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العالم

العالم

فلسطين دخل محمود عباس المستشفى االستشاري في رام
الله بحجة زيارة قسم األطفال ،في محاولة ٌللتغطية على أمر
المتدهورة .حدث يتقاطع بصورة
بات معروفًا ،هو صحته
ّ
الفتة مع الحديث اإلسرائيلي المكثف عن هــذا الموضوع
منذ أسابيع ،وسط مشاورات بين «حماس» وأطراف في «فتح»
لدراسة الموقف

مقالة تحليلية

إسرائيل في تظاهرة «المحرقة»:
إيران هي «النازية» الجديدة!

عباس ونكسة المرض

مباحثات «الخالفة»
تتواصل
على رغم الحديث اإلسرائيلي املكثف
ف ــي األس ــابـ ـي ــع ال ـق ـل ـي ـلــة امل ــاض ـي ــة عــن
صـحــة رئ ـيــس الـسـلـطــة الفلسطينية،
محمود عباس ،الذي ّ
أتم قبل أسابيع
 15عامًا في قيادة السلطة ،فإن زيارته
إل ــى املـسـتـشـفــى االس ـت ـش ــاري ف ــي رام
ال ـلــه ،وس ــط الـضـفــة املـحـتـلــة ،بـصــورة
مفاجئة ،أول من أمس ،أعادت القضية
ُ
إعالم السلطة
إلى الواجهة من جديد.
عمل على إخـفــاء سبب تـ ّ
ـوجــه عباس
إلى مستشفى خـ ّ
ـاص وليس حكوميًا
تزامنًا مع منخفض جوي قوي يضرب
ً
رام ال ـلــه ،قــائــا إن ــه ج ــاء ل ــزي ــارة قسم
األط ـف ــال .لـكــن م ـصــادر فــي املستشفى
نفسه تفيد «األخبار» بأن «أبو مازن»
دخ ــل إلج ـ ــراء ف ـح ــوص ط ــارئ ــة ،الفـتــة
إلــى أن امل ـب ـ ّـررات الـتــي ســاقـهــا اإلعــام
ال ــرس ـم ــي جـ ـ ــاءت ب ـت ـع ـل ـي ـمــات رئ ـيــس
جـهــاز امل ـخــابــرات الـعــامــة مــاجــد فــرج،
ووزير الشؤون املدنية حسني الشيخ،
اللذين رافقاه.
ال ــزي ــارة ،الـتــي بــدا الفـتــا ّ
تغيب وزيــرة
الصحة مي الكيلة عنها خالفًا للعادة،
أج ــرى أث ـنــاء هــا ع ـبــاس فـحــوصــا بعد
جلوسه مــع طبيبه ال ـخــاصُ ،سحبت
خ ــال ـه ــا ع ـي ـنــة م ــن دم ـ ــه إض ــاف ــة إل ــى
خصوعه لتصوير ملنطقة الصدر ،وفق
مــا تضيف املـصــادر نفسها .وتتابع
أن «الـ ـح ــال ــة ال ـص ـح ـي ــة ل ـع ـب ــاس ف ــور
دخوله كانت غير مطمئنة ،فقد دخل
وكــان أحــد مرافقيه يسانده من أسفل
ك ـت ـفــه» .مــع ذل ــك ،ت ـقـ ّـدر أوسـ ــاط طبية
مـقــربــة مــن رئـيــس السلطة أن وضعه
ال ـص ـحــي ل ـيــس خ ـط ـي ـرًا ،ب ــل بــإمـكــانــه

«ممارسة نشاطه املعتاد في الرئاسة
مــع دوري ــة إج ــراء الـفـحــوصــات» ،علمًا
أنـ ــه ظ ـهــر أمـ ــس خـ ــال ل ـقــائــه ال ـحــاكــم
ال ـعــام ألسـتــرالـيــا ،ديـفـيــد هـيــرلــي ،في
ّ
مقر املقاطعة في رام الله.
في هذا الوقت ،ووسط التقارير املكثفة
ح ـ ــول ص ـح ــة «أب ـ ـ ــو مـ ـ ـ ــازن» مـ ــن أك ـثــر
مــن جــانــب ،تـسـتـعـ ّـد حــركــة «ح ـمــاس»
الح ـت ـمــال غ ـي ــاب ع ـب ــاس ع ــن الـســاحــة
خ ــال ال ـعــام ال ـج ــاري ،بـعــد بـلــوغــه 85
ع ــام ــا والـ ـح ــدي ــث عـ ــن أن وضـ ـع ــه قــد
ي ـم ـن ـعــه م ــن م ــواص ـل ــة م ـه ــام ــه .ت ـقــول
مصادر في الحركة إنها عقدت أخيرًا
نـقــاشــات داخـلـيــة للتعامل مــع جميع
ال ـس ـي ـنــاريــوات ،إض ــاف ــة إل ــى إجــرائـهــا
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى اتـ ـص ــاالت م ــع أطـ ــراف
فصائلية وأخرى في حركة «فتح» في
الشأن نفسه .وترى «حماس» أنها في
مــرحـلــة مــا بـعــد ع ـبــاس سـتـكــون أمــام
اس ـت ـح ـقــاق ال ــذه ــاب ن ـحــو انـتـخــابــات
ً
رئــاسـيــة بـعــد سـتــن يــومــا ،فـضــا عن
ّ
إشكالية من سيحل مكانه خالل املدة
ّ
االنتقالية التي يحددها القانون بمئة
يــوم ،خاصة أن ُ«املجلس التشريعي»
ّ
ت ـ ـ ـ ّـم ح ـ ــل ـ ــه ،كـ ـم ــا أن ـ ـش ـ ـئـ ــت «امل ـح ـك ـم ــة
الــدس ـتــوريــة» ال ـتــي تــرغــب «ف ـتــح» في
أن يتولى رئيسها ،املستشار محمد
ال ـ ـحـ ــاج قـ ــاسـ ــم ،رئـ ــاسـ ــة ال ـس ـل ـط ــة فــي
ً
املــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،بـ ــدال م ــن رئـيــس
«التشريعي» ،عزيز الدويك ،املحسوب
على «حماس».
وع ـل ــى رغـ ــم ت ـعــويــل ال ـح ــرك ــة ع ـلــى أن
مرحلة ما بعد عباس ستكون أفضل
مـ ـم ــا س ـب ـق ـه ــا ،إال أن ّ
أي شـخـصـيــة

ظهر عباس
أمس خالل لقائه
الحاكم العام
ألستراليا ،ديفيد
هيرلي ،في مقر
المقاطعة في
رام الله (أ ف ب)

الخيار األكثر واقعية لدى
«حماس» هو التوافق مع «فتح»
على شخصية للرئاسة
تــرغــب ف ــي ال ـتــرشــح لــرئــاســة السلطة
تـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ـ ــى ت ـ ــواف ـ ــق عـ ـ ـ ــام ع ـل ـي ـه ــا،
وه ــو م ــا ي ـبــدو صـعــب الـتـحـقــق ج ــراء
ال ـتــدخــات ال ـخــارج ـيــة واإلســرائـيـلـيــة
فــي فــرض خـيــارات تــدفــع إلــى تواصل
االنقسام وبقاء الدور األمني للسلطة
فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة .ل ـ ـهـ ــذا ،ت ـش ـي ــر املـ ـص ــادر
«الحمساوية» إلى أن الحركة تضغط

ل ـل ــذه ــاب إل ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات تـشــريـعـيــة
«إلعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــرت ـي ــب ع ـ ــدد مـ ــن امل ـل ـف ــات،
وم ـن ـه ــا امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ــا ب ـع ــد عـ ـب ــاس...
نـسـعــى عـبــر الـتـشــريـعــي ال ـجــديــد إلــى
ت ـع ــدي ــل ال ـق ــوان ــن ال ـت ــي فــرض ـه ــا أب ــو
م ـ ـ ــازن خ ـ ــال ت ـع ـط ـيــل املـ ـجـ ـل ــس ،بـمــا
فــي ذلــك منع تمرير قــانــون أن يتولى
رئ ـيــس الــدس ـتــوريــة مـنـصــب الــرئـيــس
ف ــي امل ــرح ـل ــة امل ــؤق ـت ــة ،وأن ي ـع ــاد هــذا
الحق إلى رئيس التشريعي الجديد».
وت ـقـ ّـدر «ح ـمــاس» أن هــذا الـتــوجــه هو
أحد أهـ ّـم األسباب التي تدفع السلطة
و«ف ـ ـت ـ ــح» إلـ ـ ــى املـ ـم ــاطـ ـل ــة فـ ــي إجـ ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات اآلن ،ع ـلــى رغ ــم مــوافـقــة

األولــى والفصائل عامة على الشروط
ّ
«الفتحاوية» ،إذ تخشى «فتح» من أل
تفوز في «التشريعية» ،ما سينعكس
عـلــى قــدرتـهــا عـلــى تـمــريــر ّ
أي قــوانــن
أو قـ ــرارات تـكــون فــي مصلحتها ،وال
سـ ّـيـمــا بـعــد ع ـبــاس ،ول ــذا تـسـعــى إلــى
بقاء الوضع على ما هو عليه لتكون
الخيارات الالحقة في مصلحتها.
مـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـخـ ـش ــى «حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» مــن
سيناريو الفوضى الــذي قــد تدعمه
إســرائ ـيــل ودول عــربـيــة تــريــد إنـهــاء
ال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،وه ـ ـ ــو مــا
سيؤدي في النهاية إلى ّ
ضم إسرائيل
الضفة ،والشروع في خطوات عملية

وكـ ـب ــرى ض ـم ــن م ــا ُي ـس ـم ــى «صـفـقــة
القرن» .ولذا ،وعلى رغم معارضتها
خ ـيــارات تطرحها «ف ـتــح» بـمــا فيها
ّ
ت ــول ــي رئ ـيــس «ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة»
أو «امل ـج ـل ــس املـ ــركـ ــزي» ف ــي منظمة
التحرير رئــاســة السلطة مــؤقـتــا ،إال
أن «حماس» تواصل اتصاالتها مع
أط ـ ــراف ف ــي «ف ـت ــح» لـلـتـبــاحــث حــول
شخصية يمكن ترشيحها لرئاسة
السلطة ،والترتيب إلجــراءات «تعيد
ب ـن ــاء ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي» ،وفـ ــق ما
تكشفه امل ـصــادر ،خــاصــة أن اإلف ــراج
ـروان ال ـب ــرغ ــوث ــي فــي
ع ــن األسـ ـي ــر م ـ ـّ ـ ّ
ثم ترشحه لالنتخابات
صفقة قريبة

خيار صعب التحقق قريبًا لظروف
ك ـث ـي ــرة .أمـ ــا ع ــن إس ــرائـ ـي ــل ،فـيـمـكــن
القول إنها مستعدة منذ مدة طويلة
ملرحلة ما بعد عباس؛ إذ شهد العام
املاضي وحده ّ
تدرب جيش االحتالل
ّ
ع ـل ــى سـ ـيـ ـن ــاري ــوات ت ـح ــاك ــي ت ـغــيــب
رئيس السلطة عن الساحة .ومــذاك،
ّ
يتكثف وجود قوات إسرائيلية داخل
األراض ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ـمــا فيها
ً
مناطق «أ» ،ليال ونهارًا ،عبر دوريات
تقتحم جميع املــدن ،ومــن بينها رام
ُ
الله التي تعتبر مركز السلطة.
(األخبار)

مصر

ُ ّ
«الداخلية» تالحق «حسم» ...والمخابرات ترتب لالنتخابات
القاهرة ـــ األخبار
مع اقتراب الذكرى التاسعة لـ «ثورة
 25يـنــايــر» ،أعلنت وزارة الداخلية
وصفتهم
املصرية ضبط عدد ِم ّمن
ّ
ب ــأع ـض ــاء ح ــرك ــة «ح ـس ــم» املـصــنـفــة
«إرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،والـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـج ـمــاعــة
«اإلخـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن» املـ ـحـ ـظ ــورة،
ف ــي الـ ـق ــاه ــرة الـ ـكـ ـب ــرى ،إلـ ــى جــانــب
ض ـب ــط ع ـ ــدد مـ ــن م ـ ـخـ ــازن الـ ـس ــاح،
فيما ّ
وجهت إلى املتهمني اتهامات
بـ «تقويض دعائم األمن واالستقرار،
وإش ــاع ــة ال ـفــوضــى ،وه ــدم م ـقـ ّـدرات
الـبــاد االقـتـصــاديــة ،بالتنسيق مع
ق ـ ـيـ ــادات ت ـن ـظ ـيــم ج ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ــوان
ال ـه ــارب ــة إل ــى ت ــرك ـي ــا» .وع ـل ــى غ ــرار
ال ــرواي ــات الــرسـمـيــة املـعـتــادة ،قالت
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» إن املـ ـضـ ـب ــوط ــن مــن
الشباب وصلتهم تكليفات لتنفيذ
سلسلة من العمليات والعمل على

إثارة الشارع عبر «تكثيف الدعوات
التحريضية وال ـتــرويــج للشائعات
واألخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار امل ـ ـغ ـ ـلـ ــوطـ ــة واملـ ـفـ ـب ــرك ــة
ملحاولة تشويه مؤسسات الدولة»،
مـضـيـفــة أن ـه ــم اس ـت ـخ ــدم ــوا تطبيق
«ت ـل ـي ـغ ــرام» لـ ـ «ت ـن ـظ ـيــم ال ـت ـظــاهــرات
وإث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـش ـ ـغـ ــب وق ـ ـط ـ ــع ال ـ ـطـ ــرق
وتـعـطـيــل حــركــة امل ــواص ــات الـعــامــة
وت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــات ت ـخ ــري ـب ـي ــة ض ـ ّـد
مـ ـنـ ـش ــآت» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى «إعـ ـ ــداد
لقاء ات مصورة مع بعض املواطنني
وإرســال ـهــا إل ــى ال ـق ـنــوات الفضائية
املوالية للتنظيم».
وسـ ــط هـ ــذا ال ـت ـم ـه ـيــد ،ي ـق ــول مـصــدر
أم ـ ـنـ ــي ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن ال ـس ــاع ــات
املقبلة «ستشهد مــزيـدًا مــن عمليات
الضبط والتوقيف ،وربما املطاردات
النارية ،ألعضاء في خاليا إخوانية
يخططون إلحــداث الفوضى والهرج
بالتزامن مــع ذك ــرى  25يناير وعيد

15

الـشــرطــة ال ــذي ســوف ُيحتفل بــه في
مـ ـي ــدان ال ـت ـح ــري ــر» .وي ـل ـفــت امل ـصــدر
إلـ ـ ــى «اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار أم ـ ـنـ ــي فـ ــي جـمـيــع
املـحــافـظــات ،وتعليمات صــارمــة من
وزير الداخلية بالتعامل الفوري مع
ّ
أي محاولة للخروج عن القانون أو
تصوير تظاهرة من أجل بثها على

صدرت تعليمات بالتعامل
بشدة مع المتظاهرين
وتهديدهم بالحبس لـ 10سنوات
ّ
سيتم التعامل
الـجــزيــرة وغ ـيــرهــا...
ب ـم ـن ـت ـه ــى الـ ـحـ ـس ــم وسـ ـ ـ ــوف ت ـك ــون
ال ـع ـق ــوب ــة ه ـ ــذه املـ ـ ــرة ال ـس ـج ــن عـشــر
سنوات».
ـواز ،بـ ــدأت األج ـهــزة
عـلــى صـعـيــد م ـ ـ ٍ
ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب املـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــد

االنـتـخــابــي ،عبر تفويض العاملني
م ـع ـهــا مَ ــن حـ ــزب «م ـس ـت ـق ـبــل وط ــن»
م ـ ـسـ ــألـ ــة م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إلـ ــى
ق ــائ ـم ــة ت ــواف ـق ـي ــة فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الـبــرملــانـيــة ،تــدمــج بــن الـحــزب الــذي
خـ ـ ــرج مـ ــن رحـ ـ ــم املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ،وب ــن
التيارات السياسية املعارضة التي
ت ــراه ــا ال ـج ـهــات ال ـس ـيــاديــة مـعـتــدلــة
حاليًاُ .
ويـتــوقــع أن يبلور األمــن في
غ ـضــون أســاب ـيــع ه ــذه ال ـقــائ ـمــة ،في
ّ
ظ ـ ــل ح ــال ــة م ــن الـ ـت ــرق ــب ال ـس ـيــاســي
ان ـت ـظــارًا للصيغ الـنـهــائـيــة لـقــوانــن
َ
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـغ ــرف ــت ــي
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان وامل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات ،عـ ـل ــى رغ ــم
الخالف على آليات إجرائها .في هذا
ال ــوق ــتُ ،رص ــدت املـيــزانـيــة لالنتهاء
ُمــن تنفيذ «مجلس الـشـيــوخ» الــذي
أقـ ّـرت عودته ليكون الغرفة الثانية
للبرملان وفق التعديالت الدستورية
ال ـتــي ت ـ ّـم الـتـصــويــت عـلـيـهــا الــربـيــع

َ
املــاضــي ،إذ ت ـقـ ّـرر إج ــراء انـتـخــابــات
امل ـج ـل ــس فـ ــي ال ـن ـص ــف الـ ـث ــان ــي مــن
العام الجاري ،على أن يكون انعقاد
أولــى جلساته فــي املـقـ ّـر الجديد في
الـعــاصـمــة اإلداريـ ــة ،وال ــذي سيكون
م ـج ــاورًا ملـجـلــس الـشـعــب ف ــي الـحـ ّـي
الـحـكــومــي ،ضمن املـبــانــي الضخمة
ال ـت ــي ي ـج ــري تـشـيـيــدهــا وسـيـجــري
االنـ ـتـ ـق ــال ال ـت ــدري ـج ــي إل ـي ـه ــا ب ــداي ــة
مــن منتصف الـعــام ال ـجــاري .ووفــق
مصدر مطلع تحدث إلى «األخبار»،
ف ــإن الـتـعـلـيـمــات ص ــدرت بـ «تكثيف
العمل في املبنى إلنجازه في أشهر
ق ـل ـي ـلــة فـ ـق ــط» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن امل ـيــزان ـيــة
التي ُينفذ بها مفتوحة مع الشركة
املـنـفــذة ،على غــرار مــا هــو متبع مع
ب ــاق ــي الـ ـش ــرك ــات ف ــي امل ـب ــان ــي ال ـتــي
ب ـ ــدأ ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراء مـ ــزايـ ــدات
لـهــا مــن أج ــل تـجـهـيــزهــا وتــزويــدهــا
باألساسيات.

تشهد المحافظات كافة استنفارًا أمنيًا كبيرًا مع اقتراب ذكرى « 25يناير» (آي بي ايه)

أبدًا في وجه أولئك الذين يبتغون قتلهم».
يحيى دبوق
ـ ـ فــي اتـجــاه آخ ــر ،يـنــوي نتنياهو اسـتـغــال وج ــود عدد
يصل إلــى إسرائيل ،اليوم ،ممثلون عن أكثر من أربعني كبير من ممثلي الــدول ،ومــن بينها دول وازنــة ،من أجل
دول ــة ح ــول الـعــالــم ،بمستويات مختلفة ،للمشاركة في اس ـت ـصــدار مــواقــف ت ـنـ ّـدد ب ـ ّ
ـأي إجـ ــراء قــانــونــي دولـ ــي ،أو
ضد إسرائيل .ومن ذلك ،العمل على ّ
الــذكــرى ال ـ  75لقتل الـنــازي األملــانــي يـهــودًا أوروب ـيــن في مقاطعة دوليةّ ،
صد
ُ ّ
الحرب العاملية الثانية .املشاركة،
التي تعد من ناحية تل اإلجراءات املنوي اتخاذها في «املحكمة الجنائية الدولية»
ً ُ
ّ
أبيب تاريخية ،وهي
كذلك فعال ،تعد أيضًا فرصة للدفع على خلفية جرائم حرب ارتكبها مسؤولون إسرائيليون
باملصالح اإلسرائيلية ُق ُ
الذكرى
زخم
استغالل
عبر
مًا،
د
بحق الفلسطينيني ،وأيضًا العمل على محاصرة حركة
والحضور الدولي فيها ،علمًا بأن التظاهرة نفسها تأتي مقاطعة إســرائـيــل دول ـي ــا ...وغـيــرهـمــا .ولـكــن ،هــل ينجح
نتيجة تشابك جملة ّمن عوامل ،ليست «املحرقة النازية» إال ه ــذا؟ املـشـكــوك فـيــه أن تـكــون املـنــاسـبــة كــافـيــة فــي ذاتـهــا
ّ
ّ
مركبًا واحدًا من مركباتها الفعلية .خالفًا للمعتاد ،قررت لتغيير املــواقــف ،على رغــم أن إسرائيل ال تعاني ،فعليًا،
تل أبيب نقل إحياء ذكــرى «املحرقة» من بلدة أوشفيتز مــن تـهــديــدات فــي ه ــذا املـنـحــى ،باستثناء كــونــه إزعــاجــا
البولندية ،التي كانت تشهد سنويًا فعاليات باملناسبة ،إلى لها وإخفاقًا في مجال العالقات العامة .إال أن استغالل
ّ
القدس املحتلة ،مع العمل على تحشيد حضور دولي كبير املناسبة الزمة يتعذر على إسرائيل االمتناع عنها ،سواء
تأت.
تأمل من خالله إعادة إنتاج الذكرى في الوعي الدولي بما أتت بنتيجة أو لم ِ
ّ
يعزز حضورها عامليًا ،والتركيز على ربطها بإسرائيل ـ ـ على رغــم الحديث عن حضور  40رئيس دولــة ،أو 50
الــدولــة بوصف األخـيــرة نتاج «املـحــرقــة» الــذي يجب على بحسب تقارير عبرية أخ ــرى ،إال أن الضيوف الــوازنــن
العالم حفظه ومساندته ،وتخليد مكتسباته ،بل وتعزيزها مـحــدودو الـعــدد ،ومــن بينهم الرئيس الــروســي فالديمير
في غير اتجاه.
ب ــوت ــن ،وال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،وإل ــى
ّ
ّ
فــي دالالت الـحــلــة وامل ـكــان الجديدين لـلــذكــرى ،يـشــار إلى حــد مــا نائب الرئيس األميركي مايك بنس ،فــي حــن أن
اآلتي:
معظم ممثلي ال ــدول اآلخــريــن هــم مــن الـصــف الـثــانــي أو
ـ ـ التظاهرة ،كما هــي ،دليل إضــافــي على نجاح املشروع الثالث ،ويحملون صفات تشريفية ،مثل الرئيس األملاني
الصهيوني ،إلــى اآلن ،في غــرس كيانه
ف ــران ــك  -ف ــال ـت ــر ش ـت ــاي ـن ـم ــاي ــر ،وول ــي
في محيط رافض له ،بل وتطويع معظم
ال ـع ـه ــد ال ـب ــري ـط ــان ــي األمـ ـي ــر ت ـش ــارل ــز،
ه ــذا امل ـح ـيــط ،ودف ـع ــه إل ــى االصـطـفــاف
والرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال.
خلفه ،ليس فقط بقبول وج ــوده ،إنما
وع ـل ـي ــه ،فـ ــإن أب ـ ــرز امل ـش ــارك ــن الــذيــن
أيـضــا باملشاركة فــي الـتـصـ ّـدي لقوس
ي ـع ـطــون ال ــذك ــرى ب ـعــدهــا ال ــدول ــي هما
الوازنون
الضيوف
ّ
أع ــداء إســرائـيــل ،أي إي ــران
وحلفاؤها .محدودو العدد ،ومن الرئيسان الــروســي والفرنسي ،ولكل
ّ
وفي هذا اإلطــارُ ،ت ّ
تها
بحل
الذكرى،
عد
منهما اعتباراته الخاصة .مــن ناحية
بينهم الرئيسان
ال ـج ــدي ــدة ،ت ـظــاهــرة تــأي ـيــد إلســرائ ـيــل،
بوتني ،الــواضــح أن سحب الــذكــرى من
والفرنسي
الروسي
وإق ـ ــرارًا دول ـيــا مــن أك ـثــر مــن  40دولــة
بــولـنــدا إلــى إســرائـيــل فــرصــة ال يمكن
بـنـجــاح مـشــروعـهــا .وه ــو تــأيـيـ ٌـد تــدرك
تـعــويـضـهــا مــن أج ــل الــدفــع فــي اتـجــاه
هـ ــذه ال ـ ـ ــدول أن ال أثـ ـم ــان لـ ــه ،وأن ـ ــه لــن
تثبيت الفعالية بشكل دائــم ،بعيدًا عن
تعقبه ردود سلبية من الجانب العربي
بولندا ،وذلك نتيجة الخصومة املزمنة
ال ــذي ب ــات تــابـعــا وشــري ـكــا لــاحـتــال.
ب ــن مــوس ـكــو ووارسـ ـ ــو ع ـلــى الــذكــرى
فــي الــوقــت نفسه ،التظاهرة دليل غير
نـفـسـهــا وغ ـيــرهــا م ــن امل ـل ـف ــات؛ إذ إن
ّ
مباشر ،بإمضاء أممي ،على حجم التحدي الفعلي املاثل بــولـنــدا دائ ـمــا مــا عملت عـلــى إب ـعــاد روس ـيــا عــن الــذكــرى
أمام
الجهة التي تقاوم إسرائيل ومشروعها في املنطقة ،وتقليص ّأي حـضــور لها فــي فعالياتها املــاضـيــة ،على
ّ
ّ
ّ
بينهما.
وما
غزة،
إلى
طهران
من
باتها،
مرك
بكل
رغم أن موسكو تقدم نفسها على أنها الجهة التي أنهت
ـ ـ واحدة من وظائف الذكرى هي العمل على تعزيز مصالح «املحرقة» ومنعت استمرارها في الحرب العاملية الثانية
إسرائيل في أكثر من اتجاه ،سياسي وأمني واقتصادي ،عبر تحرير املعتقلني في املعتقالت النازية .أمــا الرئيس
ّ
فمعني أكـثــر بالخريطة الــداخـلـيــة الفرنسية،
عبر استغالل تظاهرة «املحرقة» والحضور الدولي الالفت الـفــرنـســي،
ُ
ّ
ً
فيها ،وإن كان التركيز على العدد « »40يستلزم توضيحًا
إرضاء للجالية اليهودية التي تعد الثالثة من حيث الحجم
َ
تخف تل أبيب إرادة االستغالل هذه في بعد نظيرتيها في الواليات املتحدة وإسرائيل.
لجهة املبالغة فيه .لم ِ
اتجاهني رئيسيني يرتبطان بأمنها وسياستها الخارجية :ـ ـ كان واضحًا حجم االستياء البولندي من سحب فعاليات
تعزيز قدرتها في مواجهة إيران وحلفائها واالصطفاف «امل ـحــرقــة» إل ــى إســرائ ـيــل ،وال ــذي ُي ـعـ ّـد مــن نــاحـيــة وارس ــو
ّ
خلفها في هذه
املعركة ،وأيضًا الدفع إلى إنهاء التهديدات تسييسًا وتهديدًا ،وخاصة أنه يمكن «املنافس» الروسي من
َ
ّ
ُ
املبنية على ملفات تجاوز تل أبيب للقانون الدولي وحقوق الترويج لروايته حول دور بولندا في مساعدة النازيني على
اإلنـ ـس ــان ع ـلــى خـلـفـيــة اح ـتــال ـهــا ل ـ ــأرض الفلسطينية قتل اليهود .وهو ما لن تكون لدى بولندا القدرة على الدفاع
والتنكيل بالفلسطينيني .فــي ذلــك ،يعمل نتنياهو ،وهو عن نفسها بوجهه ،بعدما رفضت تل أبيب إعطاء الرئيس
مــا سـيــؤكــده ال ـيــوم ،على تقديم ّأي تـنــام فــي ق ــدرة إيــران البولندي أندريه دودا حق إلقاء كلمة ّ
للرد على بوتني ،إذا
ٍ
ّ
ّ
وحلفائها ،سواء في املجال األمني أو السياسي أو غيرهما ،استغل األخير الحدث إلطــاق االتهامات ضــد البولنديني
على أنه تهديد من شأنه إعادة إنتاج «محرقة» جديدة ّ
ضد بمعاداة السامية ومساعدة النازيني في قتل اليهود .على
ّ
تبقى من «املحرقة النازية» املاضية .وهذه «الفذلكة» ،هذه الخلفيةُ ،ت ّ
َمن
عد ذكرى «املحرقة» الـ  75نجاحًا شخصيًا
ً ّ
وإن كانت لعبًا على العبارات وتبديال فظًا للتموضعات بني لـبــوتــن مـقــابــل بــولـنــدا فــي املـعــركــة الـقــائـمــة عـلــى الـســرديــة
الضحية والجالد ،إال أنها وسيلة َثبتت جدواها حتى اآلن ،التاريخية بينهما ،األمر الذي ّ
يفسر مشاركته الالفتة في
ّ
أقله على صعيد العالقات العامة ،وتأمل إسرائيل منها فعاليات الذكرى اليوم ،وامتناعه عن إرسال ممثلني ينوبون
الكثير .وكـثـيـرًا مــا يستخدم نتنياهو ذك ــرى «املـحــرقــة» عنه ،كما فعل معظم زعماء الدول الوازنة املشاركة.
للتشبيه بــن أملــانـيــا الـنــازيــة وإيـ ــران ،ومـنــه مــا صــدر عنه «املحرقة النازية» ليهود أوروبــا كانت ويــراد لها أن تبقى
في اليومني املاضيني ،حيث قــال« :اآلن ،لدينا القدرة على وسيلة قتالية لدى الكيان اإلسرائيلي ،وذلك عبر استغالل
الــدفــاع عن أنفسنا .أعتقد أن العبرة التي استخلصناها أفعال ظاملة ّ
يتحمل مسؤوليتها التطرف األوروبي السابق
ً
أوالّ ،
صد األشياء السيئة وهي ال تزال ض ـ ّـد ال ـي ـهــود ،لـتـبــريــر ظـلــم إســرائ ـيــل وا ٌحـتــالـهــا لــأرض
من أوشفيتز هي:
ُ
َ
صغيرة الحجم .إيران سيئة للغاية ،ليست صغيرة الحجم ،الفلسطينية وقتل وطرد سكانها .وسيلة قتالية تشهر في
ّ
كل من يناوئ االحتالل ،وتلك هي ّ
أهم سمة وظيفية
ولكن لو كانت تمتلك األسلحة النووية لكانت أسوأ بكثير؛ وجه
ّ ً
عزال للذكرى هذا العام.
وثانيًا ،يجب عليهم أن يدركوا أن اليهود لن يكونوا

