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العالم

العالم

فلسطين
رفعت المقاومة الفلسطينية سقفًا عاليًا
أمام حفلة التحشيد اإلسرائيلي على حدود
قطاع غزة ،في وقت مارس فيه الوفد
المصري دور الوسيط البطيء ،على نحو
يكسب العدو وقتًا ال يرى الفلسطينيون
أنهم في ترف إعطائه إياه ،ما يعني أن غدًا
هو يوم حاسم على أكثر من صعيد ،بداللة
أن فعاليات «يوم األرض» انطلقت بصورة
كبيرة وممتدة منذ المساء

غزة تنتظر يومًا حاسمًا:

ال تراجع
عن التحشيد
غزة ــــ هاني إبراهيم
تـتــزامــن االجـتـمــاعــات املكوكية التي
يجريها الوفد املصري في قطاع غزة،
منذ أول من أمس ،للوصول إلى اتفاق
تهدئة يبعد سيناريو املواجهة غدًا
أو بعده ،مع ضغط ميداني ورسائل
مـتـبــادلــة بــن املـقــاومــة الفلسطينية
وال ـعــدو اإلســرائـيـلــي .فعلى األرض،
تواصلت عمليات إطالق «البالونات
الحارقة» و«وحدات اإلرباك الليلي»،
فيما استهدف جيش العدو مطلقي
ّ
البالونات ،كما بث صورًا لتعزيزاته
ال ـع ـس ـكــريــة ع ـلــى ال ـ ـحـ ــدود ،وهـ ــو ما

اسـ ـت ــدع ــى مـ ــن «كـ ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام»،
الجناح العسكري لحركة «حماس»،
اإلشــارة إلى مسؤوليتها عن إطالق
ص ــواري ــخ تــل أب ـيــب أخ ـي ـرًا ،وإرس ــال
تحذيرات إلى العدو.
الوفد املصري ،الــذي وصل في وقت
متأخر من مساء أول من أمــس ،رغم
م ـمــاط ـل ـتــه ف ــي ال ـ ـقـ ــدوم وف ـ ــي تـلـبـيــة
َدعوة «حماس» األسبوع املاضي ،ثم
ق ْصر عمله على االتصاالت الهاتفية،
ع ــاد وأتـ ــى ع ـلــى وج ــه ال ـســرعــة بعد
قصف تل أبيب ،خارجًا إلى األخيرة
وعائدًا منها أمس ،في مشهد تنظر
إلـ ـي ــه ال ـف ـص ــائ ــل ع ـل ــى أن ـ ــه م ـحــاولــة

بموازاة المباحثات ،واصلت وحدات «مسيرات العودة» عملها على طول الحدود أمس (األناضول)

ل ـش ــراء ال ــوق ــت ل ـل ـعــدو الـ ــذي يعيش
ظرفًا حساسًا مع قــرب االنتخابات،
وخاصة مع إعالن «فعاليات املسيرة
املليونية» في ذكرى «يوم األرض».
وفــق مـصــدر تـحــدث إلــى «األخ ـبــار»،
كــانــت الـفـصــائــل ال ـتــي اجـتـمـعــت مع
الــوفــد واضـحــة فــي طرحها أنـهــا لن
تـقـبــل أن ت ـك ــون ه ــذه املـ ــرة مـشــابـهــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان مــن
املفترض أن يتم التوصل فيها إلى
تـ ـف ــاهـ ـم ــات ،وسـ ــرعـ ــان مـ ــا ي ـخــرق ـهــا
االحتالل ،وهو ما دفعها إلى التأكيد
أن الـتـحـشـيــد و«األدوات الـخـشـنــة»
للمسيرات مـسـتـمــران حـتــى موافقة

دخلت «القسام»
على خط التحشيد
ّ
وحذرت من نية إسرائيلية
لعمل عدواني

ال ـعــدو عـلــى ال ـش ــروط الفلسطينية.
وت ـش ـم ــل ش ـ ــروط ال ـف ـص ــائ ــل تـنـفـيـذًا
ً
عاجال للتفاهمات السابقة ،والسماح
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة املـ ـ ـن ـ ــح الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــدخ ـ ــل غ ــزة
(الـقـطــريــة والــدول ـيــة) ،وزيـ ــادة كمية
الـكـهــربــاء الـ ــواردة عـبــر تشغيل خط
 ،161وتوسيع مساحة الصيد ،ورفع
الـقـيــود عـلــى االس ـت ـيــراد والـتـصــديــر
م ــن ال ـق ـطــاع وإل ـي ــه ،وك ــذل ــك الـسـمــاح
بدخول املواد املمنوعة التي يسميها
االحـتــال «ثنائية االسـتـخــدام» .كما
شملت املـطــالــب زي ــادة قيمة املنحة
ال ـق ـط ــري ــة وتـ ـم ــدي ــده ــا س ـت ــة أش ـهــر
أخ ــرى ،بــاإلضــافــة إلــى املــوافـقــة على

مشاريع أخــرى خــارج املنحة تتعلق
ب ــدع ــم  130ألـ ــف أسـ ـ ــرة ف ـق ـي ــرة عـبــر
توفير تموين دائــم بقيمة  80دوالرًا
شهريًا لكل أسرة.
في املقابل ،نقل الوفد املصري طلبًا
ً
إسرائيليًا مشموال بوقف فعاليات
«يوم األرض» غدًا ،ومنع «البالونات
الحارقة» و«اإلربــاك الليلي» ،محذرًا
م ــن أن ــه يـسـتـعــد لــ«عـمـلـيــة عسكرية
شــام ـلــة إذا ك ــان ــت امل ـس ـي ــرات عنيفة
وجرى خاللها قص السلك واجتياز
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود» .وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن
ال ـف ـصــائــل ،ال ـتــي تـعــاطــت بإيجابية
مـ ــع الـ ــوسـ ــاطـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،أوصـ ـل ــت

رســالــة عبرها إلــى رئـيــس الحكومة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
بأنه إذا لم يلتزم العدو التفاهمات،
واس ـت ـخ ــدم ال ـق ــوة امل ـفــرطــة ف ــي وجــه
املتظاهرين ،فــإن األي ــام التي تسبق
االنـتـخــابــات اإلســرائـيـلـيــة «ستكون
مختلفة عــن ســابـقــاتـهــا» ،وسـتــؤثــر
مباشرة في مستقبل نتنياهو .بعد
ذلـ ـ ــك ،عـ ــاد ال ــوف ــد ف ــي وقـ ــت مـتــأخــر
ً
أم ـ ــس ،ح ــام ــا جـمـلــة م ــن امل ــواف ـق ــات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة تـشـمــل ت ـمــديــد املـنـحــة
الـقـطــريــة ،وتحسني وضــع الكهرباء
عبر الـسـمــاح بـشــراء وق ــود للمحطة
ف ــي غ ــزة م ــن دون ض ــرائ ــب ،وزيـ ــادة
مساحة الصيد ،مقابل «عدم اقتحام
ال ـح ــدود» ،لـكــن ال ـعــدو ره ــن التنفيذ
باملزيد من الوقت ،وهــو ما رأت فيه
«حماس» تكرارًا لألسلوب نفسه.
ب ـ ـمـ ــوازاة الـ ـتـ ـف ــاوض غ ـي ــر امل ـب ــاش ــر،
واصلت وحــدات «مسيرات العودة»
عملها عـلــى ط ــول ال ـح ــدود ،وسـ ّـجــل
أمـ ـ ــس إط ـ ـ ــاق ع ـ ـشـ ــرات الـ ـب ــال ــون ــات
الحارقة واملتفجرة إلى مستوطنات
«غ ـ ـ ــاف غ ـ ـ ـ ــزة» ،ف ـي ـم ــا اقـ ـتـ ـح ــم ع ــدد
مــن الـشـبــان الـسـيــاج الـفــاصــل مــرات
ع ـ ـ ــدة ،وخ ـ ــرب ـ ــوا مـ ــواقـ ــع ل ـل ـق ـنــاصــة،
ورد االح ـ ـتـ ــال ب ـق ـصــف م ــن ط ــائ ــرة
استطالع على مجموعة من وحدات
«البالونات» شمال القطاع ،ما أدى
إلى إصابة أربعة من عناصرها.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ت ـط ــرق نـتـنـيــاهــو
ً
إل ــى الــوضــع عـلــى جبهة غ ــزة ،قــائــا
خـ ــال ج ــول ــة أم ـ ــس« :ل ـق ــد ج ـئــت من
ح ـ ـ ــدود غ ـ ـ ـ ــزة ...ق ــاب ـل ــت ق ـ ـ ــادة ال ـف ــرق
واأللــويــة ،وأوع ــزت إليهم أن يكونوا
مستعدين لحملة عسكرية واسعة.
نـقــوم بتشديد ال ـطــوق األم ـنــي ،وقــد
أمرت باستنفار وحشد أكبر عدد من
القوات ،نحن نستعد لحملة واسعة
ال ـن ـط ــاق» .وف ــي م ــا ب ــدا واض ـح ــا أنــه
رد عـلــى الـتـصــريـحــات اإلســرائـيـلـيــة
املتتالية حول التحشيد ،قال مسؤول
في «كتائب القسام» في تصريحات
نقلتها قناة «الجزيرة» مساء أمس،
إن «تـ ـك ــرار الـتـفـعـيــل ال ــذات ــي املـبـكــر
ل ـل ـصــواريــخ يــرجــع إل ــى قـ ــرار ق ـيــادة
املـقــاومــة رفــع جاهزيتها القتالية»،
مـضـيـفــا« :اس ـت ـعــدادنــا الـقـتــالــي جــاء
بـ ـع ــد عـ ـ ــزم االح ـ ـ ـتـ ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ش ــن ع ـم ــل عـ ــدوانـ ــي ع ـل ــى غ ـ ــزة قـبــل
االنتخابات اإلسرائيلية».

تحليل إخباري

ّ
ت ـح ــذر إس ــرائ ـي ــل م ــن ف ـعــال ـيــات «ي ــوم
األرض» عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــدود ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ــزة،
وت ـع ــرب ع ــن خـشـيـتـهــا م ــن تـبـعــاتـهــا،
األم ــر ال ــذي يستلزم منها مــزي ـدًا من
الـتـهــديــدات وع ــرض ال ـق ــوة ،خشية أن
تؤدي الفعاليات إلى تصعيد ،تحرص
ُ
ف ــي ه ــذه ال ـف ـتــرة ع ـلــى إبـ ـع ــاده .وت ـع ـ ّـد
املـ ـسـ ـي ــرة ال ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي دع ـ ــت إل ـي ـهــا
الفصائل الفلسطينية باملناسبة ،أحد
املواضيع الرئيسية إلسرائيل ضمن
سلة مواضيع هي محل تفاوض غير
مباشر بوساطة مصرية ،وال يبدو أن
باإلمكان تحقيق خرق كبير فيها قبل
موعد االنتخابات .والحشد العسكري
على حدود القطاع ،وكذلك التصريحات
وال ـت ـقــاريــر الـتـخــويـفـيــة الـعـبــريــة ،ومــن
بينها تصريح رئـيــس حكومة العدو
بنيامني نتنياهو أمــس عن أنــه أصدر
«أوام ــر» للجيش باالستعداد لخوض
عملية عسكرية واسعة ضد غزة ،هي
ّ
تعزيز موقف
عدة الشغل ،املراد منها ّ
املفاوض اإلسرائيلي ،في ظل ما تراه

تقرير

موسكو ترفض تهديد ترامب:

لن نسحب عسكريينا من فنزويال
ّردت ّموسكو بموقف
متصلب على تهديد ترامب
لوجودها العسكري في
فنزويال ،مؤكدة بقاء خبرائها
العسكريين هناك ،وداعية
في الوقت نفسه واشنطن
وجود
إلى عدم القلق من
ٍ
ال ّ
«يغير ميزان القوة في
المنطقة»
ت ـتــأكــد امل ــؤش ــرات ع ـلــى ج ــدي ــة الـتـحــرك
ال ــروس ــي الـعـسـكــري ف ــي ف ـنــزويــا ،رغــم
كونه رمزيًا في الظاهر وال ُيعرف إلى أي
مدى سيذهب في نشاطه .لكن الواضح
حتى اآلن أن رســائــل موسكو ،مدعومة
م ــن بـ ـك ــن ،ت ـس ـعــى م ـب ـك ـرًا ف ــي تــرسـيــخ
م ـعــادلــة تـجـعــل م ــن امل ـس ــاس بـفـنــزويــا
أم ـ ـرًا أك ـثــر تـعـقـيـدًا م ــن أي وق ــت مـضــى،
ب ـمــا يـحـمــل واش ـن ـطــن ع ـلــى أن تحسب
خـطــواتـهــا بـحــذر أك ـبــر .فــي ه ــذا اإلط ــار،
نـقـلــت وك ــال ــة «إن ـت ــر ف ــاك ــس» الــروس ـيــة،
أمــس ،عــن امللحق العسكري الفنزويلي
فــي مــوسـكــو تــأكـيــده وص ــول عسكريني
روس إل ــى فـنــزويــا «ملـنــاقـشــة الـتـعــاون
في املجال الفني ـ ـ العسكري» .موسكو
تنف األنباء حول وجود جنود
التي لم ِ
لها على األراضي الفنزويلية ،أكدت من
جهتها وصول خبراء روس إلى فنزويال.
وقالت املتحدثة باسم الخارجية ،ماريا
زاخ ـ ــاروف ـ ــا ،أم ـ ــس ،إن ب ــاده ــا أرس ـل ــت
فــري ـقــا م ــن املـتـخـصـصــن إل ــى فـنــزويــا
ملـنــاقـشــة ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري «بـمــوجــب
ط ـل ــب مـ ـق ــدم مـ ــن ح ـك ــوم ــة ك ـ ــاراك ـ ــاس».
وشــددت زاخــاروفــا على أن موسكو «ال
تغير ميزان القوة في املنطقة ،روسيا ال
تهدد أح ـدًا على عكس (املـســؤولــن) في
واشنطن» .وأوضحت أن وصول الخبراء
الـ ـ ــروس إلـ ــى ف ـن ــزوي ــا ي ــأت ــي «بـمــوجــب
بنود اتفاقية للتعاون الفني العسكري
بني الحكومتني» ،مضيفة« :لم يلغ أحد

ه ــذه االت ـف ــاق ـي ــة» .وحـ ــول م ــدة ال ــوج ــود
العسكري الروسي ،زادت بالقول« :إنهم
يعملون على تطبيق االتفاقات املوقعة
فــي مجال التعاون التقني والعسكري.
إل ــى مـتــى؟ ط ــوال امل ــدة الـتــي يحتاجون
إلـيـهــا .ط ــوال امل ــدة ال ـتــي تــراهــا حكومة
فنزويال ضرورية».
املــواقــف الــروسـيــة تــأتــي فــي سـيــاق الــرد
على الـتـهــديــدات األمـيــركـيــة الـتــي بلغت
ح ـ ّـد تــدخــل الــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد
ترامب ،بالقول إن «على الروس مغادرة
فنزويال» ،والتهديد بأن «كل الخيارات»
مطروحة إلخراج موسكو .لكن بالنسبة
إلـ ــى الـ ـ ـ ــروس ،ال م ــوع ــد لـ ـخ ــروج قــريــب
م ــن ك ـ ــاراك ـ ــاس ،ب ـح ـســب ال ـ ــرد ال ــواض ــح
أمــس مــن الكرملني ،وال ــذي رفــض دعــوة
ترامب إلى االنسحاب .إذ علق املتحدث

بدأت كاراكاس باستعادة
التيار الكهربائي أمس بعد
انقطاعه للمرة الثانية
(أ ف ب)

باسم األخـيــر ،ديمتري بيسكوف ،على
التهديدات األميركية بالتأكيد أن قوات
بـ ــاده بــاقـيــة ف ــي ف ـنــزويــا «طـ ــوال امل ــدة
الــازمــة» بالنسبة إلــى كــاراكــاس .ودعــا
بيسكوف واشنطن إلــى عــدم القلق من
العالقات الروسية الفنزويلية ،وأضاف
ّ
إن بالده ال تبلغ الواليات املتحدة كيف
ت ــدي ــر ع ــاق ــات ـه ــا ال ـخ ــارج ـي ــة ،وت ـتــوقــع
املعاملة نفسها و«االح ـت ــرام املـتـبــادل».
ّ
التصلب الروسي إزاء املوقف األميركي
الرافض ّلتعاون موسكو مع كاراكاس،
ب ـم ــا ي ـع ــقــد م ـه ـمــة االن ـ ـقـ ــاب األم ـي ــرك ــي
هناك ،يجعل من البعد الدولي للصراع
أشـ ــد ت ـع ـق ـي ـدًا ،وي ـس ـل ــط األضـ ـ ـ ــواء عـلــى
ك ـي ـف ـي ــة خـ ـ ـ ــروج رد الـ ـفـ ـع ــل األمـ ـي ــرك ــي
وخـطــوة واشـنـطــن الـتــالـيــة ،وخصوصًا
أن املــؤشــرات تشي بــأن موسكو ليست
وحيدة في قرار تزخيم الدعم لكاراكاس،
وإنـمــا تحظى بمساندة صينية جدية.
وم ـ ـ ــن ش ـ ـ ــأن تـ ـع ــزي ــز وج ـ ـ ـ ــود الـ ـخـ ـب ــراء
العسكريني الروس أن يبقي أمل الفريق
االن ـق ــاب ــي ب ـق ـيــادة خـ ــوان غ ــواي ــدو ،في
ً
تدخل عسكري أميركي ،ضئيال بعض
الشيء.
هــذه األج ــواء تأتي في ظل موعد تحرك
جديد يروج له غوايدو ملواجهة السلطة
بـعــد مــوقـعــة ال ـح ــدود الـكــولــومـبـيــة ،هو
ال ـ ـسـ ــادس م ــن ن ـي ـس ــان /أب ــري ــل امل ـق ـبــل،
وي ـط ـلــق ع ـل ـيــه «ع ـم ـل ـيــة الـ ـح ــري ــة» .وفــي
وق ـ ــت ج ـ ــدد ف ـي ــه غـ ــوايـ ــدو الـ ــدعـ ــوة إل ــى
أن ـص ــاره لـلـتـظــاهــر غـ ـدًا ال ـس ـبــت ،أعلنت
السلطات فــي الـبــاد تجريد األخـيــر من
منصبه كنائب ورئيس للبرملان ،ومنعه
م ــن م ـمــارســة وظ ـي ـفــة نـيــابـيــة طـ ــوال 15
عامًا .القرار أعلنه املراقب العام للدولة،
مرجعًا أسبابه إلى وجود «مخالفات في
سجالته املالية» ،قبل أن يسارع غوايدو
إل ـ ــى رف ـ ــض الـ ـ ـق ـ ــرار .ف ــي األثـ ـ ـن ـ ــاء ،ب ــدأت
كــاراكــاس باستعادة التيار الكهربائي،
بعد انقطاعه للمرة الثانية خالل شهر،
وهو ما عزاه الرئيس نيكوالس مادورو
إل ـ ــى «هـ ـج ــوم إره ـ ــاب ـ ــي» طـ ـ ــاول مـنـشــأة
«جـ ـ ـ ــوري» ال ـك ـه ــروم ــائ ـي ــة ،ي ـق ــف وراءه
«اليمني الشيطاني املنحرف».

تقرير
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تل أبيب مطالب فلسطينية ال تستطيع
تلبيتها ،حتى إن أرادت ذلــك ،في هذه
الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست
املقرر إجراؤها في التاسع من الشهر
املقبل.
ه ــذا االس ـت ـح ـقــاق االن ـت ـخــابــي ه ــو ما
ي ـم ـثــل ن ـق ـطــة ال ـض ـع ــف اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ف ــي امل ـ ــدى امل ـب ــاش ــر إزاء غ ـ ــزة .إذ إن
إسرائيل معنية بفرض الـهــدوء ومنع
التصعيد إلى أن تتجاوز االستحقاق
بـ ــا تـ ـش ــوي ــش ي ـس ـب ـق ــه ،فـ ــي م ـقــابــل
سـعــي امل ـقــاومــة السـتـغــال التموضع
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي امل ـم ـت ـن ــع عـ ــن امل ــواج ـه ــة
أو الـتـسـبــب ف ـي ـهــا ،لـتـحـقـيــق مـصــالــح
ترتبط بالحصار الجائر .لذلك ،وتحت
سقف املواجهة التي يشترك الجانب
الفلسطيني أيضًا في االمتناع عنها،
تتحرك أفعال الطرفني ما دون الحرب،
وإن كانت األقوال والتهديدات ،وتحديدًا
مــن إســرائ ـيــل ،مـفــرطــة وال ت ـتــاءم مع
أفعالها.
ومـ ـ ـ ــع إدراك أن تـ ـ ــل أبـ ـ ـي ـ ــب م ـع ـن ـيــة
بــاالس ـت ـجــابــة ل ـج ــزء م ــن الـتـسـهـيــات
االق ـت ـص ــادي ــة م ــن دون ف ـ ّـك الـحـصــار

ً
كـ ــامـ ــا ،ك ــي ت ـم ـنــع ان ـف ـج ــار غـ ــزة فــي
وج ـه ـه ــا ،ف ـ ــإن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات تـمـنـعـهــا
خشية خسارة ناخبني يمينيني ،على
خلفية االت ـهــام املحتمل بـ«التساهل»
مع الفلسطينيني .والفترة التي تفصل
الطرفني عن االنتخابات ُت ّ
عد من ناحية
إسرائيل تهديدًا ،فيما يــراهــا الجانب
الفلسطيني فرصة .املفارقة أيضًا أن
املـتـنــافـســن عـلــى الـنــاخـبــن ي ــرون في
ّ
التصعيد ،وتعثر نتنياهو في مواجهته،
فرصة يراهنون عليها لكسب املزيد
مــن األص ــوات فــي صـنــاديــق االق ـتــراع،
وهو ما ّ
يفسر اإلكثار من التصريحات
ضد الفلسطينيني واملطالبة باملواجهة
العسكرية بال أي أبعاد عملية.
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة صـ ـ ـ ــراع اإلرادات هـ ــذا،
ب ــن ال ـفــرصــة وال ـت ـهــديــد ،تـحـتــاج قـيــادة
املـقــاومــة إلــى الـعـمــل ،وإن مــع صعوبات
موضوعية ،على إفهام نتنياهو تحديدًا
أن إمــرار التسهيالت االقتصادية ورفع
مستواها ،وتحديدًا ما قبل االنتخابات،
سيكون أقل سوءًا من ناحية انتخابية،
قياسًا بما سيحدث جــراء تصعيد قد
يـنـفـلــت إل ــى مــواج ـهــة ت ـكــون تــداعـيــاتـهــا

الميدان قد يشهد
تصعيدًا ،مع أن اليد
اإلسرائيلية غير
رخوة على الزناد
كارثية عليه .على هــذه الخلفيات ،بات
كل يوم حتى االنتخابات مفتوحًا على
احتماالت كانت استثنائية وغير مقدر
حدوثها .يعني ذلك أن امليدان قد يشهد
تصعيدًا أو أكـثــر ،مــع أو دون مناسبة
مباشرة ،وإن كانت اليد اإلسرائيلية غير
رخوة إلى اآلن على الزناد كي ال ّ
تسبب
خسائر بشرية وتصعيدًا في أعقابها.

«يوم األرض» واحتماالت
التصعيد
يمكن فهم الخشية اإلسرائيلية من
فـعــالـيــات ال ـغــد ت ـحــدي ـدًا ،واأليـ ــام الـتــي

ستليها حتى  9نيسان /أبريل املقبل،
ما يستدعي من إسرائيل تموضعني
ع ـس ـكــريــن :دف ــاع ـي ــا وه ـج ــوم ـي ــا ،مــع
فــاعـلـيــة سـيــاسـيــة وإعــام ـيــة م ــؤازرة
لـ ــردع الـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن ج ـهــة ،ومــن
جهة أخرى تكوين جاهزية عسكرية
مل ــواج ـه ــة إم ـك ــان ان ـف ــات ال ــواق ــع إلــى
مــواجـهــة .فالخشية اإلســرائـيـلـيــة من
ال ـت ـحــرك الـفـلـسـطـيـنــي غـ ـدًا (الـسـبــت)
ع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري بشكل
الفت (موقع «واال» اإلخباري وغيره):
«يـسـتـعــد الـجـيــش عـبــر تـمــركــز كبير
لـ ـل ــدب ــاب ــات والـ ـقـ ـن ــاص ــة وال ـ ـطـ ــائـ ــرات
املسيرة ملواجهة التحرك الفلسطيني
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاص ـ ـ ــف» .إذ إن الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات
االستخبارية «ال تبشر بالخير» ،مع
الـخـشـيــة مــن أن يقتحم املـتـظــاهــرون
ال ـس ـيــاج وي ـح ــاول ــوا «خ ـط ــف» ج ـنــود،
األمـ ــر الـ ــذي اس ـتــدعــى ت ـعــزيــز «فــرقــة
غزة» بناقالت الجند املدرعة ،مع نشر
وحدات النخبة واستقدام أخرى على
خلفيات وقائية .ووفق مصادر أمنية
رفـيـعــة ،هـنــاك «خـشـيــة فعلية مــن أن
تقدم (حركة) حماس على مفاجآت».

هذه التقديرات تعتقد إسرائيل أن من
املـفـيــد نـشــرهــا ،ظـنــا منها أنـهــا بذلك
تــدفــع ال ـق ـيــادة الفلسطينية إل ــى لجم
املتظاهرين ،وتساعد في الوقت نفسه
املفاوض اإلسرائيلي الــذي يستهدف
تـلـيــن امل ـطــالــب الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وإم ــرار
«ي ــوم األرض» واألي ـ ــام الـفــاصـلــة عن
االنتخابات بهدوء ومن دون تصعيد،
تــوازيــا مــع االس ـت ـعــداد لـلـمــواجـهــة في
ُّ
ح ــال ت ـعــذر الـتــوصــل جــزئـيــا ومؤقتًا
إلى تهدئة برعاية مصرية.
ً
بناء على ذلك ،يبدو الجانب املصري،
الجهة «الـحـيــاديــة» بــن الفلسطينيني
واالح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال ،جـ ـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ مــن
مــرك ـبــات امل ـش ـهــد ،ورب ـم ــا م ــع أهـمـيــة
مضاعفة في هذه املرحلة جراء إرادة
االمـتـنــاع عــن التصعيد أو التصعيد
املضبوط من الجانبني .الدور املصري
فــي الـشـكــل هــو الــوس ـيــط ال ــذي ينقل
رســائــل الـتـهــديــد والـتـهــدئــة والـشــروط
وت ـض ــاده ــا ،وبـ ــات تــأث ـيــره مـضــاعـفــا
قياسًا بما مضى .حول هذه النقطة،
ت ـت ـحــدث ال ـت ـقــاريــر ال ـع ـبــريــة ع ــن دور
مهم للوفد في الحؤول دون التصعيد

والـخــروق في فعاليات «يــوم األرض»
واملـ ـسـ ـي ــرة الـ ـت ــي ت ـخ ـش ــى إس ــرائ ـي ــل
تـبـعــاتـهــا .ومـهـمــة الــوفــد هــي الـتـجــول
املتواصل على حدود القطاع واملناطق
الـتــي تـفـصــل املـتـظــاهــريــن عــن مــواقــع
ال ـع ــدو ملـنــع أي «ت ـع ـ ٍّـد عـلــى ال ـس ـيــادة»
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة أو ت ـخ ـطــي ال ـس ـي ــاج أو
إطالق نار قناصة على وحدات جيش
الـعــدو ،التي استقدمت تـعــزيــزات آلية
ض ـخ ـمــة مل ـن ــع ظـ ـه ــور الـ ـجـ ـن ــود مـنـعــا
الستهدافهم.
ف ــي املـحـصـلــة ،ي ــوم غ ــد مـفـتــوح على
ً
احـ ـتـ ـم ــاالت ال ـت ـص ـع ـيــد ،وصـ ـ ــوال إل ــى
ال ـ ـتـ ــراشـ ــق ال ـ ـ ـنـ ـ ــاري ب ـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن،
وه ــي فــرضـيــة ال يـمـكــن اسـتـبـعــادهــا
م ـه ـمــا ك ــان ــت اإلشـ ـ ـ ــارات الـ ــدالـ ــة عـلــى
خــاف ـهــا ،وه ــو مــا يـفـســر الـتـعــزيــزات
واالس ـت ـعــدادات اإلســرائـيـلـيــة الوقائية
وك ــذل ــك ال ــردعـ ـي ــة ،وإن كـ ــان اإلف ـ ــراط
ف ــي تـظـهـيــرهــا ي ـحـ ّـد فـعــالـيـتـهــا ج ــراء
تكرار هذه «الحركات االستعراضية»
فــي أوق ــات غـيــر مـتـبــاعــدة فــي الـفـتــرة
األخيرة ،من دون أن تستتبع بترجمة
على األرض.

اإلمارات تدعو إلى الحوار مع إسرائيل
 ...من فوق الطاولة
ت ـحــت ع ـن ــوان «الـ ـس ــام» أي ـض ــا ،طــرحــت
اإلم ــارات على شركائها العرب ،االنتقال
مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال مـ ــن تـحــت
ال ـطــاولــة إل ــى فــوق ـهــا .ه ــذه ه ــي خــاصــة
حديث وزيــر الــدولــة للشؤون الخارجية
أن ـ ـ ـ ــور ق ـ ــرق ـ ــاش ،أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن «الـ ـتـ ـح ــول
االستراتيجي» في العالقة مع االحتالل.
ورأى قرقاش ،كما نقلت عنه صحيفة «ذا
نــاشـيــونــال» الـتــي تـصــدر مــن أب ــو ظبي،
أن «الـ ـق ــرار ال ـع ــرب ــي» الـ ــذي «ات ـخ ــذ منذ
س ـن ــوات عـ ــدة» ب ـعــدم ال ـت ـحــاور مـبــاشــرة
مــع االحـتــال «ك ّــان خاطئًا» بالنظر إلى
املاضي ،ألنه «عقد مساعي التوصل إلى
حل على مدى عقود» ،علمًا بأن التواصل
اإلماراتي ـ ـ اإلسرائيلي املباشر لم ينقطع
منذ سنوات ،سواء على صعيد محادثات
ث ـن ــائ ـي ــة ع ـل ـن ـيــة ملـ ـس ــؤول ــن إم ــاراتـ ـي ــن
مـ ــع آخـ ــريـ ــن إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ،عـ ـل ــى غـ ــرار
ل ـقــاء س ـف ـيـ َـري اإلمـ ـ ــارات والـبـحــريــن لــدى
واشنطن يوسف العتيبة ،وعبد الله بن
راشد آل خليفة ،رئيس حكومة االحتالل،
بنيامني نتنياهو ،فــي «كــافــي ميالنو»
في واشنطن ،في مــارس /آذار  ،2018أو
ّ
على صعيد التعاون األمني ،الذي تجلت
آخ ـ ــر ف ـص ــول ــه أم ـ ــس ف ــي ك ـش ــف وس ــائ ــل
إع ــام إسرائيلية أن اإلمـ ــارات ستشارك
إلى جانب إسرائيل في مناورة عسكرية

في اليونان في األول من نيسان /أبريل
املقبل.
وال يقصد قرقاش بـ«الحل» أو «السالم»
ـذي تقترحه
الـ ــذي يـتـحــدث ع ـنــه ،ذل ــك الـ ـ ّ
«مبادرة السالم العربية» وتتبناها بالده،
وال ـتــي عـلــى أســاسـهــا انـتـقــدت أب ــو ظبي
وعــواصــم خليجية أخ ــرى ق ــرار الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ،دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،االعـ ـت ــراف
بـ«سيادة إسرائيل» على هضبة الجوالن
ّ
التي احتلتها فــي ســوريــا فــي حــرب عام
ً
 ،1967ب ــل يـقـصــد ب ــوض ــوح «حـ ــا» آخــر
على غرار ما بات ُيعرف بـ«صفقة القرن»،
فـهــو ي ــرى أن ــه «إذا اسـتـمــرت بـنــا الـحــال
(أ ف ب)

على النهج الحالي (في تنمية العالقات
م ــع إس ــرائ ـي ــل) ،فــأعـتـقــد أن ال ـح ــوار (مــع
االحـ ـت ــال) خ ــال  15ع ــام ــا س ـي ـكــون عن
امل ـســاواة فــي الحقوق فــي دول ــة واح ــدة»،
فــي إشـ ــارة إل ــى إس ـقــاط «ح ــل الــدولـتــن»
ال ــذي اعـتـبــر أن ــه «ل ــن ي ـكــون مـجــديــا ،ألن
وج ــود دول ــة (فلسطينية) مضمحلة لن
يكون عمليًا» على ّ
حد تعبيره ،علمًا بأن
تـعــاون اإلمـ ــارات فــي وضــع بـنــود «الحل
األميركي» لم يعد خافيًا.
يميز قرقاش «بني أن يكون لديك قضية
ُ
سياسية ،وأن تبقي خطوط االتصاالت
مـ ـفـ ـت ــوح ــة» ،فـ ــي تـ ـب ــري ــر ل ـ ــ«االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح»
اإلمــاراتــي املـتــزايــد على االح ـتــال ،ســواء
م ــن خ ــال ال ـت ـعــاون ال ـت ـجــاري بـمـشــاركــة
وف ــود إســرائـيـلـيــة فــي مــؤت ـمــرات ،آخــرهــا
مــؤت ـمــر امل ـن ــدوب ــن امل ـف ــوض ــن لــات ـحــاد
الــدولــي لــاتـصــاالت فــي دب ــي ،أو زي ــارات
«سياحية» على غرار زيارة وزيرة الثقافة
والــريــاضــة اإلســرائـيـلـيــة ،مـيــري ريغيف،
ملسجد الشيخ زايــد في أبــو ظبي ،أو من
خ ــال املـشــاركــة فــي مـســابـقــات ريــاضـيــة،
آخ ــره ــا ب ـطــولــة «األوملـ ـبـ ـي ــاد الـ ـخ ــاص ـ ـ
األلعاب العاملية  »2019التي أقيمت على
ملعب مدينة زايد في أبو ظبي قبل عشرة
أيام.
(األخبار)

