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العالم

فلسطين

زيارة عباس «المعلقة» إليران:

ً
المشكلة فلسطينية أصال
البرود اإليراني كسره التركيز
الكبير الذي أولته رام الله للتقرب من
طهران ،إلى ّ
حد الحديث عن زيارة رئاسية
وتعيين سفير منتدب .سارعت «حماس»
إلى دق «إسفين إعالمي» بين الطرفين،
لكن الجمهورية اإلسالمية تنظر إلى األمر
بعمقه االستراتيجي ،على اعتبار األنفع
للمقاومة ومشروعها
طهران ــ حسن حيدر
ثالث مرات قرعت السلطة الفلسطينية
أب ـ ــواب ال ـعــاص ـمــة اإلي ــران ـي ــة ول ــم تلق
جــوابــا .مـحــاولــة إضــافـيــة لـلـعــودة إلى
«طـ ـه ــران م ــا ب ـعــد االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي»،
ك ــان مـصـيــرهــا اإلخ ـف ــاق كـســابـقــاتـهــا.
م ـس ـت ـش ــار رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـش ــورى
اإلس ــام ــي لـلـشــؤون الــدول ـيــة واملـعـنــي
بدعم القضية الفلسطينية في البرملان
اإليــرانــي ،حسني شيخ اإلس ــام ،يؤكد

أن كل ما جرى تداوله عن زيارة لرئيس
السلطة الفلسطينية ،محمود عباس،
إليــران «عــار من الصحة» ،وأن ما نقل
عن قيادات في السلطة بشأن ترتيبات
معينة لــزيــارة «أب ــو م ــازن» إلي ــران في
تشرين األول املقبل «كالم غير دقيق»،
كما ملح إلى أن «الجمهورية اإلسالمية
لم تتعاط إيجابًا مع طلب الزيارة».
ب ــرغ ــم ذلـ ـ ــك ،تـ ــرى مـ ـص ــادر ت ـع ـمــل فــي
الـ ـسـ ـل ــك ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي أن
الـكــام اإلعــامــي عــن اسـتـعــداد طهران
الستقبال عباس «نكاية» بزيارة رئيس
املـكـتــب الـسـيــاســي لـحــركــة «ح ـم ــاس»،
خ ــال ــد م ـش ـع ــل ،ل ـل ـس ـع ــودي ــة ،ل ـي ــس إال
«فقاعات إعالمية» ،بل إنها تصر على
أن كــل «األب ــواب ال ت ــزال مفتوحة أمــام
ق ـيــادات حـمــاس لــزيــارة الجمهورية»،
وأن االخـ ـ ـت ـ ــاف فـ ــي وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـظــر
وخاصة في األزمة السورية «ال يفسد
في ود املقاومة قضية».
تضيف هــذه املـصــادر ،املتابعة للشأن
الفلسطيني ،إن إيـ ــران ال ت ــزال تلتزم
«دعم خيار املقاومة وتقديم املساعدة
لكل الفصائل في كفاحها املسلح ضد

الكيان اإلسرائيلي» .وعند السؤال عن
تسريبات تخص تقليل الــدعــم املالي
عن حركات املقاومة ،بما فيها «الجهاد
اإلسـ ــامـ ــي» ،ن ـفــت املـ ـص ــادر ب ـش ــدة ما
يـ ـق ــال ،م ــؤك ــدة أن «ال ـض ــائ ـق ــة املــال ـيــة
ال ـتــي م ــرت بـهــا إيـ ــران بـفـعــل الـحـصــار
االقتصادي أثرت في الدعم املالي ،فيما
الدعم التسليحي والسياسي كان وال
يزال قائمًا ،وعلى أعلى املستويات».
إذًا ،يمكن القول إن محمود عباس غير
مــرحــب بــه فــي الجمهورية اإلسالمية
حــالـيــا ،فــالــرجــل ك ــان قــد هــاجــم إي ــران،
قبل أكثر من عام ،متهمًا إياها بإشعال
الفتنة في املنطقة واعتبر خطرها أكبر
من إسرائيل .لكن العثرة األساسية هي
اعتراف السلطة بحل الدولتني وقيام
كيان إسرائيلي على األراضــي املحتلة
ف ــي فـلـسـطــن ،وه ــو أم ــر تـ ــراه ط ـهــران
تجاوزًا ألحد أهم الخطوط الحمر التي
تتبناها عالنية والقائلة إن «فلسطني
مـ ــن ال ـب ـح ــر إل ـ ــى الـ ـنـ ـه ــر ،وال شــرع ـيــة
إلســرائـيــل عـلــى أي شـبــر مــن األراض ــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة» ،وإن «تـسـلـيــح الضفة
سيكون الهدف املقبل لسياسة الدعم
اإليراني لقوى املقاومة».
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـق ـت ــرح
اعـتـمــاد الـسـفـيــر اإلي ــران ــي فــي األردن،
مـجـتـبــى ف ــردوس ــي بـ ــور ،س ـف ـي ـرًا غير
ملقيم لفلسطني ،فقد رأت فيه املصادر
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة أنـ ـ ــه ي ــأت ــي فـ ــي إطـ ــار
تــرغـيــب إي ــران وم ـحــاولــة الستمالتها
برد العرفان ،وهي التي أغلقت السفارة
اإلسرائيلية فــور انتصار الـثــورة عام
 ،1979وكــانــت آنـ ــذاك قــد دع ــت رئـيــس
منظمة التحرير الراحل ،ياسر عرفات،
ليتسلم املبنى رافعًا علم فلسطني في
قلب العاصمة اإليرانية.
ال ـق ــراءة املـتــأخــرة ل ــرام الـلــه فــي نتائج
االتـفــاق الـنــووي أوقعتها فــي اإلحــراج
م ــرت ــن ،ف ـقــد بــدلــت الـبـنــدقـيــة وأرادت
أن ت ـض ــرب ب ـه ــا «ح ـ ـمـ ــاس» ،الـحـلـيــف
املجافي في بعض سياسته إليران .كان
الجواب أنه «برغم الخالف مع حماس،
ٌ
جواب
فإنها أقــرب إلينا من السلطة».
يفسر اإلحــراج اآلخــر بشماتة أصدقاء
ال ـس ـل ـط ــة ال ـب ــاغ ـض ــن إليـ ـ ـ ـ ــران ،ب ـق ــرار
مـجـمــوعــة «أبـ ــو م ـ ــازن» ط ــرق األبـ ــواب

لـيـفــي أن األس ـي ــر «ب ــدأ يـفـقــد االت ـصــال
اإلدراكي مع محيطه ،األمر الذي يشير
إلى وجود مشكلة في دماغه ،لكن باقي
أعضائه مستقرة تقريبًا».
عمومًا ،وســط هــذه املعطيات ،يكشف
األداء اإلســرائ ـي ـلــي م ــع امل ـضــربــن عن
الطعام باإلطار العام ،ومع محمد عالن
خاصة ،عن أن إسرائيل تحاول املناورة
ّ
بني حدين :األول أل تضطر إلى تحرير
أح ــد تـحــت ضـغــط اإلض ـ ــراب ،والـثــانــي
أن تحاول أال يؤدي إضرابه إلى املوت.
وي ـع ــود مـنـشــأ املـ ـن ــاورة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
إلــى إدراك املـســؤولــن فــي تــل أبـيــب ،أن
لكال السيناريوين تبعاته وتداعياته
السلبية.
ُ
على هذه الخلفية ،ش ِّرع قانون اإلطعام
القسري للمضربني ،في محاولة لقطع
الطريق على كل من السيناريوين .وفي
ض ــوء ذل ــك ،حــاولــت املــؤسـســة األمنية
ً
اج ـ ـتـ ــراح م ــا اع ـت ـب ــرت ــه «حـ ـ ــا وس ـط ــا»
عبر تقديم اقتراح بتحريره ،ولكن في
تشرين الثاني املقبل ،مــع أن ذلــك جاء
بعد تدهور حالة عــان الصحية وهو
بات على حافة املوت ،وأيضًا في أعقاب
قـ ــرار «امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا» ال ـتــي طالبت

النيابة الـعــامــة بــاإلجــابــة عــن األسئلة
التي طرحها الدفاع عن املعتقل اإلداري.
كذلك لــم يتبلور هــذا االق ـتــراح إال بعد
مـ ـش ــاورات أجــرت ـهــا األج ـه ــزة األمـنـيــة،
وف ــي مقدمتها «ال ـش ــاب ــاك» والـجـيــش،
مع أخذ رأي رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو ،ووزير األمن موشيه يعلون،
وهـ ــو م ــا ي ـع ـكــس األبـ ـع ــاد الـسـيــاسـيــة
واألمـنـيــة الـتــي فرضها إض ــراب عــان،
ويكشف فــي السياق مــدى القلق الــذي
ي ـفــرض نـفـســه عـلــى ه ــذه األج ـه ــزة من
انـ ـفـ ـج ــار ش ـع ـب ــي واسـ ـ ـ ــع ف ـ ــي ال ـض ـفــة
امل ـح ـت ـلــة ،ل ــذل ــك ي ـك ــون ع ــان ق ــد تمكن
من وضع إسرائيل ،وأجهزتها األمنية
والـقـضــائـيــة ،ب ــن امل ـطــرقــة وال ـس ـنــدان،
بعدما أثبت أنه مصمم على خيار من
اثنني :إما الحرية ،وإما املوت.
وبــرغــم سياسة القتل املـتــواصــل التي
اعتمدتها إسرائيل وال تــزال تواصلها
ب ـح ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،وتـ ـح ــديـ ـدًا فــي
غ ــزة ،ف ــإن لــأســرى مـكــانــة استثنائية
ف ــي الـ ــوجـ ــدان ال ـش ـع ـبــي الـفـلـسـطـيـنــي،
لـهــذا تتخوف األج ـهــزة األمـنـيــة مــن أن
يؤدي موت املضرب إلى نشوب انفجار
ً
شعبي في الضفة ،وصوال إلى إمكانية

األلمان مجددًا في غزة ...ووفد بولندي
غزة ــ يوسف بشير
يوقع حضور وفد دبلوماسي بولندي إلى قطاع غزة ،يوم أمس ،صدى لدى وسائل
لم ِ
اإلعالم .وعلى العكس ،كان دخول القنصل األملاني الجديد في األراضي الفلسطينية ،بيتر
بيرفيرت ،الذي بدأ عمله الدبلوماسي بزيارة غزة وهو نفسه الذي زارها مع وزير الخارجية
فرانك شتاينماير في أواخر أيار املاضي .وبرغم أنه ال رابط محددًا
بني هذه الزيارة والحديث عن ممر مائي يربط غزة بقبرص ،فإنه
ليس مستغربًا زيارة القنصل األملاني بالتزامن مع دخول الوفد
البولندي في هذا التوقيت .مصادر فلسطينية تحدثت إلى «األخبار»
عن أن الزيارة «اعتيادية» ،وشملت مقار «وكالة الغوث» واالطالع على
ما وصل إليه ملف إعمار القطاع .وأكدت املصادر أن الوفد لم يلتق
«حماس» ،لكنه استفسر من شخصيات عن األشخاص املؤثرين في
الحركة ،كما سألوا عن عقلية بعض األسرى املحررين ،أمثال روحي
مشتهى الذي يقال إنه أصبح مسؤول ملف األسرى في الحركة .املتحدث باسم «لجنة فك
الحصار» ،عالء البطة ،أكد ،أيضًا ،أن حركته لم تلتق أي وفود دخلت غزة أمس ،لكنه أشار
إلى أن هؤالء «اعتادوا تنفيذ زيارات دورية» .وملح إلى أن الزيارة «قد تحمل دوافع مختلفة
اقتصادية وإغاثية ...وربما منها جانب سياسي».

تتعاطى إيران بحذر مع تقرب السلطة ،لكن «حماس» ال تقدم
ما يفترض باألصدقاء فعله (آي بي ايه)

اإليرانية وعدم االستجابة لها ،فالوهم
بأن االتفاق النووي سيغير سياسات
إيـ ــران ت ـجــاه امل ـقــاومــة أغـ ــرى بعضهم
بالتقرب منها ،فلعل وعسى أن تسمح
الـ ـظ ــروف ب ـح ـصــول ت ـس ــوي ــات لـفــرض
املصالحة بني «حماس» والسلطة.
والـحـقـيـقــة ،أن غ ـيــاب اإلدراك لجوهر
ال ـع ــاق ــات ب ــن إي ـ ــران وقـ ــوى امل ـقــاومــة
دف ــع بــالـكـثـيــر إل ــى املــراه ـنــة عـلــى دور
ً
إيـ ـ ــرانـ ـ ــي أك ـ ـثـ ــر اع ـ ـ ـتـ ـ ــداال ،عـ ـل ــى م ـب ــدأ
تسوية الخالفات بالتفاوض .ويبدو
أن الـسـلـطــة لــم تـقــرأ الـتـشــدد اإليــرانــي
بضرورة بقاء النظام السوري برئيسه
بشار األسد ،ولم تستمع إلى خطابات
الـ ـقـ ـي ــادة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ال ــداعـ ـم ــة مل ـحــور

«أبو مازن» خلف األبواب
الموصدة ...و «حماس»
تستعجل النتيجة

ّ
علن يضع إسرائيل بين المطرقة والسندان
علي حيدر
رفض األسير الفلسطيني محمد عالن،
عـ ــرض ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
اإلفراج عنه مطلع تشرين الثاني املقبل،
مطالبًا باإلفراج الفوري عنه ،وأكد أنه
ال يقبل أي عــرض ال يتضمن تحريره
فورًا .أتى هذا املوقف «الصلب» بعدما
َّقدمت النيابة العامة عرضًا أوضحت
فـ ـي ــه أنـ ـ ــه «إن كـ ـ ــان وضـ ـع ــه ال ـص ـحــي
خطيرًا للغاية ،مــا سيؤثر فــي عودته
إلـ ــى ال ـح ـي ــاة الـطـبـيـعـيــة وفـ ــي جـســده
ً
مستقبال ،فسيجري تحريره من الفور
وإلغاء أمر اعتقاله اإلداري».
وف ــي خ ـتــام جـلـســة عـقــدتـهــا «املـحـكـمــة
اإلسرائيلية العليا» ،يــوم أمــس ،أعلن
قضاة املحكمة أنهم سيرسلون قرارهم
إلــى محامي عــان والنيابة العامة في
وقــت الحــق ،وتبع ذلــك الحديث عن أن
القضاة قرروا إبقاء عالن في املستشفى
مع تجميد قرار االعتقال اإلداري ،فيما
ق ــال م ــدي ــر مـسـتـشـفــى «بـ ــرزيـ ــاي» في
ع ـس ـق ــان ،ال ــدك ـت ــور ح ـي ــزي ل ـي ـفــي ،أن
عالن املضرب عن الطعام منذ  65يومًا
يعاني مــن ضــرر فــي الــدمــاغ .وأضــاف

يدرس اإلسرائيلي
كيف تؤدي حادثة
صغيرة إلى التدهور

خروج األمر عن سيطرة السلطة.
عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ـ ــل ،ه ـ ـ ــذا م ـ ــا تـ ـق ــول ــه ب ـعــض
ال ـت ـق ــاري ــر اإلع ــامـ ـي ــة ،وفـ ــي الـنـتـيـجــة
أفـ ـ ـ ــادت ال ـت ـق ــاري ــر ن ـف ـس ـهــا ب ــأن ـه ــم فــي
ق ـيــادة املنطقة الــوسـطــى و«ال ـشــابــاك»
أك ـث ــروا فــي امل ــدة األخ ـي ــرة مــن ال ـتــداول
فــي سـيـنــاريــوات كيف يمكن أن تــؤدي
ً
حــادثــة صغيرة إلــى الـتــدهــور ،وصــوال
إل ــى تصعيد شــامــل .وي ـعــود ذل ــك إلــى
ّ
تقدير إسرائيلي بأن الوضع في الضفة
«قابل جدًا لالنفجار» ،وهو ما ال يمكن
فـصـلــه ع ــن تـعـثــر الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة
وت ـ ـ ــراك ـ ـ ــم املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازر الـ ـ ـت ـ ــي ارت ـك ـب ـت ـه ــا
وترتكبها إسرائيل.

املمانعة ،بل إن طهران فتحت أبوابها
ل ــ«ح ـم ــاس» أو بـكـلـمــات أدق ،لبعض
القيادات التي جافت إيــران العتبارات
ت ـت ـف ـه ـم ـهــا الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة
وتغض النظر عنها ،من دون أن تترك
ع ـتــاب رفـ ــاق ال ـس ــاح ع ـلــى خـيــاراتـهــم
غير الصحيحة ،وهــي خـيــارات يمكن
أن تـصـحــح ال ـي ــوم ف ــي ظ ــل االنــدفــاعــة
اإليرانية للمشاركة في حلول املنطقة
وإعادة كل األصدقاء لتوحيد البندقية
في وجه الخطر التكفيري واإلرهابي،
من دون أن تغفل ،طبعًا ،جبهة املقاومة
عــن الـغــدر اإلســرائـيـلــي ،ال ــذي ستكون
مصالحة «حماس» مع محور املمانعة
أشد عليه وقعًا من االتفاق النووي.
فـ ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل (األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار) ،لـ ـ ــم تـ ـق ــدم
«ح ـ ـمـ ــاس» قـ ـ ـ ــراءة ص ـح ـي ـحــة لـكـيـفـيــة
التعاطي اإليراني مع هذا األمر؛ فبعد
يوم واحد من ضجيج مواقع «حماس»
بتصريحات مشابهة أدلــى بها شيخ
اإلس ـ ـ ــام ،وت ــوظ ـي ــف ذلـ ــك ف ــي املـعــركــة
ضد السلطة ،قدم نائب رئيس املكتب
السياسي للحركة ،موسى أبو مرزوق،
أمـ ـ ـ ــس ،مـ ـق ــارب ــة ت ـ ـقـ ــول إن «الـ ـتـ ـح ــول
األميركي نحو إيران واعتبار األخيرة
شريكًا في حل أزمات املنطقة» هو «ما

ومن أبــرز املؤشرات على اتساع نطاق
الـسـخــط الفلسطيني وبـلــوغــه مرحلة
تقلق صانع القرار األمني في تل أبيب،
ت ـك ــاث ــر ع ـم ـل ـيــات ال ـط ـع ــن أخ ـ ـي ـ ـرًا ،بـعــد
مــوجــات الطعن السابقة فــي األشـهــرة
امل ــاض ـي ــة .ض ـمــن اإلطـ ـ ــار ن ـف ـســه ،يــأتــي
مــا أعـلـنــه رئـيــس امل ـعــارضــة ،يتسحاق
هــرت ـســوغ ،ال ــذي ق ــال إن ه ــدف زيــارتــه
للرئيس الفلسطيني ،محمود عباس،
هــو العمل على منع ان ــدالع انتفاضة
فلسطينية ثالثة .ونقلت وسائل إعالم
إســرائ ـي ـل ـيــة ع ــن ه ــرت ـس ــوغ الـ ـق ــول إنــه
أدار حــديـثــا مــع عـبــاس ح ــول عمليات
طعن نفذها فلسطينيون ضــد جنود
االحتالل أخيرًا.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،يـخـشــى اإلســرائـيـلــي
م ــن أن يـ ــؤدي اسـتـشـهــاد عـ ــان ،بفعل
اإلض ــراب عــن الطعام ،إلــى تــرك أصــداء
دول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،خـ ــاصـ ــة أن الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ت ـ ــدور
حــول معتقل إداري ال يــوجــد أي مبرر
العتقاله .ويــأتــي ذلــك فــي الــوقــت الــذي
ت ــواج ــه ف ـي ــه إس ــرائـ ـي ــل ظ ــاه ــرة «ن ــزع
الشرعية» التي تعمل عليها جمعيات
وم ــؤسـ ـس ــات دول ـ ـيـ ــة ،ك ــذل ــك ل ـي ــس مــن
مـصـلـحــة اإلس ــرائ ـي ـل ــي أن ت ــأخ ــذ هــذه

