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إنقاذ "حماس" من نفسها

حان الوقت لتعتذر إسرائيل عن النكبة
بقلم :ديمتري شومسكي
ف���ي مقال له ،ردًا على مقالي بش���أن الدعم األميركي ل���ـ "األونروا" ،يدعي
ِعدي ش���فارتس (هآرتس  ،)9/ 26أنه في حين أن الحركة الصهيونية عرفت
كيف تتنازل عن مبدأ كمال األرض ،وعن األس���اطير القومية الرئيس���ة لها،
فإن الفلسطينيين يواصلون التمس���ك بتعصب بتطبيق حق العودة داخل
إسرائيل ،وال يبدون أي اس���تعداد للمرونة فيما يتعلق باألسطورة القومية
الرئيسية لهم.
ولكن يبدو أن ش���فارتس نفس���ه يدرك أن الجزء األول م���ن ادعائه ،الذي
يتناول التنازل الصهيوني ،يرس���م صورة وردي���ة جدًا للواقع ،حيث يكتب
":إذا قرر اإلس���رائيليون عندما تحين الفرصة التنازل عن مناطق في يهودا
والس���امرة فإنهم يقومون بذلك؛ بس���بب أنه في جدول أفضلياتهم توجد
الس���يادة والتوق لحياة تفوق الس���يادة الجغرافية عل���ى كل البالد" ،أي أن
شفارتس يعترف بأن اإلس���رائيليين لم يتوصلوا بعد لحسم بشأن التنازل
الجغرافي بين نهر األردن والبحر األبيض.
يجدر توضيح هذه النقطة ،وس���نكتفي له���ذه الغاية بمثال محدد واحد.
في كل جوالت المفاوضات بين إس���رائيل والفلسطينيين فإن مسألة أصبع
"أرئيل" كانت أحد نقاط الخالف الرئيس���ة في المس���ألة األساسية (حدودًا
وجغرافي���ا) ،نظرًا ألن بقاء كتلة "أرئيل" ،والتي تمتد على حوالى  20كم على
األراضي الفلسطينية وتقس���م الدولة الفلسطينية المنتظرة إلى قسمين،
تحت الس���يادة اإلسرائيلية لن يس���مح فعليًا بإقامة دولة فلسطينية ذات
ً
قدرة على الوجود .عالوة على ذلك فإنه تحت "أرئيل" يوجد الجزء األساس���ي
للخ���زان الجوفي لمياه الجبل ،لهذا فإن ضمها إلس���رائيل س���يمنع تطبيق
الحقوق الفلس���طينية في مج���ال المياه .على ضوء كل ه���ذا من المفهوم
ضمنًا أن الفلسطينيين لم يس���تطيعوا بأي صورة الموافقة على بقاء كتلة
االستيطان هذه بأيدي إسرائيل.
ولكن ،كما هو معروف من ناحية اإلس���رائيليين ،ف���إن ضم "أرئيل" في كل
اتفاق مس���تقبلي يعتبر أمرًا (مجمعًا عليه) .الخط���وات الكولونيالية األخيرة
لحكومة المس���توطنين في المنطق���ة ،مثل تحويل كلي���ة أرئيل إلى جامعة
وتدش���ين كلية الطب بها ،تجس���د بصورة بارزة أن طموح إسرائيل هو تخليد

كل جزء م���ن هذه المنطقة ،الت���ي دونها ليس هنالك احتم���ال لقيام دولة
فلس���طينية قادرة على العيش .أي أن هذا الميل المتصالح لتقس���يم البالد،
الذي يتحدث عنه ش���فارتس ،والذي يوجد له حقًا حض���ور متردد في الوعي
الصهيوني منذ أن طرحت فكرة التقس���يم من قبل فيكتور يعقوبس���ن منذ
بداية الثالثينيات من القرن الماضي ،موجود في أيامنا في حالة تراجع واضح.
إذا كان الج���زء األول من ادعاء ش���فارتس ،وال���ذي موضوعه درجة التنازل
الجغرافي للصهيونية ودولة إسرائيل ،يخلق انطباعًا من التفاؤل المبالغ به،
فإن قسمه الثاني والمتعلق بموقف الفلسطينيين بخصوص مسألة العودة
يعكس موقفًا متش���ائمًا جدًا .حسب رأي ش���فارتس ،فإن الفلسطينيين لم
يوضحوا ف���ي يوم من األيام أنه ليس في نيتهم إغراق إس���رائيل بماليين
الالجئي���ن .ه���ذا ليس دقيق���ًا .بالعك���س ،في قي���ادة م.ت.ف والس���لطة
الفلسطينية يفهمون ويدركون جيدًا أن التوق إلى تطبيق العودة لماليين
الفلسطينيين إلى حدود إسرائيل ليس واقعيًا.
هكذا ،في العام  2004تعهد ياس���ر عرفات بأن حل مش���كلة الالجئين لن
يقود إلى تغيير "الطابع اليهودي إلس���رائيل" .بهذا فق���د أكد على أقواله
س���نة  2002في مقال له في "نيويورك تايمز" ،كتب فيه :إنه يجب التفكير
بتنفي���ذ قرار األمم المتحدة  194بش���أن حق العودة بص���ورة تأخذ باالعتبار
مخاوف إسرائيل.
ش���اؤول أريئيلي ،والذي يبحث بصورة أساسية منذ سنوات عملية السالم
اإلسرائيلية -الفلسطينية ،يكتب في كتابه "حق التفكير" :إنه بعد التوقيع
على اتفاقية أوس���لو ،أعلنت القيادة الفلسطينية أنه إذا اعترفت إسرائيل
بح���ق الع���ودة وأظهرت ندمه���ا على دورها ف���ي ديناميكية خلق مس���ألة
الالجئين ،فإن الفلس���طينيين يكونون مس���تعدين لالعتراف بالواقع الذي
ُ
خلق منذ ذلك الحين .اإلس���رائيليون م���ن جانبهم يعتقدون أنه إذا لم يتم
تطبيق حق العودة فعليًا في المرحلة األولى ،فإن مجرد االعتراف يحمل في
طياته نهاية إسرائيل كدولة يهودية.
خالف���ات ف���ي الرأي به���ذه الروحية ت���م التعبير عنها أيض���ًا في عملية
أنابوليس :في حين أنه حس���ب ما يقول صائب عريقات فإن الفلسطينيين
طلبوا من بين أمور أخرى أن تعترف إس���رائيل بقرار  194وتستوعب  150ألف
الجئ خالل عشر سنوات وتتحمل مسؤولية أخالقية وقانونية وتبدي أسفها

بقلم :رونيت مارزن

ضد س���كان مدنيين محتلين ،واس���تيطانًا مكثفًا ،مص���ادرة أراض ،هدم قرى
وبي���وت وتدمي���ر حقول وكروم .االتج���اه المتراكم هو تطهي���ر عرقي زاحف.
مناط���ق (ج) ه���ي ذات أهمية إس���تراتيجية ،ألنها غنية بالم���وارد الطبيعية
والمياه ،وخصبة وتش���كل احتياطي أراض مناسبة للبناء .بالطبع من دون هذه
المناطق أيضًا ليست هنالك إمكانية لوجود دولة فلسطينية.
ً
بن���اء على ذلك في إطار الخطة اإلس���رائيلية –
قان���ون القومية يجب فهمه
األميركية لتصفية القضية الفلس���طينية :ال للقدس ،ال لحق العودة ،وال لدولة
ذات س���يادة .االقتراحات األميركية -اإلس���رائيلية تتحدث ع���ن أن مناطق (أ)
و(ب) والتي ال تضم القدس ومعظم الضفة – س���تكون جزءًا من كونفدرالية مع
األردن ،حيث المسؤولية األمنية عن المنطقة ستكون فعليًا أردنيةـ أيضًا فكرة
الكونفدرالية بين غ���زة ومصر ظهرت في االقتراحات .النضال ضد خطة الضم
يجب ً
بناء على ذلك أن يتحول لهدف أساس���ي لمقاومة قانون القومية ،ولكل
مكونات النضال الفلسطيني والدولي.
ً
مفاهيم مثل "مناطق" ربما تبدو باردة قليال وليس���ت ملموس���ة تمامًا وليس
لديها قيمة حساس���ة ،لي���س لها المعن���ى الوجودي الموج���ود لكلمات مثل
القدس ،ولكن يدور الحديث عن قرى وأش���خاص يناضل���ون من أجل وجودهم
ومس���تقبلهم مثل الخان األحمر وكفر قدوم وغور األردن ،األمر المطلوب حاليًا
هو النضال ضد بشارة النكبة الجديدة التي تحلق فوق رؤوسهم.

انع���دام قدرة حركة "حماس" على إدارة حياة الس���كان في قط���اع غزة ،والتصالح مع
حركة "فتح" والتوصل لتس���وية سياسية وعسكرية مع إس���رائيل ،كل ذلك يؤدي إلى
زي���ادة االنتقاد داخل الحركة ،ويقود إلى خالفات في ال���رأي بين النخبة المثقفة وبين
النشطاء الميدانيينَ .من تصفح صفحات الـ"فيسبوك" ومقاالت الرأي إلسالميين شباب،
مثل :أحمد أبو رتيمة وإس�ل�اميين كبار ،مثل :د .خضر محجز ،ود .أحمد يوسف ،بإمكانه
أن يتعرف على التغيير الذي يجري في نماذج الخطاب الحمس���اوي والنقد الذاتي الذي
عليها القيام به.
قرار د .أحمد يوس���ف ،النش���يط الحمس���اوي ال���ذي يقف على رأس (بي���ت الحكمة)
لالستش���ارة وحل النزاعات ،أن يرفع على صفحته على الفيس���بوك صورة ياسر عرفات
محاطًا بجماهير الفلسطينيين ،وأن يدعو الدكتور عز الدين أبو عياش الذي كتب كتاب
"علين���ا أال نكره" عل���ى الرغم من أنه فقد أبناء عائلته ف���ي عملية "الرصاص المصبوب"،
إللق���اء محاضرة في اجتماع للمعه���د ،وإلجراء نقاش حول مب���ادرة المصالحة للدكتور
عدنان مجلي ،تشير إلى منحى جديد في الخطاب اإلسالمي .يشير د .يوسف إلى خطأين
أساس���يين ترتكبهما حسب رأيه الحركة :األول وضع "األنا الحزبية" فوق "األنا الوطنية"
والثاني تبني سياسة االنغالق والدوغماتية تجاه العالم الغربي.
يعدد د .يوس���ف سلس���لة من الخطوات التي حولت "حماس" إلى حركة "إرهاب" غير
ش���رعية ومعزولة :رفضها أن تضع جانبًا خالفات الرأي لصالح الوقوف إلى جانب عرفات
بعد التوقيع على اتفاقات أوس���لو؛ معارضتها إلشراك "فتح" في السلطة بعد فوزها في
االنتخابات ،وانزالقها إلى مواجهة مسلحة معها (العام )2007؛ وتمسكها في أن تضع
المقاومة العس���كرية ف���وق االحتياجات االقتصادية واالجتماعي���ة لجماهير الغزيين،
وفرض خطاب ديني قمعي وفاس���د ،وتفضيل تحالفات مع دول إس�ل�امية متطرفة على
تحالف���ات مع دول مثل مص���ر ،ورفضها التعاون م���ع "الرباعية" ،ف���ورًا ،بعد فوزها في
االنتخابات.
ال يريد الجميع مثل يوس���ف إجراء التغيير من داخل الحركة .يوجد من بين مثقفيها
أشخاص قرروا االنسحاب وانتقادها من الخارج ،ومن بين هؤالء الدكتور خضر محجز ،ابن
الـ  66عامًا ،وهو كاتب ومحاضر يس���كن في قطاع غزة .في صفحته على فيسبوك يشرح
أن األحزاب القمعية لم تعد تش���كل بيتًا بالنس���بة للمثقفين ،وقد فقدت ش���رعيتها
األخالقية في أن تحكم .محجز ينتقد بصورة ش���ديدة التصريحات عديمة المس���ؤولية
لزعماء "حماس" بشأن االستعداد للحرب ،في حين أنه فعليًا ال يوجد مالجئ ،والمواطنون
يس���تخدمون كدروع بشرية للمقاتلين .حسب أقواله حتى خالد مشعل اعترف في أحد
ً
خطابات���ه بأن "المقاومة" فقدت عددًا قليال من الش���هداء ،أي أن معظم الش���هداء هم
مواطنون مدنيون .ال يس���تثني محجز من انتقاداته مقاتلي الذراع العس���كرية ،الذين
فقدوا حس���ب ادعائه الهال���ة التي كانت لديهم في نظر ش���عبهم بع���د أن تقلصت
المواجهة العسكرية مع إسرائيل ،ووجهوا بنادقهم تجاه أبناء شعبهم.
إلى جان���ب البالغين ،هنالك أيضًا ش���بان ينادون بالنقد الذات���ي واإلصالح في طرق
التفكي���ر التقليدية للحركة .أحده���م هو أحمد أبو رتيمة ،وه���و صحافي يعمل أيضًا
كمتحدث باسم مبادرة مسيرات العودة .يكثر أبو رتيمة من تناول األزمة الثقافية التي
تحل بالعالم العربي اإلس�ل�امي ،والذي حسب ادعائه تبنى االنغالق الفكري والعنصرية
ً
وكراهي���ة األجانب بدال من قيم إنس���انية متنورة .تحويل الخطاب الديني اإلنس���اني
والمتس���امح لخطاب ديني دوغماتي وقمعي أدى بش���بان كثيري���ن إلى زيادة التطرف
والبحث عن انتقام .في الواقع الحالي يعتقد أبو رتيمة أنه ليس للفلس���طينيين مناص
س���وى تأييد حل "الدولة الواح���دة" ،والذي يالئم روح العصر أكث���ر من الدعوة لتدمير
إس���رائيل أو المطالبة بإقامة دولة فلس���طينية .من أجل هذا عليهم التمسك بالنضال
الشعبي غير العنيف والذي يحرم إسرائيل من تبرير العنف تجاههم.
الثالث���ة جميعهم يوصون "حماس" بأن تضع "األنا" الوطنية فوق "األنا" الحزبية ،وأن
تنهي االنقسام ،وأن تنشئ حزبًا مدنيًا وبراغماتيًا يضم نساء ومسيحيين واالستعداد
إلنشاء س���لطة مع أجسام وطنية وليبرالية؛ وتأس���يس ثقافة تنظيمية جديدة تشجع
التعلي���م ،وحري���ة التعبير ،والنزاهة واالس���تقامة؛ والفصل بين الجس���م العس���كري
والسياسي وتبني سياس���ة انفتاح تبرز الطابع المدني والمتوازن للحركة ومعارضتها
للتطرف و"اإلرهاب" ،وترسيخ الوثيقة السياسية الجديدة كمصدر للصالحيات للحركة
من دون أن تكون مقيدة بمنش���ورات س���ابقة (ميثاق "حماس")؛ واالعتراف بأن الكيان
اإلس���رائيلي موجود ،ولكن لي���س بالضرورة االعتراف به .باإلم���كان احترام عقيدة أهل
الكتاب اليهود والنصارى وفي الوقت ذاته معارضة االحتالل والمطالبة بإعادة الالجئين
ألراضيهم.
باإلجم���ال ،إذا أرادت "حم���اس" أن تعيش سياس���يًا فعليها التحرر م���ن الفرضيات
األساس���ية الدوغماتية واألهداف غير الممكنة التي وضعتها لصالح أهداف حقيقية
وممكنة ف���ي ظل ميزان القوى الحالي .إلى جانب ذلك ،إذا أرادت القيادة اإلس���رائيلية
تسوية سياسية بعيدة المدى يجب عليها أن توضح لـ "حماس" أنه ال يوجد أي احتمال
للتوقيع على اتفاق منفصل معها كنتيجة لمواجهة عسكرية.

عن "هآرتس"

عن "هآرتس"

كجزء أساسي ،فإن أيهود أولمرت الذي لم يوافق على قبول قرار  194كمصدر
للصالحيات ،تحدث بصورة رس���مية عن  15ألف الجئ على األكثر سيس���مح
بدخولهم إلسرائيل خالل  5س���نوات وأبدى استعدادًا لالعتراف في أحسن
األحوال بمعاناة الالجئين الفلسطينيين ،دون تحمل المسؤولية أو االعتذار.
باإلمكان أال نحب المطلب الفلس���طيني بدخول  150ألف إلس���رائيل خالل
 5س���نوات  ،ولكن من الواضح أن  150ألف ليس���وا ماليي���ن الالجئين .أي أن
من يواصلون االدعاء بشدة أن القيادة الفلسطينية تسعى إلغراق إسرائيل
بماليين أحفاد الالجئين ،ولهذا ليس لدينا ش���ريك ،يذرون الرمال في أعين
الجمهور ويفضلون مواصلة شيطنة الموقف الفلسطيني.
عالوة على ذلك :في حين أنه باإلمكان فهم الصعوبة التي تجدها إسرائيل
في أن تتبنى وبصورة مباش���رة قرار " 194فإن أولمرت وجد السبل للتطرق له
بصورة غير مباشرة ،بوس���اطة االعتراف بروح المبادرة العربية) ،فإنه يجب
االعتراف بأن���ه دون عنصر االعتذار اإلس���رائيلي عن النكب���ة ليس هنالك
إمكانية للتقدم ال في مس���ألة حق العودة وال في عملية الس�ل�ام بمجملها.
طالم���ا تواصل إس���رائيل التنصل من مس���ؤوليتها عن تخري���ب المجتمع
الفلس���طيني في الع���ام  ،1948عن طريق عرض طردهم واالقتالع القس���ري
لمئ���ات اآلالف من المواطنين غير المس���لحين والذين لم يكن لهم دور في
القتال -وهي عملية رافقها في جزء من األماكن تفجير بيوت ،ومحو قرى من
على وجه األرض وأعمال نهب ،والتي انتهت بالس���رقة الرسمية للممتلكات
الفلس���طينية في إطار قانون أمالك الغائبين -كنوع من "المكافأة" المقبولة
على رفض القيادة الفلس���طينية تقاس���م الوطن مع مستوطنين جاؤوا منذ
فترة قريبة ،يصعب تخيل كيف باإلمكان التوصل إلى مصالحة حقيقية مع
الشعب الفلسطيني.
بالمقابل ،عندما يس���تجمع اليهود اإلسرائيليون ّ
قوتهم ليطلبوا السماح
من الشعب الفلس���طيني عن الدور األساسي ألمتهم في التسبب بالكارثة
الوطنية الفلسطينية ،حيث إن هذا األمر يساهم في زيادة الشرف الوطني
إلس���رائيل ،فان من ش���أنه ربما أن يشجع القيادة الفلس���طينية في تليين
موقفها أكثر في مسألة حق العودة.

عن "هآرتس"

قانون القومية يمهد الطريق لضم الضفة الغربية
بقلم :نيفين أبو رحمون
ّ
يعبر النقاش الحالي بشأن "قانون القومية" عن فهم جزئي فقط لتداعياته،
ويتجاه���ل جانبًا رئيس���يًا .بطبيع���ة الحال ثمة مي���ل للتركيز عل���ى األخطار
التي يخلقها القانون بالنس���بة لمفهوم المواطنة اإلس���رائيلية ،ولتداعياته
المس���تقبلية على حقوق المواطنين الفلس���طينيين في إس���رائيل ،حيث إن
القان���ون جاء لتجذير نظ���ام التقس���يم العرقي ،ولتقليص هام���ش المناورة
القانوني���ة لمكافح���ة التميي���ز ضد الظل���م العنصري ،ولكي يدمج كأس���اس
دستوري سياسة التهويد المس���تمرة والتمييز التخطيطي والموازناتي ضد
المجتمع العربي.
كل هذا بالطبع مهم وخطير بما يكفي ،ولكن من أجل قراءة الخريطة بأكملها
علينا تركيز النظر أيضًا على جانب آخر من القانون :مخطط حكومة إس���رائيل
لضم مناطق (ج) وفرض "حل" على سكان الضفة الغربية على شكل كونفدرالية
مع األردن.
قانون القومية يمهد الطريق القانونية لتقدم س���ريع في هذا االتجاه الذي
تخطط له الحكومة ،حيث قيادة المس���توطنين ه���ي القوة األهم في األحزاب
التي تقودها .لهذا ّ
تسهل اليوم ظروف دولية وإقليمية بشكل خاص ،الظروف
لض���م مناطق (ج) ،بل إنها باتت ناضجة ،هكذا يش���عرون ف���ي اليمين ،وهذه
اإلجابة األساس���ية للتس���اؤل الذي طرح مرات كثيرة بخصوص حاجة الحكومة
لقانون القومية ،حيث من دونه طبقت إس���رائيل كل البنود المتعلقة بالتمييز

ض���د المواطنين العرب .عن الس���ؤال الواس���ع االنتش���ار "ما الجدي���د حقًا في
القان���ون"؟ يوجد ً
بناء على ذلك إجابة واضحة :إعطاء ش���رعية قانونية لتطبيق
مخطط الضم .إسرائيل تسعى لضم أجزاء واسعة من الضفة بوساطة استمرار
التوسيع والترسيخ للمستوطنات من أجل أن تخلق بهذا حقيقة قائمة معناها
تصفية كل إمكانية بادية للعيان لسيادة فلسطينية.
ُ
في ش����باط الماضي ،نش����ر في "واشنطن بوس����ت" مقابلة مع الوزيرة أيليت
ش����اكيد ،كان عنوانها :وزيرة العدل اإلس����رائيلية تش����رح لماذا إدارة ترامب
جيدة لمخططها بالنسبة للضفة .في المقابلة ،تقول شاكيد :إن إدارة ترامب
أقل انتقادًا بكثير بالنس����بة للسياس����ة اإلس����رائيلية من كل اإلدارات التي
سبقتها ،ويجب استغالل هذا من أجل تطبيق خطة الضم لمناطق (ج) :و"هذا
بالتأكيد هو الوقت المناس����ب لتطبيق السادة اإلس����رائيلية على المناطق".
وأضافت" :أعتقد أنه خالل  3س����نوات س����يفهم المجتمع الدولي أن هذا هو
الحل الصحيح".
اللجنة الوزارية لش���ؤون التشريع ،والتي تقف ش���اكيد على رأسها صادقت
على طرح مش���روع يوس���ع الصالحيات القضائية للمحاكم اإلسرائيلية لتشمل
مناطق (ج) .إذا ّ
مر هذا المشروع فإنه سيضعف احتمالية قدرة الفلسطينيين
على الدفاع عن أنفس���هم في المحكمة العليا ويعزز السيطرة اإلسرائيلية في
"المناطق" .هدف مهندس���و الضم ليس الس���يطرة فقط على مناطق محدودة
محاذية للخط األخضر ،بل على  61في المئة من أراضي الضفة.
منذ احتالل "المناطق" تتبع إس���رائيل أساليب ممنهجة من القمع العسكري

بني غانتس في الطريق إلى وزارة الدفاع
بقلم :ألوف بين
بني غانتس "جوكر" الجولة االنتخابية القادمة .يحافظ رئيس األركان السابق
حتى اآلن على الضبابية المميزة له ،ولكن االستطالعات تشجعه على الترشح،
وتتنب���أ له بدخول مثير لالنطب���اع إلى مركز اللوحة السياس���ية إذا قاد قائمة
مس���تقلة .إذا تحققت هذه التوقعات فإن انضمام غانتس للس���باق سيضمن
نجاح بنيامين نتنياهو ودخوله إلى فترة الوالية الخامس���ة كرئيس للحكومة،
وإذا جل���ب ما يكفي م���ن المقاعد فإن غانتس س���يعود لمكان عمله الس���ابق
ف���ي وزارة الدفاع ،وهذه المرة س���يكون وزيرًا للدفاع وهو يقفز بس���هولة عن
المنافس���ين اآلخرين على هذه الوظيفة ،الوزراء نفتالي بينيت ويوآف غالنت
وأفيغدور ليبرمان.
يعتبر غانتس في النظام السياس���ي ولدى الجمهور رجل وسط  -يسار ،ربما
بس���بب مظهره ،وربما بسبب الميل المعروف لدى كبار رجاالت الجيش لمواقف
"مبايية" ،و"رابينية" ،والتي تدمج الصالبة األمنية مع االعتدال السياسي.
هذا ال ّ
يهم :حزب غانتس سيكون هو الذخر األغلى لليمين برئاسة نتنياهو،
نظرًا ألنه يس���حق نهائي���ًا "كتلة اليس���ار" ويحولها إلى س���لطة من األحزاب
المتوسطة ،والتي ال يستطيع أي منها أن يهدد هيمنة "الليكود".
نتنياهو يتوجب عليه فقط أن يختار ش���ريكه في االئتالف القادم ،وغانتس
س���بق أن أوضح أنه س���يكون في اللعبة ،عندما أعلن قبل عدة أشهر" :الليكود
هو حزب صهيوني ،ومن جهتي فإن كل ش���يء صهيوني هو أمر غير مرفوض
بالنسبة لي".
هذا لن يك���ون إعادة تكرار ألمنون ليبكين -ش���احاك ،رئي���س األركان الذي
استقال وأعلن دخوله للسياسة من أجل إنقاذ الدولة من نتنياهو قبل عقدين.
منتقدو غانتس يستهزئون به ويصفونه كـ "رمادي"" ،ممل" وما شابه .ليس
هنالك ش���ك في أن غانتس امتنع طوال حيات���ه المهنية عن إحداث عواصف

عامة ،أو إطالق أقوال مختلف عليها ،وابتعد عن خصومات سياس���ية مكشوفة.
ولكن في الحملة االنتخابية القادمة س���يكون هذا هو الذخر األهم له .غانتس
يعزف مثل أس���طوانة في مسلسل "أرض إس���رائيل القديمة والجيدة" ألريك
آينشتاين .سوف يعرض انتخابيًا برنامجًا مفعمًا بالصهيونية واألمن والوحدة
م���ع صور ل���ه وهو يوجه نظراته المباش���رة إل���ى من حول���ه .خصومه مصابون
وممسوس���ون بالكراهية والهجومية  -يئير لبيد ضد الحريديين واليساريين،
آفي غباي ضد نتنياهو ،موش���يه كحلون ضد غباي ،نتنياهو ضد كل العالم .أما
غانت���س ال يوجد له أع���داء ،وعلى حد علمنا أيضًا ال يوج���د أصدقاء يدين لهم
بالجميل .هذه ما ستكون قصته :الجندي الذي يتجند من جديد من أجل الدولة
اآلن في الساحات السياسية.
يفهم نتنياهو بالتأكيد اإلس���هام الكامن للمرش���ح الجديد .قبل كل شيء،
ً
حزب غانتس سيحرر "الليكود" من قبضة بينيت ويمنح نتنياهو بديال ائتالفيًا
ً
ً
معتدال ومريحًا .يضيف رئيس األركان الس���ابق للحكومة هالة احترام وسجال
عس���كريا مثيرًا لالنطباع ،وهي أمور مهمة قبيل حس���م قضية الئحة االتهام
ض���د رئيس الحكومة .وفي الجوهر ،غانتس ال يحت���اج إلى فترة تعرف قبل أن
يدخل إلى هيئة األركان ُويطلب من���ه المصادقة على عمليات وطلعات جوية.
هو يعرف جيدًا أيضًا جهاز األم���ن األميركي من الفترة التي كان فيها ملحقًا
عس���كريًا في واش���نطن ،على األكثر يجدر به أن يتعلم اآلن الروسية ،مع األخذ
باالعتبار الواقع الذي تغير في المنطقة منذ أن ترك مكتب وزير األركان.
ف���ي هذه الظروف ،س���يمتنع نتنياه���و عن الهجمات عل���ى غانتس .رئيس
الحكومة يحافظ على انضب���اط صارم في الحملة االنتخابية ،ودائمًا يمتنع عن
معارك مع ش���ركاء ائتالفيين مس���تقبليين ،وهو مستعد لينجحوا في صندوق
االنتخاب وحتى أن يأخذوا القليل من المقاعد من "الليكود" ،األساس أن يوصوا
به لدى الرئيس بعد االنتخاب���ات ،هكذا تصرف نتنياهو مع ليبرمان في 2009
ومع لبيد في  2013ومع كحلون في  .2015التس���ريبات التي نفيت والتي تقول:

االنشقاقات داخل كتلة اليمين
هل ّ
تبدد حلم نتنياهو؟
بقلم :شلومو بتروكوفسكي

يتقدم في استطالعات الرأي.
بني غانتس
ّ

إنه عرض على غانت���س أن ّ
يعين كوزير خارجية ف���ي الحكومة الحالية ،كانت
إشارات واضحة بأن نتنياهو منفتح تجاه التعاون مع رئيس أركانه السابق.
اآلن القرار بيد غانتس ،والس���ؤال سيكون :كيف س���يواجه معضالت تظهر
دائمًا في السياس���ة؟ وهل س���يعرف كيف يتمس���ك برأيه أمام نتنياهو وأن
يطرح مواقف مستقلة كما فعل في معارضته الناجحة لقصف إيران؟

عن "هآرتس"

ُ ُّ ّ
الموافقة على اشتراك "حماس" في االنتخابات التشريعية ..أم كل الخطايا!

بقلم :يوسي بيلين
من الصع���ب أال تثور األعصاب عند قراءة المقابل���ة في "يديعوت أحرونوت"
مع زعيم "حماس" في غزة ،يحيى الس���نوار .من الصعب هضم فكر الرجل ،الذي
قضى معظم سنوات عمره في السجن اإلسرائيلي ،ونجت حياته بفضل العملية
الجراحية إلزالة الورم الس���رطاني الدماغي في مستشفى إسرائيلي .فهو يبرر
استخدام العنف بدعوى أن "المقاومة المسلحة" هي حق مكتسب في القانون
ً
الدولي .وعليه ،فإنه ال يخشى قرارًا محتمال من محكمة الجنايات الدولية.
إن حقيق���ة أن "حماس" انتخبت بأغلبية األصوات في االنتخابات ،العام 2006
للمجلس التش���ريعي الفلس���طيني – الذي تأس���س وفقًا التفاق أوسلو ،والذي
يس���توجب انتخابات ديمقراطية – ال تلزمه ،أغلب الظ���ن ،باالعتراف باالتفاق
ذاته .فهو يفضل عرض االتفاق كمؤامرة إس���رائيلية ،جاءت لتضمن استمرار
االس���تيطان في "المناطق" .ولكن من المهم أن نفهم منطق هذا العدو اللدود،
والفح���ص إذا كان ممكنًا حياله أيضًا إيجاد س���بيل لمنع جولة العنف التالية،

التي ستجبي ثمنًا زائدًا من الطرفين.
يتحدث الس���نوار عن وقف تام للعنف من الطرفي���ن ،مقابل رفع الحصار عن
قطاع غزة .وهو يعارض بش���دة تجريد غزة من الصواريخ وغيرها من الس�ل�اح،
ولكنه يعد بعدم اس���تخدامها إذا ما بقي الهدوء .وهو يحرص على التشديد،
بخالف واضح عن محمود عباس ،الذي يرفض اس���تخدام الس�ل�اح ضد إسرائيل
ف���ي أي ظروف كانت ،على أنه حتى ل���و كان ال يريد الحروب ،فهذا ال يعني أنه
لن يقاتل.
ً
ولكن فضال عن هذه األقوال ،يتبين الس���نوار كمن فهم إس���رائيل حين كان
في السجن .فهو يعرف كيف يكتب ،يقرأ ويتكلم العبرية ،بل ولديه ثناء على
اليهود الذي���ن عرفوا كيف يخترعون ويجددون (مقابل اإلس���رائيليين الذين
يركزون عل���ى األدوات الهدامة) .وهو ال يلمح إلى االعتراف بإس���رائيل ،ولكنه
مستعد لالكتفاء بحدود  ،1967وال يتجاهل المعاناة التي يتعرض لها األطفال
في الطرف اآلخر من الحدود.
ينبغي االنصات للس���نوار ،الذي يعترف بأنه في المواجهة بين أربعة أطفال

مع مقاليع وبين س�ل�اح الجو األكثر تس���ليحًا في المحيط ،فإن المقاليع ليست
هي التي ستتغلب .ولكن ينبغي أيضًا أن نتذكر تهديدات السادات في بداية
السبعينيات عن "سنة الحسم" ،واالستخفاف بها من جانب غولدا مئير.
إن أم كل الخطايا كانت موافقة رئيس الوزراء ،أرئيل ش���ارون ،على قبول طلب
الرئيس بوش االبن الس���ماح بمش���اركة "حماس" في االنتخابات ،بخالف اتفاق
أوسلو ،الذي يمنع مشاركة مؤيدي "اإلرهاب" في المسيرة الديمقراطية .ولكن
ال يمكن إعادة الزمن إلى الوراء.
الخط���وة المفضلة ف���ي هذه اللحظة ه���ي تأييد إس���رائيلي لحكومة وحدة
فلس���طينية ،تك���ون قابلة للحوار معنا ومس���ؤولة عن قطاع غ���زة أيضًا .فهي
ستحرص سواء على منع العنف من القطاع أم على إعادة بنائه .في هذا الوضع
لن تجري إسرائيل حوارًا مع مندوبي "حماس" في حكومة الوحدة الفلسطينية،
طالما استمر موقفهم في أن يكون مثلما عبر عنه زعيمهم في المقابلة.

عن "إسرائيل اليوم"

ال يكف رئيس الوزراء عن إطالق التلميحات السياس���ية بأن االنتخابات توجد
خلف الزاوية .وآخر ذكر له للموضوع كان ،أول من أمس ،في المؤتمر الصحافي
بمناس���بة تعيين محافظ بنك إسرائيل الجديد .وبشكل غير عادي بدأ نتنياهو
الحدث باألسئلة ،وتناول جملة مواضيع أحد أبرزها كان االنتخابات .صحيح أنه
لم يعلن عن انتخابات ،ولكنه لم يس���تبعد خيار أن تجرى في القريب العاجل.
فق���د قال" :ال يمكنني أن أقول إن موعد االنتخابات س���يقدم" .وامتنع بش���كل
ظاهر عن اإلعالن مثلم���ا في الماضي عن أن في نيته أن يبقى في هذه الوالية
بنحو سنة أخرى حتى موعد االنتخابات العامة المقرر في القانون.
ً
مج���رد عقد المؤتمر الصحافي العاجل كان كفيال بأن يكون جزءًا من التلميح،
إذ إن نتنياه���و درج عل���ى أن يجيب عن أس���ئلة الصحافيين قب���ل االنتخابات
أساس���ًا .في بداية األس���بوع كان التلميح أكثر وضوحًا :في االس���تعراض أمام
وس���ائل اإلعالم عن جلسة وزراء "الليكود" ،نقل عن نتنياهو قوله" :أسمع أنهم
يس���ألون إذا كان���ت هناك انتخابات ومت���ى .جوابي هو أنه ال ق���رار" .ويضاف
التصريحان إلى أقوال طرحها مقربوه ،مؤخرًا ،وجاء فيها عمليًا أن نتنياهو قرر
منذ اآلن تقديم موعد االنتخابات إلى الشتاء القريب والسؤال الوحيد هو متى
سيعلن عن ذلك.
يتصرف نتنياهو حول مس���ألة تقديم موعد االنتخابات كمن هو مقتنع بأن
الفوز في جيبه .والحقيقة؟ من الصعب اتهامه .فاستطالعات االنتخابات التي
تنش���ر في وسائل اإلعالم تثبت إحساس���ه بالثقة ،وال تشير حتى هذه اللحظة
إلى ش���خصية سياسية بوس���عها أن تتحدى حكمه .آفي غباي ،أمل المعسكر
الصهيون���ي ،يتبين كمصيبة انتخابي���ة .وإذا ما صدقنا االس���تطالعات ،هذا
األسبوع ،فحتى نتيجة المنزلتين المتدنيتين غير مضمونة لمعسكر برئاسته،
والفوز على نتنياهو بعيد عنه كبعد الش���رق عن الغرب .يئير لبيد هو اآلخر ال
ينجح في اإلقالع عاليًا ليتحدى نتنياهو بشكل حقيقي .فاأليام التي كان فيها
"الليكود" و"يوجد مس���تقبل" يراوحان حول عدد مشابه من المقاعد تبدو اليوم
بعيدة" .يوجد مستقبل" ،أغلب الظن ،سيزيد قوته جدًا في االنتخابات القادمة.
غير أن اعتداد نتنياهو من ش���أنه أن يتبين كخطأ جسيم .فقد سبق أن تعلم
على جلدته في الماضي بأن تشكيلة الحكومة مهمة بقدر ال يقل عن مسألة من
يقف على رأسها .فقد وقف على رأس حكومة صمدت أربع سنوات ،وعلى رأس
حكومة بصعوبة اجتازت س���نتين .والفروقات بي���ن الحكومتين كانت كثيرة،
ولك���ن أحد األمور المركزية فيها كان وضع كتل���ة اليمين – األصوليين .فهذه
الكتلة ،توجد هذه األيام في إحدى لحظات الدرك األس���فل لها" .شاس" تراوح
على شفا نسبة الحسم ،األصوليون األشكناز منقسمون أكثر من أي وقت مضى،
"إس���رائيل بيتنا" ضعيف وش���ظايا األحزاب في الغالب من شأنها أن تضعف
الكتلة .حزب "الهوية" لموشيه فايغلين ،حزب ياحد إليلي يشاي ،الحزب عديم
االسم حاليا لبوغي يعلون وحزب قوة يهودية لخريجي كاخ – قد "تحرق" قرابة
س���تة مقاعد معًا ،وال تزال اليد مم���دودة .وحتى "البيت اليهودي" ،الذي تثني
عليه االستطالعات بشكل نسبي ،بعيد عن أيام البهاء التي كانت له.
يؤدي االنش���قاق ف���ي اليمين إلى وضع يمكن لنتنياهو أن يجد نفس���ه فيه
متعلقًا بألسنة ميزان إش���كالية للغاية ،مثل حزب برئاسة النائبة أورلي ليفي
إبكس���يس .في مثل هذا الوضع من شأنه أن يشتاق إلى الحروب في االئتالف
الحالي بين بينيت وليبرمان .وسرعان ما سيحل محل االعتداد وجع رأس شديد
على نحو خاص ،لم يتخيله على اإلطالق.

عن "يديعوت"

