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فلسطين

هنية يعود إلى غزة «خالي الوفاض»؟
األسد لم يتعهد بذلك» .وطالب املندوب
الفرنسي لــدى األم ــم املـتـحــدة فرنسوا
دوالت ـ ــر ،قـبـيــل اج ـت ـمــاع ملـجـلــس األم ــن
أمــس لبحث امللف الـســوري ،بـ«إيجاد
آلـ ـي ــة م ــراقـ ـب ــة» ل ـل ـت ـح ـقــق مـ ــن ص ـمــود
وقف إطــاق النار .أما نظيره الروسي
فاسيلي نيبينزيا ،فقد استنكر حصول
الـفـصــائــل املسلحة فــي الـغــوطــة «على
العناوين اإللكترونية لجميع ّ
املنسقني
الـسـيــاسـيــن» للبعثات الدبلوماسية
فــي مـجـلــس األمـ ــن .وأك ــد أن ه ـنــاك من
يحاول تفسير قرار املجلس  2401وفق
أهوائه وبشكل انتقائي.
ً
ال ـق ـض ـيــة األخ ـ ــرى ال ـت ــي أث ـ ــارت ج ــدال
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـ ـقـ ــرار األم ـ ـمـ ــي ،كــانــت
عمليات تركيا العسكرية فــي عفرين
ووج ـ ــوب وق ـف ـهــا وف ــق قـ ــرار الـتـهــدئــة؛
ف ـقــد اس ـت ـن ـكــرت أنـ ـق ــرة ال ـت ـصــري ـحــات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي خ ــرج ــت حـ ــول ه ــذه
ال ـن ـق ـطــة .وق ـ ــال ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
ّ
الخارجية التركية حامي أقصوي ،إن
مــا قــالـتــه وزارة الـخــارجـيــة األميركية
ح ــول وجـ ــوب قـ ــراءة بـ ــاده ن ــص ق ــرار
مجلس األم ــن بشكل جـيــد ،ال يستند
إل ــى أسـ ــاس ،وه ــو م ـحــاولــة لتحريف
م ـ ـحـ ــور ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار .ولـ ـ ـ ــم ي ـق ـت ـصــر
االن ـت ـق ــاد ال ـت ــرك ــي حـ ــول هـ ــذه الـنـقـطــة
على الواليات املتحدة ،فقد نفت وزارة
الـخــارجـيــة التركية بعض املعلومات
ال ـ ـت ـ ــي وردت ف ـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان الـ ــرئـ ــاسـ ــة
الفرنسية ،بشأن املكاملة الهاتفية التي
جـ ــرت ب ــن الــرئ ـي ـســن ال ـت ــرك ــي ،رجــب
طيب أردوغ ــان ،والفرنسي ،إيمانويل
مــاكــرون ،يــوم اإلثـنــن املــاضــي .وشــرح
أق ـ ـصـ ــوي أن م ـ ــاك ـ ــرون لـ ــم يـ ـش ــر إل ــى
الـعـمـلـيــات ال ـجــاريــة فــي عـفــريــن أثـنــاء
حديثه عــن ق ــرار مجلس األم ــن ،2401
ع ـلــى ع ـكــس م ــا ذك ـ ــره ب ـي ــان الــرئــاســة
الـفــرنـسـيــة .وأضـ ــاف أن ب ــاده أبلغت
ال ـس ـل ـطــات ال ـفــرن ـس ـيــة رف ـض ـهــا «ع ــدم
إمداد الرأي العام بحقيقة األمور ،رغم
أن املكاملة مسجلة».
(األخبار)

زيارة أخرى لـ«حماس» للقاهرة
تنتهي دون أن يعلن أي
من الطرفين أنه أحدث
خرقًا على ّصعيد المصالحة
أو حتى فك حصار غزة.
الوفود فجأة وتعود
تغادر ُ
كذلك ،وال تقال في اإلعالم
نتائج اللقاءات بقدر ما تصدر
تصريحات نفي .أما الوفد
المصري في غزة ،فال يزال
يواصل لقاءاته االستكشافية
عاد وفد حركة «حماس» من العاصمة
املـصــريــة إل ــى ق ـطــاع غ ــزة أم ــس ،وذلــك
بـعــد نـحــو ثــاثــة أســاب ـيــع عـلــى زي ــارة
تـ ـ َـعـ ـ ّـد األط ـ ـ ـ ــول ن ـس ـب ـي ــا ل ـل ـح ــرك ــة مـنــذ
تحسن العالقات مع نظام عبد الفتاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي عـ ـب ــر دوائـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ـخـ ــابـ ــرات،
وال ـث ــان ـي ــة إلس ـم ــاع ـيــل ه ـن ـيــة بـصـفـتــه
رئيس املكتب السياسي.
ُ
وف ـ ـتـ ــح م ـع ـب ــر رفـ ـ ــح ب ـ ـصـ ــورة مــؤق ـتــة
لعبور الوفد خصوصًا ،دون أي خبر
ع ــن إعـ ـ ــادة فـتـحــه ب ـعــد إغ ــاق ــه ملــرتــن
مـتـتــالـيـتــن رغ ــم إعـ ــان فـتـحــه جــزئـيــا
لـعــدة أي ــام .ووف ــق مـصــادر فلسطينية
وأخرى مصرية ،لم يعلن موعد العودة
س ـل ـفــا تـحـسـبــا ل ـل ـظ ــروف األم ـن ـي ــة في
سيناء ،فيما قالت «حماس» إن الزيارة
هــدفــت إل ــى مـعــالـجــة م ـلــف املـصــالـحــة
وإنها «تأتي أيضًا ضمن الجهود التي
تبذلها لحماية القضية الفلسطينية
وم ــواجـ ـه ــة ال ـ ـقـ ــرار األمـ ـي ــرك ــي األخ ـي ــر
بشأن القدس ومواجهة االستيطان».
وع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن هـ ــذه ال ــزي ــارة
الـتــي تـنــاولــت مـلـفــات حـســاســة ،سعى
ال ـ ـطـ ــرفـ ــان إلـ ـ ــى إخـ ـف ــائـ ـه ــا بـ ـعـ ـيـ ـدًا عــن
اإلعالم ،كذلك شهدت اجتماعًا موسعًا
لـلـمـكـتــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـ ــ«ح ـ ـمـ ــاس» ،لــم
تثمر تقدمًا نوعيًا في ملف املصالحة،
إذ ال ت ــزال حــركــة «فـتــح» الـتــي أرسلت
مندوبني منها إلــى القاهرة في األيــام

األخ ـي ــرة« ،تـمــاطــل وت ـنــاور فــي تنفيذ
البنود املتعلقة باملوظفني».
وال ـجــديــد فــي املـقـتــرحــات الـفـتـحــاويــة
ك ــان الـعـمــل مـبــدئـيــا عـلــى حــل مشكلة
ن ـص ــف امل ــوظـ ـف ــن امل ــدنـ ـي ــن ك ـمــرح ـلــة
أول ـ ـ ــى ،وه ـ ــو م ــا ت ــرف ـض ــه «حـ ـم ــاس»،
وتــرفــض ب ـنـ ً
ـاء عـلـيــه تسليم الجباية
امل ــالـ ـي ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع لـ ــرام
الـلــه كاملة إال بحل مشكلة املوظفني
املدنيني كافة ،خاصة أن رام الله تريد
ّ
أي ـض ــا ت ـس ــل ــم ال ـص ــاح ـي ــات اإلداري ـ ـ ــة
ال ـع ـل ـيــا ك ــاف ــة ف ــي وزارات غ ــزة كـلـهــا،
وهـ ـ ــي الـ ـنـ ـق ــاط الـ ـت ــي ال ي ـ ـ ــزال ال ــوف ــد
املـصــري األمـنــي ال ــذي ي ــزور غــزة منذ
أي ـ ــام ي ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ات مــع
معظم األطراف.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،اسـتـغـلــت «ح ـمــاس»
وج ـ ــود ال ــوف ــد املـ ـص ــري ،ل ـتــوجــه عبر
الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب األول لـ ــرئ ـ ـيـ ــس «املـ ـجـ ـل ــس
ال ـت ـشــري ـعــي» (الـ ـب ــرمل ــان) أح ـم ــد بـحــر،
ات ـهــامــات إل ــى حـكــومــة «ال ــوف ــاق» بما

وصفه «التجاوزات غير الدستورية».
وقال بحر في مؤتمر أمس تعقيبًا على
إقـ ــرار الـحـكــومــة امل ــوازن ــة املــال ـيــة لعام
 ،2018إن «إقــرار املوازنة دون عرضها
على التشريعي صاحب الصالحية في
إقــرارهــا يشكل فـســادًا سياسًا وماليًا
وال يخدم املصالحة الفلسطينية ،بل
يزيد االنقسام».
وأضــاف بحر أن «الــوفــاق تحرم قطاع

شنت «حماس» هجومًا
على «الوفاق» بحضور
الوفد األمني المصري

ّ
تصر «فتح» على «صالحيات إدارية كاملة» (أ ف ب)

غزة حقه الطبيعي وحصته املفترضة
ف ــي امل ــوازن ــة ال ـعــامــة واملـ ـق ــدرة بـ ــ،%40
ف ــي ح ــن أن م ــا صــرفـتــه عـلــى الـقـطــاع
خـ ــال  2017ل ــم ي ـت ـج ــاوز  %19فـقــط،
م ــع أن ـهــا تـجـبــي م ــن غ ــزة  100مليون
دوالر شهريًا» .وكان بحر قد استقبل
ً
الوفد املصري قبيل املؤتمر ،قائال إن
«ح ـمــاس» «ات ـخــذت سلسلة إج ــراءات
مـ ــن أج ـ ــل دع ـ ــم جـ ـه ــود م ـص ــر إلت ـم ــام
املصالحة».
في شأن آخــر ،استقبل رئيس السلطة
م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس ،عـ ـ ــددًا م ــن ال ـس ـف ــراء
وال ـق ـن ــاص ــل امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـض ـفــة،
وحملهم رسالة خطية تستنكر فرض
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ض ــرائ ــب على
مـمـتـلـكــات ال ـك ـن ــائ ــس .وح ـض ــر ال ـل ـقــاء
ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي م ـقــر ال ــرئ ــاس ــة ف ــي رام
ال ـلــه  15سـفـيـرًا م ــن :األردن ،وروس ـيــا
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة ،واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي،
وقـ ـ ـب ـ ــرص ،وال ـ ـيـ ــونـ ــان ،واألرجـ ـنـ ـت ــن،
واالتحاد األفريقي ،وتركيا ،وتشيلي،
وإي ـط ــال ـي ــا ،وفـ ــق وك ــال ــة أنـ ـب ــاء «وفـ ــا»
الرسمية.
يشار إلى أن األمني العام لجامعة الدول
العربية ،أحمد أبــو الغيط ،قــال أمــس،
إنه ال تمكن «إقامة عالقات طبيعية مع
إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية
بصورة عادلة ودائمة» ،مضيفًا خالل
ل ـق ــاء م ــع م ـب ـع ــوث ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
للشرق األوسط ،ميخائيل بوغدانوف،
ً
في القاهرة ،أن دوال عربية قدمت إلى
األوروبيني مسارات لتحريك التسوية
بني فلسطني وإسرائيل ،وكــي تساعد
ب ــروكـ ـس ــل فـ ــي «ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـل ـت ـب ـعــات
السلبية للقرار األميركي ...إلى جانب
أهمية االعتراف بالدولة الفلسطينية
في هذه املرحلة».
إلــى ذلــك ،اقتحم  118مستوطنًا أمس
باحة املسجد األقصى من باب املغاربة
بحراسة مـشــددة مــن شــرطــة االحـتــال
الخاصة ،وبرفقة عنصري مخابرات،
وت ـجــولــوا ف ــي بــاحــاتــه وس ــط تلقيهم
شروحًا عن «الهيكل» ،وذلــك في وقت
دعت فيه جماعات «الهيكل» أنصارها
إلــى املشاركة الواسعة فــي اقتحامات
م ـك ـث ـف ــة ل ـل ـم ـس ـج ــد ل ــاحـ ـتـ ـف ــال بـعـيــد
«املساخر» اليهودي.

من صحافة العدو

أن تجمع بني ّ
تمسكها بمواجهة هذا
التهديد ،وع ــدم الــذهــاب نحو الـحــرب.
لـكــن مـ ــاذا سـتـفـعــل إســرائ ـيــل إذا ما
اكتشفت الحـقــا أن هـنــاك مــزي ـدًا من
الـقـيــود فــرضــت عـلــى االسـتــراتـيـجـيــة
ال ـتــي تتبعها فــي ال ـســاحــة ال ـســوريــة،
وأن عليها أن تـخـتــار أح ــد خـيــاريــن،
إما الكف عن االعتداءات أو ّ
تحمل دفع
أثـمــان مــواجـهــة كـبــرى ،أو عـلــى األقــل
تـحـ ّـمــل دف ــع أث ـمــان الـ ــردود املــدروســة
والحازمة التي قد تبادر اليها دمشق.
ال يـعـنــي مــا ت ـقــدم أن ال ـص ــورة بــاتــت
واضحة إزاء مسار التطورات املقبلة
على الساحة السورية ،لكن يكفي عدم
وضوحها للداللة على مدى تعقيدات
املشهد .وعلى هــذه الخلفية يأتي ما
أوضحه ليبرمان أيضًا ،حول مساعي
إسرائيل على املستوى الدولي َّملواجهة
هــذا التهديد .وهــو تعبير ُملطف عن
مساعي لالستعانة بــالــدول العظمى
مــن أج ــل كـبــح ه ــذا امل ـســار التعاظمي
ملـ ـح ــور املـ ـق ــاوم ــة .وه ـ ــو أم ـ ــر يـ ـك ـ ّـرره
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو مرارًا،
م ــن خـ ــال اتـ ـص ــاالت ــه م ــع واش ـن ـطــن
وموسكو والعواصم األوروبية.

هذه ليست أف  ...16إنها إله
ُ
أسقط عدد ال يحصى ُ من الطائرات الحربية منذ
الحرب العاملية األولــى .أسقطت طائرات بريطانية
وأملــانـيــة ويابانية وسوفياتية وأميركية وغيرها
مــن الـجـيــوش ،فــوق أوروب ــا وفيتنام وأفغانستان
واملحيط الهادئ ،وفي كل ساحة قتال أخــرى في
قارة .لم يقتصر ذلك على السقوط نتيجة خلل
كل ُ
تـقـنــي؛ أسـقـطــت ال ـطــائــرات أيـضــا نتيجة مواجهة
ب ــن طـ ــائـ ــرات ،وك ــذل ــك نـتـيـجــة ت ـعــرض ـهــا ل ـنـيــران
املنظومات الدفاعية ،وذلك كله رغم أنها كانت من
ً
أفضل الطائرات الحربية في زمانها ،فضال عن أن
ّ
طياريها هم من أفضل الطيارين لدى البشر الذين
خلقوا على وجه األرض ،وهم ال يقلون مهارة عن
طياري ســاح الجو اإلسرائيلي ،حتى ولــو كانوا
من األغيار (غير يهود).
يبدو أنه لم يسبق أن أعقب إسقاط طائرة حربية
هــذا املستوى من الصدمة والهلع ،كاللذين حدثا
فــي أعـقــاب إعــان الـعــدو إسـقــاط الطائرة الحربية
اإلسرائيلية بواسطة الدفاع الجوي السوري ،قبل
أس ـبــوع .تعامل الـيـهــود اإلســرائـيـلـيــون وكــأنـهــم ال
يـعــرفــون أنـفـسـهــم ،وج ــاء موقفهم بـعــد مشاهدة
حـطــام الـطــائــرة ،وك ــأن ال ـحــادثُ هــو تدنيس السم
الرب ،وكأن فخرهم الوطني قد أخصي.
من املشكوك فيه أنه خالل كل تاريخ القتال الجوي،

ج ــرى الـتـعــامــل بــرؤيــة وتـعــابـيــر ديـنـيــة مــع طــائــرة
مقاتلة جرى إسقاطها .كأنها صنم ّ
خيب آمال من
يعبدوه وانكشف أنه إله فان ،وأنه سوبرمان سقط
من السماء ،بخالف كل التوقعات.
بالنسبة إلى اليهود اإلسرائيليني ،طائرات سالح
وتفوقها في السماء هو ّ
الجو إلهية الهوتيةّ ،
تفوق
إلهي يمنحها الـقــدرة االلهية على فعل كل شيء
وض ـم ــن صــاح ـيــات وقـ ـ ــدرات اآلل ـه ــة ال ـقــاهــريــن.
هــي طــائــرة ال يفترض أن تـكــون عــرضــة للخطر،
وط ـي ــاروه ــا مــائـكــة س ـم ــاء ،ال يــرتـكـبــون أخ ـطـ ًـاء
بشرية.
صور اإلصابات املباشرة التي ينفذها سالح الجو
اإلسرائيلي ،حتى وإن كانت ضد أهداف صغيرة
وب ـع ـيــدة ،تـثـيــر إع ـجــاب امل ـشــاهــديــن ،وتـشـيــر إلــى
الـقــدرة الكبيرة والهائلة للطائرة اإللــه ،ولطياريها
من املالئكة .ال شيء ينفلت أو قادرًا على الهروب،
مهما كــان صغيرًا ومـمـ ّـوهــا ،مــن نيرانهم اإللهية
االنتقامية.
مثلها مثل اآللهة .الطائرة اإلسرائيلية تصل إلى
كــل م ـكــان .هــي الـ ــذراع الـطــويـلــة وج ـهــة االف ـتــراس
وملكة الفضاء .أمــا أعــداء إســرائـيــل ،مــن إيرانيني
وعرب ،فهم مجرد جرذان وأرانب ،عليهم فقط أن
ّ
يفروا مذعورين ،إلى جحورهم وأوكارهم.

كــم تثير الـطــائــرة الحربية اإلســرائـيـلـيــة مــن هيبة
وإج ـ ــال ف ــي ق ـلــوب ال ـي ـهــود االســرائ ـي ـل ـيــن ،إنـهــم
يركعون لها .لهذا يتساءلون ،كيف يمكن ،كيف،
ّ
وتحول إلــى أشــاء؟ هــذه إهانة وإذالل
أن تتحطم
وطني يشعر بــه كــل ّ اليهود فــي إســرائـيــل .الذعر
ساد الجميع ،لدى تلقي النبأ الرهيب عن الكارثة.
الشعب ال يريد ،ويرفض التصديق.
قــائــد أرك ــان ســاح الـجــو ،العميد تــومــر ب ــار ،كان
لديه تفسير حول حدث اإلسقاط ،الذي جاء حدثًا
مــا وراء الطبيعة بــأن نجحت ســوريــا فــي إسقاط
طائرة حربية إسرائيلية .قال بار إنها «وقاحة من
السوريني أن أطلقوا صواريخ نحونا» .هذا يعني
أنه كان يفترض بالسوريني أن يسجدوا للطائرة
الحربية اإلســرائـيـلـيــة واالمـتـنــاع عــن استهدافها،
إذ على البشر واجــب والتزام إجــال ّ
تفوق اآللهة.
ّ
لبشري أن يتحدى اإللــه «زي ــوس»؟
وكيف يمكن
لقد خرق السوريون النظام الكوني ،وهذه وقاحة
منهم.
ّ
هــذا تـحــد أللــوهـيــة الـطــائــرة الحربية اإلسرائيلية:
لـيــس م ــن امل ـف ـتــرض بــال ـســوريــن أن يــداف ـعــوا عن
أنفسهم ،بل الصالة كي ترحمهم الطائرة الحربية
اإلسرائيلية.
(روغير الفر« ،هآرتس»)

