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فلسطين

«حماس» :العالقة بالقاهرة (ودحالن) تتطور
الـتـمــويــل ال ـع ـمــومــي ،بـمــا ي ـفــوق 10
ماليني يورو سنويًا.
ّ
سيتسبب
األزمــة املالية الحادة التي
ف ـي ـهــا هـ ــذا الـ ـت ــراج ــع ت ـش ـكــل ت ـهــدي ـدًا
ج ــدي ــا مل ـس ـت ـق ـبــل الـ ـ ـح ـ ــزب .وب ــال ــرغ ــم
ّ
م ــن أن امل ــداف ـع ــن ع ـنــه ل ـف ـتــوا إل ــى أن
«االشـتــراكــي» سبق لــه أن واجــه أزمــة
م ــال ـي ــة م ـم ــاث ـل ــة ،ح ــن ف ـق ــد األغ ـل ـب ـيــة
الـبــرملــانـيــة ع ــام  ،1993وت ــراج ــع عــدد
ّ
ن ــواب ــه م ــن  264ال ــى  57ف ـق ــط ،إال أن
الـحــزب اضطر آن ــذاك الــى رهــن مبنى
مقره املركزي في باريس ،الــذي ُت ّ
قدر
قـيـمـتــه ال ـع ـق ــاري ــة ب ـن ـحــو  50مـلـيــون
ي ــورو .وه ــذا مــا سـمــح لــه بالحصول
عـلــى ق ــروض مصرفية لـتـجــاوز شـ ّـح
عـ ــائـ ــداتـ ــه الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك حـتــى
ت ـحـ ّـس ـنــت ظ ــروف ــه ب ـع ــد ع ــودت ــه ال ــى
الـصــدارة في البرملان ،إثــر انتخابات
عام .1997
لـكــن ال ـخ ـبــراء ي ــرون أن ه ــذا الـتـفــاؤل
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بـ ـ ــه أغـ ـ ـل ـ ــب أق ـ ـطـ ــاب
«االش ـ ـتـ ــراكـ ــي» ي ـف ـت ـقــد امل ــوض ــوع ـي ــة؛
فـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــروض امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ح ـص ــل
عـلـيـهــا الـ ـح ــزب ب ـعــد أزم ـ ــة  ،1993لم
تـكــن كــافـيــة وحــدهــا الجـتـيــاز األزم ــة،
ب ــل أس ـه ـم ــت اشـ ـت ــراك ــات وتـ ـب ـ ّـرع ــات
مناضلي الحزب في تعويض القسط
األك ـب ــر م ــن ال ـش ــح امل ــال ــي .واملـعـضـلــة
ال ـيــوم أن «االش ـتــراكــي» لــن يستطيع
ح ــال ـي ــا الـ ــرهـ ــان ع ـل ــى االس ـت ـك ـتــابــات
املالية ملناضليه ،ألن إخـفــاقــات عهد
فــرنـســوا هــوالنــد ّ
تسببت فــي تــراجــع
ع ــدد املنتمني ال ــى ال ـحــزب بــأكـثــر من
ال ـن ـص ــف (أقـ ـ ــل مـ ــن  120أل ـ ــف عـضــو
ّ
مسجل رسميًا في الحزب في مطلع
السنة الحالية ،مقابل  256ألـفــا عام
 .)2007ومــن املــرتـقــب أن يستمر هذا
النزيف بحكم تــزايــد أع ــداد املنشقني
ع ــن الـ ـح ــزب (س ـ ـ ــواء ل ــان ـض ـم ــام ال ــى
حــزب ماكرون يمينًا ،أو الــى صفوف
«فــرن ـســا امل ـت ـم ــردة» يـ ـس ــارًا ،بــزعــامــة
ميالنشون).
التقديرات األكثر تشاؤمًا تشير إلى أن
«االشتراكي» حتى لو قام ببيع مقره
املركزي ،فلن يتمكن من مواجهة هذه
األزم ــة املــالـيــة ،إذ إنــه سيعجز ،خالل
أقـ ــل م ــن س ـن ــة ،ع ــن دفـ ــع رواتـ ـ ــب 120
مــوظـفــا يعملون فــي ج ـهــازه اإلداري.
وهذا ما سيضعه على حافة اإلفالس،
ّ
وبالتالي حله من قبل القضاء اإلداري.
في املقابل ،استطاع «الجمهوريون»
(اليمني) الـحـ ّـد مــن الـهــزة املالية التي
س ـت ـل ـح ــق ب ـ ــه جـ ـ ـ ــراء اكـ ـتـ ـس ــاح ح ــزب
مـ ــاكـ ــرون الـ ـب ــرمل ــان الـ ـج ــدي ــد .فـبـحـكــم
احتفاظ «الجمهوريني» ب ــ 125مقعدًا
ب ــرمل ــان ـي ــا ،ل ــن ي ـت ـج ــاوز الـ ـت ــراج ــع فــي
عائداتهم العمومية  3.7ماليني يورو
سـنــويــا .لـكــن ال ــدور قــد يــأتــي عليهم،
فـ ــي م ـن ـت ـصــف أي ـ ـلـ ــول املـ ـقـ ـب ــل ،خ ــال
ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـج ــدي ــد ن ـص ــف تـشـكـيـلــة
ال ـغــرفــة ال ـبــرملــان ـيــة ال ـثــان ـيــة (مـجـلــس
الشيوخ) ،علمًا بأنهم يحظون حاليًا
باألغلبية في هذا املجلس.
ّ
إال أن حـ ـ ــزب م ـ ــاك ـ ــرون بـ ـ ــدأ ي ـضـ ّـيــق
عليهم الـخـنــاق ،مــن خــال استقطاب
عــدد متزايد من الـنــواب املنشقني عن
االئـ ـت ــاف الـيـمـيـنــي ،لـتـشـكـيــل «كـتـلــة
مــاكــرون ـيــة» ف ــي «مـجـلــس ال ـش ـيــوخ»،
ومـ ـ ــن امل ــرتـ ـق ــب أن ُيـ ـعـ ـل ــن ع ـن ـه ــا فــي
خ ــال األس ـب ــوع املـقـبــل .وي ـن ــدرج ذلــك
ضمن خطة يـهــدف مــن خاللها حزب
«ت ـش ـغ ـي ــل ال ـج ـم ـه ــوري ــة» امل ــاك ــرون ــي
إلـ ــى وضـ ــع رجـ ــل أول ـ ــى ف ــي «مـجـلــس
الـ ـشـ ـي ــوخ» ،ت ـم ـه ـي ـدًا الك ـت ـس ــاح ــه فــي
ان ـت ـخــابــات أي ـل ــول ،وبــال ـتــالــي إح ـكــام
ال ـق ـب ـض ــة امل ــاك ــرونـ ـي ــة عـ ـل ــى غــرف ـتــي
البرملان ،إلسكات ّ
أي أصوات معارضة
م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن تـ ـتـ ـص ــدى لـ ـق ــوان ــن
اإلص ــاح ــات الـلـيـبــرالـيــة ال ـتــي يعتزم
الرئيس الجديد إطالقها في األشهر
املقبلة.

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن األزمـ ـ ــة امل ـس ـت ـمــرة بني
الرياض وحلفائها من جهة ،والدوحة
ّ
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـ ـب ـ ــدو أن ح ــرك ــة
ٍّ
مواز باتجاه
«حماس» تعمل على خط
ٍ
ع ـقــد مـصــالـحــة م ــع ال ـق ــاه ــرة وتـحـســن
العالقة مع السلطات املصرية .هذا على
األق ــل م ــا أوح ــت ب ــه تـصــريـحــات عضو
امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»
خليل الحية ،حني أكد أن وفودًا متعددة
من الحركة التقت بمسؤولني في جهاز
املـخــابــرات املصرية خمس مــرات خالل
 15شهرًا ،ظهر خاللها «تـجــاوب عالي
امل ـس ـتــوى مــن مـصــر إلمـكــانـيــة تخفيف
أزمات قطاع غزة» ،بحسب الحية الذي
قال إن عالقة الحركة مع القاهرة «ذاهبة
نحو التطور واالستقرار».
ّ
وذكــر خــال لقاء مــع صحافيني ،نظمه
م ـن ـت ــدى اإلع ــامـ ـي ــن ف ــي م ــدي ـن ــة غ ــزة،
ً
أن الـ ــزيـ ــارة األخـ ـي ــرة ك ــان ــت اس ـت ـك ـمــاال
لتفاهمات سابقة بني الجانبني ،وكانت
«األفـضــل بني الـلـقــاءات» .وأبــرز امللفات
ف ــي ت ـل ــك الـ ـلـ ـق ــاءات ،وفـ ــق ال ـح ـي ــة ،ك ــان
وضــع القضية الفلسطينية والحصار
املـ ـف ــروض ع ـلــى غـ ــزة إلـ ــى ج ــان ــب ملف
الحدود بني غزة ومصر.
وب ـ ـشـ ــأن حـ ـ ـ ــدود مـ ـص ــر مـ ــع غـ ـ ـ ــزة ،ق ــال
ال ـح ـيــة إن ح ـمــايــة الـ ـح ــدود «مـصـلـحــة
مشتركة» ،مؤكدًا السعي إلى «أال يصل

ملـصــر مــن غ ــزة وشـعـبـنــا ّ
أي س ــوء ،وإن
شــاء الـلــه ننجح فــي ذل ــك» .وأض ــاف أن
هـنــاك إج ـ ــراءات بـحــاجــة إل ــى استكمال
مــن الـجـهــات الــرسـمـيــة املـصــريــة بشأن
الـتـفــاهـمــات مــع وف ــد «ح ـم ــاس» ،مــؤكـدًا
«وجــود استعداد مصري واضح بشأن
معبر رفــح» .وأشــار الحية إلى صعوبة
فتح معبر رفح حاليًا «بسبب عمليات
التطوير الجارية فــي الجانب املصري
مــن املـعـبــر» .لكنه قــال إن «مــن املتوقع،
ق ـب ــل ع ـي ــد األض ـ ـحـ ــى ،أن ي ـك ــون املـعـبــر
جاهزًا للذهاب واإلياب ،ونأمل أن يكون
املعبر التجاري قد تم تجهيزه وفتحه».
وأكـ ــد ال ـح ـيــة أن أح ــد وفـ ــود «ح ـم ــاس»
اجـتـمــع بـفــريــق ال ـق ـيــادي امل ـف ـصــول من
حركة «فتح» محمد دحالن ،مشيرًا إلى
أن ــه «لـيــس الـلـقــاء األول بــن الجانبني،
وسبقته لقاءات عدة على مدار األعوام
الستة املاضية» .وفي هذا السياق ،لفت
إل ــى أن «ح ـم ــاس» تــريــد الـعـمــل م ــع كل
ّ
مكونات الشعب الفلسطيني بما يخدم
«قضيتنا الوطنية».
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـل ـق ــاء م ــع ف ــري ــق دح ــان
تـمـحــور ح ــول إجـ ـ ــراءات الـتـخـفـيــف من
معاناة غــزة ،إضــافــة إلــى سبل تحقيق
املـ ـص ــالـ ـح ــة امل ـج ـت ـم ـع ـي ــة ب ـ ــن أه ــال ــي
ض ـحــايــا أح ـ ــداث االن ـق ـس ــام ع ــام ،2007
ً
قائل« :نحن اآلن نطرق الباب لحل هذا

«حماس» :خروج بعض
القيادات من قطر جاء
كنتيجة النتخابات الحركة

امللف ونحتاج إلــى امل ــال» .وذكــر الحية
ّ
أن الرئيس محمود عباس «كان يعطل
املصالحة املجتمعية بــرغــم( ...االتفاق)
ّ
يخص
على إنهاء هــذا املـلــف» .وفــي ما
قضية الـشـبــان األرب ـعــة املختطفني في
مصر ،أوضــح الحية أن حركته طرحت
قضيتهم خالل لقاء وفدها باملخابرات
املـ ـص ــري ــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ال ـس ـل ـطــات
أب ـل ـغ ـت ـه ــم ع ـ ـ ــدم ع ـل ـم ـه ــا ب ـ ـهـ ــم ،وأنـ ـه ــم
سيسعون للحصول على أي معلومات
بخصوصهم.
أمــا بشأن إمكانية ان ــدالع مواجهة مع
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ،فـقــد ق ــال عضو
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي إن حــرك ـتــه «لـيـســت
م ـ ــن هـ ـ ـ ــواة ال ـت ـص ـع ـي ــد م ـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال؛
ول ـكــن مــن يـحــاصــر شعبنا س ـيــدرك أن
ذلــك سيحدث انفجارًا وسيدفع العدو
ثمنه».
ف ــي س ـيــاق آخـ ــر ،ق ــال الـحـيــة إن خ ــروج
بعض قيادات حماس من قطر جاء «في
إطار االنتشار وفقًا لنتائج االنتخابات
الــداخ ـل ـيــة وإعـ ـ ــادة ت ــوزي ــع امل ـل ـفــات في
ج ـم ـي ــع ال ـ ـسـ ــاحـ ــات» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن «م ـقــر
ال ـق ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة ل ـحــركــة ح ـم ــاس في
غ ــزة ،وأن رئيسها إسـمــاعـيــل هنية لن
ّ
يغير مكان إقامته ،ولــن يغادر غــزة إال
للزيارات الخارجية».
(األخبار)

مقالة تحليلية

وسم عمليات المقاومة بـ«الداعشية»:
تهديد للقضية الفلسطينية
علي حيدر
لم يقنع تبني «داعش» عملية القدس أحدًا في إسرائيل
وخارجها ،سوى أنصار «داعش» أنفسهم .مع ذلك،
يرون في تل أبيب ،أن مصلحتهم تكمن في تحمل
«داعش» مسؤولية العمليات .ولو أمكنهم أن يلصقوا
بالتنظيم كل العمليات التي تم وسيتم تنفيذها،
فلن يترددوا في ذلك .في هذه الحالة ،يصبح بوسع
إسرائيل تقديم عمليات املقاومة التي ينفذها الشعب
الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي ،على أنها
جزء من الحملة اإلرهابية التي يشنها هذا التنظيم
املتطرف في العالم .ويضفي هذا األمر ،أيضًا ،قدرًا
من املشروعية على أي إجراءات إسرائيلية مضادة
بحق الشعب الفلسطيني ،لكونها تندرج ضمن الحملة
الدولية التي يتعرض لها التنظيم .وهو ما حاول رئيس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو الترويج له ،خالل
عملية الدهس التي تعرض لها عدد من جنود العدو
وضباطه ،مطلع السنة الجارية ،عندما بادر ،بمعية
وزير األمن أفيغدور ليبرمان ،إلى ربط العملية بتنظيم
«داعش» ،وبالعمليات التي نفذت في أوروبا على يد
«اإلرهاب اإلسالمي» ،مضيفًا« :أعتقد أن هناك سلسلة
من الهجمات ،قد تكون هناك عالقة في ما بينها،
وقعت في فرنسا وبرلني ،واآلن في القدس ...ونحن
سنحارب هذه اآلفة وسنتغلب عليها».
برغم ما تقدم ،لم يستطيعوا في إسرائيل الترويج
ً
طويال لهذا االدعاء ،بل إن الجيش نفسه شكك بصدقية
هذا التبني ،وتعزز هذا التقدير بعد االطالع على هوية
املنفذين ،إذ سيكون من السهل تحديد خلفياتهم
الكفرية والسياسية .وأيضًا ،لكونهم في املؤسسة
األمنية اإلسرائيلية يعرفون أن هذا التنظيم ال يرى في
مواجهة إسرائيل وتحرير فلسطني أولوية تتقدم على
ما يقوم به من مجازر ضد شعوب املنطقة .من هنا ،لم
يكن صدفة أن هذا التنظيم لم ينفذ حتى اآلن أي عملية
في الداخل اإلسرائيلي.
على خط مواز ،يتوقع أن تصيب عمليات الشعب
الفلسطيني النظام السعودي ،أكثر من أي وقت مضى،
باإلحباط والغضب لكونها تشكل ردًا مباشرًا على

محاوالت التقرب املتسارعة من الكيان اإلسرائيلي،
ولكونها تنطوي على رد عملي إزاء «الصفقة الكبرى»
التي تعمل عليها إدارة ترامب ،وتهدف إلى االنتقال
بالعالقات اإلسرائيلية ـ السعودية ،إلى العلن ،ضمن
صيغة تسوية إقليمية على حساب الشعب الفلسطيني.
وال يبعد أن نشهد الحقًا ،على خلفية هذا املفهوم،
محاوالت بعض اإلعالم العربي التطبيعي تطويق
عمليات الشعب الفلسطيني عبر اتهام املنفذين باالنتماء
لهذا التنظيم اإلرهابي والتكفيري ،كجزء من مساعي
إخماد صوت الشعب الفلسطيني ومقاومته التي ترفض
املساومة على حقه بوطنه .ولعل نقطة االنطالق لهذا
الترويج ستكون بموازاة خطوات تطبيعية علنية الحقة
يتم العمل عليها من قبل اإلدارة األميركية.
ويمكن التقدير بأن إدراك الشعب الفلسطيني لخطورة
ربط عمليات املقاومة باإلرهاب التكفيري ،ولكونه يندرج
ضمن مخططات استهداف القضية الفلسطينية ،بادرت
حركة «حماس» ،في خطوة الفتة ،إلى النفي بأن يكون
تنظيم «داعش» وراء هذه العملية ،وأن املنفذين ينتمون
الى حركة «حماس» و«الجبهة الشعبية».
في املقابل ،لم ينبع تبني «داعش» لهذه العملية البطولية
من فراغ ،بل هو محاولة لركب موجة نضال الشعب
الفلسطيني ،في الوقت الذي تتجه فيه سيطرته في
سوريا والعراق إلى الزوال .وهو يحاول أن يسجل في
هذا السياق ولو نقاطًا وهمية في سجله الدامي ،وأن
يقدم نفسه على أنه جزء من القوى التي تواجه إسرائيل.
ّ
العدو
في كل األحوال ،يفاجئ الشعب الفلسطيني
اإلسرائيلي ،ويؤكد إخفاق أجهزته االستخبارية
والعسكرية في إثبات فعالية اإلجراءات األمنية لحماية
العمق اإلسرائيلي ،بما فيها تلك التي تنطوي على
خصوصية ورمزية في الوعي والوجدان الصهيوني،
ويسقط مزاعم االحتالل في نجاحه في قمع االنتفاضة
وإخمادها ،أو حتى محاولة النظام التطبيعي العربي
تشويه حقيقة موقف الشعب الفلسطيني.
ومثل العديد من العمليات السابقة ،لم تتوفر معلومات
استخبارية لدى األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،تسمح
لهم باتخاذ إجراءات وقائية واستباقية .وهي سمة كل
العمليات التي تتسم بطابع شعبي ،وال يتعارض ذلك ،مع

كون أن هؤالء املنفذين وغيرهم يتبنى كل منهم والءات
فكرية وسياسية ،وربما تنظيمية أيضًاَّ ،
محددة .وأتى
تنفيذ عملية القدس ،في ظل استعدادات إسرائيلية الفتة،
على خلفية تقدير األجهزة املختصة بأن يبادر الشعب
الفلسطيني خالل شهر رمضان الى تنفيذ عمليات ما
ضد االحتالل اإلسرائيلي.
وال يخفى أن اختيار املنفذين ملدينة القدس ينطوي
على أكثر من داللة ،منها ما يرتبط بالفرص امليدانية،
وأخرى ما يتصل بمدينة القدس نفسها ،الذي يعطي
للعمليات بعدًا خاصًا ،ويجعلها أكثر حضورًا وتأثيرًا
في الوجدان العام ،الفلسطيني واإلسرائيلي .بالنسبة
إلى الفلسطينيني ،تشكل العملية عامل استنهاض ،وهو
ما تعكسه نسبة العمليات التي يتم تنفيذها في القدس،
بالقياس إلى األماكن األخرى .فمنذ بداية السنة ،قتل
سبعة إسرائيليني في العمليات ،ستة منهم في القدس.
مع ذلك ،ينبغي اإلقرار بأن اإلجراءات التي اتخذتها
إسرائيل ،ومعها األجهزة األمنية التابعة للسلطة
الفلسطينية ،حالت حتى اآلن دون تصاعد العمليات إلى
املستويات املؤملة .وهو ما لفتت إليه صحيفة «هآرتس»
ً
العبرية بالقول إن «العملية األخيرة ال تعكس تحوال في
هذه املرحلة ،برغم نتائجها القاسية .مستوى التنسيق
عال»،
األمني بني إسرائيل وأجهزة األمن الفلسطينية ٍ
ونتيجة ذلك ،تؤكد الصحيفة أنه «في هذه األثناء ،ال
توجد دالئل على اندالع موجة إرهاب واسعة وجديدة».
بالنسبة إلى اإلسرائيليني ،تشكل هذه العملية رسالة
إضافية بأن احتاللهم للقدس لن يتمتع باالستقرار
واألمن .وسيبقى الشعب الفلسطيني يواصل مقاومته،
برغم املحيط العربي املتآمر ،والذي يحاول نسج العالقات
السرية والعلنية مع االحتالل ،وإضفاء مشروعية ما
على هذا االحتالل ،وتحويله إلى كيان طبيعي على
حساب الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق ،عقد نتنياهو مشاورات أمنية،
تقرر في أعقابها فورًا «وقف زيارات الفلسطينيني
إلسرائيل» في شهر رمضان ،وهو ما يعكس إدراكًا
منهم بأن كل فرد فلسطيني هو مشروع مقاوم يمكن
أن يبادر في أي لحظة إلى تنفيذ عملية مدوية ضد
االحتالل اإلسرائيلي.

