16

اإلثنين  17شباط  2020العدد 3982

اإلثنين  17شباط  2020العدد 3982

العالم

العالم

فلسطين
بينما تواصل قيادات السلطة الفلسطينية
و«فتح» و«منظمة التحرير» االنتقاد العلني لـ«صفقة
القرن» ،وحتى ٌلتطبيع العالقات بين السودان والعدو،
ت ـهــرع قـ ـي ــادات مــن ه ــذه ال ـج ـهــات إل ــى لــق ــاءات مع
إسرائيليين ،تارة في تل أبيب وأخرى في رام الله

السلطة تحارب
«صفقة القرن»...
بلقاءات مع
اإلسرائيليين!
رام الله  -األخبار
ّ
تطبيعيان خــال  48ساعة،
ل ـقــاءان
جـمــع األخ ـيــر منهما مـســؤولــن في
السلطة الفلسطينية وحركة «فتح»

و«م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر» بـصـحــافـيــن
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن فـ ــي رام ال ـ ـلـ ــه ،وذلـ ــك
بتنظيم مما يسمى «لجنة التواصل
مــع املـجـتـمــع اإلســرائ ـي ـلــي» الـتــابـعــة
لـلـمـنـظـمــة ،وف ـقــا ملــا أوردتـ ــه «وكــالــة

التظاهرات مشروعة في رام الله ...ممنوعة في الخليل
كشفت مصادر في السلطة أن تعليمات رسمية صدرت لألجهزة األمنية بمنع التظاهر ّ
ضد
«صفقة القرن» ،وإنهاء املواجهات في منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل جنوب الضفة،
وهو املكان الذي ارتقى فيه الفتى محمد الحداد ،أول شهيد في تظاهرات الرفض للصفقة.
ً
وفعال ،باشر أمن السلطة تنفيذ القرار منذ الجمعة ،إذ توقفت املواجهات في باب الزاوية
ّ
تستمر الفعاليات عند نقاط تماس قليلة في
بسبب انتشار دوريات فلسطينية هناك .وحاليًا،
الضفة ،وصار معظمها أسبوعيًا ،وفي أماكن تشهد اشتباكات منذ سنوات طويلة ،أي قبل
إعالن الخطة األميركية ،مثل نعلني وبلعني في رام الله ،وكفر قدوم في قلقيلية .لكن حتى في
هذه الحدود ،يخشى غالبية الشباب من أن يكون الضوء األخضر املمنوح من ِق َبل السلطة
َْ
للتظاهرات «موجة عابرة مؤقتة» ،تتبعها مراقبة أمنية لهم.

األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ــرس ـم ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة»
(وفا) .وبحسب مصادر في السلطة،
ف ــإن اإلســرائ ـي ـل ـيــن أتـ ــوا ه ــذه امل ــرة
إلـ ـ ــى رام ال ـ ـلـ ــه ب ــالـ ـلـ ـب ــاس الـ ـخ ــاص
بــاملـسـتــوطـنــن وقـبـعــات «الـكـيـبــاه»،
ّ
ك ـم ــا أنـ ـه ــم اس ـت ـق ــل ــوا ح ــاف ـل ـت ــن مــن
دون حــراســة مــن جيش ال ـعــدو ،ولم
يكتفوا باالجتماع في قاعة «متحف
ّ
تجولوا في حي
ياسر عــرفــات» ،بل
الطيرة في املدينة ،والتقطوا صورًا
م ــع ت ـم ـث ــال ن ـي ـل ـســون م ــان ــدي ــا ،ث ـ ّـم
تناولوا طعام الـغــداء مــع املستشار
ال ــدي ـن ــي ل ــرئ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة مـحـمــود
ع ـبــاس ،مـحـمــود ال ـه ـبــاش ،فــي أحــد
املـطــاعــم الـفــاخــرة داخ ــل الـطـيــرة ،أو
«ح ـ ّـي ال ـق ـي ــادات» كـمــا يـحـ ّـبــذ بعض
الناشطني تسميته.
ق ــائـ ـم ــة ال ـ ــذي ـ ــن اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــوا ال ــوف ــد
ً
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ض ـ ـ ّـم ـ ــت ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ال ـه ـب ــاش ،ع ـضــو «ال ـل ـج ـنــة املــركــزيــة
ل ـف ـت ــح» م ـح ـمــد املـ ــدنـ ــي ،وامل ـت ـح ــدث
ب ــاس ــم رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة ن ـب ـي ــل أب ــو
ردي ـن ــة ،مــا يـعـكــس تـ ّ
ـوج ـهــا رسـمـيــا،
ب ــل وت ـك ـل ـي ـفــا م ــن ال ـس ـل ـطــة نـفـسـهــا.
ولـ ــم ي ـخ ـجــل ال ـه ـب ــاش م ــن الـتـعـبـيــر
ّ
ع ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،إذ خ ـ ـ ــرج بـ ـع ــد أقـ ـ ـ ــل مــن
س ــاع ــة ع ـلــى ال ـغ ـضــب ال ـ ــذي أشـعـلــه
الـلـقــاء لـيـقــول« :الـتـقـيــت صحافيني
إسرائيليني في إطــار سعي القيادة
الفلسطينية ملواجهة مؤامرة صفقة
القرن ،ولعرض رؤيتنا لسالم عادل
وشــامــل يضمن الـحـقــوق املـشــروعــة
لشعبنا ،ولكي يعلم اإلسرائيليون
أن االحتالل والسالم ال يجتمعان».
أما أبو ردينة ،فنقلت تقارير محلية
ع ـن ــه ق ــول ــه إن ال ـس ـل ـط ــة «م ـس ـت ـعــدة
ل ـت ــوق ـي ــع ات ـ ـفـ ــاق سـ ـ ــام مـ ــع الـ ـع ــدو
خ ــال أس ـب ــوع ــن ب ـش ــرط أن تــوافــق
إسرائيل على إقامة دولة عاصمتها
القدس» ،و«إننا نتعامل مع حكومة
ّ
إسرائيلية تـ ّ
ـدمــر كــل فــرص الـســام،
ّ
والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة تـ ــؤجـ ــج
الـ ـص ــراع ال ــدائ ــم ب ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــن
والفلسطينيني».
ول ـيــس ل ـقــاء أم ــس ل ـق ـ ً
ـاء يـتـيـمــا منذ
ّ
إعـ ــان «ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ،ع ـلــى األق ــل
عـ ـلـ ـن ــا ،إذ ُسـ ـ ّـج ـ ـلـ ــت ،يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة شـ ـخـ ـصـ ـي ــات
فلسطينية في لقاء مع إسرائيليني
في تل أبيب داخل فلسطني املحتلة
عـ ــام  1948ب ــال ــذري ـع ــة ن ـف ـس ـهــا ،أي
«مــواج ـهــة صـفـقــة ال ـق ــرن وتــوضـيــح
الـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة لـ ـلـ ـس ــام
ل ـنــاش ـطــن ي ــرف ـض ــون ص ـف ـقــة ال ـقــرن
وشخصيات يسارية ومستوطنني

تجري هذه اللقاءات بتغطية رسمية من «فتح» والسلطة و«منظمة التحرير» (من الويب)

غ ـيــر م ـت ـط ــرف ــن» .وح ـم ــل «لـ ـق ــاء تــل
أب ـ ـيـ ــب» شـ ـع ــار «ب ـ ــرمل ـ ــان ال ـ ـسـ ــام»،
ّ
وضم شخصيات من وزراء سابقني
أبرزهم فتحي أبو مغلي (الصحة)،
ورئ ـ ـيـ ــس ديـ ـ ـ ــوان ال ــرئ ــاس ــة ووزي ـ ــر
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ح ـســن
األع ــرج ،وبــاســم خ ــوري (االقـتـصــاد
الــوطـنــي) ،إضــافــة إلــى عضو بلدية
الـ ـبـ ـي ــرة م ـن ـي ــف ط ـ ــري ـ ــش ،ورئـ ـي ــس
بلدية عنبتا حمد الله الحمد الله.
كما شــارك في اللقاء وزيــر األســرى
األس ـب ــق أش ــرف ال ـع ـجــرمــي ،ونــائــب
رئ ـي ــس «ل ـج ـنــة الـ ـت ــواص ــل» إل ـيــاس
زنانيري ،وآخرون.
وهاجمت «الجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني» املـشــاركــن فــي اللقاء ين،
ّ
ودعـ ــت إل ــى ح ــل «م ــا يـسـمــى لجنة

التواصل مع املجتمع اإلسرائيلي»،
ألن «اسـتـمــرار الـلـقــاء ات التطبيعية
طعنة للشعب الفلسطيني ،تجري
ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة م ـ ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة
والــرئ ـيــس ع ـب ــاس» .ورأت الـجـبـهــة،
ّ
فــي ب ـيــان ،أن ه ــذه ال ـل ـقــاء ات «تــدلــل
ع ـلــى ع ــدم ج ـ ّـدي ــة مـنـظـمــة الـتـحــريــر
في تنفيذ قراراتها السابقة املتعلقة
بــاالنـفـكــاك الـتــدريـجــي عــن االحـتــال
ووق ــف التنسيق األم ـن ــي» ،مضيفة
أن «التهافت على التطبيع يؤكد أن
تـصــريـحــات ق ــادة الـسـلـطــة عــن قطع
الـعــاقــات مــع الـعــدو غير جـ ّـديــة ،بل
تهدف إلــى تبريد صــوت الجماهير
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة» .ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،وص ـ ــف
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ح ـ ـمـ ــاس» ،ف ــوزي
بـ ــرهـ ــوم ،املـ ـش ــارك ــن ف ــي االج ـت ـم ــاع

بأنهم «مصابون بفيروس التطبيع
الخطير ويجب مقاطعتهم والحجر
عـلـيـهــم» ،فيما قــال مـنـ ّـســق «اللجنة
الــوطـنـيــة لـحــركــة  BDSبفلسطني»،
م ـح ـم ــود ن ــواجـ ـع ــة ،إن «ال ـع ـجــرمــي
وزنانيري مخضرمان في التطبيع
من خــال لجنة التواصل ،والكارثة
أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة انـ ـبـ ـثـ ـق ــت ع ـ ــن م ـن ـظ ـمــة
التحرير».
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن «ال ـ ـتـ ــواصـ ــل»
تـ ّ
ـأسـســت فــي نهاية  2012بـقــرار من
ع ـ ـبـ ــاس ،وهـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــول إن ـ ـهـ ــا ت ـه ــدف
إلــى «اخ ـتــراق املجتمع اإلســرائـيـلــي،
والتأثير في الرأي العام لدى العدو،
وتعزيز التواصل مــع اإلسرائيليني
ك ـ ــاف ـ ــة لـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،خ ــاص ــة
الناشطني اليساريني» .ومع أن اللجنة

منبثقة عن «منظمة التحرير» ،إال أن
رئـيـسـهــا ،مـحـمــد امل ــدن ــي ،هــو عضو
«مــركــزيــة ف ـتــح» .وس ـبــق لـلـمــدنــي أن
ق ــال «إن ـنــا كفلسطينيني لــن نخسر
ّ
تحدثنا مع اإلسرائيليني،
شيئًا إذا
لكننا لــن نكسب شيئًا إن لــم نفعل
ذلــك» .وتنشط اللجنة في االجتماع
مـ ـ ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوط ـ ـنـ ــن وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
ومؤسسات إسرائيلية مختلفة ،مثل
مراكز األبحاث والجمعيات وغيرها،
كما أن اللقاءات التي تنظمها دورية
ً
وال تنقطع منذ  ،2012فضال عن أنها
ال تعير اهتمامًا للظروف والتوقيت.
والحقًاّ ،
تطور عمل اللجنة ليتجاوز
ما ّ
عرفت به عن نفسها .حصل ذلك
ت ـح ــدي ـدًا عـ ــام  ،2016ع ـنــدمــا ش ــارك
رئـيـسـهــا فــي ج ـنــازة املـتـهــم بـجــرائــم
حــرب ،الرئيس اإلسرائيلي شمعون
بـيــريــس ،وأي ـضــا فــي ع ــزاء الـضــابــط
ف ــي ج ـيــش ال ـع ــدو ورئ ـي ــس «اإلدارة
امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة» ،م ـن ـي ــر عـ ـ ـم ـ ــار ،ف ـ ــي ق ــري ــة
جــولــس داخ ــل فلسطني املحتلة ،في
العام نفسه.
يشار إلــى أنــه وصــل وفــد إسرائيلي
يـ ـ ـض ـ ـ ّـم صـ ـحـ ــافـ ـيـ ــن وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
أكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ونـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــرب ـ ـ ــا ف ــي
«الـكـنـيـســت» ،مـنـهــم طـلــب الـصــانــع،
م ـط ـل ــع ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،إل ـ ــى م ـقـ ّـر
«منظمة التحرير» في رام الله ،حيث
اج ـت ـم ــع م ــع أعـ ـض ــاء م ــن «م ــرك ــزي ــة
ف ـت ــح» ع ـلــى رأس ـه ــم مـحـمــد امل ــدن ــي،
وجـبــريــل الــرجــوب ،ونــاصــر الـقــدوة.
وت ـب ــاه ــى ال ـص ـح ــاف ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي
امل ـش ــارك فــي ال ــوف ــد ،أب ــراه ــام بـلــوخ،
ب ـص ــورة ل ــه م ــن أمـ ــام م ـق ـ ّـر املـنـظـمــة
خالل تغطيته اللقاء ،علمًا بأنه من
أنـ ـص ــار ج ـم ــاع ــات «بـ ـن ــاء ال ـه ـي ـكــل»،
ّ
األشد عنصرية وتطرفًا.

حمل «لقاء تل أبيب»
«برلمان السالم»
شعار
ّ
ّ
ات
وضم شخصي ٍ
من وزراء سابقين

ّ
اختراقات إلكترونية متبادلة بين المقاومة والعدو
إلى جانب التصعيد
الميداني والحرب األمنية
المستمرة بين المقاومة
والعدو ،خرجت إلى العلن،
األسبوع الماضي ،تفاصيل
حرب أخرى خفية هي
«السايبر» .اختراقات متبادلة
بين الجانبين اضطر العدو
إلى كشفها ،في وقت
ّ
قلص فيه «تسهيالته»
لغزة بعد زيادة التصعيد
غزة  -األخبار
مــع وص ــول التصعيد بــن املـقــاومــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة والـ ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي
إل ــى درجـ ــة تـلــويــح األخ ـي ــر ب ــ«حــرب
مـ ّ
ـدم ــرة» ع ـلــى ق ـطــاع غـ ــزة ،وتـهــديــد
ّ
األول ــى بـ ــ«رد مــوجــع» ،ت ــدور حــروب
أخرى بني الجانبني .فبعد الضربات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي ّ
وج ـه ـت ـه ــا امل ـق ــاوم ــة
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة إل ــى ال ـعــدو،

وامل ـ ـحـ ــاوالت اإلســرائ ـي ـل ـيــة الخ ـت ــراق
م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــات االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
للفصائل ،خرجت إلى العلن فصول
من الحرب الجارية بخفاء في العالم
ال ـس ـي ـب ــران ــي ،والـ ـت ــي ب ـل ـغــت أش ـ ّـده ــا
األس ـب ــوع امل ــاض ــي بـتـنـفـيــذ عمليات
اختراق متبادلة ،إلى جانب «ضربات
إلـكـتــرونـيــة» مــؤثــرة .إذ أق ــدم الـعــدو،
ي ــوم الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،عـلــى اخـتــراق
أج ـه ــزة وق ـن ــوات ت ــواص ــل اجـتـمــاعــي
ومجموعات إعالمية على «تلغرام»
للجناحني العسكري واألمني لحركة
«ح ـمــاس» ،فــي وقــت اعـتــرف فيه بأن
ال ـحــركــة اخ ـتــرقــت صـفـحــة املـتـحــدث
باسم إسرائيل على موقع «تويتر»،
إضافة إلى هواتف مئات الجنود.
وأكد مصدر في املقاومة لـ«األخبار»
أن االخـتــراقــات اإلسرائيلية «ليست
ذات تأثير كبير في املقاومة وبنيتها،
ّ
ألنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ـ ــرك ـ ـ ــزت ع ـ ـلـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــات
إعالمية تنشر عبرها املقاومة أخبارًا
ً
عـلـنـيــة ،ف ـضــا ع ــن ق ـن ــوات للتوعية
األمنية ...ما جرى يأتي في محاولة
لتدمير القدرات اإلعالمية للمقاومة».
ونشر االحتالل ،بعد اختراقه قنوات
امل ـقــاومــة ،ص ــورًا وت ـهــديــدات لـقـيــادة
جـ ـه ــاز «األم ـ ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي» ف ــي غ ــزة،
ً
فـضــا عــن رواب ــط تحمل فـيــروســات

هدفها اختراق الهواتف .وفي املقابل،
اعترف االحتالل بأن املقاومة نجحت
ف ــي اخ ـت ــراق ه ــوات ــف م ـئــات الـجـنــود
وال ـض ـبــاط فــي الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
ع ـب ــر ث ــاث ــة ت ـط ـب ـي ـق ــات ،م ـ ّـدعـ ـي ــا أن
الـ ـجـ ـي ــش و«جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاز األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام»
(ال ـشــابــاك) أحـبـطــا ه ــذه التطبيقات
إث ـ ـ ـ ــر اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف ـ ـهـ ــا .وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح بـ ـي ــان

ُ
استخدمت  3تطبيقات
لزرعها في هواتف الجنود
وسحب المعلومات منها
لجيش ال ـعــدو أن ال ـبــرامــج املــذكــورة
«اسـتـطــاعــت مـعــرفــة مــواقــع الـجـنــود
وتشغيل كاميرات الهواتف املحمولة
وتفعيل التسجيل فيها ،وأن ــه ّ
تمت
زراع ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـع ــد إجـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـح ــادث ــات
م ــع ال ـج ـن ــود ع ـب ــر ش ـخ ـص ـيــات غـيــر
ّ
حقيقيةّ ،
بالتحدث معها
ثم إقناعهم
عبر تطبيق معني» .كما ذكــر البيان
أن «حـ ـم ــاس ب ـ ــدأت املـ ـح ــادث ــات عبر
ت ـل ـي ـغ ــرام وب ــاس ـت ـخ ــدام شـخـصـيــات
غير حقيقية» ،مشيرًا إلــى أنها املرة
الـثــالـثــة ال ـتــي ت ـحــدث فـيـهــا عمليات
إلكترونية كتلك خالل ثالث سنوات

ونصف سنة مضت ،علمًا أن هجومًا
إلكترونيًا سابقًا ُس ّجل خــال جولة
تصعيد في أيار /مايو املاضي.

ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد املـ ـي ــدان ــي ،ي ـتــواصــل
التوتر بعد عــودة القصف املتبادل؛
إذ ع ـقــب س ــاع ــات م ــن ت ـبــاهــي وزي ــر

قرّر العدو إلغاء «رزمة التسهيالت» األخيرة بسبب عودة التصعيد (أ ف ب)

األمـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،نـفـتــالــي بـيـنــت،
َ ّ
الصواريخ في عهده تقلص
بأن عدد
ُ
ب ـن ـس ـبــة  ،%85أطـ ـلـ ـق ــت ف ـج ــر أم ــس
قــذي ـف ـتــا هـ ـ ــاون تـ ـج ــاه مـسـتــوطـنــات
«غالف غزة» ،فيما ّ
رد العدو بقصف
عبر الطيران الحربي لعدد من مواقع
املـقــاومــة جـنــوبــا .وج ــراء ذل ــك ،قــررت
س ـل ـطــات االح ـ ـتـ ــال ،وفـ ــق م ــا أعـلـنــه
منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية
في األراضــي املحتلة كميل أبو ركن،
إل ـ ـغـ ــاء اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
ال ـخ ـم ـي ــس امل ـ ــاض ـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تشمل إعادة  500تصريح إلى التجار
ّ
الغزيني ،واستئناف إدخال اإلسمنت
إلــى القطاع ،وإع ــادة توسيع مسافة
الصيد في بحره.
ويــأتــي ه ــذا التصعيد بـعــد أي ــام من
جهود قــادهــا الــوفــد األمـنــي املصري
ونــائــب منسق «عملية ال ـســام» في
الشرق األوسط ،جيمي ماك غولدريك،
وبدا أنها أخفقت في تحقيق هدفها،
إثر تصريح مسؤول أمني إسرائيلي
صـبــاح أم ــس إلذاع ــة عـبــريــة بــأنــه لن
يكون هناك ّ
تقدم في شأن تفاهمات
التهدئة قبل تشكيل حكومة جديدة
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل .وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي ،عـلـمــت
«األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» أن املـ ـ ـن ـ ــدوب الـ ـقـ ـط ــري،
مـحـمــد ال ـع ـم ــادي ،سـيـصــل إل ــى غــزة

نهاية األسبوع الجاري في محاولة
جديدة لتهدئة األوضاع بعد إخفاق
الجهود املصرية واألممية ،كما أنه
سيعمل على صرف دفعة جديدة من
املنحة القطرية لسبعني ألــف أســرة،
لـكــن ال ــزي ــارة ق ــد ت ـتـ ّ
ـأجــل أسـبــوعــن،
أي إل ــى مــا بـعــد انـتـهــاء االنـتـخــابــات
ّ
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ك ــي ال ت ـشــكــل حــرجــا
ل ــرئ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــدو ،بـنـيــامــن
نتنياهو.
ف ــي ش ــأن آخـ ــر ،وب ـعــد انـتـهــائـهــا من
ب ـن ــاء س ـل ــك ش ــائ ــك وج ـ ـ ــدار ص ـخــري
عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ــدود بـ ــن رفـ ـ ــح امل ـص ــري ــة
والـفـلـسـطـيـنـيــة ،بـ ــدأت م ـصــر ،أم ــس،
بناء جــدار خرساني إسمنتي ،أفيد
بــأنــه سـيـمـتـ ّـد م ــن مـنـطـقــة «كـ ــرم أبــو
سالم» شرق رفح حتى شاطئ البحر
غربًا ،بطول  14كلم هي طول الحدود
م ــع ال ـق ـط ــاع .ووف ـ ــق ال ـس ـك ــان ،يبلغ
ارتفاع الجدار ستة أمتار بسمك 50
سم ،فيما يبعد عن السياج الفاصل
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدار ال ـ ـقـ ــديـ ــم ق ـ ــراب ـ ــة ع ـش ــري ــن
م ـت ـرًا .وال يـبــدو واض ـحــا مــا إذا كــان
ذل ـ ــك يـ ـج ــري مـ ــن ج ــان ــب أحـ ـ ـ ــادي أم
بالتنسيق مع «حماس» على ّاعتبار
أن وفـ ــد ال ـح ــرك ــة األمـ ـن ــي ت ـف ــق ــد فــي
زيارته األخيرة إلى الحدود املنطقة
التي يقام فيها الجدار.
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تقرير

ّ
«النهضة» في مواجهة سعيد:
تونس إلى أزمة جديدة؟
أعلنت حركة «النهضة»،
السبت ،عدم منحها الثقة
لحكومة إلياس الفخفاخ،
ّ
وبررت ذلك برفض األخير
إشراك حزب «قلب تونس»
في تشكيلتها .لكن هذا
الرفض يتجاوز ّ
مجرد الخالف
ّ
الحزبي للحكومة
على الحزام
القادمة ،ويكشف خالفًا
بين «النهضة» ورئيس ّ
الجمهورية ،يبدو أنه يتجه
نحو التصعيد على رغم
مبادرات الوساطة التي
بدأت أمس
كان يفترض أن يعلن إلياس الفخفاخ
تشكيلة حكومته مساء الجمعة ،لكنه
ّ
أجــل ذلــك بطلب من حركة «النهضة».
ي ــوم الـسـبــت ،الـتـقــى الـفـخـفــاخ برئيس
الـ ـح ــرك ــة ،راشـ ـ ــد ال ـغ ـن ــوش ــي ،وبـ ـ ــدا أن
ّ
الخالفات في طريقها إلــى الحل .لكن،
قبل ساعة من إعالن أسماء الوزراءّ ،
قرر
«مجلس شــورى النهضة» االنسحاب
مــن التشكيلة الـحـكــومـيــة ،واالمـتـنــاع
عــن منحها الـثـقــة فــي ال ـبــرملــان .الـقــرار
ّ
اتخذته أغلبية من «مجلس الشورى»،
وه ــو مــؤس ـســة ت ـضـ ّـم عـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا من
األعـ ـض ــاء ،وت ـح ــوي ت ـي ــارات مـعــارضــة
لـقـيــادة الـحــركــة ،مــا يعني أن الحجج
ّ
التي ّ
قدمها الفريق املكلف بالتفاوض
ّ
مع الفخفاخ وحدت «النهضويني» في
وجــه تهديد جماعي .وفــق تسريبات،
ومـ ـ ــن وجـ ـه ــة نـ ـظ ــر م ــدافـ ـع ــة عـ ــن ه ــذا
ال ـخ ـيــار ،ارت ـكــز ال ـق ــرار ب ــاألس ــاس على
إقـ ـص ــاء حـ ــزب «ق ـل ــب تـ ــونـ ــس» ،وع ــدم
تقديم ضمانات كافية للحركة.
رفض إقصاء الحزب الذي يرأسه رجل
اإلعالم املثير للجدل ،نبيل القروي ،جاء
ّ
املهم ( 38نائبًا
نظرًا إلى وزنه البرملاني
من أصــل  )217الــذي سيكون ضروريًا
لـحـســم مـلـفــات تـسـتــوجــب أغـلـبـيــة من
 145ص ــوت ــا ،ع ـلــى غـ ــرار اخ ـت ـيــار عــدد
مــن أعـضــاء املحكمة الدستورية .لكن،
ُب ـ ـ ـ ّـرر األمـ ـ ــر أيـ ـض ــا ب ـ ـضـ ــرورة تــوسـيــع
الـقــاعــدة البرملانية للحكومة بأقصى
ما يمكن لضمان استقرارها في حال
سحبت كتل صغيرة دعمها لها .عالوة

ُ
عـلــى ذل ــك ،ذك ـ ـ َـرت حـ ّـجــة ع ــزل «ال ـحــزب
ّ
الحر» الذي يعادي مجمل
الدستوري
الفاعلني السياسيني ويدافع عن نظام
زي ــن ال ـعــابــديــن ب ــن ع ـلــي وس ـيــاســاتــه،
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص ه ـ ــام ـ ــش تـ ـ ـح ـ ـ ّـرك ـ ــه داخـ ـ ــل
ال ـبــرملــان .أم ــا بـخـصــوص الـضـمــانــات،
فقد رأت «النهضة» أن عــدد الحقائب
الــذي ُعــرض عليها ال يناسب حجمها
داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ب ـص ـف ـت ـه ــا ص ــاح ـب ــة
ُالكتلة األكبر ( 54نائبًا) .الحجج التي
ق ـ ّـدم ــت إل ــى مـجـلــس ال ـش ــورى ف ــي هــذا
ال ـص ــدد ت ـنـ ّـوعــت ب ــن رف ــض الـفـخـفــاخ
إس ـن ــاد ح ـقــائــب بـعـيـنـهــا إل ــى الـحــركــة
ّ
على رغم إصرارها على توليها ،على
َ
غ ــرار وزارت ــي تكنولوجيا االتـصــاالت
والـحـكــم املـحـلــي ،وتـعـيــن شخصيات
على رأس نصف الــوزارات تقريبًا قيل
إنـهــا مستقلة واعـتـبــرتـهــا «الـنـهـضــة»
ّ
م ـت ـح ــزب ــة أو م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى رئ ـيــس
الحكومة املكلف ورئيس الجمهورية.
ّ
وتصب تلك الحجج في صالح وجود
«مـ ـكـ ـي ــدة» ل ـح ـشــر ال ـح ــرك ــة ف ــي مــربــع
ت ـح ــرك مـ ـح ــدود ،وج ـع ـل ـهــا ط ــرف ــا غير
مؤثر في الحكومة.
قـ ــراءة ال ـق ــرار م ــن ِق ـ َـب ــل بـقـيــة الـفــاعـلــن
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ك ــان ــت م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـمــامــا.
اعتبرت أغلب األحزاب والكتل النيابية
امل ـع ـنـ ّـيــة ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي ال ـح ـكــومــة أن
«النهضة» سعت إلى «ابتزاز» الفخفاخ
بهدف إخضاعه لتوجيهاتها ،إضافة

انطلقت ،أمس،
محاوالت وساطة
أهم منظمتين
تقودها ّ
مهنيتين في البالد

إلــى نيل النصيب األكبر من ال ــوزارات
ّ
ل ـل ـت ـح ــك ــم فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــوم ــي مــن
الداخل .أما األكثر أهمية ،فهو تحجيم
دور رئيس الجمهورية داخل الحكومة،
وال سيما أنــه هــو َمــن اخـتــار الفخفاخ
ويوفر له الغطاء السياسيً .
بناء على
ذلـ ـ ــك ،أع ـل ــن ال ـف ـخ ـف ــاخ ،ب ـع ــد مـقــابـلـتــه
م ــع رئ ـيــس ال ــدول ــة م ـســاء ال ـس ـبــت ،أنــه
سـيـكـمــل م ــا ب ـ ــدأه ،ودع ـم ـتــه ف ــي ق ــراره
بقية األح ــزاب املـشــاركــة فــي الحكومة.

ّ
ّ
وسعيد (أ ف ب)
رئيس حكومة تصريف األعمال ،يوسف الشاهد ،يميل إلى صف الفخفاخ

ّ
سعيد
وجاء هذا القرار بالتنسيق مع
طبعًا ،ما يعني أن األخير ينوي إبقاء
باب التفاهم مفتوحًا في األيام القليلة
املقبلة ،وعــدم تكليف شخصية أخرى
سـيـكــون عليها تشكيل الـحـكــومــة في
بـضـعــة أيـ ــام ن ـظ ـرًا إل ــى ض ـيــق اآلج ــال
الدستورية.
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــوات امل ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ل ـي ـســت
كثيرة .يمكن أن تعود «النهضة» إلى
طــاولــة التفاوض للبحث عــن تنازالت
ت ـتـ ّـم بـمـقـتـضــاهــا زي ـ ــادة حـ ّـصـتـهــا من
ال ــوزارات ،و /أو إشــراك «قلب تونس»
ّ
تتمسك
ف ــي ال ـح ـكــومــة .كـمــا يـمـكــن أن
بموقفها الرافض ملنح الثقة ،وحينها
س ـت ـص ـي ــر الـ ـ ـك ـ ــرة ف ـ ــي م ّـل ـع ــب رئ ـي ــس
َ
الجمهورية .في حال تحقق السيناريو
ّ
الثاني ،يمكن للرئيس أن يحل البرملان
وي ـع ـلــن تـنـظـيــم ان ـت ـخــابــات تشريعية
جديدة في ّ
مدة أقصاها  90يومًا .وعلى
رغ ــم أن غــالـبـيــة األح ـ ــزاب تــرفــض هــذا
الخيار خشية تراجع حصيلتها ،يبدو
ّ
يتجهزان
أن «النهضة» و«قلب تونس»
َ
مساعي لتعديل القانون
له ،إذ يبذالن
االن ـت ـخــابــي ،وفـ ــرض عـتـبــة انـتـخــابـيــة
ّ
ت ـم ـنــع َم ـ ــن ي ـت ـحـ ّـصــل ع ـل ــى أقـ ـ ــل م ــن 5
باملئة من أصوات الناخبني من دخول
ال ـب ــرمل ــان ،وبــال ـتــالــي تـقـلـيــص حـضــور
األح ــزاب الصغيرة والـقــوائــم املستقلة
ف ـي ــه .ل ـك ــن ،يـمـلــك الــرئ ـيــس س ــاح ــا قد
يستخدمه إلخـضــاع «النهضة»؛ إذ ال
يجبر الدستور رئيس الجمهورية على
ّ
ح ــل الـبــرملــان فــي ح ــال فشلت مساعي
تشكيل الـحـكــومــة ،مــا يعني إمكانية
إبقاء مجلس النواب الحالي واستمرار
عمل حكومة تصريف األع ـمــال .وذلــك
خـ ـي ــار ال ي ـع ـجــب «ال ـن ـه ـض ــة» و«ق ـل ــب
تونس» ،بالنظر إلى أن رئيس حكومة
ت ـصــريــف األ ّع ـ ـمـ ــال ،ي ــوس ــف ال ـشــاهــد،
ّ
وسعيد.
يميل إلى صف الفخفاخ
وان ـط ـل ـقــت ،أم ـ ــس ،مـ ـح ــاوالت وســاطــة
ي ـق ــوده ــا «االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
للشغل» و«االتحاد الوطني للصناعة
وال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة» ،وهـ ـم ــا أه ـ ـ ـ ّـم مـنـظـمـتــن
ّ
مهنيتني في البالد ،وسبق أن نظمتا
حــوارًا وطنيًا بــن األح ــزاب عــام .2013
وعـقــب اجـتـمــاع مــع الـغـنــوشــي ،اعتبر
األمـ ـيـ ـن ــان الـ ـع ــام ــان ل ـل ـم ـن ـظ ـم ـتــن أن ــه
ّ
يوجد مجال للحل ،خاصة مع وجود
ّ
بـ ـع ــض الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ف ـي ـم ــا شـ ـ ـ ــدد رئ ـي ــس
«النهضة» على مطلب حركته تشكيل
ً
حكومة وطنية من دون إقصاء ،قائال
إن «ن ـ ّـص الــدسـتــور وروح ــه يسمحان
بإيجاد الحلول املناسبة».
(األخبار)

