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العالم

فلسطين

لمسربي العقارات :أهالي بيت لحم يطردون ث
ًا
ر
جدا
السلطة
ّ
وه َم َغ َار َة
الة ُي ْد َعىَ .أ َّما َأ ْن ُت ْمَ ،ف َج َع ْل ُت ُم ُ
لص ِ
ِ«إ َّن َب ْي ِتي َب ْي ٌت ِل َّ
وص!» ،هكذا خاطب يسوع المسيح َمن طردهم عندما
ُل ُص ٍ
دخل ساحة الهيكل ،وهكذا فعل أهالي بيت لحم خالل
إحياء ذكرى الميالد وفق التقويم الشرقي .إذ للمرة األولى
ال تسير المراسم وفق البروتوكول المعتاد ،بعدما أعاق
المئات زيارة بطريرك الروم األرثوذكس المتهم ببيع عقارات
إلسرائيل ،فيما عملت «السلطة» على تأمين موكبه ،ثم على
تعويضه باستقبال رسمي ،حضره محمود عباس بنفسه
بعدما رفض رؤساء بلديات المحافظة مالقاة ثيوفيلوس
رام اهلل ــ األخبار
رغ ــم الـسـخــط الـشـعـبــي ال ــواس ــع على
زي ــارة الـبـطــريــرك ثيوفيلوس الثالث
مل ــديـ ـن ــة بـ ـي ــت ل ـ ـحـ ــم ،ج ـ ـنـ ــوب ال ـض ـفــة
املحتلة ،واالحـتـجــاجــات الـتــي نظمت
لعرقلة دخــولــه كنيسة املـهــد إلحـيــاء
عيد امليالد وفق التقويم الشرقي ،فإن
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود
ع ـب ــاس ،تـجــاهــل مـطــالــب الـجـمــاهـيــر،
وأصر على إحسان استقبال البطريرك
املتهم ببيع وتسريب عقارات (بيوت
وأراض) إلسرائيل.
ٍ
وعـ ـق ــب ان ـت ـه ــاء االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،ج ــاء
ع ـب ــاس ب ــرف ـق ــة ش ـخ ـص ـيــات رس ـم ـيــة،
ك ــرئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء رام ـ ــي ال ـح ـمــدال ـلــه،
ورئـ ـي ــس «امل ـ ـخـ ــابـ ــرات» م ــاج ــد ف ــرج،
وجـ ـ ـل ـ ــس إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ث ـي ــوف ـي ـل ــوس
م ـش ــارك ــا ف ــي قـ ـ ـ ّـداس مـنـتـصــف الـلـيــل
الذي ُيقام ضمن مراسم أعياد امليالد،
رغ ــم أن الـسـلـطــة ت ـقــول إن ـهــا تـحــارب
تسريب الـعـقــارات ملصلحة االحـتــال
رسميًا أو الجمعيات االستيطانية.
وي ـت ـه ــم الـ ـبـ ـط ــري ــرك ب ـم ــواف ـق ـت ــه عـلــى
إبـ ـ ــرام ص ـف ـقــات أس ـف ــرت ع ــن تـســريــب
أراض وعـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــارات مـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة إلـ ــى
شــركــات استيطانية إســرائـيـلـيــة ،إما
ب ــال ـب ـي ــع املـ ـب ــاش ــر ل ـل ـع ــدو وإم ـ ــا عـبــر
ـرق م ـل ـت ــوي ــة ك ــال ـت ــأج ـي ــر ل ـع ـشــرات
طـ ـ ـ ٍ
ال ـس ـن ــن .وي ـع ــود أص ــل ال ـق ـض ـيــة إلــى
عام  ،2005حينما انتخب ثيوفيلوس
بطريركًا بــاإلجـمــاع ،ومــا لبث أن برز

نــزل برفقة موكبه إلــى بــاب الكنيسة
خشية وص ــول املـتـظــاهــريــن إل ـيــه .في
املقابل ،عمل أمــن السلطة على تأمني
طوق
الحماية للبطريرك ،عبر فــرض
ٍ
كــامــل فــي طــريــق م ــرور مــوكـبــه وقمع
املتظاهرين.
ورغـ ــم أن مـحــافــظ بـيــت لـحــم جبرين
ً
ال ـب ـكــري ،مـمـثــا ع ــن ع ـب ــاس ،ووزي ــرة
ال ـس ـيــاحــة روال م ـعــاي ـعــة ،ع ـمــا على
استقباله رسميًا قبل حضور رئيس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ف ـ ـ ــإن ب ـ ـلـ ــديـ ــات بـ ـي ــت ل ـحــم
وبـ ـي ــت س ــاح ــور وبـ ـي ــت ج ـ ــاال وآالف
املسيحيني ق ــرروا مقاطعته ،مــا حدا
بــه إل ــى تــأجـيــل دخــولــه «امل ـه ــد» حتى
الــواحــدة ظهرًا .وكــان آالف ّالناشطني
عبر مــواقــع الـتــواصــل قــد دشـنــوا قبل
زي ــارة البطريرك بــأيــام حملة واسعة
(#امل ـه ــد_ل ــن_ت ـخ ــون) رف ـضــا ل ـلــزيــارة
وبـ ـ ـي ـ ــع أراضـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــف امل ـس ـي ـح ــي
لإلسرائيليني ،كما طالبوا بمقاطعة
ثيوفيلوس وعزله من منصبه.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «كـ ـلـ ـكـ ـلـ ـيـ ـس ــت»
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة قـ ــد ك ـش ـف ــت عـ ــن إب ـ ــرام

صـ ـفـ ـق ــة سـ ــريـ ــة ت ـ ــم ب ـم ــوج ـب ـه ــا ب ـيــع
أراض وقفية فــي أحـيــاء غــرب القدس
تتبع الكنيسة األرثــوذكـسـيــة لبلدية
الـعــدو بغرض استثمار رجــال أعمال
إســرائ ـي ـل ـيــن .وذكـ ــرت الـصـحـيـفــة في
عــددهــا ال ـصــادر خ ــال تـمــوز املــاضــي
أن «ال ـص ـف ـق ــة ت ـش ـمــل  500دون ـ ــم مــن
أراضـ ـ ــي ال ـب ـطــريــرك ـيــة األرث ــوذك ـس ـي ــة

تكشف وثائق وتحقيقات عن
عمليات بيع كبيرة لإلسرائيليين
وافق عليها البطريرك

اسـ ـم ــه فـ ــي ج ـم ـل ــةٍ مـ ــن ص ـف ـق ــات بـيــع
أوق ـ ـ ـ ــاف م ـس ـي ـح ـيــة ت ـت ـب ــع لـلـكـنـيـســة
األرثوذكسية ،منها ما ُعرف بـ«صفقة
ب ــاب ال ـخ ـل ـيــل» ،وت ـش ـمــل ب ـيــع فـنــدقــي
َ
املوجودين
«اإلمـبـيــريــال» و«الـبـتــراء»
ف ــي ب ــاب الـخـلـيــل ف ــي مــدي ـنــة ال ـقــدس
املحتلة ،ومــا يتبع لهذه الـفـنــادق من
م ـح ــال ت ـجــاريــة ف ــي امل ـبــانــي نـفـسـهــا،
إضافة إلى عقارات أخرى داخل البلدة
ال ـقــدي ـمــة تـتـبــع أوق ـ ــاف الـبـطــريــركـيــة،
بحجة الحاجة إلى مال.
عملت السلطة على تأمين موكب ثيوفيلوس ثم تعويض استقباله بحضور رئيس السلطة (أ ف ب)
ك ـ ــذل ـ ــك ،اسـ ـتـ ـنـ ـك ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون
االس ـت ـق ـبــال الــرس ـمــي الـ ــذي ح ـظــي به
ال ـب ـطــريــرك م ــن ال ـس ـل ـطــة ،ف ــي ظ ــل أنــه
«يأتي عقب تهديد العدو اإلسرائيلي
بــاج ـت ـيــاح مــدي ـنــة ب ـيــت ل ـحــم إلدخ ــال
ثيوفيلوس بالقوة ومنع اعتراضه»،
فـ ـيـ ـم ــا ب ـ ـ ــرر ع ـ ـ ــدد قـ ـلـ ـي ــل االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
ال ــرس ـم ــي لـ ـ ــدواع تـتـعـلــق ب ــ«ال ــوح ــدة
الوطنية».
وتـسـبــب االح ـت ـج ــاج ،ف ــي ســابـقــة هي
األولـ ـ ــى م ــن ن ــوع ـه ــا ،ف ــي ع ـ ــدم تـلـقــي
ثيوفيلوس الترحيب املـعـتــاد عشية
دخوله كنيسة املهد وفق البروتوكول،
ب ـ ــل اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ب ـ ــاألح ـ ــذي ـ ــة والـ ـبـ ـي ــض
وال ـن ـفــايــات ،وه ـتــافــات« :ال ـخــايــن بــرا
برا ...أرض الكنيسة حرة» ،كما تناثر
زجاج إحدى سيارات موكب البطريرك
بفعل الــرشــق بــالـحـجــارة .وألول مرة
مـنــذ سـنــن ،لــم يتمكن الـبـطــريــرك من
م ـغ ــادرة س ـيــارتــه لـلـمـشــي عـلــى بــاط
ساحة املهد كاملعتاد وفق املراسم ،بل

ف ــي الـ ـق ــدس ت ـق ــع ف ــي ح ــي ال ـطــال ـب ـيــة
وح ــي املـصـلـبــة وع ــدة أح ـيــاء أخ ــرى».
وآنذاكّ ،
قدم نحو  300شخص شكوى
لــدى النائب العام في السلطة ،أحمد
براك ،بحق ثيوفيلوس ،ومجمعه في
القدس املحتلة ،لبيعه وتسريبه أمالك
الفلسطينيني للعدو.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،تـ ـكـ ـش ــف وثـ ــائـ ــق

«ويكيليكس» وج ــود تــدخـ ٍـل أميركي
لـ ــدى الـ ـع ــدو ل ــاعـ ـت ــراف بــال ـب ـطــريــرك
ثيوفيلوس الـثــالــث مـقــابــل الـتــزامــات
منه فــي «صفقة بــاب الخليل» املشار
إل ـي ـهــا .ووف ـق ــا ل ـلــوثــائــق عـيـنـهــا ،قــال
بطريرك الــروم األرثــوذكــس كيريوس
ثيوفيلوس الثالث ،خالل لقائه امللحق
ال ـس ـيــاســي األم ـي ــرك ــي ف ــي  18كــانــون
األول ،2007إن ال ــوزي ــر اإلســرائ ـي ـلــي
رافـ ـ ــي ايـ ـت ــان أبـ ـل ــغ ال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة فــي
القدس مطلع ذلك الشهر أن «الحكومة
اإلسرائيلية اعترفت بي ،لكنني أنتظر
وثــائــق رسمية منها ،وهــي إج ــراءات
تقنية».
في الوثائق نفسها ،يؤكد ثيوفيلوس
أن بطريركيته «ستحترم االتـفــاقــات
ال ـســاب ـقــة م ــع ال ـح ـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
ك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ،وت ـ ـع ـ ــام ـ ــل ق ـ ـض ـ ـيـ ــة األمـ ـ ـ ـ ــاك
األرثــوذك ـس ـيــة الـيــونــانـيــة فــي الـقــدس
الـ ـش ــرقـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ب ــاعـ ـه ــا ال ـب ـط ــري ــرك
ال ـ ـسـ ــابـ ــق أرن ـ ـ ـيـ ـ ــوس ل ــإس ــرائ ـي ـل ـي ــن
كمسألة قانونية» .كما تكشف وثيقة
س ـ ــري ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن «ويـ ـكـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس»

تحليل إخباري

خطة نتنياهو :أحفاد الالجئين ليسوا الجئين!
علي حيدر
بـعــد إع ــان الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،دون ــال ــد تــرامــب،
الـ ـق ــدس ع ــاص ـم ــة ل ـل ـك ـيــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ت ــوال ــت
الـقــرارات السياسية والخطوات القانونية في تل
أبيب ،التي تستهدف كل العناوين املفترض أنها
قضايا عالقة ويـجــري بحثها وحلها فــي إطــار
ت ـســويــة نـهــائـيــة ب ــن الـسـلـطــة وإس ــرائ ـي ــل .فعلى
مستوى الضفة املحتلة ،أصدرت اللجنة املركزية
لحزب «الليكود» قرارًا بضمها إلى إسرائيل عبر
ّ
وصدق الكنيست
ضم املستوطنات املقامة عليها،
عـلــى قــانــون «ال ـق ــدس امل ــوح ــدة» ،واآلن ج ــاء دور
قضية الالجئني.
م ــن ه ـنــا ،ل ــم ي ـكــن قـ ــرار قـضـيــة تـقـلـيــص تـمــويــل
«وكــالــة غــوث وتشغيل الــاجـئــن الفلسطينيني»
(األون ـ ـ ــروا) فــي ه ــذا الـتــوقـيــت أمـ ـرًا عــرضـيــا ،ولــم
يـكــن ط ــرح ــه ،أمـيــركـيــا وإســرائ ـي ـل ـيــا ،ف ــي أعـقــاب
سلسلة قرارات وخطوات من الطرفني ،إال امتدادًا
ً
واسـتـكـمــاال ملخطط مــرســوم بــدقــة ،كما يكشف
سـيــاق ال ـق ــرار ومـضـمــونــه ،وي ـهــدف إل ــى تصفية
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .ل ــذل ــك ،ك ــان ــت م ـســارعــة
نتنياهو إلــى إعــان تأييده قــرار تــرامــب تقليص
ً
تمويل «األونروا» باعتباره مدخال إلنهاء مشكلة
الالجئني الفلسطينيني عبر إبقائهم حيث هم.
وقضية الالجئني الفلسطينيني نظريًا هي إحدى

القضايا العالقة بني السلطة والكيان اإلسرائيلي،
ّ
ً
وحــلـهــا ك ــان مــؤجــا حـتــى الـتــوصــل إل ــى تسوية
ن ـهــائ ـيــة ل ـل ـص ــراع ب ـي ـن ـه ـمــا .وق ـب ــل ق ـ ــرار ت ــرام ــب
وبعده ،يوجد إجماع إسرائيلي على رفض عودة
الالجئني الفلسطينيني في أي تسوية مفترضة،
خاصة أن هذا األمر يهدد الهوية اليهودية للدولة
ويقوض استمرارها ويقلقها أمنيًا .في املقابل،
يعني مجرد تبني خيار التسوية السياسية مع
الكيان اإلسرائيلي بالضرورة االستعداد لصيغة
تطمئن اإلسرائيلي ،والبحث عن حلول للقضية
خارج إطار العودة.
وكما عمد األميركي إلى محاولة تصفية قضية
القدس عبر حسم املوقف منها ،قبل أي تسوية
نـهــائـيــة ،يعمد هــو واإلســرائـيـلــي إل ــى تصفية ما
بقي من قضايا متعلقة بقضية الالجئني ،حتى
ال يبقى هناك أي ذكر لهذه القضية ،على قاعدة
أنه لم يعد يوجد الجئون كي تبحث عودتهم إلى
فلسطني املـحـتـلــة .وانـسـجــامــا مــع م ـبــدأ التناغم
والتكامل بني واشنطن وتــل أبيب ،حــرص مكتب
نتنياهو على أن يؤكد في بيان أن رئيس الحكومة
«يدعم النهج الدقيق الــذي يتبناه الرئيس ترامب
ويــؤمــن ب ـضــرورة اتـخــاذ خـطــوات عملية لتغيير
املوقف الذي تخلد بموجبه األونروا».
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،نقلت صحيفة «ه ــآرت ــس» عن
مصدر ديبلوماسي إسرائيلي رفيع املستوى قوله

ّ
إن نتنياهو «يفضل تقليص امليزانيات (لألونروا)
تدريجًا ،رغم التباين داخل اإلدارة األميركية في
هذا الشأن» .ويبدو أن رئيس حكومة العدو يهدف
إلى اعتماد املرحلية في التقليص تفاديًا لتداعيات
ت ــؤدي إل ــى إعـ ــادة تـصــديــر الـقـضـيــة ف ــي املشهد
السياسي نتيجة ما قد يترتب عن تقليص واسع
يترك أثره السلبي الكبير في الالجئني.
ـوال ،ي ــرى ال ـق ــادة اإلســرائـي ـل ـيــون أن
فــي كــل األح ـ ـ ّ
«األونـ ـ ـ ــروا» تـخــلــد مـشـكـلــة ال ـل ـجــوء الفلسطيني
لكونها ما زالت تتعامل معهم على أنهم الجئون،
وهو ما يعني بالضرورة أن لهم وطنًا ُه ِّجروا منه

«هآرتس» :نتنياهو
يفضل تقليص الميزانيات
ّ
لألونروا تدريجًا
قسرًا ،فيما تسعى إسرائيل إلى حل هذه القضية
عبر توطينهم في البالد التي يقيمون فيها .لذلك،
حرص نتنياهو على ّ
شن هجوم الذع ضد الوكالة
الدولية خالل جلسة الحكومة أمس ،مشددًا على
اتفاقه الـتــام مــع االنـتـقــادات الــاذعــة التي وجهها
تــرامــب إل ــى «األونـ ـ ــروا» ،والف ـتــا إل ــى أنـهــا تساهم
فــي اإلبـقــاء على مشكلة الالجئني وتحافظ على
«رواية ما يسمى حق العودة بهدف القضاء على

دول ــة إســرائـيــل ،وبــالـتــالــي يجب على األونـ ــروا أن
تنقضي».
وادعـ ـ ــى نـتـنـيــاهــو أن «األون ـ ـ ـ ــروا مـنـظـمــة أقـيـمــت
ب ـص ــورة م ـن ـفــردة ق ـبــل  70عــامــا ف ـقــط م ــن أجــل
الالجئني الفلسطينيني ،فيما توجد لجنة تابعة
لــأمــم املـتـحــدة ملعالجة مشكالت بقية الالجئني
فــي ال ـعــالــم ،وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،ه ــذا يـخـلــق وضعًا
ت ـعــامــل ف ـيــه األون ـ ـ ــروا أح ـف ــاد الــاج ـئــن ال ــذي ــن ال
يعتبرون الجـئــن على أنـهــم كــذلــك ،وبـعــد مضي
 70عامًا يتعامل أحفاد أحفاد الالجئني على أنهم
الج ـئــون ،لــذا يجب وقــف هــذه الـسـخــافــة» .وتــابــع:
«قدمت اقتراحًا بسيطًا بنقل التمويل املخصص
ل ــأون ــروا تــدري ـجــا ،إل ــى مـفــوضـيــة األم ــم املـتـحــدة
السامية لـشــؤون الــاجـئــن» ،وذلــك لتقديم الدعم
إلى الالجئني الحقيقيني ،ال إلى الجئني وهميني».
ف ــي إطـ ـ ــار م ـت ـص ــل ،رأى وزيـ ـ ــر االس ـت ـخ ـب ــارات
إســرائ ـيــل ك ــات ــس ،أن «األون ـ ـ ــروا ه ــي ال ـتــي تخلد
اللجوء ...من خــال تمويل أحفاد األحفاد الذين
يصنفون الجـئــن .مصلحة إســرائـيــل الـيــوم هي
حل مشكلة الالجئني حيث يقيمون ،وهذا النقاش
هو األكبر منذ عام  ،1948لذلك قرار ترامب كفكرة
وكـتــوجــه أم ــر جـيــد ،وم ــع ذل ــك ه ــذا ق ــرار أميركي
ومــال أمـيــركــي .إنها مئات ماليني الـ ــدوالرات وال
يريد أن يمنحها ملن ال يوجد منه جدوى وال يأخذ
باالعتبار سياساته».

