس���تعماري التوس���عي اإلس���رائيلي،
وانتزاع ش���رعيته من الفلسطينيين وعلى
حس���اب أرضهم وحقوقهم ،وم���ن العرب
على حس���اب أمنهم ومصالحهم القومية،
ومن المس���لمين والمسيحيين على حساب
أقدس مقدساتهم في فلسطين والتطاول
ّ
والمس بقدسيتها.
عليها
فشلت صفقة ترامب وتراجع زحم الحديث
عنها وع���ن مواعي���د اإلعالن عنه���ا ،ولكن
إجراءات تنفيذها أميركيًا وإسرائيليًا جارية
بقوة وبش���كل تدريجي وتراكمي ،من خالل
ضم القدس وتهويده���ا وتغيير معالمها،
وتدفق المستوطنين المستعمرين اليهود
األجانب ،وتطاولهم على محارمها ،وقدسية
ّ
والمس بوحدانية عناوينها ،وفرض
أماكنها،
الش���راكة اليهودية على تفردها اإلسالمي
ف���ي المس���جد األقصى وجعله���ا متداولة
في فرض األم���ر الواقع باالقتح���ام اليومي
لحرمة الحرم القدسي الشريف واستباحته
اليومي���ة ،وتعزيز االس���تيطان في الضفة
الفلسطينية وتوسيعه ،وحرمان أهل الغور
الفلسطينيين من العمل والزراعة والتنمية.
على المس���توى القانوني الالش���رعي تم
تشريع قانون القومية اليهودي ،الذي أكد
على ضم الق���دس الش���رقية المحتلة عام
 ،1967لتكون مع الق���دس الغربية عاصمة
إلس���رائيل ،مع تثبيت االستيطان باعتباره
هدفًا وعقيدة على «أرض إسرائيل».
ويتم ذلك بصم���ت أميركي ودون توجيه
أي نق���د أو مالحظة أميركي���ة لمجمل هذه
السياس���ة اإلس���رائيلية المتعارضة بقوة
م���ع توجهات الش���رعية الدولي���ة وقرارات
األم���م المتحدة ،بل تتم بتوافق كامل مع ما
يفعله ويخطط له جماع���ة الرئيس ترامب
الثالثي اليهودي -1 :مستش���اره كوشنير.
 -2مبعوثه غرينبالت -3 .س���فيره فريدمان
ومعهم س���فيرته نيكي هايلي لدى األمم
المتحدة.
إفق���ار وضغ���ط وحصار يواجه الش���عب
الفلس���طيني ،مع إعط���اء ثغ���رات حياة أو
فج���وات تنفيس الستنش���اق اله���واء عبر
القاهرة والدوحة وإس���طنبول نحو التكيف
مع األم���ر الواقع ،بل ودفع الفلس���طينيين
للرضوخ له ،والتعاطي مع األفكار األميركية،
ومحاولة إنقاذ الذات من التالشي واالنحسار
ً
والموت البطيء ،في غزة مثال إما عبر االجتياح
اإلس���رائيلي وإسقاط س���لطة «حماس» ،أو
القبول بمبادرات وأفكار المبعوث نيكوالي
ميالدينوف ،خي���اران أحالهما علقم ،صورة
س���وداوية مقيت���ة ولكنها ليس���ت نهاية
المطاف ،وليس���ت نهاية حتمية التسليم
ال يمكن مواجهته���ا أو هزيمتها ،والصورة
المشرقة األخاذة باألمل لها قصة أخرى.
h.faraneh@yahoo.com

على عكس ما يتعل���ق بملف إنهاء االنقس���ام ،عاد وفدا
«فت���ح» و»حم���اس» م���ن القاه���رة ،دون إب���داء الكثير من
التصريح���ات ،ال تلك التي تتعلق بما تم تحقيقه في ذلك
المل���ف ،وال حتى بما يوحي باهتم���ام الجانبين ،حيث تبدو
مصر راعي���ة الملف كما لو كانت أكث���ر اهتمامًا من طرفي
الحالة الفلس���طينية الداخلي���ة ،وكأنه���ا «تجبرهما» على
اإلقدام على فع���ل أمر ال يحبذان القيام ب���ه أو أنهما فقدا
األمل في إمكانية تحقيقه ،كان االهتمام بملف التهدئة أو
الهدنة بين إسرائيل وحماس.
فاجتم���اع المكت���ب السياس���ي لحركة حم���اس في غزة
بكامل أعضائه تقريبًا(باس���تثناء خالد مش���عل) ،ألول مرة
في تاريخه كان باألس���اس م���ن أجل اإلجابة عل���ى مبادرة
نيك���والي ميالدينوف ،الموفد الخ���اص لألمم المتحدة إلى
الشرق األوسط ،ذلك انه على ضوء توجه وفد «حماس» إلى
غزة ،عقد الكابينت اإلسرائيلي اجتماعًا خاصًا ،حيث ناقش
ً
الجانبان كال على حدة بالطبع ،المبادرة المذكورة .
وبع���د أن الح أن هن���اك تقاربًا بينهم���ا أو أن كال منهما
يقترب من قب���ول الخطوط العامة للخطة األممية ،تراجعت
إس���رائيل فجأة ،فيما ردت عليها «حم���اس» بإعالن قرارات
اجتماع مكتبها السياس���ي التي أكدت عل���ى اإلطار العام
لسياس���ة الحركة تجاه معظم القضايا السياس���ية ،ومنها
بالطب���ع اإلصرار على التعامل م���ع كل ما يخص ملف جثث
الجنود اإلس���رائيليين والمواطنين اإلس���رائيليين األسرى

ل���دى «حماس» باعتب���اره جزءًا من ملف تبادل األس���رى ،وال
يمكن أن يكون مقابل تخفيف الحصار.
ولم يكتف الجانبان ،باإلعالن عن أن االقتراب من المبادرة
األممية ،ما زال بعيدًا ،بل إن إسرائيل عادت لتسخين جبهة
الحدود م���ع قطاع غ���زة ،خاصة حين أقدم���ت على اغتيال
كادري «حماس» عش���ية إقامة االحتفال القسامي بتخريج
دفعة جديدة من منتسبي الحركة.
المهم في األمر ،بأنه مقابل النجاح الفلسطيني في فرض
االنكف���اء على «صفق���ة القرن» ،وأقله هو تراجع واش���نطن
عن تحديد موعد ع���ن إعالنها ،رغم أن تفاصيل الصفقة ما
زال���ت متداولة عبر األعالم ،ربما م���ن أجل أن ال يتم إهمالها
تمام���ًا ،واعتبار أنها قد س���قطت نهائي���ًا ،مقابل ذلك فإن
الكل الفلس���طيني ما زال عاجزًا عن إغالق ملف االنقس���ام،
ومقاب���ل المقترح المصري ،الذي أعل���ن عن تفاصيله ولكن
بشكل غير رس���مي ،فإن رئيس الحكومة ،أعلن بأن تمكين
الحكومة قد تم تحديده بالس���يطرة على جهازي الش���رطة
والدفاع المدني ،ويبدو أن هذا التصريح جاء بهدف اختراق
االستعصاء القائم ،وإظهار استعداد السلطة اتخاذ موقف
أكثر ليونة ،خاصة في ملف األمن وهو الملف األصعب على
مهمة إنهاء االنقسام.
رغم أن «حماس» لم تنجح بعد في التوصل مع إسرائيل ال
لتهدئة عادية وال إلى هدنة طويلة األمد ،من ش���أنها كسر
الحصار عن قط���اع غزة ،إال أن مجرد نجاح مس���يرة العودة،

هل يوجد عرض إسرائيلي لقادة «حماس»؟
بقلم :محمد ياغي
خالل األس����بوع المنص����رم ،اجتمع المكتب السياس����ي
لحركة «حماس» بكامل أعضائه لمدة أربعة أيام متتالية
ف����ي قطاع غ����زة .البيان الص����ادر عن االجتم����اع أكد على
التمس����ك بوحدة الضفة وغزة ،وعلى الحفاظ على س��ل�اح
المقاومة وعلى اس����تمرار مس����يرات العودة وعلى جملة
من مواق����ف «حماس» السياس����ية المعروفة مثل رفض
«صفقة القرن» ،والتمس����ك بالحقوق التاريخية للشعب
الفلسطيني ،واستعادة الوحدة الفلسطينية على أسس
اتفاق القاهرة العام  ،٢٠١١والعمل على تحرير األسرى.
البي����ان الذي ثمن س����عي القاهرة الس����تعادة الوحدة
الفلس����طينية وعلى تمكنيها لق����ادة الحركة من االلتقاء
في غزة ،اتهم الس����لطة الفلسطينية صراحة بالمشاركة
في «الحصار الظالم المفروض على أهلنا في غزة».
ال جديد إذًا في بي����ان «حماس» :مواقفها التي نعلمها
منذ س����نوات ،جرى التأكيد عليها مج����ددًا .لماذا إذًا هذا
االجتماع الذي اس����تمر أربعة أيام متتالية؟ ما الذي دفع
القاهرة للتنس����يق مع تل أبيب للسماح لقيادة «حماس»
في الخارج بدخ����ول غزة واالجتماع فيه����ا؟ لماذا وافقت
إسرائيل التي مارس����ت الضغوط على قطر وتركيا لطرد
بعض قادة «حماس» من أراضيه����ا مثل صالح العاروري
من حضور االجتماع؟
هذه األسئلة وغيرها تؤكد أن البيان الختامي ال يعكس
حقيقة الملفات التي نوقشت في االجتماع وأن هنالك ما
هو مطروح على حركة «حماس» من قبل القاهرة وتل أبيب

الفلسطيني حقيقة المشاريع المقدمة له.
وبمباركة من واشنطن ،وأن ذلك يتطلب من «حماس» أن والمدنية كما هو حال مدن الضفة.
غالبية الش����عب الفلس����طيني الس����احقة متفقة على
المالح����ظ في كل ذلك هو غياب دور للس����لطة في رام
تعطي القاهرة ردًا بش����أنه ،وهو م����ا دفعها من تمكين
الله في الحوار الجاري بين القاهرة وتل أبيب و»حماس» .أولوية إنهاء معاناة األهل في غزة ،وغالبيتهم ال يريدون
«حماس» من عقد اجتماع كامل لمكتبها السياسي.
هل التغيب س����ببه رفض الس����لطة ف����ي رام الله لهذا م����ن فصائل المقاوم����ة أن تتخلى عن س��ل�احها حتى ال
ما هو إذًا هذا الشيء المعروض على حركة «حماس»؟
تتجرأ إسرائيل على إعادة احتاللها لغزة.
الصحافة اإلس����رائيلية أش����ارت الى جملة من القضايا المشروع وإن كان كذلك ،لماذا ترفضه السلطة؟
ً
رغ����م ذلك على «حماس» أن تطال����ب في أية مفاوضات
أم أن التغييب مقصود ويهدف فعال الى فصل الضفة
يمكن تلخيصه����ا في هدنه لمدة زمني����ة حدها األدنى
خمس س����نوات ،وق����ف لمس����يرات العودة ،رف����ع كامل عن غزة وهنا نتس����اءل ،ما ه����ي مصلحة القاهرة في هذا غير مباش����رة مع إس����رائيل على إيجاد راب����ط بري يوصل
بي����ن األهل في غزة والضفة ،وعليها أن ال تقبل أن يكون
للحصار عن غزه مكوناته تكمن في فصل إس����رائيل عن الفصل؟
ال إجابات لدينا لهذه األس����ئلة ألن الس����لطة لم تصدر فصلهم عن الضفة الثمن المقابل لرفع الحصار عن غزة.
القطاع من خالل إنش����اء ميناء بح����ري تراقبه المجموعة
يض����اف لذلك ،عندم����ا يجري الحديث ع����ن هدنه بين
األوروبي����ة ومطار في األراضي المصري����ة يخضع لمراقبة تصريحات تتح����دث عن هذا الموضوع ،وألن القاهرة في
األمن المصري ،محطة لتحلي����ة المياه ،وكهرباء أكثر من الوق����ت الذي تح����اول فيه إجراء ترتيبات بين إس����رائيل «حماس» وإس����رائيل ،هل المقصود بذلك هدنة تشمل
مصر لغزة ،وتبادل لألس����رى يجري التفاوض بشأنه خالل و»حماس» ،تحاول في الوقت نفسه تحقيق مصالحة بين غزة فقط أم الضفة وغزة معًا؟
هدنة تش����مل غ����زة ،هذا مفه����وم ألن غ����زة محررة وال
«فتح» و»حم����اس» ،وبالتالي قد يكون هنالك ،على األقل،
تنفيذ االتفاق.
ه����ذا ما أوردته الصحافة اإلس����رائيلية وال نعلم إن كان ف����ي حراك القاهرة عملية ربط بين مش����روع االتفاق بين ينقصها إال رفع الحصار عنها.
لكن هدنة تش����مل الضفة ،هذا في تقديري س����يكون
«حماس» وإسرائيل ،ومشروع المصالحة الفلسطينية.
ذلك من مصادر موثوقة أم مجرد تكهنات صحافية.
بي����ان المكتب السياس����ي لحركة «حم����اس» ،على أية خطأ كبيرًا ،ألن إس����رائيل ستس����تخدم ذل����ك لمصادرة
رغم ذلك ،م����ا ذكرته الصحافة اإلس����رائيلية يتفق مع
ثالث أفكار أعلنت إسرائيل عنها في السابق عدة مرات :حال ،ال يعكس هذا الربط ،واتهام الس����لطة بالمش����اركة المزيد من أراضي الفلس����طينيين ،واألهم أنها ستعطي
األولى ،أنها ال تريد ب����أي حال من األحوال أن تكون لها في الحصار ال يعكس وجود تفاهمات مع القاهرة بش����أن االحتالل نوع����ًا من األمان ال يجب أن يقدمه لها ش����عب
مصالحة قريبة ويرجح فكرة أن أولوية «حماس» هي لرفع خاضع لالحتالل.
عالقة بقطاع غزة ال من قريب وال من بعيد.
بعي����دًا ع����ن التحليل والتوقع����ات ،علين����ا أن نأمل ،أن
الثانية ،أنها ترفض أن يكون هنالك رابط بري بين غزة الحصار عن غزة وهو توجه مش����روع بعد أكثر من عش����ر
تكش����ف «حماس» س����ريعًا عن طبيعة ومحت����وى ما هو
سنوات من الحصار وثالث حروب مدمرة.
والضفة الغربية يمر من إسرائيل.
ً
ما يهمنا هنا أن تكش����ف «حماس» عن طبيعة األفكار معروض عليها وعن مواقفها من هذه العروض عمال بمبدأ
والثالثة ،أن دولة فلس����طينية موج����ودة في غزة بحكم
األم����ر الواقع ــ عجز إس����رائيل ع����ن إع����ادة احتالل غزة المقدم����ة لها إلنه����اء الحص����ار حتى ال تك����ون مصادر الشفافية ،وأن الشعب الفلس����طيني هو صاحب الكلمة
وتحويله����ا الى مدينة خاضعة ألوام����ر أجهزتها األمنية معلوماتن����ا م����ن صحافة االحتالل وحتى يعلم الش����عب العليا في أية مشاريع لها عالقة بمصيره ومستقبله.

حتى تخرج سورية من القاع
بقلم :هاني عوكل
لي���س غريبًا أن تتصدر س���ورية ذيل القائمة في مؤش���ر بالعالم ،مثل تدويل النزاع السوري وتصنيفه على أنه حرب المؤش���رات وكيف يمكن مواجهتها فقط ،بقدر ما هو قلق الحدي���ث يدور عن مئات اآلالف من القتلى وماليين الجرحى
الدول���ة األقل أمانًا ف���ي العالم للعام  ،2018قياس���ًا بالنزاع باردة بين دول كبرى تتنافس على صدارة المش���هد الدولي يتعلق بمرحل���ة نهاية النزاع وطرق تصفيته والمرحلة التي ومنازل مدمرة ومجتمع ال يزال منقس���مًا في بناه السياسية
ُ ّ
واالقتصادية واالجتماعية.
تليه.
الصعب الذي تعيش���ه منذ أكثر من سبعة أعوام ،في الوقت وتشكل عنوان إطالة األزمة وعنوان الحل أيضًا.
إذا أرادت سورية أن تلملم جراحها وتخرج من أزمتها ،فإن
لقد ش���هدت س���ورية صراعًا دوليًا على أرضه���ا وتقاطعًا ويبدو أن الدور الروس���ي بعد نهاية النزاع سيساوي حجم
الذي يتواصل فيه هذا الن���زاع المفتوح على المجهول دون
ّ
لمصال���ح قوى إقليمية ظلت تس���عى منذ بداي���ة األزمة إلى تدخلها في األزمة الس���ورية ،إذ تعمل القيادة الروسية على عليها القبول بحوار وطني يفرمل إلى حد معقول التدخالت
سقف زمني يحدد خط النهاية.
مؤشر السالم العالمي ،الصادر عن معهد االقتصاد والسالم تأمي���ن مصالحها ،األمر ال���ذي جعل هذا الن���زاع واحدًا من أربع���ة مح���اور :األول تأمين صفقة لتس���وية مرضية تحقق الخارجي���ة ،ألن مثل هذا الحوار هو الذي يقود إلى مصالحات
األس���ترالي ،وضع س���ورية في الترتيب األخير رقم ً 163
نسبة معقولة لمختلف األطراف المؤثرة في النزاع السوري ،مجتمعي���ة حقيقية ويضمن عدم وجود خاليا نائمة تهدف
بناء أصعب النزاعات في العالم وأكثرها تعقيدًا ودموية.
ّ
ُ
بعض اإلحصائيات الدولية تقدر خسائر المنازل المهدمة وثانيًا تعمل على إعادة الالجئين من الدول األوروبية تحديدًا .إلى التشويش على مسار المصالحة.
على مؤش���رات ثالثة ،هي :نسبة األمن واألمان في المجتمع،
ً
أما الحديث عن تس���وية سياسية بفعل الغرب وتأثيرهم
في هذا اإلطار من المحتمل أن تدخل موسكو في مساومات
والنزاعان الداخلي والخارجي ،باإلضافة إلى مؤشر العسكرة .والمتضررة إلى حوالى أكثر من ربع المنازل قاطبة في سورية،
األسباب التي وضعت سورية في هذا التصنيف كثيرة ،إذ في حين دمرت نصف المراكز الصحية والتعليمية ،ويكفي مع بع���ض الدول الغربي���ة إلعادة الالجئين الس���وريين إلى فإنه لن يكفل مصالحة وطنية حقيقية ،إذ حينذاك ستكون
ّ
يكفي اإلش���ارة إلى أن عدد القتلى يزيد على  400ألف قتيل اإلشارة إلى أن محافظات مثل حلب ودير الزور والرقة وحمص دياره���م ،خصوصًا أن بعض تلك ال���دول لم تجنس الجئين مصالحة الضرورة ،واألولى أن تترجم المصالحة الوطنية في
من���ذ بداية النزاع ف���ي آذار  2011وحتى ه���ذه اللحظة .وأما كانت شاهدًا على حجم الدمار الذي ّ
حولها إلى مدن أشباح .س���وريين كثرًا ،واكتفت بإعطائهم إقامات مؤقتة إلى حين نظام سياس���ي يأخذ بعين االعتبار األلوان السياس���ية في
ّ
الداخل السوري.
تق���در األمم المتحدة خس���ائر س���ورية االقتصادية تبيان مصير النزاع.
اآلن
فات���ورة الجرحى فهي في اطراد وتكاد تالمس حاجز الثالثة
ال ب���د لكافة األطراف الس���ورية م���ن إدراك أن الغرب حين
الثالث يتعلق بالتأكيد على حصة روسيا في سورية والرابع
حوال���ى  400مليار دوالر ،وهذا المبل���غ الضخم جدًا ال يمكن
ماليين جريح.
ً
ً
ّ
ونتيجة لغياب األمن واألمان في مجتمع منقس���م وحكومة للدولة السورية بناتجها المحلي اإلجمالي مواجهته ،إذ إنها يهدف إل���ى إعادة إعمار البالد وجلب الش���ركات الروس���ية تدخل في ه���ذا النزاع فقد فعل ذلك خدم���ة لمصالحه ،بل
تحارب تنظيمات معارضة ،فقد لجأ أكثر من خمس���ة ماليين س���تحتاج حينذاك ربما إلى أكثر من ربع ق���رن للوصول إلى لالستثمار في سورية ،وقد يأتي ذلك عبر صفقة ثنائية بين على العكس هو يريد لسورية أن تتحطم ألنه سيستفيد من
هذا الخراب على المس���تويين السياسي واالقتصادي ،على
متعاف وبنية تحتية س���ليمة تالمس مرحلة ما قبل القيادتين الروسية والسورية تحت قاعدة دائن ومدين.
سوري إلى دول مجاورة وأخرى بعيدة ،في الوقت الذي زاد فيه اقتصاد
ٍ
وعل���ى األغلب أن تخرج س���ورية من ذي���ل تصنيف الدول مستوى التفاعالت الدولية وسياس���ة األحالف ،واقتصاديًا
عدد النازحين عن س���تة ماليين ،نصفهم تقريبًا يعيشون النزاع.
في ظل النزاع المس���تمر ال يص���ل الناتج المحلي اإلجمالي األقل أمانًا في العالم بعد عام ،قياس���ًا بالمنجز العس���كري على المنفعة م���ن إعادة اإلعمار وحرك���ة التجارة والتصدير
في مناطق محاصرة وتحت خط النار.
السوريون قبل أن يبدأ النزاع كان عددهم حوالى  23مليون أكث���ر من  30مليار دوالر ع���ام  2018بعد أن تجاوز  60مليار ال���ذي تحققه القوات الحكومية ض���د المعارضة ،إذ لم يعد الخارجي.
ل���و أن الغرب لم يتدخل في س���ورية ّ
ويقدم الحطب الالزم
ش���خص ،ولنا أن نتخيل أن نصف هؤالء متفرقون بين الجئ دوالر ع���ام  ،2010هذا ع���دا الدين الخارجي ال���ذي يتجاوز أمامها اآلن س���وى الشمال الس���وري من شرقه إلى غربه ،في
ّ
ون���ازح ،علمًا أن الذين حطوا ف���ي العديد من الدول األوروبية أكثر من  11مليار دوالر ف���ي بلد كان يتغنى بتصفير دينه الوقت الذي نس���مع فيه عن فتح قن���وات للحوار بين األكراد إلش���عال النار كل الوقت ،لما وصلت البالد إلى هذه المرحلة
من الخراب والتدمير ،وال حتى وصلت إلى المرتبة األخيرة في
والنظام السوري.
مكتف ذاتيًا.
والغربي���ة طلبًا لإلقامة الدائمة ،ق���د ال يعودون حتى بعد أن الخارجي واقتصاد
ٍ
ّ
ثم إن الحديث عن تس���وية سياس���ية لألزمة الس���ورية ال سلم الدول األقل أمانًا على مستوى العالم.
جميع هذه المؤشرات تعكس مدى صعوبة النزاع السوري
تضع الحرب أوزارها.
ق���اع وصل ،غير أن القلق ال يتصل بالخوف من هذه يعني بالضرورة أن األمور س���تعود إلى س���ابق عهدها ،وأن
أس���باب أخرى تجعل س���ورية في ذيل ال���دول األقل أمانًا وإلى أي
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ٍ
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في تحريك ملف كس���ر الحصار ،كذلك ف���ي إعادة التداول
فيم���ا يخص ملف تبادل األس���رى ،والتي هي عادة ما تزيد
من رصيد «حماس» السياس���ي ،فقد ارتفع س���قف خطاب
«حماس» تجاه ملف إنهاء االنقسام.
وربما كانت «حماس» وجدت ضالتها في المقترح المصري
نفسه الذي س���ارعت إلعالن موافقتها عليه ،ومن ثم جعلت
السلطة الفلسطينية في موقف صعب ،حيث صارت مطالبة
بدورها بإعالن قبولها له ،فيما الرفض كان سيكون كارثيًا ،أما
الحديث عن تعديالت فقد أظهر الس���لطة كما لو كانت هي
التي تعرقل هذه الم���رة المصالحة ،خاصة وأن المقترح جاء
من مصر راعية ملف إنهاء االنقس���ام ،وليس من أحد طرفيه
وال حتى من قبل جهة تعتبر حليفة أو صديقة لـ «حماس».
رغم ما أعلنته الوزيرة اإلس���رائيلية ع���ن البيت اليهودي
ايليت شاكيد من أنه ال معنى التفاقية تهدئة مع «حماس»
بدون عودة الجنود ونزع سالح غزة ،والذي بتقديرنا هو الذي
أفش���ل التقدم على طريق التوصل التفاق في إطار مبادرة
ميالدين���وف ،إال أن األمر لم يغلق تماما بين الجانبين ،فأوال
الخالف حول هذه المس���ألة يدفع التحال���ف بين الليكود
والبيت اليهودي بالذات إل���ى االنفكاك ،بحيث يتم تبكير
موعد االنتخابات ،خاصة وأن ش���اكيد وزيرة العدل بالذات،
ب���دأت تظهر كمنافس لبنيامي���ن نتنياهو ،وليس نفتالي
بينيت ،على زعامة اليمين في أية انتخابات برلمانية قادمة.
وثاني���ًا ،ربما كان الوضع الداخلي ل���كال الطرفين ،وإن كنا

نظن بأن اجتماع مكتب سياسي «حماس» وما منحه الجناح
العس���كري من تفويض للجناح السياس���ي بالموافقة على
الصفقة ،يش���ير إلى أن وضع «حماس» الداخلي أكثر نضجًا
واستعدادًا من الجانب اإلسرائيلي ،لذا فهو يحتاج إلنضاج،
وه���ذا يكون م���ن خالل الدخ���ول في جولة م���ن المجابهة
العسكرية على حدود غزة .
هذا ما يفس���ر إطالق «حماس» للبالونات الحارقة مجددًا،
وليس ف���ي يوم الجمع���ة ،للقول بأنها ليس���ت عاجزة عن
الرد ،رغ���م أن إطالق البالونات ليس ه���و الرادع لالغتياالت
اإلس���رائيلية ،حي���ث كانت «حم���اس» ترد ع���ادة بإطالق
الصواريخ ،فيما البالونات جاءت في س���ياق مسيرة العودة،
ومع مرور الوقت قامت إس���رائيل بإغالق معبر كرم أبو سالم،
للمطالبة بوقف إطالق البالونات الحارقة والطائرات الورقية.
لقد اتضح بأن إجراءات الس���لطة من جهة وإغالق كرم أبو
س���الم ،يجعل من غزة طنجرة ضغط س���تنفجر سريعًا ،لوال
فتح معبر رفح ،لذا فإن اليوم الجمعة س���يظهر ما سيكون
غ���دًا ،فربما يتجاوز رد فعل غزة ق���درة «حماس» على ضبط
ً
خيوطها ،بحيث يتم اقتحام الحدود مثال ،أو إلحاق خس���ائر
بش���رية في صفوف اإلسرائيليين ،حينها لن تعود هناك
قدرة على خ���روج كل من قيادة «حماس» وحكومة نتنياهو
من موقعة المواجهة بس�ل�ام ،أو دون خسائر مباشرة تمس
وضعهما السياسي.
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