16

اإلثنين  16كانون الثاني  2017العدد 3080

العالم

ّ
غزة .هذه المرة ،خرجت مسيرات حاشدة رافضة الستمرار أزمة الكهرباء ّ
تصدت
فلسطين تتصاعديومًا بعديوم أزمة الكهرباء في
ّ
لها «حماس» بالقمع األمني ،وبإخراج مسيرات مضادة ،تحمل رام الله المسؤولية ،فيما ترى األخيرة أن ما توفره يؤمن حاجة
القطاع .أما العدو اإلسرائيلي ،فسارع إلى استغالل األزمة لضرب المقاومة

ّ
الغزيون ينتفضون
للكهرباء ...والعدو
ّ
يستغل األزمة
غزة ــ عز الدين أبو عيشة

مقترحات كثيرة...
بال تنفيذ

بدأت أزمة الكهرباء في ّ
غزة بعد قصف العدو
اإلسرائيلي محطة توليد الكهرباء عقب أسر
الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط عام ،2006
فلم يعد بمقدور الشركة االنتظام في توزيع
الكهرباء ،لذلك وضعت ج ــداول ،منها ثماني
ساعات وصلّ ،ثم ست ساعات في اليوم ،إلى
ُّ
أن قلصت ّالساعات إلى أربــع .حاولت جهات
مختلفة حــل األزم ــة ،لكنها فشلت ،ومــن بني
تحويل محطة توليد الكهرباء للعمل
الحلول ً
بالغاز بدال من السوالر لتقليص ثمن الوقود،
إضافة إلى اقتراح مشروع الربط اإلقليمي مع
مـصــر مــن خ ــال الشبكة اإلقـلـيـمـيــة ،وأيـضــا
ربــط غــزة بخط  161اإلسرائيلي الــذي يوفر
لغزة  150ميغا واط .كذلك طرح مشروع تأمني
ال ـك ـهــربــاء عـبــر سـفــن تــركـيــة م ــول ــدة لـلـطــاقــة،
بخالف مشروع قطري إلنشاء محطة تعمل
على الطاقة الشمسية ،ودفــع الدوحة ضريبة
البلو املفروضة على وقــود الشركة ،وإدخــال
وقود مجاني تسدد هي سعره.

خ ــرج أب ـن ــاء مـخـيـمــات ق ـطــاع غ ــزة في
مسيرات عدة ،نهاية األسبوع املاضي،
رفـ ـض ــا ألزم ـ ـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وم ـطــال ـبــن
بحلها .ه ــذه كــانــت امل ــرة األول ــى التي
يخرج فيها هذا العدد من املواطنني في
مسيرات غير منظمة بدأت عبر دعوات
ع ـل ــى م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
الكهربائي ألكثر
جــراء انقطاع التيار
ُ
مـ ــن ع ـش ــري ــن س ــاع ــة ي ــومـ ـي ــا .قــوب ـلــت
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوات ب ـح ـم ـل ــة اعـ ـتـ ـق ــاالت
واستدعاءات شنتها األجهزة األمنية
ّ
في غزة ،التابعة لحركة «حماس» ،قبل
املسيرات وزادت بعدها.
املـ ـسـ ـي ــرة األك ـ ـثـ ــر حـ ـشـ ـدًا ك ــان ــت ال ـتــي
خ ــرج ــت مـ ــن م ـخ ـي ــم ج ـب ــال ـي ــا ،ش ـمــال
غ ـ ـ ـ ــزة ،حـ ـي ــث ت ـ ـصـ ــدت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ل ـهــا
وأطلقت النار على املتظاهرين (راجع
ال ـع ــدد  ٣٠٧٨ف ــي  ١٣ك ــان ــون ال ـثــانــي)،
وفرقتهم بقوة الـســاح ،وزجــت بعدد
مـنـهــم ف ــي ال ـس ـج ــون ،ث ــم ش ـنــت حملة
مالحقة واعتقال بحق عــدد كبير من
املشاركني واملنظمني .في اليوم التالي،
دعــت حركة «حـمــاس» عناصرها إلى
الـتـظــاهــر والـتـنــديــد بــأزمــة الـكـهــربــاء،
عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــدة أن املـ ـسـ ـم ــوح ألنـ ـص ــار
الـ ـح ــرك ــة ُم ـ ـحـ ـ ّـرم ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس ،فـيـمــا
ش ــن أن ـص ــاره ــا ح ـم ـلــة ت ـخــويــن بحق
املـتـظــاهــريــن .خ ــال مـسـيــرة األخ ـيــرة،

ّ
تسبب غياب الكهرباء وحرائق الشموع بمقتل عائالت بكاملها (آي بي ايه)

ُحرقت مرة أخرى في غزة صور رئيس
ال ـس ـل ـط ــة مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس ،ورئـ ـي ــس
ح ـك ــوم ـت ــه رام ـ ــي ال ـح ـم ــدال ـل ــه .وات ـه ــم
املتظاهرون رام الله باختالق األزمة.
أث ـ ـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ألن ـ ـص ـ ــار «ح ـ ـمـ ــاس»
بــالـتـظــاهــر ،ثــم الـتـفــاخــر بــأنــه لــم تقع
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ،ت ـ ـسـ ــاؤالت عـ ـ ــدة؛ فـكـيــف
ُي ـم ـنــع الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي غ ـيــر املـنـظــم
وي ّ
ُ
تصدى له ،في حني يسمح لعناصر
ُ
ُ
منظمة بالتجمهر؟ ملاذا يمنع ويقمع
آخ ـ ـ ـ ــرون فـ ــي م ــديـ ـن ــة غ ـ ـ ـ ـ ّـزةُ ،
وي ـع ـت ـق ــل

مـ ـتـ ـظ ــاه ــرون فـ ــي الـ ـنـ ـصـ ـي ــرات وس ــط
ال ـق ـط ــاعُ ،
وي ـح ــاص ــر آخ ـ ــرون ف ــي خــان
ّ
ّ
يونسُ ،
ويحول عدد من الشبان الذين
اعتقلوا إثر مسيرة مخيم جباليا إلى
النيابة العامة للمحاكمة ،رغم وساطة
من حركة «الجهاد اإلسالمي» في شأن
املعتقلني؟ أما أنصار «حماس» الذين
تـقـطــع ال ـك ـهــربــاء أي ـض ــا ع ــن بـيــوتـهــم،
فـ ـه ــم ال ُيـ ـقـ ـمـ ـع ــون وخـ ــاصـ ــة أن ه ــذا
املشهد يتناقض تمامًا مــع البرنامج
السياسي لـ«حماس» الــذي ّ
نص على

أعلنت قطر
أنها ستدعم كهرباء
غزة بـ  12مليون
دوالر لـ  3أشهر

تقرير

نتنياهو يرفض مؤتمر باريس ...ويراهن على «االعتدال» العربي
علي حيدر
لم تنفع محاوالت املسؤولني الفرنسيني بطمأنة
إسرائيل في تخفيف حدة معارضة رئيس حكومة
العدو بنيامني نتنياهو للمؤتمر الدولي في باريس.
ولم يحل تأكيد أنه ال يوجد بديل من مفاوضات
مباشرة بني إسرائيل والفلسطينيني دون وصف
املؤتمر ،املنعقد أمس ،بـ«العبثي» الذي يؤدي إلى إبعاد
التسوية ،وكونه ينتمي إلى «العالم القديم».
وتأتي توصيفات نتنياهو ،وموقفه الحاسم من
مؤتمر باريس ،ووضعه في سياق «محاولة فرض
شروط ال تتالءم مع الحاجات القومية إلسرائيل»،
امتدادًا للسياسة اإلسرائيلية التي ترفض كل محاولة
تدويل للقضية الفلسطينية ،بل إبعاد أي طرف دولي
عن الصراع ،بما في ذلك الواليات املتحدة .كذلك
تنسجم مع توجهات الحكومة اليمينية الحالية التي
تجهد لتهميش املوضوع الفلسطيني دوليًا.
نتنياهو عمد إلى تلخيص منطلقات موقفه ،خالل
اتهام املؤتمر
جلسة الحكومة اإلسرائيلية أمس ،في ّ
بأنه يبعد التسوية .والسبب في رأيه أنه ُ«يصلب مواقف
الفلسطينيني ويبعدهم أكثر عن إجراء مفاوضات
مباشرة دون شروط مسبقة» .ويكشف التدقيق في
كالمه أنه يرى ضرورة أال يتمتع الفلسطينيون بأي
أوراق ،ولو كانت سياسية ،على طاولة املفاوضات ،ألن
ذلك سيؤدي إلى «تصليب» مواقفهم .بعبارة أخرى:
يريد نتنياهو أن يواصل الضغوط على السلطة ،من
أجل انتزاع املزيد من التنازالت ،والتي لم يعد أمامها

سوى التسليم باستمرار الواقع القائم.
وعندما يرى رئيس حكومة العدو أن ذلك سوف يؤدي
إلى إبعاد التسوية ،فهو من منطلق أن وجود ما تراهن
وتستند إليه السلطة سيدفعها إلى التمسك بسقفها
ً
السياسي ،املنخفض أصال ،ورفض اإلمالءات
سيؤدي ،في املقابل ،إلى رفض
اإلضافية ،وهو ما ّ
إسرائيلي مطلق ،ثم شل محاوالت تحريك التسوية.
أما عن تشديده على املفاوضات املباشرة ،فيأتي ذلك

يرى نتنياهو أن ّ
تشدده في
الملف الفلسطيني سيقابل
بتقارب عربي معه
من أجل االستفراد بالسلطة ،ومنع استنادها ورهانها
على أي موقف خارجي يحاول الضغط على الطرف
اإلسرائيلي حتى ضمن سقوفها السياسية.
هكذا يكون نتنياهو قد اكتشف وصفة سحرية
للحؤول دون التسوية النهائية ،وفي الوقت نفسه
إلقاء التهمة على الطرف الفلسطيني على أساس أنه
اكتفى بالتنازالت التاريخية التي قدمها حتى اآلن ،في
حني أن املطلوب منه تقديم املزيد من التنازالت .ومع
أن املوقف اإلسرائيلي املتصلب ليس وليد تطورات

ظرفية ،لكنه تعزز بنتائج االنتخابات األميركية،
وهو ما دفع نتنياهو إلى وصف مؤتمر باريس
بأنه «التشنجات األخيرة لعالم األمس ،والغد سيكون
مختلفًا تمامًا ،وهو قريب جدًا» ،مشيرًا بذلك إلى
تبدل اإلدارة األميركية وتولي الرئيس املنتخب دونالد
ترامب منصبه خالل األيام املقبلة ،كما أنه رهان على
أن مواقف األخير ستكون أكثر قربًا من إسرائيل في
كل ما يتعلق باملسألة الفلسطينية.
ّ
وبلحاظ الرؤية التي يتبناها اليمني اإلسرائيلي عامة،
ونتنياهو خاصة ،إزاء تطورات املنطقة ،يظهر أن
تشدده املتصل بالساحة الفلسطينية ،الذي تجلى في
هذه املرحلة بالرفض املطلق ملؤتمر باريس ،ينطلق من
الرهان على أن الوقت يعمل ملصلحة إسرائيل بفعل
التحوالت اإلقليمية التي أدت إلى تراجع مكانة التسوية
لدى معسكر «االعتدال العربي» ،واألخير بات أكثر
استعدادًا لالنفتاح على إسرائيل وتطوير العالقات
معها واالنتقال إلى مرحلة االتصال والعالقات العلنية،
من دون تقديم أي تنازالت إسرائيلية جدية تتصل
باملسار الفلسطيني.
هذا األداء الرسمي لـ«االعتدال» العربي دفع نتنياهو
إلى مخاطبة املجتمع الدولي من على منصة األمم
املتحدة كي يتعامل مع إسرائيل كما تتعامل األنظمة
العربية املعتدلة ،وعمد إلى وضع املصالح اإلسرائيلية
في قالب رؤية ابتدعها لتبرير مواقفه التي تتجاهل
التسوية بالدعوة إلى «مؤتمر سالم إقليمي» ،ينتقل
فيه معسكر «االعتدال» العربي إلى مرحلة تطوير
العالقات الرسمية العلنية مع إسرائيل ،على أمل أن

ً
يكون ذلك مدخال لتحريك عملية التسوية على املسار
الفلسطيني.
بذلك ،يقلب نتنياهو املعادلة التي كانت ترى أن
التسوية على املسار الفلسطيني هي املدخل للعالقات
اإلسرائيلية ـ العربية ،ويهدف أيضًا إلى قبض الثمن
مقابل وعد بتسليم بضاعة لم يلتزم بأي مواصفات
تتعلق بها .وهو في السياق نفسه ّ
يروج ملقولة أن
القضية الفلسطينية لم تعد القضية ّ
امللحة واملركزية في
منطقة الشرق األوسط ،وأن على الدول أن تكون أكثر
اهتمامًا بحل مسألة انعدام االستقرار في هذه املنطقة.
ّ
يأتي كل ذلك في مقابل املوقف الذي تنطلق منه فرنسا،
ّ
وعبر عنه وزير الخارجية جان مارك إيرولت ،خالل
افتتاح املؤتمر ،بالقول« :جميعنا هنا ندرك إلى أي حدّ
ملح ،وإلى ّ
حد يوجد حاجة ّ
الوضع ّ
ملحة لتجديد عملية
السالم» ،مؤكدًا أن «على املجتمع الدولي أن يوضح أن ال
حل للنزاع باستثناء حل الدولتني».
ومع أن مساحة اإلجماع حول الثوابت اإلسرائيلية
في التسوية تشمل أكثر القوى السياسية ،بما فيها
املحسوبة على الوسط واليسار ،فإن لرئيس املعارضة
اإلسرائيلية ،إسحاق هرتسوغ ،مقاربة أخرى في كيفية
التعامل مع مؤتمر باريس ،إذ رأى أنه كان من الضروري
مشاركة إسرائيل في املؤتمر .ولفت هرتسوغ إلى أنه
كان على «نتنياهو أن يقدم موقفًا واضحًا للسياسة
ّ
اإلسرائيلية في النزاع وتجنب الهرب من املعركة» .كذلك،
رأى آخرون أن «من غير املمكن عقد منتديات دولية ذات
تأثير في حياتنا ،من دون ممثلني إسرائيليني يقدمون
الحقيقة بنظر دولة إسرائيل».

