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العالم

العالم

فلسطين بقدر ما كان القرار األميركي في نقل السفارة إلى القدس المحتلة ،يحمل رمزية سلب عاصمة فلسطين
ّ
ليمهد لمرحلة عملية جديدة عنوانها العريض ،تصفية «قضية
التاريخية ،جاء قرار وقف تمويل «األونروا» بالكامل،
فلسطين» ،من بوابة «حق العودة» ،وتحويلها إلى أزمة الجئين تخنق دول الجوار ،وتحاصر مقاومي االحتالل

قرار أميركي بوقف
تمويل «األونروا»:

ترامب يشطب حق العودة
لم تكن قرارات وتوجهات زعماء «البيت
األب ـيــض» يــومــا لغير خــدمــة إســرائـيــل،
ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب ،منذ
وصـلــت إل ــى الـحـكــم ،شــرعــت فــي تنفيذ
خطوات عملية هي األخطر على مصير
القضية الفلسطينية ،والفلسطينيني،
كما على دول جــوار فلسطني ،بــدءًا من
ن ـقــل ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة إل ــى ال ـق ــدس،
ً
ووص ــوال أمــس إلــى إعــان وقــف تمويل
«وكــالــة األم ــم املـتـحــدة إلغــاثــة وتشغيل
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن» (األونـ ـ ـ ــروا).
هـ ــذا اإلعـ ـ ـ ــان ،ال ـ ــذي جـ ــاء ب ـعــد تمهيد
طويل من الجانب األميركي ،يستهدف

 463ألف الجئ
في لبنان
ي ـب ـلــغ عـ ــدد ال ــاج ـئ ــن امل ـس ـج ـلــن على
لوائح «األونروا» في لبنان ،وفق تقرير
ص ــادر ع ــن الــوكــالــة ف ــي شـهــر كــانــون
ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام 463664 ،2017
الجـئــا ،منهم أكـثــر مــن  36ألــف تلميذ
ف ــي الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ،2017- 2016
موزعني على  67مدرسة .وفي مجال
الصحة ،بلغ مجموع زي ــارات املرضى
السنوية إلــى مــرافــق تدعمها الــوكــالــة،
أكثر من مليون زائــر .أما املستفيدون
من برنامج شبكة األمــان االجتماعي،
فــزاد على ال ــ 60ألــف حــالــة .وفــي قطاع
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وت ـح ـســن املـخـيـمــات،
بلغ عدد الوظائف التي تم استحداثها
لالجئني الفلسطينيني جــراء تداخالت
البرنامج نحو  440وظيفة ،فيما فاق
عدد املوظفني املحليني الـ 3آالف.

(األخبار)

ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر إنـ ـه ــاء «حـ ــق الـ ـع ــودة»
لالجئني الفلسطينيني فــي كــل العالم،
وي ـه ــدد بـخـلــق أزم ــة حـســاســة ومـعـقــدة
في بلدان الجوار ،وبخاصة في بلد مثل
لبنان .ومن خلف ذلك كله ،هو يؤسس
ملحاولة إف ــراغ فكرة املطالبة بفلسطني
كـبـلــد للفلسطينيني م ــن دون غـيــرهــم،
وإحـ ـب ــاط أي ف ـعــل م ـق ــاوم ض ــد الـكـيــان
اإلسرائيلي املحتل .ولطاملا شكل وجود
الالجئني الفلسطينيني في دول الجوار،
مسألة خالفية ،استثمرت في السياسة
وغيرها ،ولكنه في الوقت نفسه ،ساهم
فــي تكوين وعــي وذاكـ ــرة ،تــربــت عليها
أجـ ـي ــال م ــن رافـ ـض ــي وج ـ ــود إس ــرائ ـي ــل.
الـيــوم ،تحاول إدارة ترامب إعــدام فكرة
«ال ـ ــاج ـ ــئ» ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي املـ ـه ـ ّـج ــر مــن
ّ
لتحوله إلــى مثل غيره
أرض ــه املحتلة،
مــن الــاجـئــن ممن تعاني بلدانهم من
إشـ ـك ــاالت أم ـن ـيــة أو ك ـ ــوارث طـبـيـعـيــة،
ولكنه ـ ـ على خالفهم ـ ـ مجرد من وطن
يعود إليه .تعويم الالجئني في الخارج،
مـ ـق ــرون ــا ب ـجـ ـه ــود إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـت ـهــويــد
وطمس جميع املعالم الفلسطينية في
ال ــداخ ــل ،ه ــو ن ـهــج إلل ـغ ــاء ش ـعــب ،ومــن
خ ـل ـفــه ف ـل ـس ـطــن .وال ض ـي ــر ،بــالـنـسـبــة
للواليات املتحدة وإسرائيل ،من تحويل
قضية الــاجـئــن إل ــى أزم ــة تخنق دول
الجوار ـ وبخاصة التي ما زالــت تعتبر
فـلـسـطــن أرضـ ــا مـحـتـلــة .أمـ ــس ،أعلنت
وزارة الخارجية األميركية ،إنهاء تمويل
«وكــالــة األم ــم املـتـحــدة إلغــاثــة وتشغيل
الــاج ـئــن الـفـلـسـطـيـنـيــن» (األونـ ـ ـ ــروا)،
واص ـفــة إيــاهــا بــ«املـنـحــازة فــي شـكــل ال
يمكن إصــاحــه» .وقالت الناطقة باسم
الــوزارة هيذر نويرت ،إن إدارة الرئيس
دونالد ترامب ترى أن «األون ــروا» ّتزيد
«إل ــى مــا ال نهاية وب ـصــورة مضخمة»
أعـ ـ ـ ــداد الـفـلـسـطـيـنـيــن ال ــذي ــن يـنـطـبــق
عليهم وضع الالجئ ،مضيفة أن املشكلة
«ت ـت ـع ـ ّـدى ال ـح ــاج ــات الـتـمــويـلـيــة وع ــدم
تحقيق تقاسم متوازن في األعباء» بني

اعتراف واشنطن حصرًا بالجيل األول من الالجئين يقلصهم إلى ( %10أ ف ب)

ّ
املانحني ،بل تتصل بـ«نموذج األونــروا
نفسه» .وسبق ملستشار األمــن القومي
األم ـيــركــي ج ــون بــولـتــون أن مـ ّـهــد لهذا
الـ ـق ــرار ف ــي زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة لفلسطني
املحتلة ( 19آب الفائت) ،حيث استنكر
قيام األونروا بما ّ
سماه «توريث» صفة
الالجئ ،مكررًا الدعاية الصهيونية التي
تزعم أن الالجئني هــم الجيل األول من
الذين «خرجوا» من فلسطني عام ،1948
وأن أبناءهم وأحفادهم ليسوا الجئني!
ويـ ـن ــدرج الـ ـق ــرار ال ـج ــديــد ض ـمــن خطة
كاملة كــانــت قــد تحدثت عنها وسائل
ـدد 3549
إع ــام إســرائـيـلـيــة (راجـ ــع ال ـعـ ُ
فــي  27آب) ،وتتضمن خـطــوات أوالهــا
نشر تقرير عن عدد الالجئني وتقليص
إح ـص ــائ ـه ــم إلـ ــى ن ـح ــو ن ـص ــف مـلـيــون
( %10مــن عــددهــم الـحـقـيـقــي) ،مـقــارنــة
بأكثر من خمسة ماليني وفقًا لالعتراف
ال ـ ــدول ـ ــي و«األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» .أمـ ـ ــا امل ــرح ـل ــة
الثانية ،فستكون بإعالن إدارة ترامب
س ـح ــب االع ـ ـتـ ــراف ب ــال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ورف ـ ــض
ّ
تعريف الالجئ املتبع فيها ،في إشارة
إلــى «نـقــل مكانة الــاجــئ عبر الـتــوارث
بــن األجـ ـي ــال» ،ثــم ستكتفي واشـنـطــن
بـ ــاالع ـ ـتـ ــراف بـ ــ«املـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـســام ـيــة

لشؤون الالجئني» كوكيل عن قضيهم.
وسيعقب ذلك وقف امليزانيات وتمويل
فـ ـع ــالـ ـي ــات «األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» وأن ـش ـط ـت ـه ــا،
ت ـحــدي ـدًا ف ــي الـضـفــة املـحـتـلــة واألردن،
املـنـطـقـتــن الـلـتــن ال تـعـيـشــان أزم ــة أو
«نزاعًا» وفق الرؤية األميركية.
وه ـ ـ ـ ـ ــذا سـ ـ ـي ـ ــؤدي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره إل ـ ـ ــى ع ـجــز
«األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» ع ـ ـ ــن تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ املـ ـهـ ـم ــات
الـ ـت ــي وج ـ ـ ــدت مـ ــن أجـ ـلـ ـه ــا .وف ـ ــي ه ــذه
الـحــالــة ،سـيـحـ ّـول مـلــف الــاجـئــن وفــق
البروتوكول إلى «املفوضية السامية»
( ،)UNHCRاألم ــر ال ــذي أظ ـه ــره البند
ال ـثــانــي وال ـع ـش ــرون م ــن الــوثـيـقــة الـتــي

«حماس» لألمم
المتحدة :ال نقبل
أي تحسينات على
حساب «األونروا»

ت ـح ـم ــل ال ـ ــرق ـ ــم ،13/17/HCR/GIP
وت ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن إرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات وتـ ــوج ـ ـهـ ــات
توضيحية بخصوص املــادة ( 1د) من
اتفاقية  1951الخاصة بوضع الالجئني
القانوني ،التي صدرت أواخر  2017من
دون أن ي ـع ـتــرض عـلـيـهــا أح ــد (راج ــع
العدد  3357في  27كانون األول .)2017
وبــالـطـبــع ،ال تـعـتــرف املـفــوضـيــة بحق
ال ـعــودة ،بــل ستضع خـيــارات محدودة
أم ــام الــاج ـئــن :ال ـع ــودة الـطــوعـيــة إلــى
الـبـلــد األص ـل ــي (غ ـيــر وارد ف ــي الـحــالــة
الفلسطينية بعد اعتراف األمم املتحدة
ب ــإس ــرائ ـي ــل عـ ــام  ،)1949أو ال ـتــوطــن
ف ــي ب ـلــد ال ـل ـجــوء (ه ـنــا ي ـخــرج الــاجــئ
مــن نـطــاق خــدمــات املـفــوضـيــة فــي حــال
ح ـصــولــه ع ـلــى جـنـسـيــة ب ـلــد يستطيع
حـ ـم ــايـ ـت ــه ،وه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــل يـ ـسـ ـق ــط حــق
ال ـعــودة لـكــل الفلسطينيني فــي األردن
م ـمــن ي ـح ـم ـلــون أرق ــام ــا وط ـن ـيــة تثبت
أردنيتهم ،ويمثل هؤالء  %41من أعداد
ال ــاج ـئ ــن امل ـس ـج ـلــن ل ــدي ـه ــا) .وال ـحــل
األخير توطني الالجئني في بلد ثالث،
أي أن املفوضية ستعمل كوكيل توطني
«بتعاون دولي».
تبعًا لـهــذا األم ــر ،وفــي خـطــوة متقدمة
ملـعــالـجــة وق ــف الـتـمــويــل عـبــر تقليص

تقرير

ّ
تتجسس على الحريري ومتعب وتميم ...برعاية إسرائيلية!
اإلمارات
ع ـ ــدد امل ــوظـ ـف ــن ف ـ ــي الـ ــوكـ ــالـ ــة (وه ـ ــم
الجئون أساسًا) ،أصدر املفوض العام
ل ــ«األون ــروا» ،بيير كرينبول ،تعميمًا
ي ـق ـض ــي ب ـم ـن ــح املـ ــوظ ـ ـفـ ــن امل ـح ـل ـيــن
املـ ـعـ ـيـ ـن ــن بـ ـعـ ـق ــود دائـ ـ ـم ـ ــة أو ع ـق ــود
محدودة األجل ،فرصة «الترك الطوعي
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي» مـ ــن الـ ــوكـ ــالـ ــة .وحـ ــدد
الـتـعـمـيــم م ــدة ثــاثــن يــومــا يستطيع
املوظفون خاللها تقديم طلبات الترك
الطوعي ،أي حتى السادس والعشرين
مــن الشهر ال ـجــاري .وأش ــارت الوكالة
إلى «محدودية األمــوال املتوافرة لدى
الــوكــالــة وال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة الـقـصـيــرة»
حاثة بذلك على االستعجال في تقديم
الطلبات ،لكنها أكدت أن ذلك مسموح
ملن خدم  10سنوات على األقل .ويشار
إلــى أن «الـتــرك الطوعي االستثنائي»
ً
أك ـث ــر ش ـم ــوال م ــن «ال ـت ـقــاعــد الـطــوعــي
املـبـكــر» ال ــذي اق ـتــرح فــي وق ــت ســابــق،
ألن ــه سـيــزيــد ع ــدد املــوظـفــن الــذيــن قد
يرغبون فــي تــرك الخدمة مــن الوكالة
هذا العام.
وم ــن ال ــواض ــح أن ال ـع ـمــل ع ـلــى إن ـهــاء
«األون ـ ــروا» أو تقليص خدماتها إلى
مــا دون املـسـتــوى املـقـبــول فلسطينيًا
ي ـج ــري ع ـل ــى خـ ـط ــوات ت ــدري ـج ـي ــة مــن
ال ـج ــان ـب ــن األمـ ـي ــرك ــي واإلس ــرائ ـي ـل ــي،
مــع االل ـت ـفــات إل ــى أن تــل أب ـيــب حــذرت
واشـنـطــن مــن الـضـغــط ب ـصــورة تنهي
ع ـمــل ال ــوك ــال ــة ف ــي غ ــزة حــال ـيــا (راج ــع
الـ ـع ــدد  3541ف ــي  14آب) .ح ـت ــى أن ــه
على رغــم إعــان «األون ــروا» بــدء العام
ال ــدراس ــي ال ـجــاري فــي مــوعــده املـحــدد
(راجــع العدد  3546في  21آب) ،فإنها
أصـ ـ ـ ــدرت ب ـي ــان ــا ت ــذك ــر ف ـي ــه أن ال ـحــد
األعلى للطالب في الصف الواحد هو
خمسون طالبًا في املباني التابعة لها،
زائدة بذلك  10طالب على الصف ،كما
زادت ع ــدد الـحـصــص الــدراس ـيــة على
املعلمني.
إلى ذلك ،علمت «األخبار» أن «حماس»
أرس ـ ـل ـ ــت عـ ـب ــر الـ ــوس ـ ـطـ ــاء ال ــدولـ ـي ــن
رســالــة إل ــى األم ــم املـتـحــدة قــالــت فيها
إن ـهــا ال تـقـبــل أي تـحـسـيـنــات فــي غــزة
ع ـلــى ح ـســاب «وك ــال ــة غ ــوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني» (األونروا) ،أو
أن يحول جــزء مما كــان يدفع للوكالة
مل ـص ـل ـح ــة مـ ـش ــاري ــع داخـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع،
مطالبة إيــاهــم بـ«تحسني الــوضــع في
غزة عبر إيجاد  50ألف وظيفة بصورة
ع ــاج ـل ــة لـلـمـتـعـطـلــن ع ــن ال ـع ـم ــل ،مــع
ض ــرورة إع ــادة الــوظــائــف الـتــي ألغيت
في األونروا».
(األخبار)

«فتح» تحرج القاهرة مع الفصائل وتشكو مالدينوف
غزة ــــ هاني إبراهيم
بينما يواصل مبعوث «الـســام» في
الشرق األوسط ،نيكوالي مالدينوف،
م ـ ـسـ ــاع ـ ـيـ ــه لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول إل ـ ـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق
تهدئة فــي قـطــاع غ ــزة ،بــالـتــوازي مع
ال ـج ـهــود امل ـصــريــة ،ت ــواص ــل السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة مـســاعـيـهــا ع ـلــى أكـثــر
مــن مـحــور ملـنــع تنفيذ أي تـهــدئــة أو
تحسني فــي ال ـق ـطــاع ،إذ وص ــل األمــر
إل ـ ــى الـ ـتـ ـق ــدم ب ـش ـك ــوى رس ـم ـي ــة ضــد
مالدينوف في األمم املتحدة.
وف ــق م ـصــدر فلسطيني ت ـحــدث إلــى
ّ
تسببت السلطة وحركة
«األخ ـب ــار»،
«فتح» في إحــراج السلطات املصرية
أم ــام الفصائل الفلسطينية ،بعدما
كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـس ـب ــق بـ ـع ــودة
الفصائل إلى العاصمة القاهرة بعد
لقاء جمع جهاز «املخابرات العامة»
ب ــ«ف ـتــح» إلقـنــاعـهــا بــاالن ـض ـمــام إلــى
االجتماعات حــول كــل مــن املصالحة
والتهدئة ،إذ قررت االعتذار ورفضت
حضور أي اجتماع ،األمر الذي اضطر
املـخــابــرات املصرية إلــى االعـتــذار من

ً
الفصائل ،طالبة تأجيل السفر ثالثة
أيــام نظرًا إلــى سفر وزيــر املخابرات
ع ـبــاس كــامــل فــي جــولــة طــارئــة على
عدد من الدول.
ومنذ االعـتــذار املـصــري الــذي مضى
عليه أسبوع ،لم تتواصل «املخابرات
الـ ـع ــام ــة» مـ ــع ال ـف ـص ــائ ــل ل ـل ـت ـش ــاور،
األمــر الــذي يشير إلى وجــود عقبات
وض ـع ـت ـه ــا «ف ـ ـتـ ــح» وال ـس ـل ـط ــة أمـ ــام
املصريني جراء األنباء التي تحدثت
ع ــن ت ـق ــدم ك ـب ـيــر ف ــي م ـلــف ال ـت ـهــدئــة.
وخـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ع ـمــدت
«فـ ـت ــح» إلـ ــى تـنـفـيــذ ح ـم ـلــة إعــام ـيــة
ودبلوماسية ملواجهة تجاوزها في
غ ــزة بـعــد ت ـقــدم مـبــاحـثــات الـتـهــدئــة،
وق ـي ــل إن ـه ــا س ـت ـقــدم ورق ـ ــة مـكـتــوبــة
خ ـ ـ ــال أس ـ ـبـ ــوعـ ــن لـ ـ ــأطـ ـ ــراف ح ــول
ال ـت ـه ــدئ ــة ،ك ـم ــا ت ـح ــدث أخـ ـيـ ـرًا قــائــد
«حـمــاس» فــي غــزة ،يحيى السنوار،
ّ
خ ــال ل ـقــائــه م ــع ال ـك ــت ــاب واملـحـلـلــن
قبل يومني.
ف ــوق ذل ــك ،ذه ـبــت الـسـلـطــة أب ـعــد من
معارضة التهدئة واتـهــام «حـمــاس»
بالسير في «صفقة القرن» األميركية

لـ ـتـ ـس ــوي ــة الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
وقدمت شكوى بحق مالدينوف في
األمم املتحدة .وقال أحمد مجدالني،
وهـ ـ ــو عـ ـض ــو «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ملنظمة التحرير» ،مبررًا الشكوى ،إن

«مالدينوف ودولة قطر يعمالن على
ت ـمــريــر املـ ـش ــروع األم ـي ــرك ــي ف ــي غــزة
وتصفية القضية».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن رئـيــس الـسـلـطــة ،مـحـمــود عـبــاس،

مبرر الشكوى أن مالدينوف وقطر يعمالن على «تمرير المشروع األميركي» (آي بي ايه)

يسعى إلى إيقاف الحراك السياسي
الـ ـج ــاري ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ب ـعــدمــا تـقــدم
بـ ـطـ ـل ــب إل ـ ـ ــى امل ـ ـصـ ــريـ ــن بـ ــوقـ ــف أي
خطوات تجاه غــزة ،ألنه ذاهــب خالل
الـشـهــر امل ـقـبــل إل ــى «خ ـط ــوات كـبـيــرة
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تستخدم اإلم ــارات برامج ّ
تجسس إسرائيلية ضد
م ـعــارضــن ف ــي ال ــداخ ــل أو الـ ـخ ــارج ،وأح ـيــانــا ضد
م ـس ــؤول ــن ُي ـف ـت ــرض أن ـه ــم «أص ـ ــدق ـ ــاء» ،م ــن خــال
استغالل «ذك ــاء» الهواتف املحمولة ،لتحويلها إلى
أجـهــزة ّ
تجسس .رئـيــس الحكومة سعد الحريري،
ووزير الحرس الوطني السعودي السابق متعب بن
عبد الله ،كانا ،إلى جانب صحافيني ونشطاءِ ،م َّمن
تجسست أبو ظبي عليهم ،بحسب رسائل بريدية
ُ
ّ
سربتها صحيفة «نيويورك تايمز» أمس ،استخدمت
ُ َّ َ
فــي دع ــوي ــن قـضــائـيـتــن م ـقــدمــتــن ض ــد مجموعة
« ،»NSOالتي تتخذ من األراضــي املحتلة ّ
مقرًا لها،
وتــم رفعهما الخميس فــي إســرائـيــل وق ـبــرص ،من
ِق َبل مواطن قطري وصحافيني ونشطاء مكسيكيني
ّ
التجسس هذا.
استهدفهم برنامج
حـ َ
ـن خـطـفــت الـسـعــوديــة ال ـحــريــري وأج ـبــرتــه على
يستطع
االسـتـقــالــة فــي تـشــريــن الـثــانــي  ،2017لــم
ِ
أحــد فــي البداية تحديد السبب الرئيسي مــن وراء
«ضـ ــرب ال ـج ـنــون» الـ ــذي أق ــدم ــت عـلـيــه املـمـلـكــة في
حينه .صدرت تحليالت كثيرة حول أسباب إقدام
الرياض على «فعلتها» املأثورة ،ومنها ربط «األسر»
بسلسلة االعتقاالت التي طالت أمراء ورجال أعمال
وم ـســؤولــن اتـهـمـهــم مـحـمــد بــن سـلـمــان بــال ـتـ ّ
ـورط
في صفقات سرقة وفساد ،ومنهم الحريري عبر
«س ـعــودي أوج ـيــه» .ومــن األخ ـبــار الـتــي تـ ّـم الـتــداول
بها آنــذاك هي ّ
تجسس اململكة على الحريري في

تقرير

مزايدات الداخل اإلسرائيلي متواصلة:
ِّ
لنصف قيادة «حماس» في غزة
ال يلغي انتظار التهدئة
والجهود المبذولة من
أطرافها في القاهرة
المزايدات الداخلية اإلسرائيلية
التي تصل إلى الحد األقصى
من التطرف .مزايدات
يقودها في هذه المرحلة
نفتالي بينت الذي يدعو
إلى مواجهة غزة عسكريًا
واغتيال القيادات فيها
يحيى دبوق

فـ ــي األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ل ـت ـغ ـي ـيــر وض ــع
ف ـل ـس ـطــن كـ ــي ت ـص ـي ــر دول ـ ـ ــة دائ ـم ــة
الـعـضــويــة» .ووف ــق مستشاره نبيل
ً
شعث ،سيلقي عباس خطابًا شامال
فــي الجمعية الـعــامــة لــأمــم املتحدة
ف ــي أيـ ـل ــول امل ـق ـب ــل ،يـل ـيــه ع ـقــد دورة
جديدة لـ«املجلس املركزي» واتخاذ
قــرارات عــدة« ،لتكون مفتاح الحملة
املقبلة ملواجهة كل املخططات التي
ت ـع ـص ــف ب ــالـ ـقـ ـضـ ـي ــة» .كـ ــذلـ ــك ،ذك ــر
مـنــدوب فلسطني فــي األمــم املتحدة،
رياض منصور ،أن «القيادة ستتقدم
خـ ـط ــوات إض ــاف ـي ــة ن ـحــو الـعـضــويــة
ال ـك ــام ـل ــة ع ـب ــر ق ـ ـ ــرار س ـت ـط ــرح ــه فــي
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لتحسني الــوضــع
ال ـق ــان ــون ــي ل ــدول ــة ف ـل ـس ـطــن ،تـلـبـيــة
ل ـل ـق ـيــام ب ــدوره ــا بــال ـكــامــل كــرئـيــس
ملـجـمــوعــة  77وال ـص ــن طـ ــوال الـعــام
امل ـق ـبــل  ،»2019م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه في
ح ــال ص ــدر قـ ــرار م ــن مـجـلــس األم ــن
ي ــوص ــي ب ـع ـض ــوي ــة دولـ ـ ــة فـلـسـطــن
ف ــي األمـ ـ ــم ،فـ ــإن فـلـسـطــن ت ـم ـلــك في
الجمعية العامة ثلثي األصوات التي
ّ
ستصوت لنيلها العضوية.

ب ـيــروت .األخـيــر ك ــان ،عـلــى مــا يـبــدو ،تـحــت مجهر
ّ
تتجسس عليه هي
املراقبة ،لكن الجهة التي كانت
دولة اإلمارات ،وفق «نيويورك تايمز» ،التي أشارت
إل ــى أن «اإلم ــارات ـي ــن طـلـبــوا مــراقـبــة هــاتــف رئـيــس
الوزراء اللبناني ،سعد الحريري» .وهذه املعلومات
أدرجتها الصحيفة في تقرير قالت فيه إن «حكام
اإلمــارات يستخدمون برنامج ّ
تجسس إسرائيليًا
َ
اخترقوا بواسطته هواتف معارضيهم وخصومهم
في الداخل وفي الخارج ،ومنها هواتف أمير دولة
قـطــر ،قــائــد ال ـحــرس الــوطـنــي الـسـعــودي (الـســابــق)
متعب بن عبد الله الذي كان ُيعتبر في ذلك الوقت
ً
منافسًا محتمال لــولــي الـعـهــد محمد بــن سلمان،
وصـحــافـيـ ّـن ومـثـقـفــن ع ــرب» .وذك ــرت الصحيفة
األم ـيــرك ـيــة أن ال ــرس ــائ ــل اإلل ـك ـتــرون ـيــة ل ــم تكشف
ّ
التجسس على رئيس حكومة لبنان ،لكنها
موعد
تحدثت «عن تقاعسه في الوقوف بوجه حزب الله
أو التصدي له».
ّ
وفـقــا للرسائل املـســربــة ،عندما عــرضــت مجموعة
« »NSOعلى اإلماراتيني تحديثًا باهظًا لتكنولوجيا
ّ
التجسس ،أرادوا التأكد من مــدى قدرتها ،فسألوا
عبر البريد اإللكتروني« :هل يمكن للشركة تسجيل
هواتف أمير قطر؟ ماذا عن هاتف األمير السعودي
الـقــوي الــذي قــاد الـحــرس الوطني للمملكة؟ أو مــاذا
عن تسجيل هاتف رئيس تحرير صحيفة عربية
ف ــي لـ ـن ــدن؟» .وجـ ــاء الـ ــرد ب ـعــد أرب ـع ــة أي ـ ــام ،بــإرفــاق

َ
تسجيلني يناسبان «الطلب» ،هما عبارة عن مكاملات
للصحافي السعودي عبد العزيز الخميس (رئيس
تحرير جريدة «الـعــرب» اللندنية سابقًا) ،الــذي أكد
لـ«نيويورك تايمز» أنه أجرى املكاملات ،وأنه لم يكن
يـعـلــم أن ــه ك ــان ت ـحــت امل ــراق ـب ــة .وب ـح ـســب الــرســائــل
ّ
املسربة ،طلب اإلماراتيون أيضًا اعتراض مكاملات
هاتفية فــي قطر منذ الـعــام  ،2014أي قبل األزمــة
الخليجية بنحو  3أعوام.
ت ــدح ــض ال ــرس ــائ ــل املـ ـس ــرب ــة ،ب ـح ـســب «ن ـي ــوي ــورك
تايمز» ،مزاعم الشركة املتكررة بأنها «غير مسؤولة
عن أي مراقبة غير قانونية» تجريها الحكومات التي
ّ
التجسس اإلماراتية،
تشتري برامجها .ففي قضية
تتهم الــدعــوى الـقـضــائـيــة إح ــدى شــركــات «»NSO
ّ
التجسس على مسؤولني حكوميني أجانب،
بمحاولة
خصوصًا أنـهــا نجحت فــي تسجيل مكاملات عبد
العزيز الخميس .ولفتت الصحيفة االنتباه إلــى أن
ّ
التجسس اإلسرائيلية إلى اإلمارات ال يتم
بيع برامج
بغير موافقة وزارة الدفاع اإلسرائيلية ،كون االحتالل
يعتبرها سالحًا.
وتلقفت قطر تقرير «نيويورك تايمز» ،لتصدر وزارة
خارجيتها بيانًا الليلة املاضية ّ
تعبر فيه عن «القلق»
من املعلومات املنشورة ،الفتة إلى أن «الكشف يطرح
أسـئـلــة ع ــدة ح ــول ج ــذور األزم ــة الخليجية الحالية
ومدة التخطيط لها».
(األخبار)

ط ـ ــال ـ ــب ع ـ ـضـ ــو «املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
املصغر للشؤون األمنية والسياسية»
(الكابينت) في تل أبيب ،وزير التربية،
نفتالي بينت ،حكومة العدو بخطوات
أك ـث ــر ح ــزم ــا ف ــي م ــواج ـه ــة ق ـط ــاع غــزة
وتنامي تهديد الفصائل الفلسطينية
فيه .قــارن بينت بني تهديد حــزب الله
املـتـنــامــي ،ال ــذي وصــل إلــى الـحــد الــذي
يـمـكـنــه ض ــرب أي نـقـطــة ف ــي فلسطني
املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ج ـ ـ ـ ـ ــراء حـ ـ ـي ـ ــازت ـ ــه ت ــرس ــان ــة
تعاظمت ألكـثــر مــن  150ألــف صــاروخ
خالل سنوات مضت ،وبني قدرة حركة
«ح ـم ــاس» ال ـتــي تـتـنــامــى ب ــدوره ــا من
دون أن ت ـحــرك إس ــرائ ـي ــل ســاك ـنــا ،في
إش ـ ـ ــارة م ـن ــه إل ـ ــى ام ـت ـنــاع ـهــا ع ــن شــن
الـحــرب عـلــى رغــم أثـمــانـهــا وتبعاتها.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن املـ ـس ــؤول ــن ال ـحــال ـيــن
على طــاولــة ال ـق ــرارات ،فــي تلميح إلى
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو
ووزيـ ـ ـ ـ ــر األمـ ـ ـ ــن أف ـ ـي ـ ـغـ ــدور ل ـي ـب ــرم ــان،
يتجابنون أمام «حماس» ،التي تملي
على إسرائيل ،وفق تعبيره ،أجندتها
األمنية وقرارات الحرب والسلم.
في مقابلة مع اإلذاع ــة العبرية أمس،

أضــاف بينت أن الجيش «يعلم جيدًا
أم ــاك ــن ت ـخــزيــن ال ـص ــواري ــخ ف ــي غ ــزة،
وبــإمـكــانــه ،كـمــا عـلـيــه ،أن يعمل فــورًا
عـلــى تــدمـيــرهــا وتــدمـيــر كــل منظومة
اإلن ـ ـتـ ــاج الـ ـص ــاروخ ــي ف ــي ال ـق ـط ــاع».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :أنـ ـ ـ ــا مـ ــع ت ـص ـف ـي ــة قـ ـي ــادة
حـمــاس والـقـيــام هـنــاك (فــي غ ــزة) بما
نـفـعـلــه ف ــي ال ـض ـف ــة .ألن ـه ــم إذا كــانــوا
ال يـطـلـقــون ال ـن ــار عـلـيـنــا ف ــي الـضـفــة،
ف ــأن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ال يسمح
لـهــم بــرفــع رأس ـهــم ،وه ــذا مــا يـجــب أن
يـحــدث فــي غ ــزة» .ومنعًا لـلــوقــوع في
االسـتـنـتــاجــات املـغـلــوطــة ،ك ــام بينت
وتهديداته غير موجهة إلى غزة ،وإن
كــانــت كــذلــك ف ــي ال ـش ـكــل ،ب ــل مــوجـهــة
إلــى الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،وفــي سياق
ص ــراع ــه ع ـلــى صـ ـ ــدارة ال ـت ـط ــرف لــدى
اليمني وناخبيه ،ضد نتنياهو نفسه،
وأكـ ـث ــر ض ــد ل ـي ـب ــرم ــان الـ ـ ــذي يـسـعــى
ّ
ّ
بينت لـلـحـلــول مـحــلــه ،وت ــول ــي وزارة
ً
األمن بدال منه في الحكومة املقبلة.
فــي الــواقــع ،ال يصعب كـثـيـرًا التفريق
ب ــن م ــواق ــف وت ـصــري ـحــات املـســؤولــن
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن م ـمــن
هـ ــم خ ـ ـ ــارج دائ ـ ـ ـ ــرة إص ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـق ـ ــرارات
وتنفيذها ،كما حــال رئيس الحكومة
ووزيـ ــر األمـ ــن ،وب ــن وزراء يطمحون
إلــى تــولــي هــذه املـنــاصــب ،مــا يدفعهم
إل ــى ال ـت ـطــرف ف ــي امل ــواق ــف ،ومـحــاولــة
توهني خصومهم فــي السلطة ،مــع أو
مــن دون عــاقــة فعلية مــع الـتـحــديــات
األمـ ّـ ـنـ ـ ـي ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل .وب ـي ـن ــت
ي ـمــثــل ال ـن ـس ـخــة ال ـحــال ـيــة م ــن ن ـمــوذج
السياسيني اإلسرائيليني االنتهازيني
والساعني دومًا في املزايدات وتظهير
أق ـصــى الـتـطــرف لـكـســب ود الجمهور
اليميني ،بــأال يــدع كبيرة أو صغيرة
ت ـضـ ّـر وت ــوه ــن خ ـصــومــه الـسـيــاسـيــن
مــن دون أن يستغلها ل ــإض ــرار بهم.
يـحــاول وزي ــر التربية أن يظهر نفسه
أنه كان لينهي التهديدات الفلسطينية
وغ ـيــر الفلسطينية ل ــو ك ــان ف ــي ســدة

ال ـقــرار ،وتـحــديـدًا باستخدام الـحــروب
واالق ـت ــدار الـعـسـكــري اإلســرائـيـلــي ،مع
اإلص ـ ــرار عـلــى أن الـثـنــائــي نـتـنـيــاهــو-
ل ـي ـبــرمــان ي ـج ـب ـنــان ع ــن اس ـت ـخــدام ـهــا.
يـعـيــد بـي ـنــت ،ف ــي ذلـ ــك ،مـشـهــد رئـيــس
الــوزراء السابق أريئيل شارون عندما
ك ــان ف ــي امل ـعــارضــة إل ــى أن تـغـيــر بعد
ت ــولـ ـي ــه رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـ ــل ب ــات
صــاحــب مصطلح «ف ــي ضـبــط النفس
ً
ّ
«تمهله» طويال
ق ـ ّـوة» ،فــي إش ــارة إلــى
لـلــرد على العمليات الفلسطينية في
األراضي املحتلة.
امل ـ ـش ـ ـهـ ــد نـ ـفـ ـس ــه كـ ـ ـ ــان قـ ـ ــد تـ ـ ـك ـ ــرر مــع
نتنياهو في مواجهة شــارون ،وكذلك
ف ــي مــواج ـهــة إي ـه ــود أوملـ ـ ــرت ،ث ــم جــاء
ل ـي ـب ــرم ــان لـ ـي ــزاي ــد ع ـل ــى وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
ال ـســابــق مــوش ـيــه ي ـع ـلــون ،وي ـع ـلــن أنــه
لو تولى وزارة األمــن لكان صفى «بال
تـ ـ ــردد وخـ ـ ــال  48سـ ــاعـ ــة» م ـســؤولــي

المشهد نفسه
كان قد تكرر مع
نتنياهو في
مواجهة شارون

«ح ـمــاس» ،ومــن بينهم رئـيــس املكتب
السياسي إسماعيل هنية ،األمر الذي
ّ
ابتعد عنه لدى توليه املنصب ،تمامًا
كما فعل من سبقه بعد تهديداتهم .مع
ذلك ،تهديدات بينت ،وإن كانت لألذن
اإلســرائـيـلـيــة ،فإنها ّ
تعبر عــن ضائقة
قرارات في مواجهة غزة ،إذ ال يبدو أن
هناك قدرة فعلية على مواجهة تبعات
تحقيق املصالح اإلسرائيلية األمنية

بــال ـقــوة الـعـسـكــريــة ال ـتــي ي ـطــالــب بها
بينت ،من خارج طاولة القرارات .لو كان
ليبرمان قادرًا على تنفيذ ما يطالب به
بينت ،وهو الــذي ال يقل تطرفًا وعداء
للفلسطينيني ،لكان ترجم كل التطرف
املمكن بال إبطاء ،مهما كانت األثمان
امل ـق ــدر أن يــدفـعـهــا الـفـلـسـطـيـنــي .لـكــن،
بوصفه يقف على رأس سلم املسؤولية
السياسية للمؤسسة العسكرية ،بات
يدرك كما تدرك املؤسسة نفسها ،أن ما
بني تشخيص املصلحة األمنية وبني
ال ـقــدرة الفعلية عـلــى تحقيقها فــروقــا
قد تضيق أو تتسع ،وتبعًا لها تضيق
وت ـت ـســع خـ ـي ــارات إس ــرائـ ـي ــل .ع ـنــدئــذ،
يضطر ليبرمان وغـيــره إلــى التراجع
أمــام التهديدات ،والبحث عن خيارات
أخرى قد تكون غير متطرفة ،بل ربما
الـتـعــايــش مـعـهــا .والـســاحــة اللبنانية
طوال  12عامًا خير دليل على ذلك.
على ذلك ،ال عالقة بني تهديدات بينت
وإمـكــان أن تكون املــواجـهــة العسكرية
الواسعة مقبلة ضد غزة ،أكانت مقبلة
فعليًا أم ال .فــا عــاقــة بــن تـهــديــداتــه
ً
وكــون اتفاق التهدئة مقبال على فشل
كامل أو جزئي ،سواء أكان الفشل مقدرًا
مــن نــاحـيــة فعلية أم ال .كــذلــك ،ومنعًا
للتحليالت املغلوطة التوجه األكبر في
التهديدات شأن داخلي وسجال بيني
ومــزايــدات بني خصوم سياسيني ،مع
أرجـحـيــة معتبرة ج ـدًا ،ألن ال إش ــارات
ك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ـلـ ــى خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات «ح ــربـ ـجـ ـي ــة»
واس ـع ــة ،ف ــي ح ــال تــولــي بـيـنــت وزارة
األمـ ــن خـلـفــا ل ـل ـيـبــرمــان .وال ـثــابــت إلــى
اآلن أن اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــا اإلســرائ ـي ـل ـيــة
امل ـف ـع ـلــة ت ـج ــاه غ ــزة ه ــي م ــا ورد على
لسان وزيــر األمــن الحالي ،رأس الهرم
الـسـيــاســي لـلـجـيــش ،الـ ــذي أك ــد أن تل
أبـيــب تعمل عـلــى الــوقـيـعــة بــن سكان
غ ــزة و«حـ ـم ــاس» ،وه ــي اسـتــراتـيـجـيــة
ً
ج ــدي ــدة تـمـثــل دل ـي ــا آخ ــر عـلــى ضيق
خيارات إسرائيل وإمكاناتها الفعلية
في مواجهة الخيار املقاوم.

