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الحدث
اإلم ــام أحـمــد الـطـيــب وبــابــا الكنيسة
ال ـق ـب ـط ـي ــة ال ـ ـب ـ ـطـ ــريـ ــرك ت ـ ــواض ـ ــروس
الـ ـث ــان ــي .وف ـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة
«تايمز أوف إسرائيل» ،قال مستشار
عباس للشؤون الدبلوماسية مجدي
ال ـ ـخـ ــالـ ــدي« ،ل ـ ــن ي ـت ــم االجـ ـتـ ـم ــاع مــع
أي مـ ـس ــؤول م ــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
مل ـنــاق ـشــة ال ـس ــام ب ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
واإلســرائ ـي ـل ـيــن ،ألن رئ ـيــس السلطة
كـ ــان واض ـح ــا ج ـ ـدًا ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن»،
كـمــا أفـ ــاد ب ــأن غــريـنـبــات «ل ــم يطلب
االجتماع بالفلسطينيني».
وبينما دع ــت حــركــة «ف ـتــح» إل ــى يــوم
غـ ـض ــب م ـ ــع م ـ ـجـ ــيء نـ ــائـ ــب ال ــرئ ـي ــس
األميركي ،قالت «حماس» في بيان ،إن
هذه الزيارة «تأتي لفرض واقع جديد
ف ــي الـ ـق ــدس» ،م ـش ــددة عـلــى أن «ه ــذه
الــزيــارة ستمثل تحديًا أمــام شعبنا،
وع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ش ـع ـب ـي ــا ورس ـم ـي ــا
رفضها والــوقــوف في وجهها بشتى
السبل».
كـ ــذلـ ــك ،ق ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول «ح ـ ـمـ ــاس» فــي
الـ ـخ ــارج ،مــاهــر صـ ــاح ،إن «اع ـت ــراف
ت ــرام ــب ...لــن ُيـغـ ّـيــر شـيـئــا مــن حقائق
األمور ،منبهًا إلى أن «من أشعل النار،
عـلـيــه أن يتحمل لـهـيـبـهــا» .وأض ــاف:
«م ــا ت ــرون ــه الـ ـش ــرارة األولـ ـ ــى ،وال ـنــار
قادمة لتحرقكم».
ثان ،اجتمع أمس محمود
على صعيد ٍ
عباس في العاصمة القطرية مع األمير
تميم بن حمد ،قبيل عودة عباس إلى
الضفة .ووفــق البيان الرسمي ،بحث
االج ـت ـمــاع «آخ ــر ال ـت ـط ــورات املتعلقة
بالقضية الفلسطينية» ،فيما حضره
عن الجانب الفلسطيني رئيس «هيئة
الـ ـ ـش ـ ــؤون املـ ــدن ـ ـيـ ــة» ح ـس ــن ال ـش ـي ــخ،
ورئـيــس االسـتـخـبــارات العامة الـلــواء
ماجد فرج.

استعدادات أمنية ومواجهات
مستمرة
على الصعيد امليداني ،بدأت األجهزة
األمـ ـنـ ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة االسـ ـتـ ـع ــداد
لزيارة بنس ،وذلــك بعد دعــوة «فتح»
إلـ ــى «إغ ـ ـ ــاق الـ ـط ــرق االل ـت ـف ــاف ـي ــة فــي
وجـ ــه امل ـس ـتــوط ـنــن االثـ ـن ــن (الـ ـي ــوم)
والخميس املـقـبــل» .وأعلنت الشرطة
اإلسرائيلية أن قــائــد منطقة الـقــدس،
ي ـ ـ ــورام ه ـل ـي ـفــي ،س ـي ـتــولــى اإلشـ ـ ــراف
على عمليات التأمني ،وهــو أمــر نادر
الـحــدوث ،كما ستجهز الشرطة غرفة
عمليات في فندق «امللك داود» حيث
سيقيم بنس وزوجته.
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـعـ ــدو
أن عـ ـن ــاص ــر مـ ــن «حـ ـ ـ ــرس ال ـ ـحـ ــدود»
اإلسرائيلية أوقفوا شابًا عند مدخل
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة ف ــي الـضـفــة بعد
«االشـ ـتـ ـب ــاه ب ــوج ــود قـنـبـلــة مــربــوطــة
بجسده» .وقــالــت الشرطة إن «خبراء
املتفجرات عملوا على تفكيك القنبلة
املشبوهة ،كما عثر على جسم مشبوه
آخر في معطف املشتبه فيه ...وهو من
سكان مخيم جنني».
ميدانيًا ،يستمر اقتحام املستوطنني
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـج ــد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ع ـيــد
«األنـ ـ ـ ـ ــوار» الـ ـيـ ـه ــودي ،إذ اق ـت ـح ــم 91
م ـس ـت ــوط ـن ــا املـ ـسـ ـج ــد مـ ــن جـ ـه ــة ب ــاب
املـغــاربــة بـحــراســة مـشــددة مــن شرطة
االحـ ـ ـت ـ ــال ال ـ ـخـ ــاصـ ــة .وفـ ـ ــي ال ـض ـف ــة،
أص ـي ــب ع ـش ــرات ال ـط ـل ـبــة وامل ــواط ـن ــن
بـ ــاالخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق ف ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات أم ــس
داخــل ومحيط حــرم جامعة فلسطني
ال ـت ـق ـن ـيــة «خ ـ ـضـ ــوري» ف ــي ط ــول ـك ــرم،
شمال الضفة .كــذلــك ،أصيب عــدد من
امل ــواط ـن ــن ف ــي م ــواج ـه ــات ف ــي مخيم
ال ـ ـ ـفـ ـ ــوار ج ـ ـنـ ــوب مـ ـح ــافـ ـظ ــة ال ـخ ـل ـيــل
(جنوب).
أم ــا فــي غ ــزة ،فــأعـلـنــت وزارة الصحة
إص ــاب ــة خ ـم ـســة م ــواط ـن ــن بــرصــاص
جـ ـي ــش االح ـ ـت ـ ــال خـ ـ ــال م ــواجـ ـه ــات
ع ـل ــى أطـ ـ ـ ــراف ش ـ ــرق الـ ـقـ ـط ــاع ،مـنـهــم
حالة خطيرة .ووفــق ال ــوزارة ،وصلت
الـحـصـيـلــة ف ــي غـ ــزة ح ـتــى أمـ ــس إلــى
استشهاد ستة مواطنني وإصابة 535
آخرين بجروح ،منهم سبعة بحاالت
خطيرة.
إلى ذلك ،قالت وسائل إعالم إسرائيلية
إن صـفــارات اإلن ــذار ّ
دوت فــي مجلس
م ـس ـتــوط ـنــات س ــاح ــل ع ـس ـق ــان ،بعد
إطالق صواريخ من غزة.
(األخبار)
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تجسد الزيارة طموحات نتنياهو الذي رحب بها خالل جلسة الحكومة أمس (أ ف ب)
ّ

علي حيدر
ّ
تــتـســم زيـ ــارة نــائــب الــرئـيــس األمـيــركــي،
مايك بنس ،املرتقبة للكيان اإلسرائيلي،
خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـخ ـص ــوص ـي ــة
تـ ـتـ ـج ــاوز فـ ــي أبـ ـع ــاده ــا مـ ـج ــرد كــون ـهــا
امتدادًا لزيارات مشابهة لها في مراحل
ّ
ســابـقــة .ومـمــا يـعــزز هــذه الخصوصية،
أن بـنــس يعتبر فــي واشـنـطــن مهندس
االع ـت ــراف بــالـقــدس عــاصـمــة إلســرائـيــل،

وم ــن هـنــا لــم يـكــن صــدفــة ظ ـهــوره خلف
الرئيس تــرامــب لــدى إعــانــه بخصوص
القدس .وتعكس زيارته في ظل املواقف
األمـيــركـيــة املـتــوالـيــة (املــوقــف مــن حائط
ال ـ ـبـ ــراق ف ــي ك ــون ــه جـ ـ ــزءًا م ــن إس ــرائ ـي ــل
ب ـعــد إع ـ ــان الـ ـق ــدس) إص ـ ـ ــرارًا أمـيــركـيــا
عـلــى تـجــاهــل ردود الـفـعــل الفلسطينية
وال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة ،إزاء ال ـق ــدس،
وم ـحــاولــة لـتـكــريــس الـسـقــف الـسـيــاســي
الذي تسعى إدارة ترامب إلى فرضه في

كان يفترض أن تكون
الزيارة تتويجًا لمسار
بدأ مع إعالن ترامب

أي مفاوضات الحقة.
ّ
وس ـت ـش ــكــل الـ ــزيـ ــارة م ـنــاس ـبــة إضــاف ـيــة
ل ـت ـع ـب ـيــر إدارة تـ ــرامـ ــب عـ ــن «تـمـسـكـهــا
بـ ــال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا إزاء الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس ع ــاصـ ـم ــة
إلس ــرائ ـي ــل» ،وت ـحــدي ـدًا بـعــد سـيــل ردود
ال ـف ـع ــل ال ــدولـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة .وم ـ ــع أن
مـثــول بنس أمــام الكنيست إللـقــاء كلمة
ّ
مفترضة ،سيشكل منصة إلطالق مواقف
داعـ ـم ــة إلس ــرائـ ـي ــل ف ــي م ـق ــاب ــل الـ ـح ــراك
ال ـش ـع ـبــي الـفـلـسـطـيـنــي واملـ ــواقـ ــف الـتــي
تــوالــت بـعــد إع ــان ال ـقــدس .لـكــن زيــارتــه
لحائط البراق ،في هذا التوقيت بالذات،
ستختلف فــي رسائلها عــن كــل زي ــارات
املسؤولني األميركيني لهذا املكان ،وهو
ّ
م ــا س ـي ـشــكــل ت ـح ــدي ــا إض ــاف ـي ــا لـ ـ ــإرادة
الفلسطينية ،تـحــديـدًا ،على املستويني
الرسمي والشعبي .مع ذلــك ،ال يستبعد
مـ ــراق ـ ـبـ ــون إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون ،ب ــاالس ـت ـن ــاد
إل ــى ت ـجــارب سـيــاسـيــة ســاب ـقــة« ،وج ــود
اتصاالت أميركية مع الفلسطينيني من
وراء الكواليس ،انطالقًا من أن السلطة
ت ـ ــدرك أن ال ب ــدي ــل لـ ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
كوسيط في عملية التسوية»!
ّ
تجسد هــذه الــزيــارة طـمــوحــات حكومة
بنيامني نتنياهو ،خاصة أنها تتناغم
ف ــي دالالت ـه ــا م ــع سـيــاســاتـهــا املـتـشــددة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـس ـ ــار ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة مـ ـ ــع ال ـس ـل ـط ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة .عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،أتــى
ترحيب نتنياهو ،أمام جلسة الحكومة،
لـ ـق ــدوم ال ـض ـي ــف األمـ ـي ــرك ــي« ،ب ـح ـف ــاوة
ب ــال ـغ ــة» .ووص ـف ــه بــأنــه «ص ــدي ــق عظيم
لــدولــة إســرائـيــل وصــديــق عظيم ملدينة
الـقــدس» .وإدراك ــا منه للرسائل الكامنة
في هذه الزيارة وما سبقها من خطوات
وم ــواق ــف ،عـ ّـبــر نـتـنـيــاهــو ع ــن «ت ـقــديــره
ال ـخــاص لـلــرئـيــس تــرامــب وإدارت ـ ــه على
عــزم ـه ـمــا وزع ــام ـت ـه ـم ــا ف ــي الـ ــدفـ ــاع عــن
ال ـح ـق ـي ـقــة ال ـخ ــاص ــة ب ــإس ــرائ ـي ــل ،وع ـلــى
حزم تصديهم للمحاوالت الهادفة نحو
اسـتـخــدام األمــم املتحدة منبرًا ملجابهة
إسرائيل وعلى تأييدهم العام لنا».
بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ره ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــات األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
واإلســرائـيـلـيــن ،وآمــالـهــم ،كــان يفترض
أن ت ـك ــون الـ ــزيـ ــارة ت ـتــوي ـجــا احـتـفــائـيــا
ً
مل ـس ــار ب ــدأ م ــع إعـ ــان ت ــرام ــب ،وم ــدخ ــا
لـ ـت ــرتـ ـي ــب م ـف ــاع ـي ـل ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ـمــا
ينسجم مــع مــا كــان مخططًا .لكن ردود
الفعل الفلسطينية والعربية ،ومعهما
االسـ ـتـ ـي ــاء الـ ــدولـ ــي م ــن ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة،
حالت دون هذه اآلمــال ،وهو ما انعكس
أي ـض ــا ف ــي تـ ـق ــدي ــرات األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
اإلسرائيلية الـتــي بــاتــت «تـجــد صعوبة
فــي الـقــول إلــى أيــن يتجه مـســار العنف،
إلى خمود أو إلى تجديد نحو تصعيد»،
كما نقلت صحيفة «معاريف» .ومع أنهم
في املؤسسة األمنية ما زالوا يتمسكون
ًّ
بفرضية أن كل من حماس والسلطة غير
معنيتني بمواجهة واسعة مع إسرائيل،
ّ
وهــو مــا يشكل أســاس تقديراتهم التي
تـسـتـبـعــد مــواج ـهــة واسـ ـع ــة .لـكـنـهــم في
الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ي ـخ ـش ــون مـ ــا ي ـس ـمــونــه
«حـســابــات خاطئة» لــدى حــركــة حماس
وفصائل املـقــاومــة ،وهــو مــا يعني أنهم
ب ــات ــوا يـ ـ ــرون أن مـ ـس ــار االح ـت ـج ــاج ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،بـمـخـتـلــف مـسـتــويــاتـهــا،
ت ـت ــواص ــل ت ـص ــاع ــدي ــا ،وال ي ـ ــرون حـتــى
اآلن إمكانية انكفائها .رغــم ذلــك ،تجدر
اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ه ـن ــاك ره ــان ــات ُي ـعـ َّـبــر
عنها ،هنا وهناك ،حول إمكانية حصول
ض ـغ ــوط إق ـل ـي ـم ـيــة ت ـه ــدف إلـ ــى اح ـت ــواء
االحـتـجــاجــات الـشـعـبـيــة ،وكـبــح املــوقــف
الفلسطيني املعارض.
ف ــي ه ــذه األجـ ـ ــواء ،ل ــم ت ـعــد زي ـ ــارة نــائــب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي مـحـطــة تـقـلـيــديــة في
سياق العالقات العامة بني الطرفني ،بل
محطة فــي سـيــاق تصعيدي أمـيــركــي ،ال
يقتصر فيها طابع التحدي على زيــارة
حائط ال ـبــراق ،بــل إن الحديث املتواصل
عــن مـســاعــي دف ــع الـتـســويــة ان ـطــاقــا من
ّ
ال ــوق ــائ ــع امل ـف ــروض ــة ف ــي الـ ـق ــدس ،يشكل
إصـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا عـ ـل ــى مـ ـح ــاول ــة كـ ـس ــر اإلرادة
الفلسطينية والعربية ،بمن فيها السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وزرع ال ـي ــأس ف ــي نـفــوس
الشعب الفلسطيني من إمكانية تحقيق
أي نتائج مرجوة على هذا الصعيد.

