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األمـر  – 1797بـدايـة تـفـريـغ الـمـنـطـقـة "ج" مـن الـفـلـسـطـيـنـيـيـن
بقلم :عميره هاس
يتوقع أن يدخل الى حيز التنفيذ هذا االس���بوع االمر العسكري الجديد
ال���ذي س���يدفع بخط���وات كبيرة حل���م اخ�ل�اء المنطقة "ج" من الس���كان
الفلس���طينيين .يلغي االمر بضربة واحدة فعليا قانون التخطيط والبناء
االردني ،الذي يس���ري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويزيد صالحيات
االدارة المدني���ة في هدم المباني الفلس���طينية ويلغي حق االس���تماع
واالستئناف ويبعد عن الساحة المحكمة وصالحياتها.
ّ
يمكن االمر رقم  1797بش���أن اخالء مبان جديدة مفتش االدارة المدنية
من اصدار أمر هدم لكل بناء لم يس���تكمل أو لم تمر س���تة اش���هر على
اس���تكماله ،أو مبنى عاش���وا فيه أقل من  30يوم���ا .يمكن االمر المفتش
من تطبيق الهدم خ�ل�ال اربعة ايام إال اذا اظهر الباني رخصة بناء ،أو في
الح���االت التي يكون فيها المبنى موجودا في ح���دود "مخطط تخطيطي"
مفصل ،أو في منطقة تم وضع اليد عليها الغراض عسكرية.

التحفظ���ات الثالثة ه���ي االثبات القاطع على هذا ،ألنه رغم أن وس���ائل
االعالم االس���تيطانية اظه���رت قلقها من هذا االمر ،فان الفلس���طينيين
هم الهدف االساس���ي له .ومن االس���باب المعروفة :احتم���ال أن يحصل
فلس���طيني في منطقة "ج" على رخصة بناء هو احتمال ضعيف .بش���كل
متعم���د امتنع���ت االدارة المدنية م���ن اعداد أو المصادق���ة على مخطط
هيكلية مناسبة للفلس���طينيين ،وذلك رغم كثرة المخططات الموجودة،
س���واء كانت توس���يعية أو خالف ذل���ك ،من اجل المس���توطنين اليهود.
كذلك ،كما هو معروف ،فقط مستوطنات مبنية على اراضي تم وضع اليد
عليها الغراض عسكرية.
ولك���ن ليس فقط أن هذه التحفظات تدل عل���ى من هي الجهة الهدف
لالم���ر العس���كري ،ال���ذي يلغي من خ�ل�ال خ���رق القانون الدول���ي جهاز
التخطي���ط والبناء في الضف���ة الغربية ،ويلغي حق االس���تئناف ضد نية
اله���دم والحصول على رخصة بناء فيما بعد .عدد من مفتش���ي البناء هم
مستوطنون .ولكن ايضا المفتشون الذين هم غير مستوطنين تربوا على

هالة سحرية حول بيني غانتس
بقلم :البروفيسور آريه الداد
منذ أن تس���رح رئيس األركان السابق
بيني غانت���س قبل ثالث س���نوات من
خدمة طويلة في الجيش اإلس���رائيلي
وه���و يرغب ف���ي الدخول ال���ى الحياة
السياس���ية .وهو موضع مغازلة كثيرة،
وحس���ب مصادر مختلفة – بل ومغازلة
حثيث���ة .غانت���س نفس���ه ال ينفي انه
يلتق���ي "م���ع الجميع" :العم���ل ،يوجد
مس���تقبل ،الليك���ود .ال أدري اذا كانت
هذه الظاهرة س���خيفة أكثر أم مقرفة
اكث���ر – ام العك���س .كما أنه���ا مثيرة
للحفيظة ألن الرجل ما كان ليتجرأ على
التنافس عل���ى منصب قائد لواء اذا لم
يكن قائ���د كتيبة ،ولكن���ه يعتقد أنه
يمك���ن ان يكون رئي���س وزراء دون ان
يكون قب���ل ذلك حتى وال لي���وم واحد
نائب���ا او وزيرا .أو أن يك���ون في وظيفة
مدنية عامة.
غانت���س ه���و رج���ل كثير الس���حر.
والدلي���ل :كثي���رون ف���ي الجمه���ور
مس���حورون منه حتى عندما ال يعرفون
ش���يئا عن آرائه السياسية .تصريحاته
عمومي���ة أكثر م���ن الدعاية لس���يارة
جدي���دة .مجرد أكثر من تهنئة س���نة
طيبة من ش���ركة التأمين خاصتكم ،اما
االلتزام فاقل من ذلك بكثير .ال اش���ك
فيه للحظة ب���ان في داخله ايديولوجيا
متماس���كة يخفيها بتزم���ت .فعلى أي
حال عندما كان في الجيش – بالتأكيد
كان مفروضا عليه اال يكشف عن ميوله
السياس���ية .ولكن عندما يكون مواطنا
يتطل���ع ألن يك���ون رئي���س وزراء؟ واذا
لم تك���ن لديه ايديولوجيا متماس���كة
توجه���ه بش���كل طبيع���ي ال���ى حزب
يساري ،يميني او حتى وسطي ،فليس
لنا اال ان نفترض بان المضمون س���ائل
تماما ،أي كفيل ب���ان يأخذ صورة االناء
الحزبي الذي يقدم له العرض االفضل.
وربما أكثر مما ي���دل هذا على غانتس
يدل على س���احتنا السياس���ية؛ التي
توجد فيها حاجة الى مجهر الكتروني
لتش���خيص الف���وارق الحقيقي���ة في
البرام���ج السياس���ية لنتنياه���و ،لبيد
وغب���اي .في مثل ه���ذه الحالة ،من حق
المغ���ازل به ان يفحص جودة العروض:
هذا يعرض علي���ه ان يكون وزير دفاع
وذاك مثلما نش���ر زميلي بن كس���بيت
ف���ي "معاريف" يع���رض عليه ان يكون
مرش���ح الحزب لمنصب رئيس الوزراء.

مجموع���ة مقاالت حول مرور عام على
مقاطعة قطر ُنش���رت ُت ّ
مجد صمودها
ونجاحه���ا ،ضمن حمل���ة عالقات عامة.
والواضح للعيان أن الدوحة لم تتوقف
ع���ن محاوالته���ا ،وبكل الط���رق ،إنهاء
القطيعة وإعادة العالق���ات ،لكنها لم
تنج���ح .أحد التقارير الدعائية يش���ير
إل���ى أن قطر تملك ما يكفيها للصمود
أمام «الحص���ار» مائة ع���ام ،ولن تنجح
الدول األربع الت���ي قطعت العالقة في
الني���ل م���ن اقتصاد وق���درات حكومة
الدوحة.
وم���ا دامت قطر لم تتأث���ر ،وال تبالي،
إذن فلماذا تس���عى بكل السبل إلقناع
المؤسس���ات األميركي���ة الرس���مية
بالتدخ���ل إلنه���اء القطيع���ة؟ لم���اذا
الركض ف���ي كل االتجاه���ات والدعوة
للتدخ���ل وإجب���ار ال���دول عل���ى إعادة
العالقات معها؟
الدول األربع ال تجهل أمرين واضحين
جدًا؛ أن قطر سوق صغيرة وبنك كبير،
أي أنه���ا بأموالها الوفيرة تس���تطيع
بس���هولة توفي���ر حاج���ات س���وقها
الصغي���رة من أي م���كان في العالم من
خالل الش���حن الج���وي .ومن���ذ البداية
ل���م يوجد وه���م بأن س�ل�اح االقتصاد
سيضطرها إلى التنازل سياسيًا.
ُ
إذن ،لماذا قوطع���ت وأغلقت الحدود
في وجه طيرانه���ا وبضائعها؟ الدول

عن "هآرتس"

تقدير االستخبارات اإلسرائيلية:
نتائج ضغط ترامب على إيران" أفضل من المتوقع"
بقلم :عاموس هرئيل

بيني غانتس.

واآلن يحت���اج غانت���س ان يت���ردد اذا
كان سيس���اوم على منص���ب وزير دفاع
مضم���ون ج���دا أم يراه���ن عل���ى قفزة
مباش���رة الى قمة الهرم ،مخاطرا بذلك
بان يتحطم ويداه على رأس���ه ،فيهبط
كنائب نفر في مقاعد المعارضة.
ولكن اكث���ر مما تدل ه���ذه الظاهرة
الس���خيفة او المقرف���ة على الس���احة
السياسية أو على غانتس نفسه ،فإنها
تدل على الجمهور .ش���عب اس���رائيل
يريد مس���يح .هذا مع���روف .منذ خراب
البيت تن���درج أماني الخ�ل�اص الكامل
هذه ف���ي الصلوات الثالث ف���ي اليوم،
واذا كان للمؤمني���ن معايي���ر مح���ددة
ال���ى هذا الحد أو ذاك بالنس���بة للمزايا
والمالحظات الالزمة على الملك المسيح،
ف���ان العلمانيين اكث���ر تواضعا بكثير.
فهم يريدون له���ذا أن يكون جنراال ان
ينتصر على نتنياهو في االنتخابات.
لقد كان رؤس���اء االركان الس���ابقون
ف���ي معظمهم سياس���يين فاش���لين:
يغئال يدين ،موش���يه داي���ان ،حاييم
بار لي���ف ،موتيه غور ،رفائي���ل ايتان،
امنون ليبكين ش���احك ،ش���اؤول موفاز
وحت���ى بوغي يعلون (ال���ذي حتى اآلن
فشل سياسيا) .صحيح أن ايهود باراك
نجح في أن يصبح رئي���س وزراء ،ولكن
واليته سجلت ارقاما قياسية في قصر
ايامه���ا وفي اخفاقاتها .االس���تثنائي
كان اس���حق رابين ،الذي كان يعد على
االقل ف���ي نظر بعض ممن يعيش���ون
ف���ي صهي���ون – كرئي���س وزراء جيد.
ألوية ف���ي االحتياط ايضا ممن انتخبوا
للكنيس���ت ،لم يصلوا بش���كل عام الى
انجازات سياس���ية مهمة (باس���تثناء

ارئيل ش���ارون الذي صار رئيس وزراء،
انتصر عل���ى االرهاب ف���ي االنتفاضة
الثانية ،ولكن���ه اوقع علينا مصيبة فك
االرتب���اط) .وعليه ،فليس واضحا حقا ما
هو معنى ه���ذا الركض المهووس وراء
مس���يح كل ما نعرف عنه ه���و أنه كان
رئي���س أركان .ولي���س للجمه���ور حقا
االدوات للتقدير من كان رئيس االركان
الجيد ومن كان رئيس االركان الفاشل.
اذا لم ينتصر في حرب مهمة (حمالت
صغيرة ومتوسطة ال تعد) او على سبيل
الف���رق صلب م���ن قبل لجن���ة تحقيق
رس���مية .ليس لغانتس في جعبته أي
انتصار في حرب مس���جلة على اسمه،
ولحظن���ا هناك ايضا مصيبة (في مجال
مسؤوليته في عهد االنتفاضة الثانية
وقع الفتك في رام الله ،ولكن ال ينبغي
اتهام���ه بالنتيج���ة الفظيع���ة .وف���ي
احداث قبر يوس���ف ايضا مع التسبيب
المصيب للصدمة لمدحت يوسف – هو
كان قائد الفرقة ولكن مس���ؤولين اكبر
منه ،موفاز وب���اراك ،كانوا يقودون من
خلفه والمسؤولية عن القصور عليهم).
وال ننس���ى ايض���ا ان ق���ادة الدولة لم
يرغب���وا فيه حقا كرئي���س اركان ،وهو
كان غ���ادر الجيش ،وفقط عندما تحطم
ترشيح غالنت – انتخب للمنصب.
إذا ،ما هو مع ذلك س���ر سحر غانتس؟
لع���ل هذا هو أنه لطيف حقا وال يغضب
احدا .ولعل – ما يتذكره التاريخ كالميزة
االساسية لشاؤول ،ملك اسرائيل االول:
كان من كتف���ه الى االعلى اطول من كل
الشعب.

عن "معاريف"

ثـمـار مـقـاطـعـة قـطـر
بقلم :عبد الرحمن الراشد

فلس���فة تفوق اليهود وتطبيقها على االرض :في البدء بواس���طة س���رقة
اراضي الفلس���طينيين ،العامة والخاصة ،واعطائها للس���كان المحتلين،
وبعد ذلك بواسطة التمييز طويل المدى والفاضح والشرير في التخطيط
والبناء والتطوير.
يضطر الفلسطينيون في المنطقة التي تسيطر عليها اسرائيل ،بسبب
هذا التميي���ز ،من ناحية ادارية ( 60في المئة م���ن الضفة الغربية) ،الى
العيش في ظروف اكتظاظ بائس���ة واضافة غرفة أو مرحاض بدون رخصة
بناء وش���ق طرق زراعية بدون تصريح .في غياب امكانية البناء فان ش���بابا
كثيرين يضطرون الى الهجرة.
تس����تعيناالدارة المدنية بش����بكة م����ن المفتش����ين الخارجيين ،الذين
يحظون بتأييد الس����لطات وهم مفعم����ون بالدافعية وذوو م����وارد مالية،
والذين يتجسسون على اعمال الفلسطينيين ،وعلى رأسهم جمعية رغفيم،
منظمات مختلفة في المستوطنات ،اللجنة الفرعية لشؤون االستيطان في
لجنة الخارجية واالمن برئاس����ة موتي يوغف من البيت اليهودي ،ارس����ال

الجراف����ات الى المحكمة العليا .يجب على كل ه����ؤالء الذين يضغطون من
اجل ضم المنطقة "ج" (كمرحلة أولى) أن يحرصوا على أن تظل روح التمييز
وابعاد الفلسطينيين عن ارضهم سارية على تفعيل هذا االمر.
على هذا االمر وقع في  17نيس���ان قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين
بعد شهر فقط من توليه مهامه .من الواضح أن رجال القانون العسكريين
خططوا النص قبل ذلك .كقائد عسكري هو ظاهريا السيد ،لكن فوقه توجد
رغفيم والبيت اليهودي .االمر الحالي هو أداة في صندوق العدة .حس���ب
االدارة المدنية ولجنة يوغف يعرفون االوامر والخدع التي يستخدمونها
في سياق وقف كل بناء فلسطيني في جزء كبير من الضفة الغربية.
القاسم المشترك لصندوق العدة هذا هو ابعاد المحاكم عن الصورة .كم
س����يكون جميال عالمنا بدون محاكم ،التي تشكل (حتى اآلن) عقبة بسيطة
في تطبيق سياسة الترحيل .اآلن يمكننا تسريع السياسات دون عوائق.

األرب���ع تش���تكي م���ن أن قط���ر ّ
تمول
الجماعات المتطرف���ة والمعارضة لها،
وتدع���م كل م���ا يهدده���ا بالفوضى
داخلي���ًا ،وجربت مع قطر عدة حلول بما
فيها توقي���ع اتفاقيات ولم تحترمها،
وبالتال���ي ق���ررت قط���ع عالقاته���ا
الدبلوماسية والقنصلية واالقتصادية.
وإغ�ل�اق األج���واء والح���دود البرية جاء
نتيج���ة لذل���ك .المقاطع���ة أوجع���ت
قط���ر ،وهذا لي���س هدفًا بذات���ه ،فقد
كان هناك خمس���ة ماليين مسافر من
الس���عودية تنقلهم الخطوط الجوية
القطري���ة وحدها س���نويًا ،وقد توقف
نقلهم نهائي���ًا ،واألرقام التي تعلنها
َّ
المؤسس���ات القطرية معظمها مخفف
ال يعبر عن حجم خس���ائرها الحقيقية،
ّ
لكن هذا لن يعرضها لإلفالس.
ما الذي حققه قرار قطع العالقات مع
الجارة الشقية قطر؟
حقق المطلوب للدول األربع ،وتحديدًا
الس���عودية واإلمارات والبحرين ،على
اعتبار أن مصر أق���ل ارتباطًا بالدوحة.
أنهت المقاطعة التدخ�ل�ات القطرية
في الشأن الداخلي لهذه الدول ،بعد أن
أصبح َّ
محرم���ًا التعاون والتعامل مع أي
طرف قطري أو أي طرف يمكن أن يعمل
ً
وكيال له .تم تدمير الشبكات الداخلية
العامل���ة لقطر في هذه ال���دول والتي
كانت تستفيد من الحدود المفتوحة.
الدول األربع ليست في حاجة إلى قطر،
ال سياسيًا وال اقتصاديًا ،وبالتالي ،هي

أيض���ًا ،بمقدورها أن تعيش من دونها
مائة ع���ام .إنما الحكومة القطرية تبدو
وحي���دة ،ومعزولة ،وتدرك أن ش���عبها
لي���س راضيًا ع���ن تصرف���ات حكومته
بالتدخ���ل في ش���ؤون ال���دول األخرى،
وبالتأكيد ليس س���عيدًا أن يرى أبواب
أربع دول ،يعتبرها أهم دول له ،مغلقة
في وجهه .أما ش���عوب الدول األربع فال
تبالي كثي���رًا بإلغاء قط���ر من خريطة
زياراتها ،فهي ليس���ت م���زارًا مألوفًا،
وبدائلها كثيرة.
م���اذا عن تهديد قط���ر بالتقارب مع
إي���ران؟ العالقة الجيدة بي���ن الدوحة
وطهران موجودة حتى قبل المقاطعة،
ّ
ومثلت مشكلة أفشلت التنسيق داخل
مجلس التعاون الخليجي بس���بب قطر.
وإذا أرادت الدوح���ة توس���يع مجاالت
االستيراد والتصدير والتعاون المدني
والعس���كري م���ع نظام طه���ران فإنها
س���تصطدم م���ع الوالي���ات المتحدة،
التي تضع ال���دول المتعاملة مع إيران
عرضة للعقوبات القاسية ،خصوصًا في
مجاالت حيوية ذات ارتباط بالش���ركات
والمصالح األميركية.
ُ
أخي���رًا ،معظم ما كت���ب تمجيدًا في
صمود قط���ر دعاي���ة أو تحليل ناقص
ال يفه���م طبيع���ة الخ�ل�اف الطوي���ل
م���ع الدوح���ة .فالهدف ع���زل الدوحة
وسياستها ،ووقف تعامالتها معها.

عن "الشرق األوسط"

قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب االنس����حاب م����ن االتفاق النووي مع ايران
تس����بب بضرر اقتصادي كبير اليران .في تقديرات استخبارية عرضت مؤخرا على
المستوى السياسي في اس����رائيل قيل إن الردود المتتالية التي احدثها القرار
األميركي في الشهر الماضي هي اكثر اهمية من المتوقع.
ترامب اعلن عن قراره قبل شهر وهدد في المقابل بالعودة الى تفعيل عقوبات
قاس����ية على صناعة النفط االيرانية وشركات اجنبية تتاجر معها .الخطوات في
هذا المجال يتوقع أن تدخل الى حيز التنفيذ الكامل في بداية ش����هر تش����رين
االول القادم .عدة ش����ركات أميركي����ة منها منتجة طائرة بوينغ وش����ركة جنرال
اليكتريك التي وقع����ت عقود لتزويد صناعة النفط القديم����ة اليران بالمعدات،
تستعد اآلن لوقف اس����تثماراتها في ايران .هذا االسبوع جاءت تقارير تفيد أن
الش����ركة المنتجة للمعدات الرياضية "نايكي" الغت ف����ي اللحظة االخيرة تزويد
احذية كرة القدم لمنتخب ايران ،الذي يش����ارك ف����ي مباريات كأس العالم التي
س����تبدأ يوم الخميس القادم في روسيا .في اوروبا اعلنت شركة النفط "بريتيش
بتروليوم" بأنها ستوقف استثمار مش����ترك مع شركة النفط االيرانية لحفريات
تحت الماء امام شواطيء اسكتلندا.
وزراء وممثلون من بريطانيا وفرنسا والمانيا واالتحاد االوروبي ارسلوا في بداية
ش����هر حزيران رس����الة لوزراء في ادارة ترامب وطلبوا من الواليات المتحدة اعفاء
شركات في مجال الطاقة والطيران والصحة من العقوبات األميركية الهامشية –
التي تمس بش����ركات اوروبية تتعامل مع ايران .شركة الطيران االوروبية الكبيرة
"اير ب����اص" وقعت على صفقات بمليارات الدوالرات م����ع ايران بعد بلورة االتفاق
النووي في  .2015ش����ركة اوروبية اخرى يمكن أن تتضرر من العقوبات هي شركة
الطاقة "توتال" الفرنسية.
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي التقى في االسبوع الماضي مع الرئيس
الفرنس����ي عمانويل مكرون قال إنه ال يريد أن تنس����حب فرنس����ا من االتفاق ألنه
"س����ينتهي من تلقاء نفسه السباب اقتصادية" .وحس����ب اقواله "اآلن هو الوقت
المناسب الس����تخدام الضغط االكبر على ايران" .وحسب االستخبارات العسكرية
ايران كانت تأمل في تحقيق مكاس����ب اقتصادية بارزة من الصفقات مع شركات
اوروبي����ة وأميركية في الفترة القريبة القادم����ة .ولكن اآلن يقف النظام االيراني
امام انس����حاب شركات وقعت معها في السابق على صفقات ،ووقف المفاوضات
مع ش����ركات اخرى بس����بب الخطوة األميركية .وينضم الى كل هذا ضغط داخلي
متزاي����د على النظام تمث����ل في مظاهرات متواصلة للمعارض����ة في مدن الدولة.
معظم المظاهرات تركز على غالء المعيشة.
ف����ي اجهزة االمن تول����د االنطباع بأن الضغط االقتص����ادي المزدوج من الداخل
والخارج يزيد الخالفات في قمة النظام بين معسكر المحافظين والمعسكر الذي
يعتبر اكثر اعتداال .جزء من النقاش هو في مسألة المساعدة الخارجية االيرانية
للمنظمات االرهابية ومقاتلي العصابات في ارجاء الشرق االوسط .حسب تقديرات

						
تخصيب اليورانيوم في مفاعل اصفهان (أرشيف).

مختلفة ،طهران تحول في كل سنة مليار دوالر تقريبا لهذه
االغراض .منها توزيع المال على حزب الله وعلى مليش����يات
ش����يعية تقاتل بأمر منها من اجل نظام االس����د في سورية
والحوثيين في اليمن ومنظمتين فلس����طينيتين في قطاع
غزة هما حماس والجهاد االسالمي .المعسكر المعتدل يؤيد
تقليص هذه االستثمارات .في بعض المظاهرات في ايران
سمعت ش����عارات ورفعت الفتات ضد تحويل االموال لهذه
االغراض على حساب الشعب االيراني.
حس����ب هذا التحليل فان القيادة ف����ي طهران قلقة ايضا
من الضغط الذي يس����تخدم عليها اآلن في سورية .من اجل
التوصل الى اتف����اق يتم فيه تقليص وجودها العس����كري
هناك .ال س����يما في جنوب سورية قرب الحدود مع اسرائيل.
روس����يا اعطت اش����ارات في الفترة االخيرة عدة مرات بأنها
معني����ة بابعاد ايران ،عل����ى االقل عن الحدود االس����رائيلية
– الس����ورية في هضبة الجوالن .إن خطوات الجنرال قاس����م
س����ليماني ،قائد "جيش القدس" في حرس الثورة االيراني،

ال����ذي قاد التمركز العس����كري االيراني في س����ورية ،اثارت
الخالفات ايضا في طهران بس����بب تصعي����د المواجهة مع
اس����رائيل .ولكن رغم ازدياد التطورات التي تقلق السلطات
في اي����ران فان االس����تخبارات االس����رائيلية ال تس����ارع الى
االس����تنتاج أن استقرار النظام في خطر .القيادة في طهران
تعاملت جيدا في السابق مع موجات احتجاج حتى في بداية
السنة الحالية.
في اعقاب انس���حاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي،
اعلنت ايران في االس���بوع الماضي ع���ن تجديد عملية زيادة
القدرة على تخصيب اليورانيوم لديها .ولكن هذه الخطوات
يتم اتخاذها في اطار القي���ود التي وضعت في اتفاق فيينا
وال تخرقه .هذه تبدو في االس���اس عملية اس���تعراضية امام
دول اوروب���ا الموقعة على االتفاق وليس كمقدمة النس���حاب
ايران من االتفاق.

َ
ْ
بـالـفـظـاظـة يـصـنـع الـسـالم

بقلم :مئير عوزيئيل
كان يفترض باإلحساس الداخلي لدى الرئيس األميركي دونالد
ترامب أن يبدأ بالعمل بنش���اط هذا الصباح وأن يرس���ل موجات
الرادار لديه كي يكتش���ف اذا كان حاكم كيم يونغ اون جديًا في
نواياه للسالم.
نحن نأمل أن يكون الجواب نعم .فهذا يوم مس����موح لنا كلنا فيه أن
نأمل .العالم ينظر بدهش����ة الى هذا المشهد العجيب وكل المحللين
التقليديين مصابون بالذهول .في واقع األمر ،منذ كانون الثاني 2007
والعالم يش����هد عجبًا إثر عجب تتدحرج نحو غرف األخبار في وس����ائل
اإلعالم برعاية وإخراج دونالد ترامب ،الى أن بات هذا أمرا شبه اعتيادي.
تعد كوريا الشمالية الجوزة األقسى على الكسر في الدبلوماسية
العالمية .دولة ذات نظام متصلب وعسكري نووي مهدد بحيث أن
الدبلوماس���ي المهني الذي كان يس���عى الى أن يقترح خطة عمل
معها ،الذي كان س���يعرض خططا معقدة لخط���وات رقيقة ،لعله
بواسطتها تنضج تغييرات تدريجية.

وها هو ترامب جاء فهاجم الموضوع بفظاظة وبصراخ وبتغريد
عدي���م الكوابح .أطلق الش���تائم تج���اه كيم – "رج���ل الصواريخ
الصغير" – والتي دفعت كل سياسي ذي ربطة عنق في الغرب ان
ينثني حرجًا وان يمسك رأسه بيأس.
وانظروا العجب :م���ن كان يفترض أن يلتقي هذا الصباح ،وفقا
لش���روطه هو ،بالطاغية من بيونغ يانغ؟ صحي���ح ،ترامب .الرجل
ال���ذي كل صاحب لقب جامعي اول فما فوق في العالقات الدولية
في الغرب استخف به ،اشمأز من طريقه وخاف من أن يجر العالم
الى حرب .ش���خص مثلي ،الذي يحب بالذات النصر غير المقبول
على العقل ،يستمتع في النظر الى هذا المشهد.
اللق���اء اليوم في س���نغافورة يض���اف الى خط���وات أخرى غير
مقبولة على العقل اتخذها ترامب ،أنتجت في هذه االثناء العجب
لالقتصاد االميركي .في طريقه الى سنغافورة تمكن ترامب ايضًا
من اهانة كن���دا واوروبا .المحللون يرون الس���واد مرة أخرى ،ولكن
لدى ترامب اعتدنا منذ اآلن على المفاجآت الطيبة والدراماتيكية
– بالذات عندما كان يبدو أنه يقود نحو مصيبة مؤكدة.

(أ.ف.ب)

عن "هآرتس"

اليوم على االقل مس���موح لنا أن نصدق ،فان نتائج المحادثات
في سنغافورة ستحقق السعادة لبني البشر في كوريا الشمالية
أيضا .ليت هذه الدولة الوحشية تغير نهجها من بني البشر .ان
تصبح الش���يوعية الكورية الشمالية نظامًا إنسانيًا حرًا وماليين
العاملي���ن هن���اك يتمكنون م���ن تحقيق األح�ل�ام واألماني وان
يزدهروا كما يجدر ببني البشر.
نحن اإلس���رائيليين نتوقع السواد بطبيعتنا .نحن لسنا مبنيين
ِّ
نفس���يًا على األنباء الطيبة .فهذا يضغطنا .ولكن تعالوا نصل كي
نكون نوشك على أن نشاهد فعل سحر ونحظى بان نرى في عصرنا
كوريا الشمالية نزعت سالحها ونظامها الطاغي .وبعد ذلك نتوقع
أيضًا ان تصبح إيران محبة للسالم ،في أعقاب فظاظة روح ترامب.
وفي ختام مسيرة المفاجآت ال يتبقى لنا اال ان نشاهد احتفال
من���ح جائزة نوبل للس�ل�ام للرئيس األميرك���ي – عجب آخر يبقي
العالم فاغر الفيه.

عن "معاريف"

مشكلة زئيف الكين مع نتنياهو
بقلم :رفيف دروكر
لم���اذا بالذات ال يؤيد رئيس الليكود زئي���ف الكين ،الليكودي
الوحي���د ال���ذي لديه في ه���ذه االثناء احتمال فعل���ي للفوز في
انتخابات بلدية القدس؟ نتنياهو متردد .هو يحب هذا الموقف.
الليكود يخاطر حقا بخسارة اموال لتمويل االنتخابات اذا لم يتم
ترش���يح الكين من قبله .ورئيس الحكومة كما هو معروف تهمه
جدا اموال الحزب – في الحملة االنتخابية في  2015استثمر امواال
ب���دون وعي .ولكن نتنياهو في هذا الوض���ع من الدوران ،حتى ال
يهتم بتبرير التردد .وكيلة م���ن قبله قالت إنه حقا يريد الكين
في الكنيس���ت .اجل ،بالتأكيد ،الرجل الذي على قناعة تماما بأنه
يس���تطيع ادارة الدولة وحده ،وس���بق له وتولى ع���ددا كبيرا من
الوزارات ،ال يستطيع تدبر أمره فجأة بدون الكين.
هناك س���بب آخر حس���ب المقربين .اثنان من رؤساء االئتالف،
آري���ه درعي وافيغ���دور ليبرم���ان ،ينتحران مرة اخ���رى من اجل
ترشيح موشيه ليئون لرئاسة بلدية القدس .لماذا ينتحران؟ هذا
موضوع لتحقيق منفصل .االفتراض هو أنه اذا س���اعده نتنياهو
ف���ي البلدية فهما س���يلينان مواقفهما في قان���ون التجنيد .ال
توجد حدود للهذيان .درعي وليبرمان يتنازالن في موضوع مهم

جدا للناخبين فقط من اجل أن يحقق موشيه ليئون حلمه أخيرا.
بعد االنج���از الكبير في انتخابات  ،2015وجد نتنياهو نفس���ه
ف���ي ضائقة في المفاوضات االئتالفية .اعلن ليبرمان في اللحظة
قبل االخي���رة بأنه في الخارج .نتنياهو دخل الى ضغط ش���ديد،
كان يجب علي���ه أن ينهي الصفقة مع البيت اليهودي ،ونفتالي
بينيت واصدقاؤه ش���عروا بالضغط ورفع���وا الثمن :وزارة العدل
الييلت شكيد .ش���كيد لم تصدق أن هذا االبتزاز الفظ سينجح.
ه���ي ايضا لم تتحمس للوزارة .وهي لم تتحمس ألنها بعد وقت
قصير اقترحت اس���تبدالها بوزارة االم���ن الداخلي .الكين عارض
التنازل ودافيد ش���مرون قرر االستسالم .ش���كيد اصبحت وزيرة
الع���دل .من جهة "الس���يدة" ،كل النجاح الكبي���ر في االنتخابات
لم يكن يس���اوي شيئا .المكروهة عليها جدا اصبحت في وظيفة
كبي���رة جدا .ولكن ش���خصا ما نجح في اقناعها ب���أن المذنب في
االستسالم هو الكين .وهذا كان كاف .وكما حدث للكثيرين قبله
وبع���ده ،فان العالقات بين المقر في ش���ارع بلفور والكين فترت
فورا .هل من هذه القصة نبت "تردد نتنياهو حول دعم الكين؟".
س���ارة نتنياهو هي كما هو معروف موظفة في بلدية القدس،
بوظيفة غريبة جدا .ايضا لهذا الس���بب فان هوية رئيس البلدية
هي عامل مهم في ش���ارع بلفور .ني���ر بركات عمل كثيرا من اجل

التودد لعائلة نتنياهو .هو حتى اهتم بأن يس���مي مفترق طرق
على اس���م بن تس���يون نتنياهو .كرئيس للبلدي���ة هو لم ينجح
في تغيير االتجاه االش���كالي الذي تذهب نحوه العاصمة .يوجد
اللكين امكانية كامنة الح���داث تغيير .هو يعرف القدس جيدا،
وبع���د فترة انكار ليس���ت قصيرة ،تمكن من معرف���ة أن االحياء
العربية خلف الجدار ال يمكن أن تكون جزءا من المدينة ،حتى لو
أضر هذا بالشعار الكاذب "القدس الموحدة".
عندم���ا انتخب رؤوبي���ن ريفلين رئيس���ا للدولة ،وبع���د معارضة
ش���ديدة لنتنياهو ،اتصلت زوجته مع زوج���ة الرئيس المنتخب .ال
تصغي لما يقولون ،نحن دعمنا رؤوبين .نحاما ريفلين تقريبا اغلقت
الس���ماعة .رؤس���اء كبار في الليكود اعلنوا عن تأييد الكين .تعلموا
عب���رة ريفلين .ولكن نتنياهو اليوم هو ش���يء آخ���ر .رئيس حكومة
مس���تعد البقاء ادارة خدم���ات الدولة بدون رئي���س لفترة طويلة،
ويصر على مرشحة اشكالية ،رئيس حكومة يمكن من تمرير قانون
ش���خصي يزيد راتبه ،وينق���ل طلبا للمستش���ار القانوني للحكومة
للحصول على تمويل للدفاع القانوني عنه بماليين الشواقل ،رئيس
حكومة كهذا يشعر أنه غير ملزم بأي شيء ألي أحد.

عن "هآرتس"

