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بعدما انتهى استعراض السلطة الفلسطينية في
ّ
ردها الكالمي على «صفقة القرن» األميركية ،وغرقت
الفصائل في الخالف على ّ
مجرد زيارة وفد لغزة لن
ً
يأتي إليها أصال إال بالتنسيق مع ُالعدو اإلسرائيلي...
ُ
قال الشعب الفلسطيني كلمته .كلمة ترجمت في ما
يشبه بدايات انتفاضة تعيد إحياء املقاومة بأسلوبها
الشعبي ،إذ تمزج بني نماذج االنتفاضتني األولى

(الحجارة والسكاكني) والثانية (العمليات والدهس)،
مضيفة إليها أساليب جديدة .كان ّ
العدو يتوقع أمرًا ما،
لكن سقفه الذي ّ
تخوف منه هو واحد من اثننيّ :
األول
انتفاضة شعبية شاملة ،ولهذه عواملها وظروفها ،ولذلك
استبعدها حاليًا؛ والثاني هو عودة العمليات الفردية.
لكن ما لم يتوقعه هو أن تعود األخيرة بهذه الطريقة
وبزخم كبير خالل يوم واحد ،صادف أيضًا أنه الذكرى

الثانية الستشهاد إحدى أيقونات «االنتفاضة الثالثة»،
املقاوم أحمد نصر ّ
جرار .وما يتخوف منه أكثر هو أن
تكون عمليات أمس فاتحة لسلسلة عمليات متواصلة،
وال سيما إذا بدأ تطبيق بنود «صفقة القرن» فعليًا.
تفاصيل كثيرة جعلت عمليات السادس من شباط/
فبراير عالمة فارقة ،من بينها أن اثنني من املنفذين
انسحبا سريعًا :واحد في القدس (انسحب إلى بيت

من القدس إلى الضفة:
جنود االحتالل أسرى الخوف
ً
لــم تــدم طــويــا خيبة األمــل الشعبية
من ّ
الرد الرسمي والفصائلي الباهت
عـلــى «صـفـقــة ال ـق ــرن» ،إذ ســرعــان ما
استحالت غضبًا بدأ من باب الزاوية
فــي الخليل جـنــوب الـضـفــة املحتلة،
وام ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـد إل ـ ـ ــى بـ ـي ــت لـ ـح ــم (ج ـ ـنـ ــوب)
ً
والقدس (وســط) ،وصــوال إلى جنني
(شـمــال) .أربــع وعـشــرون ساعة فقط
ك ــان ــت كـفـيـلــة بـقـلــب امل ـش ـه ــد .ارت ـقــى
عدد من الشهداء في عمليات وخالل
مــواج ـهــات بــالـحـجــارة والــزجــاجــات
الحارقة ،وفي املقابل وقعت إصابات
ب ــال ـج ـم ـل ــة طـ ــاولـ ــت اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن،
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا م ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود .وال ـ ـعـ ــدد
األكـ ـب ــر م ــن ه ـ ــؤالء أص ـي ـب ــوا عـنــدمــا
كــان الـجـنــود الــذيــن انـضـ ّـمــوا حديثًا
إلــى لــواء النخبة «غــوالنــي» ،وأنهوا
دورتـهــم ،قد ذهبوا إلــى أداء قسمهم
أم ــس أم ــام حــائــط ال ـب ــراق ،ف ـكــان في
انـ ـتـ ـظ ــاره ــم ش ـ ـ ـ ٌّ
ـاب بـ ـسـ ـي ــارت ــه ال ـت ــي
دهـ ــس ب ـهــا م ـج ـمــوعــة م ـن ـهــم ذهــابــا
ّ
متخرجو
وإيــابــا ،مــن دون أن يقوى
«لــواء النخبة» على إطــاق رصاصة
ّ
واح ــدة .خلفت العملية  14جريحًا،
فيما الذ املقاوم بالفرار باتجاه بيت
لحم ،وسط أنباء من مصادر عبرية

لم َ
ّ
متخرجو «لواء النخبة»
يقو
على إطالق رصاصة واحدة على
ّ
منفذ عملية القدس
مساء أمس عن إلقاء القبض عليه.
ما أشعل املوقف تحديدًا هو ارتقاء
عدد من الشهداء أمس وأول من أمس؛
ففي اشتباكات اندلعت عقب اقتحام
جنود العدو ّ
حي البساتني في جنني،
اسـتـشـهــد طـ ــارق ب ـ ــدوان ( 25عــامــا)
ويـ ــزن م ـن ــذر أب ــو طـبـيــخ ( 19عــامــا)
ّ
تصديهما لهدم منزل األسير
خــال
أح ـم ــد ال ـق ـم ـبــع ،وذلـ ــك ب ـعــد ســاعــات
قليلة على استشهاد محمد الحداد
( 17عــامــا) فــي الـخـلـيــل ،ال ــذي أطلق
ج ـن ــود االحـ ـت ــال الـ ـن ــار ع ـل ـيــه خــال
اشتباكات وقعت عند مدخل شارع
ال ـش ـه ــداء أو م ــا ُي ـع ــرف بـنـقـطــة بــاب
ال ــزاوي ــة .وارت ـقــى فــي ال ـقــدس شهيد
آخر من مدينة حيفا املحتلة ،بعدما
أطلق النار من مسدس على عناصر
«حــرس الحدود» قرب باب األسباط
داخـ ــل ال ـب ـلــدة ال ـقــدي ـمــة ف ــي ال ـق ــدس.
ُ
وقبل أن تعرف هوية الشهيد ،عمدت
سلطات االحتالل إلى تقديم روايتها
«مسيحي ّ
ّ
غير دينه
عنه بالقول إنه
إل ــى اإلسـ ـ ــام أخـ ـيـ ـرًا ،وه ــو م ـعــروف
ل ـل ـش ــرط ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة نـ ـظـ ـرًا إل ــى
شبهات في ارتكابه جرائم جنائية».
ٌ
روايـ ـ ـ ــة ي ـب ــدو واضـ ـح ــا اس ـت ـهــداف ـهــا
ّ
إبعاد فلسطينيي الداخل عن مشهد
ال ـع ـم ـل ـيــات ب ـ ـ ّ
ـأي ط ــري ـق ــة ،ح ـتــى ولــو
ب ـت ـش ــوي ــه ص ـ ـ ــورة ال ـش ـه ـي ــد ون ـس ــج
قـ ـص ــص م ـخ ـت ـل ـقــة حـ ــولـ ــه .ول ـي ـســت
بعيدة عــن ذل ــك ،الــروايــة الـتــي سبق

أن قــدم ـهــا االحـ ـت ــال ح ــول الشهيد
ن ـشــأت مـلـحــم ،اب ــن مــديـنــة ع ــارة في
املثلث ،الــذي نفذ عملية إطــاق نار
ف ــي ت ــل أب ـي ــب ف ــي األول م ــن كــانــون
الثاني /يناير  .2016آنذاكّ ،
صورته
ّ
سلطات العدو «جهاديًا دوليًا مؤيدًا
لتنظيم القاعدة» تــارة ،و«مجنونًا»
ّ
ت ـ ــارة أخـ ـ ــرى ،و«س ــكـ ـيـ ـرًا وع ــرب ـي ـدًا»
تارة ثالثة ،في إطار محاولتها لجم
تداعيات العملية وانعكاساتها على
فلسطينيي الـ 48تحديدًا.
وأف ـي ــد ف ــي وق ــت الح ــق ب ــأن م ــن بني
الـجـنــود الـ ــ 14املـصــابــن فــي الـقــدس
اثنني فــي حــال الخطر .وه ــؤالء كان
ف ــاج ــأه ــم امل ـ ـقـ ــاوم م ــن خ ـل ـف ـهــم وه ــم
ّ
مــت ـج ـه ــون إلـ ــى م ـح ـطــة امل ــواص ــات
ّ
امل ــرك ــزي ــة ب ـعــدمــا أدوا ق ـســم الـيـمــن
إلنهائهم رسميًا دورة الـخــدمــة في
ّ
«غــوالنــي» .الــافــت أن الـشــاب تمكن
مــن دهـسـهــم ذهــابــا وإيــابــا مــن دون
أن يطلق ّ
أي جندي النار عليه .وورد
ُ
في بيان جيش العدو أنه «عثر على
ُ
السيارة التي استخدمت في الدهس
بيت لحم،
داخل بلدة بيت جاال قرب ٌ
وأن م ـن ـفــذ ال ـع ـم ـل ـيــة م ـ ـعـ ــروف ل ــدى
أجهزة األمــن» .وفي أعقاب العملية،
فتح الجيش تحقيقًا للوقوف على
أس ـب ــاب ع ــدم إطـ ــاق ج ـن ــوده ال ـنــار،
وال سـيـمــا أن ـهــم م ــن لـ ــواء ُ
«م ـم ـ ّـي ــز»،
ُ ّ
وجندوا في تشرين الثاني /نوفمبر
امل ــاض ــي .ووف ــق نـتــائــج التحقيقات

التحقيق
اإلسرائيلي:
جنود
«غوالني» لم
ّ
يردوا ألنهم
لم يعتادوا
هذا النوع من
السيناريوات
(أ ف ب)

األولـيــة ،فــإن «الجنود لم يـ ّ
ـردوا على
ّ
منفذ إطــاق الـنــار ،ألنهم لم يكونوا
معتادين هذا النوع من السيناريوات
في إسرائيل»!
أما الجندي الذي أصيب خالل عملية
رام الله (إطــاق نــار) ظهرًاُ ،
فوصفت
جروحه بالطفيفة ،علمًا بأن العملية
ُّ
نفذت قرب موقع عسكري .وبحسب

ما ذكــر موقع «وايـنــت» ،فقد ّ
تعرض
ال ـج ـن ــود «إلطـ ـ ــاق نـ ــار ب ــال ـق ــرب من
َ
موقع بني قريتي خربثا بني حارث،
ورأس كــركــر ش ـمــال غ ــرب رام ال ـلــه».
وع ـلــى إث ــر ذل ــك ،اسـتـنـفــر ال ـع ــدو في
َ
مـسـتــوطـنــتــي «دولـ ـ ــف» و«ط ـل ـمــون»
غربي املدينة ،مجريًا عمليات بحث
مكثفة عن مطلق النار الذي انسحب

م ــن امل ـك ــان أي ـض ــا .وف ــي أع ـق ــاب تلك
ال ـت ـط ــورات ،انــدل ـعــت م ــواج ـه ــات في
بلدة بيت جاال في بيت لحم جنوب
ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـل ــة ،أدت إل ـ ــى إص ــاب ــة
قرابة  79فلسطينيًا بجروح وحاالت
اخ ـت ـنــاق .كــذلــك انــدل ـعــت اشـتـبــاكــات
ف ــي ب ـلــدة ع ــزون ف ــي قلقيلية شـمــال
ال ـض ـف ــة ف ــي خ ـ ــال ت ـش ـي ـيــع جـثـمــان

ّ
تسببت فــي سقوط
الشهيد ب ــدوان،
 11جريحًا بحسب «جمعية الهالل
األح ـم ــر الـفـلـسـطـيـنـيــة» .ف ــي غـضــون
ذلــك ،أعلن الجيش اإلسرائيلي رفع
حالة التأهب و«تعزيز فرقة الضفة
بقوات إضافية من املحاربني» .وفيما
ذك ــرت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة أن
رئيس الحكومة ،بنيامني نتنياهو،

لحم جنوبًا) ،وواحد في رام الله ،وذلك بغض النظر عن
نتيجة االستنفار الكامل للبحث عنهما ،ألن مجرد
انسحاب املنفذ إهانة كبيرة في العرف العسكري أليّ
ّ
جيش .أيضًا ،وبعدما ركز املقاومون على استهداف
املستوطنني خالل سنوات ّ
الهبة األربع املاضية،
استهدفت هذه العمليات جنودًا بصورة مباشرة ،وهو
ّ
ما يرتقي بمستوى املواجهة فلسطينيًا ،ويعقد املشهد

ألغى مؤتمرًا كان من املقرر أن يعقده
ال ــراب ـع ــة ب ـعــد ال ـع ـصــر ،وه ــو يـجــري
«تقييمًا أمنيًا للوضع» ،سارع وزير
بينت ،إلى عقد جلسة
األمن ،نفتالي ِ
مشاورات مع القادة واملسؤولني في
«الكرياه» فور وصوله إلى تل أبيب
قادمًا من واشنطن.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،رأت «ح ــرك ــة امل ـق ــاوم ــة
اإلس ــامـ ـي ــة» (حـ ـم ــاس) أن «الـ ـث ــورة
املـشـتـعـلــة فــي م ــدن الـضـفــة وال ـقــدس
ه ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق لـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـشـ ـع ــب ط ــرد
االحـ ـ ـت ـ ــال مـ ــن ال ـض ـف ــة وت ـح ــري ــره ــا
مــن املـسـتــوطـنــن» ،مــؤكــدة فــي بيان
أمــس أنــه «ال يمكن لـقــوة فــي األرض
أن تـ ـق ــف ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ث ـ ـ ـ ــورة ش ـع ـب ـنــا
املـقــاتــل وإرادتـ ــه الصلبة ،وأن قــراره
بــانـتــزاع حــريـتــه ال رجـعــة ع ـنــه» .من
ج ـه ـت ـهــا ،اع ـت ـب ــرت ح ــرك ــة «ال ـج ـه ــاد
اإلسالمي» أن «العمليات الفدائية...
تدفن مؤامرة صفقة القرن» ،مضيفة
أن «م ــا ي ـحــدث م ــن مــاحـقــة لـجـنــود
العدو في جنني ،واالنتقام منهم في
القدس ،والشهداء الذين يرتقون في
ّ
كــل محطات الوطن سيدفن املؤامرة
ف ــي ج ـبــال الـضـفــة وودي ــانـ ـه ــا ...كما
سـتــدفـنـهــا غـ ــزة وس ـيــدف ـن ـهــا أهــالــي
أراضي الـ 48والشتات».
إلــى ذل ــك ،تــواصــل إط ــاق البالونات
املتفجرة من قطاع غزة .وأفاد اإلعالم
العبري بسماع ّ
دوي انفجارات قوية
في مستوطنة «سديروت» ناجمة عن
انـفـجــار بـعــض الـبــالــونــات ،فــي وقــت
بينت
ذكــر فيه «رادي ــو الـجـنــوب» أن
ِ ّ
ورئيس األركان أفيف كوخافي ،وكل
قـيــادات األجـهــزة األمنية« ،يوافقون
ّ
ع ـل ــى شـ ــن ح ـم ـلــة ع ـس ـكــريــة واس ـع ــة
ّ
ضد غزة( ،لكن) ال يمكن الحديث عن
تفاصيلها اآلن ،علمًا بأنها ستكون
في الوقت املناسب».
(األخبار)

نتنياهو يراوح مكانه :الفرص تساوي التهديدات
يحيى دبوق
عـ ـل ــى رغـ ـ ــم تـ ـك ــاث ــر الـ ـ ـف ـ ــرص أم ـ ــام
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
بنيامني نتنياهو ،وف ــي ّ
مقدمها
إع ــان «صـفـقــة ال ـقــرن» األمـيــركـيــة،
إال أن االسـ ـتـ ـف ــادة ال ـكــام ـلــة منها
ع ـل ــى ّامل ـس ـت ــوى ال ـش ـخ ـصــي ت ـبــدو
م ـت ـعــذرة بــالـنـسـبــة إل ـيــه ،وإن كــان
ظاهر األم ــور يوحي بخالف ذلــك.
مـ ـ ّ
ـرد ه ــذا أن ت ــداخ ــل امل ـصــالــح في
إس ــرائ ـي ــل ب ــن الـشـخـصــي وال ـعــام
ي ـ ـض ـ ـغـ ــط عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ـ ــدول أعـ ـ ـم ـ ــال
نـتـنـيــاهــو الـ ــذي ي ـص ــارع م ــن أجــل
ٌ
ب ـق ــائ ــه الـ ـس ـي ــاس ــي .وه ـ ــو ت ــداخ ــل
ب ــات أكـثــر ح ـ ّـدة مــع اق ـتــراب موعد
ّ
انتخابات «الكنيست» بعد أقل من
ّ
شهر من اآلن .يضاف إلى ما تقدم
خسارة نتنياهو معركة الحصانة
القضائية ،وبــدء مسار محاكمته
في قضايا فساد ورشى.
عـلــى جبهة «صـفـقــة ال ـق ــرن» ،وجــد
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو نـ ـفـ ـس ــه بـ ـ ــن م ـط ـل ـبــن
م ـ ـت ـ ـبـ ــاي ـ ـنـ ــنّ :أول ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــه
ّ
ســريـعــا لـتـلــقــف الـصـفـقــة واقـتـطــاع

مـ ـ ــا يـ ـ ـص ـ ـ ّـب مـ ـنـ ـه ــا فـ ـ ــي امل ـص ـل ـح ــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ويـ ـ ـل ـ ـ ّـب ـ ــي م ـط ــال ــب
الـنــاخــب اليميني ،وذل ــك عبر ّ
ضم
ّ
س ــري ــع لـ ـك ــل امل ـس ـت ــوط ـن ــات وغ ــور
األردن وج ـ ـ ــزء آخـ ـ ــر مـ ــن امل ـن ـط ـقــة
املصنفة «ج» فــي الـضـفــة املحتلة،
وهـ ــو م ــا ووجـ ـ ــه ب ــرف ــض أم ـيــركــي
ألـ ــزم إس ــرائ ـي ــل تــأج ـيــل ال ـض ـ ّـم إلــى
مــا بـعــد االنـتـخــابــات ،عـلــى اعتبار
أن واش ـن ـطــن مـعـنـ ّـيــة اآلن بــإيـجــاد
فـسـحــة لـتـبــريــد األج ـ ـ ــواء ،وتـمـكــن
الحكام العرب من تجاوز الضغوط
الـتــي دفـعـتـهــم إل ــى رف ــض الصفقة
ف ــي الـ ـعـ ـل ــن .ولـ ـئ ــن ك ـ ــان نـتـنـيــاهــو
مـطـمـئـنــا إل ــى أن ّ
رد فـعــل رام الـلــه
يبقى «إنـشــائـيــا» مــا دام ال يقترن
ب ــوق ــف «ال ـت ـن ـس ـيــق األم ـ ـنـ ــي» ،لكن
إعـ ــان الـصـفـقــة نـفـســه ّ
ورد الفعل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ع ـل ـي ــه ،ب ـم ـع ــزل عــن
مستواه ،من شأنه توليد األجــواء
املــائـمــة لعمليات ض ـ ّـد االح ـتــال،
غ ـيــر مــرت ـب ـطــة ب ـتــوج ـي ـهــات عـلـيــا،
ت ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى إح ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ن ـت ـن ـي ــاه ــو
وإس ــرائ ـي ــل ال ـتــي س ـت ـكــون مـجـبــرة
آنذاك على قصر ردودها على ّ
الحد

األدن ـ ـ ــى ،ع ـلــى خـلـفـيــة مصلحتها
اآلن ـي ــة ف ــي تـهــدئــة ال ــوض ــع األمـنــي
ّ
ف ــي ال ـض ـف ــة ،وم ـن ــع ت ــول ــد ع ــوام ــل
إضافية تؤدي إلى تصعيد وربما
ً
انتفاضة باتت أكثر احتماال اآلن.
وهـ ــذا ال ـت ـمــوضــع ش ـبــه االنـكـفــائــي
يـغـضــب ال ـنــاخ ـبــن ،وي ـت ـسـ ّـبــب في
اتهام نتنياهو بالتقصير.
في جانب آخر ،تضغط احتماالت
االنـ ـ ــزالق إل ــى تـصـعـيــد فـمــواجـهــة

ّ
يتعذر على نتنياهو
االستفادة الشخصية
الكاملة من الفرص
التي تكاثرت أمامه

ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـبـ ـهـ ــة ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع غ ـ ـ ـ ــزة ع ـل ــى
نتنياهو ،وخاصة بعدما استأنفت
ال ـف ـصــائــل ضـغـطـهــا لـتـخـفـيــف ما
أم ـك ــن م ــن ال ـح ـص ــار اإلس ــرائ ـي ـل ــي
واملـ ـ ـص ـ ــري ،ع ـب ــر اس ـت ـغ ــال ظ ــرف
ـؤات لـ ـه ــا ،وإن
ت ـ ـ ــراه أكـ ـث ــر مـ ــن م ـ ـ ـ ـ ٍ
ب ـ ـ ـ ــأدوات م ـي ــدان ـي ــة ال يـ ـب ــدو أن ـهــا
ّ
التسبب
تهدف أو بإمكانها فعليًا
بمواجهة واسعة .وواحدة من هذه
األدوات هــي ال ـبــالــونــات املفخخة
ال ـت ــي ي ـب ــدو أن ـه ــا ت ـت ــرك تــأثـيــرهــا
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،وت ـت ـس ـ ّـب ــب
ف ــي إحـ ــراج املـسـتــويــن الـسـيــاســي
واألمـنــي في تل أبيب .وعليه ،فإن
الــوضــع امليداني الضاغط جنوبًا
مــن شأنه التأثير سلبًا فــي وضع
نتنياهو االنتخابي قبل أسابيع
م ـ ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ،وخ ـ ــاص ـ ــة أن
مــواجـهـتـهــا ،مــن نــاحـيــة املــؤسـســة
األمـ ـنـ ـي ــة ،ب ـم ــزي ــد مـ ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات
وردود الـفـعــل الـعـقــابـيــة للجانب
ّ
ستجر ردودًا مقابلة،
الفلسطيني
ويـ ـمـ ـك ــن أن ت ـس ـت ـج ـلــب م ــواج ـه ــة
كبرى ُيتوقع أن تنتهي كسابقاتها
بال تغييرات فعلية في املعادالت.

أمـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـضـ ـغ ــوط الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة مــن
ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ،وال ـت ــي بــاتــت
م ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـدة م ـ ـ ــن لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان وسـ ـ ــوريـ ـ ــا
إلـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــراق وإي ـ ـ ـ ـ ــران ،فـ ـه ــي اآلن
أكـ ـث ــر ح ـ ـضـ ــورًا مـ ــن غـ ـي ــره ــا عـلــى
ط ــاول ــة الـ ـق ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي ربـطــا
بـ ـخ ـط ــورتـ ـه ــا ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يـتـيــح
لنتنياهو هامش مناورة محدودًا
إزاء ه ـ ـ ــا ،ف ــي ح ــال أراد تـجـيـيــرهــا
ملـ ـصـ ـلـ ـحـ ـت ــه ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة .إذ إن
مستوى الـتـهــديــد ،ومـقــدار اإلي ــذاء
ّ
املتوقع إلسرائيل في حــال نشوب
ً
مــواجـهــة شـمــاال ،هما مــن الصنف
الذي يمنع املخاطرة على خلفيات
شخصية .والقرار هنا ّ
مؤسساتي
ف ــي ج ــوه ــره ،وي ـت ــأث ــر ب ـتـ ّ
ـوج ـهــات
امل ــؤس ـس ــة األم ـن ـي ــة وت ـق ــدي ــرات ـه ــا،
مــع تــأثـيــر هــائــل لـعــوامــل خارجية
ً
ترتبط بالطرف اآلخر أوال ،وكذلك
بــال ـح ـل ـيــف األمـ ـي ــرك ــي الـ ـ ــذي ب ــات
م ـع ـنـ ّـيــا أك ـث ــر ب ـت ــداع ـي ــات ّ
أي فـعــل
عـ ــدائـ ــي إس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم.
أيـ ـ ـض ـ ــا ،ال تـ ـخـ ـتـ ـل ــف ع ـ ـمـ ــا س ـب ــق
تــأث ـيــرات حـمـلــة ال ـعــاقــات الـعــامــة
التي يقودها نتنياهو في الخارج،

ومن بينها الكشف عن لقاء ات مع
زعـ ـم ــاء عـ ــرب وأف ـ ــارق ـ ــة ،وسـلـسـلــة
تقارير تكاثرت في األيــام املاضية
ع ــن تـنـمـيــة ع ــاق ــات إس ــرائ ـي ــل مع
الـخـلـيــج .إذ بـحـســب اسـتـطــاعــات
ُ
الـ ــرأي ،ف ــإن تـلــك الـحـمـلــة لــن تـغـ ّـيــر
كثيرًا في أمزجة الناخبني ،وعليه
ستبقى نتيجة االنتخابات الثالثة
قــريـبــة ج ـدًا مــن نـتــائــج العمليتني
االنتخابيتني السابقتني.
ّ
بطبيعة الحال ،ال يتعلق الحديث
املـ ـتـ ـق ـ ّـدم بـمـصـلـحــة إس ــرائـ ـي ــل فــي
«صفقة القرن» وغيرها ،بل بمدى
اس ـت ـفــادة نـتـنـيــاهــو شـخـصـيــا من
ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة وتـفــاعــاتـهــا،
ّ
وه ــي مـســألــة تـشــكــل مــوضــع أخــذ
ّ
ورد ب ــن امل ـت ــاب ـع ــن .وم ـ ــا ي ـجــدر
الـتـنـبـيــه إل ـي ــه ه ـنــا ه ــو أن وج ــود
مصلحة شخصية لنتنياهو أو
غيره من املسؤولني في قضية ما
ال يعني أن ــه ب ــات بــاإلمـكــان توقع
س ـي ـنــاريــوات رب ـطــا بـتـلــك القضية
واستبعاد أخرى ،وخصوصًا لدى
وجـ ــود ت ـقــديــرات بـمـسـتــوى إي ــذاء
مرتفع إلسرائيل.

إسرائيليًا ،خاصة عندما يدهس مقاوم جنود النخبة
َ
من لواء «غوالني» ذهابًا وإيابًا ،من دون أن تطلق عليه
ّ
ّ
رصاصة واحدة .مع هذا ،كل ما حدث ال يمثل لدى
الفلسطينيني ،الذين يقاومون بصورة متواصلة منذ
ّ
ونهب
سلب
ٍ
عقدين ،إال بداية الغيث في الرد على خطة ٍ
تخرق حتى أدنى معايير التسوية.
(األخبار)

ّ
الوفد «الفتحاوي» لغزة
زيارة
تأجيل
َ
ّ

ال شيء تغير في «عقلية» السلطة

غزة ـــ األخبار
بعيدًا مما قيل عن أسباب تأجيل زيارة
وف ــد «منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية»
ل ـ ـغـ ــزة ،ع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ب ـم ـجــريــات
قرر ً
االجتماع األخير الذي َت ّ
بناء عليه
ّ
تأجيل الزيارة إلى أجل غير مسمى .إذ
تداعت القوى والفصائل لعقد اجتماع
ف ــي م ـق ـ ّـر «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر» ف ــي رام
الله ظهر الثالثاء املــاضــي ،حيث أعلم
رئ ـيــس ال ــوف ــد ،ال ـق ـيــادي «ال ـف ـت ـحــاوي»
عــزام األحـمــد ،الحاضرين ،رفضه عقد
ّ
أي لقاء فــي القطاع تحضره «فصائل
غزة» ،في إشارة إلى تنظيمات تدعمها
«حماس» .وقال األحمد ،خالل االجتماع
ال ــذي شــاركــت فـيــه لـلـمــرة الـثــانـيــة بعد
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـ ــذي تـ ــا إع ـ ـ ــان «ص ـف ـقــة
ّ
الـ ـق ــرن» كـ ــل م ــن «حـ ـم ــاس» و«ال ـج ـه ــاد
اإلسـ ــامـ ــي» ،إلـ ــى ج ــان ــب «ال ـصــاع ـقــة»
و«الجبهة الشعبية ـ ـ القيادة العامة»،
الوفد عبر
إن ترحيب «حماس» بزيارة
ّ
اإلع ــام «إه ــان ــة ،ألن فـتــح لــم تـتـلــق ردًا
على مستوى أعضاء اللجنة املركزية،
وال سيما مـســؤول فتح فــي غــزة أحمد
حلس».
لكن السبب األساسي في تأجيل الزيارة
هو اشتراط «فتح» اقتصار اللقاء على
فصائل املنظمة و«حماس» و«الجهاد»
دون غـيــرهــا .وق ــد ح ــاول نــائــب األمــن
العام لـ«الجبهة الديموقراطية لتحرير
فلسطني» وممثلها في االجتماع ،قيس
ّ
أبــو ليلى ،حــل هــذه املشكلة ،باقتراح
اس ـت ـق ـب ــال الـ ــوفـ ــد ب ـح ـش ــد ج ـمــاه ـيــري
وفـ ـص ــائـ ـل ــي بـ ـحـ ـض ــور ال ـش ـخ ـص ـي ــات
امل ـس ـت ـق ـلــة وب ـق ـيــة ال ـف ـص ــائ ــل ،ومـ ــن ثـ ّـم
ع ـق ــد اج ـت ـم ــاع ل ــ«ال ـف ـص ــائ ــل الـخـمـســة
األساسية» .لكن األحمد رفــض مقترح
أب ــو ل ـي ـلــى ،ال ـ ــذي أب ـ ــدى ام ـت ـعــاضــا من
أداء ال ـق ـيــادة الفلسطينية بـعــد إعــان
«صفقة ال ـقــرن» ،ومــن مستوى خطاب

رئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة ،م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،في
اجتماع الوزراء العرب في القاهرة .من
جهتها ،طالبت «الجهاد» ،التي حضر
ً
م ـم ـثــا عـنـهــا سـعـيــد ن ـخ ـلــة ،ب ـض ــرورة
«وقف االستدعاءات واالعتقاالت وفتح
الحريات وتهيئة األجــواء أمــام ظروف
امل ـص ــال ـح ــة» ،لـ ـي ـ ّ
ـرد األحـ ـم ــد ب ــأن ــه رفــع
ت ــوص ـي ــات ب ــذل ــك إلـ ــى ع ـب ــاس ورئ ـيــس
امل ـخ ــاب ــرات م ــاج ــد فـ ــرج« ،ل ـك ــن األخ ـيــر
تــ ّ
ـذرع ب ــوج ــود اسـ ـت ــدع ــاءات لـعـنــاصــر
جهازه في غزة» .وبالنتيجة ،لم تخرج
ال ـف ـص ــائ ــل مـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع إال ب ــال ـح ـ ّـد

األحمد للفصائل :ال
تقلقوا ،لن يكون هناك
جديد في كلمة عباس
في األمم المتحدة

األدنى املتمثل في ّ
تعهد األحمد بوقف
ّ
أي توتير إعالمي.
وفـيـمــا ح ــرص ال ـق ـيــادي «الـفـتـحــاوي»
عـ ـل ــى ت ــأجـ ـي ــل الـ ـ ــزيـ ـ ــارة إلـ ـ ــى م ـ ــا بـعــد
خـطــاب عـبــاس أم ــام األم ــم املـتـحــدة في
الحادي عشر من الشهر الجاري على
األق ـ ّـل ،طلبت الـفـصــائــل ،وفــي ّ
مقدمها
«الديموقراطية» ،إتمام الــزيــارة خالل
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـ ـج ـ ــاري ،أي ق ـب ــل خ ـطــاب
رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي رب ـطــه
األحمد بترتيبات حلس في غزة .كذلك،

طـلــب أب ــو لـيـلــى املـســاهـمــة الـجـمــاعـيــة
فــي إع ــداد مـحـتــوى كلمة الــرئـيــس في
األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة أو فـ ــي ال ـ ـحـ ـ ّـد األدن ـ ــى
االط ــاع عليها ،مـبـ ّـررًا طلبه بــ«(أنـنــا)
ال نــريــد أن نفاجأ بـتـنــازالت (جــديــدة)
ف ــي الـ ـخـ ـط ــاب» .ك ـمــا اقـ ـت ــرح أن يـكــون
ّ
الخطاب كله مكتوبًا ،من دون إفساح
املـ ـج ــال أم ـ ــام «أب ـ ــو مـ ـ ــازن» ل ــارت ـج ــال.
وهنا قال األحمد« :ال تقلقوا ،لن يكون
هناك جديد في كلمة رئيس السلطة»،
مـضـيـفــا إن األخ ـي ــر «س ـيــؤكــد املــواقــف
السابقة من رفــض للصفقة ،واملبادرة
العربية ،وضرورة وجود أطراف دولية
راع ـي ــة لـلـســام شــريـكــة لــواشـنـطــن في
رعاية ّ
أي مفاوضات الحقًا» .يشار إلى
أن وف ـدًا عربيًا سـيــزور رام الله قريبًا،
إلـ ـ ــى ج ــان ــب مـ ـس ــؤول ــن مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي وع ـ ــدوا ب ــال ـق ــدوم األس ـب ــوع
املقبل ،وهــو ما رأى فيه األحمد سببًا
إضــاف ـيــا لـتــأجـيــل زيـ ــارة الــوفــد «حتى
تجري هــذه التحركات السياسية بما
ال ُي ّ
قيد حركة السلطة».
وبالتوازي مع اجتماع الفصائل الثاني
في رام الله ،عقد عباس ،قبل أيامً ،
لقاء
م ــع م ـس ــؤول ــن ف ــي امل ـ ـخـ ــابـ ــرات ،شـمــل
م ــدي ــري ال ــدوائ ــر وم ـس ــؤول ــي مـفــاصــل
الجهاز ،وأخبرهم فيه نيته العمل على
نقل املسار من السلطة إلى «بناء الدولة
واسـتـكـمــال االنـضـمــام إل ــى املــؤسـســات
الــدولـيــة» ،مؤكدًا لهم أنــه ال يــزال «غير
واثـ ــق ب ـح ـم ــاس» .وتـعـقـيـبــا ع ـلــى ذل ــك،
يــرى الـنــائــب الـثــانــي لرئيس «املجلس
الـتـشــريـعــي» ،حـســن خــريـشــة ،أن «فتح
ل ــم ت ـكــن ج ـ ـ ّ
ـادة أس ــاس ــا ف ــي زي ـ ــارة غــزة
أو إجــراء حــوار مع الفصائل» ،معتبرًا
ّ
تتخبط في
أن «قـيــادة السلطة ال تــزال
ال ـت ـعــامــل م ــع م ــواج ـه ــة ص ـف ـقــة ال ـق ــرن،
وه ـنــاك قـســم ح ــول عـبــاس يشير عليه
ّ
معنيًا
ب ـعــدم ال ــذه ــاب إل ــى غ ــزة ،كــونــه
باستمرار االنقسام».

السبب األساسي في تأجيل الزيارة هو اشتراط «فتح» اقتصار اللقاء على فصائل المنظمة و«حماس» و«الجهاد» (األناضول)

