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الحدث

دعت الفصائل
الفلسطينية
إلى تصعيد
المواجهات
خالل زيارة بنس
(أ ف ب)

على الغالف

واشنطن لتل أبيب :القدس والحائط الغربي ومستوطنات الضفة لكم

نار أميركية على «شرارة االنتفاضة»
قراري
يمضي األميركيون ،دون أدنى اعتبار للسلطة الفلسطينية ،و«حلفاؤهم» في خطواتهم وتصريحاتهم .فبجانب َ
يلمح هؤالء إلى خطوات إضافية؛ منها أن أسرلة حائط البراق لن تؤثر في عملية «السالم».
دونالد ترامب وزيارة نائبهّ ،
خطوات من المتوقع أن تزيد الغضب الفلسطيني ،وخاصة أن واشنطن ال تزال ُتغلق كل األبواب في وجه أي نوع من
«سلطة» لم توقف «التنسيق األمني» ،وتبحث عن مخرج يقيها ردة الفعل الشعبية...
«الحلول» ،حتى إن كانت على قياس ُ
الماضية في ِحراكها المتواصل
ت ــؤك ــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
َ
يومًا بعد يوم َملكيتها أكثر من امللك
بالنسبة إلى إسرائيل وداعميها ،حتى
لو أدى ذلك إلى «إحراج» حلفائها من
دول «االع ـتــدال الـعــربــي» ،لكن أولوية
واش ـن ـطــن ه ــي ت ــل أب ـي ــب .ول ــو أرادت
األخـيــرة حائط الـبــراق (حائط املبكى
وف ــق الـتـسـمـيــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة) ،ترسل
اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــوف أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ّح ـ ــائ ـ ــط ب ـص ـف ـتــه
الــرس ـم ـيــة ،وت ــؤك ــد أنـ ــه ف ــي أي ات ـفــاق
تسوية سيكون الحائط الغربي تحت
السيادة اإلسرائيلية .وإذا أرادت تل
أبيب ضم مستوطنات الضفة وبسط
سيادتها عليها ،تساعدها واشنطن
في ذلك ،بل تؤكد على لسان سفيرها

في إسرائيل أن «املستوطنات ال تشكل
عائقًا أمام عملية السالم».
ب ـب ـســاطــة ،ك ــل م ــا ت ـت ـم ـنــاه إس ــرائ ـي ــل،
فإن واشنطن مستعدة لتقديمه .هذه
الحقيقة الـتــي دوم ــا تتغاضى عنها
دول «االعـ ـ ـت ـ ــدال» ال ـع ــرب ــي والـسـلـطــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،لـكـنـهــا ص ـ ــارت ال ـيــوم
ً
واقعًا ثقيال تحرجهم أمــام شعوبهم.
ورغـ ـ ـ ــم مـ ـح ــاوالتـ ـه ــم رد بـ ـع ــض م ــاء
وجوههم عبر مشاريع قــوانــن تقدم
إلــى مجلس األمــن الــدولــي تدين قــرار
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب،
فـ ــإن ب ـ ــاده تـنـتـظــرهــم ب ـحــق الـنـقــض
«الـفـيـتــو» الـجــاهــز دائـمــا ملنع أي كان
من اتخاذ أي خطوة ضد إسرائيل.
ه ـك ــذا ،ال تـ ــزال الـصـفـعــات األمـيــركـيــة

تـ ـت ــوال ــى واحـ ـ ـ ــدة ت ـل ــو أخـ ـ ـ ــرى ،فـبـعــد
اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف ت ـ ــرام ـ ــب م ـ ـنـ ــذ أسـ ـب ــوع ــن
بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي،
ق ــال م ـس ــؤول ف ــي اإلدارة األم ـيــرك ـيــة،
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إن ـ ـ ــه «ال ي ـم ـكــن
ت ـص ــور س ـي ـنــاريــو الت ـف ــاق س ــام بني
اإلسرائيليني والفلسطينيني دون أن
يكون الحائط الغربي (حائط البراق)
في القدس تابعًا إلسرائيل» .وأضاف
ذلــك امل ـســؤول أن ب ــاده «ت ــرى وجــوب
أن يبقى حائط املبكى تحت السيادة
اإلســرائـيـلـيــة فــي أي تسوية للصراع
مع الفلسطينيني».
بعد هــاتــن الصفعتني ،قــالــت مصادر
أميركية ،كما نقلت صحيفة «إسرائيل
الـ ـ ـي ـ ــوم» ،أن «ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس مــاي ـكــل

«مواجهة» ديبلوماسية ضعيفة في مجلس األمن
ّقدمت مصر ،بالنيابة عن السلطة ّالفلسطينية ،مشروع قرار
فــي مجلس األم ــن الــدولــي يطالب ب ــأل يـكــون «ألي تغيير في
وضــع القدس أي مفعول قانوني ،و(أنــه) يجب إبطاله» ،وذلك
ردًا على القرار األميركي .وطرحت مصر مشروع القرار أول
من أمس ،فيما قال ديبلوماسيون إن املجلس يمكن أن يصوت
عليه اعتبارًا من االثنني (اليوم).
ويــؤكــد م ـشــروع ال ـقــرار أن ال ـقــدس قضية «يـجــب حلها عبر
امل ـف ــاوض ــات» ،كــذلــك عـ ّـبــر ال ـطــرح امل ـصــري «ع ــن أس ــف شديد
لـلـقــرارات األخ ـيــرة بـخـصــوص وضــع ال ـقــدس» ،مــن دون ذكــر
إعــان تــرامــب تحديدًا .ويـشـ ّـدد املـشــروع على أن «أي قــرارات
وأعمال تبدو كأنها ّ
تغير طابع القدس أو وضعها أو تركيبتها
الـسـكــانـيــة لـيــس لـهــا أي مـفـعــول قــانــونــي ،وه ــي بــاطـلــة ويجب
إلغاؤها» ،في وقت أكد فيه ديبلوماسيون أن الواليات املتحدة
ستستخدم حق النقض (الفيتو).
فــي املقابل ،قــال السفير اإلسرائيلي فــي األمــم املتحدة ،دانــي
دان ــون ،إنــه «يدين بشدة» مشروع الـقــرار ،معتبرًا أنــه محاولة

من «الفلسطينيني إلعادة اختراع التاريخ» ،ومضيفًا أنه «ليس
هناك أي تصويت أو نقاش يمكن أن ّ
يغير واقع أن القدس كانت
وستظل عاصمة إسرائيل».
ويدعو مشروع القرار كل الدول إلى االمتناع عن فتح سفارات
لها في القدس وعــدم االعـتــراف بــأي إج ــراءات تخالف قــرارات
األمم املتحدة حول وضع املدينة .وسعت السلطة إلى أن ينص
م ـشــروع ال ـق ــرار عـلــى الـطـلــب مـبــاشــرة مــن اإلدارة األمـيــركـيــة
التراجع عــن قــرارهــا ،لكن بعض حلفاء الــواليــات املتحدة في
مـجـلــس األمـ ــن ،بـيـنـهــم بــريـطــانـيــا وفــرن ـســا وم ـصــر وال ـيــابــان
ـاس جدًا وأصــروا على
وأوكرانيا ،تحفظوا عن إصــدار نص قـ ٍ
َّ
املسودة املقترحة يجب أن تؤكد مجددًا املوقف الــوارد في
أن
ً
الـقــرارات املــوجــودة أصــا .ومــن املتوقع أن تلجأ رام الله بدعم
من الــدول اإلسالمية إلى الجمعية العامة لألمم املتحدة لتبني
قرار يرفض القرار األميركي ،إذا استخدمت الواليات املتحدة
«الفيتو» في مجلس األمن.
(األخبار)

دعت «فتح» إلى
يوم غضب ،و«حماس»
للتصدي للزيارة
ّ
بكل الطرق

بنس ،الذي سيصل إلى تل أبيب (ليل
الثالثاء ـ األربعاء) سيقدم على خطوة
عملية ّ
تكرس اعتراف واشنطن بحائط
امل ـب ـكــى ك ـج ــزء م ــن إس ــرائـ ـي ــل ،بــإعــان
زيــارتــه للمكان زي ــارة رسمية بصفته
ن ــائ ـب ــا ل ـل ــرئ ـي ــس» .وق ــال ــت الـصـحـيـفــة
إن «خ ـطــوة بـنــس ســابـقــة مــن نــوعـهــا،
فالواليات املتحدة قالت (قبل ذلك) إن
زي ــارة تــرامــب وأف ــراد عائلته للحائط
خ ـ ــال وجـ ـ ـ ـ ــوده ف ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل (ق ـب ــل
شهور) كانت بمنزلة زيارة خاصة».
أم ــا ع ــن الـتـقـيـيــم األم ـي ــرك ــي ل ــرد فعل
الـ ـشـ ـع ــوب ال ـع ــرب ـي ــة والـ ـع ــاملـ ـي ــة عـلــى
ال ـخ ـط ــوات االس ـت ـف ــزازي ــة ،ف ــذل ــك غير
م ـهــم ،وف ــق سـفـيــر واش ـن ـطــن ل ــدى تل
ّ
أبـيــب ،ديفيد فــريــدمــان ،الــذي قلل في
مقابلة أجرتها معه صحيفة «ميكور
ريـ ـش ــون» ،م ــن أه ـم ـيــة االح ـت ـجــاجــات
ال ـعــامل ـيــة ع ـلــى ق ـ ــرار ت ــرام ــب ،م ـش ـ ّـددًا
على أن «اإلدارة األميركية لن تتراجع
عـ ـ ــن م ــوقـ ـفـ ـه ــا بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات
واالح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات الـ ـت ــي ت ـف ـج ــرت فــي
أعـ ـق ــاب ال ـخ ـط ــوة الـ ـت ــي أقـ ـ ــدم عـلـيـهــا
ترامب».
ويـ ـتـ ـص ــرف األمـ ـي ــركـ ـي ــون بـمـقـتـضــى
أن مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي ف ـل ـس ـط ــن م ـج ــرد
ف ـ ــورة غ ـضــب س ـت ـهــدأ ب ـعــد أســاب ـيــع،

وأن عملية التسوية مستمرة .وقــال
م ـســؤول كـبـيــر فــي اإلدارة األمـيــركـيــة
إن مبعوث ترامب للسالم في الشرق
األوســط ،جيسون غرينبالت ،سيزور
غ ـ ـ ـدًا تـ ــل أبـ ـي ــب «إلجـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـح ــادث ــات
متعلقة بـمـســاعــي ال ـس ــام» .وأوض ــح
أن غــريـنـبــات سيجتمع مــع مبعوث
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــاص إل ــى
الشرق األوســط ،فرناندو جنتيليني،
وسيبقى حتى زيــارة مايك بنس .أما
األخـيــر ،فستشمل جولته فــي الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط م ـ ـصـ ــر .وقـ ـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ــون
أميركيون إن بنس «سيناقش خالل
زيــارتــه اضـطـهــاد املسيحيني وكــذلــك
القرار بشأن القدس والتصدي إليران
وه ــزيـ ـم ــة ت ـن ـظ ـيــم داعـ ـ ــش وم ـكــاف ـحــة
الفكر املتطرف».

ترحيب إسرائيلي واستنكار
فلسطيني
ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ل ــوص ــول ــه الـ ــى تل
أب ـ ـيـ ــب ،مـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ي ـل ـت ـقــي نــائــب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي رئ ـيــس الـحـكــومــة
بنيامني نتنياهو فــي مكتب األخير
فــي الـقــدس ،وأن يلقي كلمة فــي وقت
الحق من اليوم نفسه أمام الكنيست،
حيث أعلن النواب العرب مقاطعتهم
ال ـك ـل ـم ــة «م ـ ــن أج ـ ــل إيـ ـ ـص ـ ــال رس ــال ــة
واضحة إلى اإلدارة األميركية وللعالم
ب ــأن هـنــاك مــواطـنــن هـنــا يـعــارضــون
بشدة إعــان تــرامــب» ،قبل أن يتناول
ال ـغــداء مــع نتنياهو وزوج ـتــه س ــارة.
ومن املقرر أن يزور بنس يوم الجمعة
املـقـبــل مـتـحــف «ي ــد فــاش ـيــم» لتخليد
ذكــرى املـحــرقــة ،وكــذلــك رئيس الدولة
رؤوف ـ ــن ريـفـلــن ف ــي مـقــر إقــام ـتــه في
املدينة املحتلة أيضًا.
وألـغـيــت زي ــارة بنس للضفة املحتلة
ب ـع ــد إع ـ ـ ــان ال ـس ـل ـط ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
رف ـض ـه ــا اس ـت ـق ـب ــال ــه ،ك ـم ــا أع ـل ــن ذل ــك
فــي وق ــت ســابــق كــل مــن شـيــخ األزه ــر

