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اليزال االنقس���ام الفلس���طيني رهينا للنزاعات الدولية واإلقليمية، 
خاصة بعد ان حتولت اخلصومة التقليدية بني أكبر حركتني فلسطينيتني 
»حماس« و»فتح« الى مواجهات عسكرية انتهت بطرد حماس حلركة فتح 
من قطاع غزة في يونيو 2007، ومنذ ذلك احلني جتلت كثير من الوقائع 

واألحداث االجتماعية التي كان محركها االنقسام الفلسطيني
وبعد مرور ثالثة أعوام على أحداث غزة، ونتيجة للخالف الش���ديد 
واملتأصل بني »حماس وفتح« جند أن هناك حكومتني للفلس���طينيني، 
إحداهما حتت س���يطرة »فتح« أو السلطة برئاس���ة محمود عباس في 
»مناطق احلكم الذاتي بالضفة الغربية التي حتتلها اسرائيل«، واألخرى 
في قطاع غزة احملاصر وحكمها حلركة حماس برئاسة خالد مشعل في 
اخلارج واس���ماعيل هنية في الداخل. وعودة ألهم أس���باب اخلالف بني 
فتح وحماس، جند ان متسك عباس بنهج سياسة محادثات السالم مع 
اس���رائيل الذي ترفضه حماس على طول اخلط، هو ما يؤجج النار بني 
الضفة وغزة اللتني ترمي محادثات السالم التي جتري بوساطة أميركية 

الى إقامة الدولة الفلسطينية عليهما.
باالضافة الى ان هناك درجة كبيرة من انعدام الثقة بني احلركتني اللتني 
تتبادالن االتهامات دوما باعتقال كل منهما نشطاء األخرى وما هو أكثر 
من ذلك. وفي كل مناسبة يدعي اجلانبان انهما يريدان استعادة الوحدة 
الفلسطينية، لكنهما يعيش���ان تضاربا واضحا يدور حول اجلهة التي 
يودان منها التدخل »وسيطا« بينهما إلنهاء اخلالفات املستحكمة، فبدءًا 
من مصر التي أخذت على عاتقها حل مشاكل القضية منذ القدم، ومرورا 
باململكة العربية الس���عودية التي أقس���م طرفا النزاع الفلسطيني فيها 
امام بيت اهلل احلرام على االخوة والوحدة ثم حنثا بقسمهما، وبالطبع 
مع عدم إغفال دور دول اقليمية كس���ورية في محاولة لم الشمل.. لكن 
كل هذه الوساطات لم جتد نفعا حتى اآلن.. حتى جاءت قضية أسطول 
احلرية لتلقي بظاللها على القضية الفلسطينية من نافذة ضرورة كسر 

احلصار االسرائيلي اجلائر على قطاع غزة 
حيث ولد احتمال تخفيف اسرائيل حصارها لغزة ضغطا جديدا على 
حركتي فتح وحماس إلنهاء خالفاتهما لكن احتمال استعادة الفصيلني 

املتنافسني الوحدة الفلسطينية قريبا يبدو بعيد املنال.

تألق تركي

وهنا يطفو على الس���طح سؤال: هل تسعى تركيا الى اغتنام فرصة 
تألق اس���مها بني العرب في الوقت احلالي عن طريق مشاركتها القوية 
في اسطول احلرية وحتاول لم الشمل الفلسطيني؟ والسؤال األهم: هل 

يستجيب الفلسطينيون لهذه الوساطة؟
من جانبه أحس رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بلمعان اس���مه 
وحب الشارع العربي واإلس���المي له فقرر التدخل سريعا في القضية 

الفلسطينية فقال: إنه يجب إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي.
وأضاف »حتى يتحقق السالم في فلسطني البد من التغلب على املشاكل 

بني فتح وحماس، يجب اال تكون هناك انقسامات بعد اآلن«.
ومما ال شك فيه ان هذه الكلمات القت صدى بني الفلسطينيني الذين 

سئموا االقتتال الداخلي لكن حتويلها الى واقع لن يكون سهال.
ومن بني العقبات التي حتما ستواجه اردوغان اذا أراد ان يستمر في 
محاولة لم الشمل الفلسطيني انعدام الثقة العميق بني الطرفني واحتمال 
وج���ود مقاومة م���ن دول أخرى باملنطقة متدخلة بعمق في السياس���ة 

الفلسطينية وال تريد التخلي عن نفوذها.
وقال جورج جياكامان أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت 
في الضفة الغربي���ة »أعتقد أن تركيا تس���تطيع لعب دور لكنه 
محدود، والس���بب ان للطرفني حتالفاتهما، وحتالفاتهما – مما ال 
يخفى على أحد - أهم من أي ضغط تركي«. أما عن رأي الفصيلني 
الفلسطينيني املتناحرين وهل سيقبالن بوساطة رئيس الوزراء 
التركي فقد قال اردوغان إن حماس أعطت بالده الضوء األخضر 
للوساطة، مضيفا »قالوا نريد حل هذه املسألة، يجب أن نرى نفس 
النه���ج من فتح أيضا«. من جانبه، قال عباس عقب محادثات مع 
اردوغان إنه يقدر جهود تركيا التي قال إنها ليست لديها »أجندات 
خاصة« في السياسة الفلسطينية، معبرا عن أمله في أن تضغط 

تركيا في اجتاه توقيع حماس على الورقة املصرية.

ليس سهال أبدا

بع���د هذه املواقف االيجابية من جميع األطراف س���واء من تركيا أو 
حم���اس أو فتح، هل من املتوق���ع ان ينجح اردوغان فيما لم ينجح فيه 
اآلخرون، أغلب الظن ان هذا لن يكون بالسهل أبدا، فبالنسبة الى حماس 
جندها قد اكتسبت قوة وازدادت جرأة بعد تخفيف احلصار االسرائيلي 
على غزة ولهذا س���تتخذ على األرجح موقفا تفاوضيا أكثر تش���ددا في 
القضايا الرئيسية لألزمة الفلس���طينية، ومن بني هذه القضايا مصير 
ق���وات األمن التابع���ة لها والتي يبلغ قوامها نح���و 13 ألف فرد ورفض 

احلركة االعتراف باسرائيل.
وتنحي حماس بالالئمة في إحباط مقترحات املصاحلة األخيرة على 
محاوالت إجبارها على االعتراف باس���رائيل ونبذ املقاومة، وهي تلقي 
باللوم على الواليات املتحدة احلليف األوثق إلس���رائيل إلصرارها على 

هذين الشرطني.
وقال احمللل السياس���ي الفلسطيني هاني املصري عضو الوفد الذي 
طلب منه عباس لقاء قيادات حماس في غزة مؤخرا إن احلركة ال تستطيع 

املوافقة على الشرطني حتت أي ظروف.
مضيفا أن عباس وحماس مهتمان فعال بأمر املصاحلة وأن األحداث 
األخي���رة ولدت زخما في هذا االجتاه لكنه ش���دد على أن أطرافا دولية 

وإقليمية اليزال لها أثر سلبي.
وهذا ما يثير الدهشة فبالرغم من أن الشعب الفلسطيني صمد صمودا 
بطوليا في وجه أعتى قوة مجرمة في العالم، وقدم تضحيات وبطوالت، 
لكننا جنده ضعيفا في مواجهة األخطار الداخلية ومواجهة الذات والعمل 

على نقدها وكشف عيوبها ومثالبها.
فهذا التحدي من األطراف اإلقليمية والدولية في الشأن الفلسطيني 
لم تقابله بنى داخلية قوية رصينة توازيه في املقدار، بل ضعف داخلي 

مشني وعجز فاضح على مجابهة األخطار الداخلية
أخيرا.. فلتفكر األطراف املنقس���مة والتي حتول دون وحدة الشعب 
الفلسطيني في اخلطر احملدق بهذا الشعب.. فلتفكر حماس ألف مرة في 
هذا االنقس���ام وما آل إليه من نتائج تدميرية على هذا الشعب ولتعمل 
هي وفتح وجميع الفصائل من أجل جناح املصاحلة وإنهاء االنقسام بدال 
من تلك الش���عارات التي أصبحت ال تغني وال تسمن من جوع وليخرج 
الشعب الفلس���طيني من هذا النفق املظلم نفق االنقسام املدمر فهل من 
صحوة ضمير إلنقاذ الشعب الفلسطيني؟ هل من صحوة ضمير ملواجهة 
االحتالل االسرائيلي املدمر ألرض السالم وملهد األديان السماوية وألرض 

الزيتون ولبيت اهلل األقصى؟
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