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عربيات
دوليات
ّ
ّ
حساسة
يمكنونهم م��ن ت��ول��ي مناصب
وطردوا كثيرين منهم من الجيش».
ك� ��ان ال �ت �خ� ّ�ب��ط ب �ش��أن ت �ع �ي�ين شومرون
س� ّ�ي��د امل��وق��ف ف��ي «واح ��ة الديموقراطية
ال ��وح �ي ��دة ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� � � ��ط» .وقف
راب �ي��ن ح ��ائ� �رًا «ب�ي��ن ن � � � َ
�اري» رغ �ب � ُت��ه في
تعيني شومرون والشائعات التي ترخي
العسكرية .ذات
بظاللها على املؤسسة
ّ
ّ
ي ��وم ،ك��ل��ف راب �ي�ن ه��اب��ر ب �ـ«ال �ت �ح��ق��ق من
ّ
ال �ح �ق �ي �ق��ة» .ف� ��رد ع�ل�ي��ه ه��اب��ر« :ك �ي��ف لي
التحقيق في شائعات كهذه؟» .لكن بعد
ّ
يفعل .ذه��ب إلى
تخبط اخ�ت��ار ه��اب��ر أن ً
ش��وم��رون وس��أل��ه م�ب��اش��رة ع�م��ا سمعه.
بطبيعة الحال ،نفى شومرون كل ما قيل
ّ
يصدق أطرافًا آخرين.
فصدقه هابر ولم ً
أرس��ل راب�ين م��رس��اال آخ��ر إل��ى شومرون
ّ
ل �ل �ت��أك��د ،ف �ك� ّ�رر ش� ّ�وم��رون ن�ف�ي��ه القاطع.
عندها و«بعد التأكد» من ميوله على ما
ينّ
يبدو ،ع شومرون قائدًا لهيئة األركان،
لكنه بدأ حربه مع «مختلقي الشائعات»
م��ن ع�ل��ى ك��رس��ي ال �ق �ي��ادة .خ�ل�ال أق��ل من
ع� ��ام« ،ح� � ّ�رره� ��م» ج�م�ي�ع�ه��م م��ن الجيش
اإلسرائيلي.

وثيقة غاالنت

ب � � ��دأت ت �ن �ت �ش��ر ش ��ائ� �ع ��ات ف� ��ي صفوف
الجيش اإلسرائيلي عن «امليول الجنسية
ل � � �ش � ��وم � ��رون» .ت� ��دح� ��رج� ��ت الشائعات
م �ث��ل ك� ��رة ث �ل��ج داخ � ��ل أروق� � ��ة املؤسسة
ّ
تضمنت
العسكرية وزادت تفاصيلها.
الشائعات اسمًا لقائد آخ��ر «ت� ّ
�ورط» مع
ش��وم��رون .ف��ي مقالة حديثة للصحافي
إيتان هابر (الذي كان من أقرب ّ
املقربني
ُ
َّ
إلس �ح��ق راب �ي ��ن) ،ك �ش��ف ع ��ن أن تعامل
ال �ج �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي أواس� � ��ط سنوات
ّ
مثليي الجنس كان «صعبًا
الثمانني مع
ل�ل�غ��اي��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا« :م��ن ن��اح�ي��ة الجيش
(اإلسرائيلي) ،كان ّ
مثليو الجنس بمثابة
خ �ط��ر أم �ن��ي م��ن ال ��درج ��ة األول� � ��ى .وكان
ال �ق ��ادة امل �ي��دان �ي��ون ي�ب�ل�غ��ون ع �ن �ه��م ،وال

تكشف «وث�ي�ق��ة غ��االن��ت» ،ال�ت��ي كشفها
أخ� � �ي� � �رًا ال� �ص� �ح ��اف� �ي ��ان رون� � � ��ي دانييل
وأم � �ن� ��ون أب��رام��وف �ي �ت��ش ع �ل��ى شاشات
ال�ق�ن��اة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ع��ن عطب
ف��ي امل�ن�ظ��وم��ة ال�ع�س�ك��ري��ة .ال��وث�ي�ق��ة التي
ت� �ح� �ق ��ق ال � �ش� ��رط� ��ة ف � ��ي م � �ص� ��دره� ��ا وما
إذا ك ��ان ��ت م � ّ
�زي� �ف ��ة ،ص� � ��درت ـ �ـ �ـ �ـ �ـ بحسب
امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ي�ج��ري التحقيق فيها
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ع ��ن م �ك �ت��ب ل �ل �ع�لاق��ات ال �ع ��ام ��ة ،وهي
ت �ت �ض� ّ�م��ن «ت ��وج �ي �ه ��ات» مل �س��ان��دة قائد
املنطقة الجنوبية يوآف غاالنت ليصبح
ق��ائ �دًا ل�ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان ًب��واس �ط��ة تعميق
الخالف (املوجود أصال) بني قائد هيئة
األرك��ان الحالي غابي أشكينازي ووزير
الدفاع إيهود ب��اراك (قائد هيئة األركان
األسبق).
ال��وث�ي�ق��ة ،ال �ت��ي اس�ت�ع��رض الصحافيان
ج � ��زءًا م �ن �ه��ا ،ت ��دف ��ع أي� �ض ��ًا ن �ح��و «بناء
ب��روف��اي��ل إي �ج��اب��ي ل �ل �ج �ن��رال غاالنت»،
و«ب ��روف ��اي ��ل س �ل �ب��ي (ل� �ل� �ج� �ن ��رال) بيني
غ��ان �ت��س» (امل� ��رش� ��ح ه ��و أي �ض ��ًا ملنصب
ق��ائ��د هيئة األرك ��ان ال�ع��ام��ة) أو تسويقه
كخليفة لرئيس جهاز األمن اإلسرائيلي
ال� �ع ��ام ��ة «ال � �ش� ��اب� ��اك» ي� ��وف� ��ال ديسكني،

موشيه هليفي ّروج
لمثلية الجنرال دان
ّ
شومرون لمنع توليه
رئاسة األركان
حذر رابين:
وايزمان ّ
سأالحقك حتى يومك
األخير ،ولن أسمح لك
أي منصب
بالوصول إلى ّ
في الدولة

وبهذا يتنازل غانتس عن ترشيح نفسه
ملنصب القيادة .كما تقترح الوثيقة عددًا
م��ن «ال�ت��وص�ي��ات» بشأن التعيينات في
ينّ
هيئة األرك��ان عندما يع غاالنت قائدًا
ل �ل�أرك ��ان .وق ��د أف � ��ادت م� �ص ��ادر أن هذه
املعلومات ستقود غاالنت هذا األسبوع
إل ��ى ت�ق��دي��م إف� ��ادة ع� ّ�م��ا ي �ع��رف��ه .وتبحث
الشرطة اآلن ما إذا كانت الوثيقة ّ
مزيفة
ّ
ّ
أم ال ،لكنها ،على ما يبدو ،لن تحقق في
أمور أخرى.
قضية غ��االن��ت فضحت العطب املتراكم
م�ن��ذ س �ن��وات« .م�ك�ت��ب ل�ل�ع�لاق��ات العامة
ي �ت��دخ��ل ب �م��ن س �ي �ك��ون ق� ��ائ � �دًا لحروب
إس� ��رائ � �ي� ��ل؟» ،س� � ��ؤال أش� �غ ��ل الكثيرون
وبعثر األوراق وأماط اللثام عن كواليس
امل ��ؤس �س ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ،وك� �ش ��ف مالمح
امل� � �ع � ��ارك ال � ّش �خ �ص �ي��ة داخ � � ��ل القيادة.
يصفها املعلقون بـ«الفضيحة األكبر»،
َّ
التاريخي ُيظهر أنها فصل
لكن السياق
َّ
من رواي��ة ب��دأت .إنها رواي��ة تقليدية من
م�ج�م��وع��ة رواي� ��ات راك�م�ت�ه��ا التعيينات
امل�ت�ع��اق�ب��ة .ف�ق��ائ��د ال �ح��روب اإلسرائيلية
يصل منصبه دائمًا بعد ح��رب داخلية.
وهناك ،من الجنراالت من «أعلنوا حربًا»
إع�لام�ي��ة ب�ع��دم��ا ل��م ُي�ع� َّ�ي�ن��وا ق ��ادة لهيئة
األرك� � � ��ان ،وم �ن �ه��م م ��ن خ ��رج ��وا خائبني
أيضًا.
عازر وايزمان ،يقول هابر ،كاد أن يصبح
َّ ُ ّي�نّ
ق��ائ �دًا لهيئة ًاألرك � ��ان ،ل �ك��ن ع� حاييم
ب��ارل �ي��ف ب� ��دال م �ن��ه .اع �ت �ق��د واي ��زم ��ان أن
رابني (قائد هيئة األركان في حرب األيام

ال �س �ت��ة) ك ��ان ال �س �ب��ب ف��ي ع ��دم تعيينه،
ف��ول��د ال� �ع ��داء ب�ي�ن�ه�م��ا .ق �ب��ل س �ف��ر رابني
إل ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ل �ي �ب��دأ ّ
مهماته
س �ف�ي �رًا ل ��دى واش �ن �ط��ن ،راف �ق��ه وايزمان
إلى املطار .قبل صعوده إلى الطائرة قال
ل��ه« :سأالحقك حتى يومك األخ�ي��ر ،ولن
أسمح لك بالوصول إلى أي منصب في
الدولة» .مع مرور السنوات ،رابني أصبح
رئيسًا للوزراء ،ووايزمان رئيسًا للدولة.
فاملاضي «العسكري» لالثنني منحهما
ت��أش �ي��رة ل ��دخ ��ول ال �س �ي��اس��ة م ��ن بابها
ال ��واس ��ع .ورب �م��ا ه ��ذا ه��و أص ��ل «حروب
الجنراالت كلها».

على ماذا هذه الحرب؟
الحروب وم��ا بينها من سطور ال تعني
ف� �ق ��ط أن � �ه ��ا ح� � ��رب آن � �ي ��ة وص � � � ��راع قوى
مل��وظ�ف�ين ي�ت�ن��ا ّف�س��ون ع�ل��ى رأس الهرم،
إنها قضية معقدة أكثر .فالصراع ليس
على املنصب فحسب ،بل ال�ص��راع يأتي
على «ماذا سيلي هذا املنصب» .فطريق
قائد هيئة األركان في إسرائيل «وردية»
إل��ى ح�ين ال��وص��ول إل��ى السياسة ّ .يأتي
«القائد» وفي جعبته «جيش» يستله في
املعركة االنتخابية ،وهذه هي «الوصفة
األك � � �ي � ��دة» ل� �ل� �ن� �ج ��اح .وي � �ب� ��دو ج �ل �ي��ًا أن
ُ
معظم من ع ّينوا في مناصب عالية في
الجيش اإلسرائيلي استوعبتهم الحلبة
السياسية ،وقليلون منهم من ّ
توجهوا
إل��ى س��وق العمل .ففي وق��ت تحاول فيه
ال � ��دول امل �ت �ح �ض��رة ف �ص��ل ال �س �ي��اس��ة عن
الجيش ،تسعى الحكومات اإلسرائيلية
املتعاقبة إلى توثيق تلك العالقة .رئيس
ال �ح �ك��وم��ة ال �ح��ال��ي ب�ن�ي��ام�ين نتنياهو،
ورغ ��م عمله ع �ش��رات ال�س�ن�ين ف��ي السلك
الدبلوماسي ،يحاول قدر املستطاع في
خطاباته وتصريحاته التباهي بخدمته
في سرية هيئة األركان «سييرت متكال».
عامير بيرتس سقط سقوطًا حرًا بادعاء
«ك �ي��ف مل��دن��ي أن ي �ك��ون وزي � �رًا لألمن؟»،
وأري� �ي ��ل ش � ��ارون ،رغ ��م وص��ول��ه إل ��ى كل
امل� �ن ��اص ��ب امل � ��رج � � ّ�وة ،غ � ��اب ع ��ن الحلبة
السياسية وف��ي قلبه ـــــ بحسب مقربيه
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ح �س��رة ك��ون��ه ل��م ي�ك��ن ذات ي ��وم قائدًا
ل�ه�ي�ئ��ة األرك � � ��ان .ف �ف��ي دول� ��ة ت�ع�س�ك��ر كل
ش� ��يء ،ي �ت �ح� ّ�ول ق��ائ��د ه�ي�ئ��ة األرك � ��ان من
قائد مؤسسة إلى زعيم يدخل السياسة
من بابها العريض ومن دون تفتيش .من
هنا تبدأ الحرب ومن هنا ال تنتهي.

هنية يتهم السلطة بـ«محاربة الله»
ّ
شن رئيس الحكومة الفلسطينية املقالة،
إسماعيل هنية ،هجومًا الذعًا على السلطة
الفلسطينية ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة بسبب
م �م��ارس��ات �ه��ا ف ��ي ش �ه��ر رم� �ض ��ان ،متهمًا
إياها بـ«شن حرب على الله واإلسالم».
وق ��ال ه�ن�ي��ة ،خ�ل�ال اح�ت�ف��ال وض��ع الحجر
األس� ��اس إلع� ��ادة ب �ن��اء م�ق��ر ش��رط��ة مخيم
الشاطئ حيث يقيم ف��ي غ��زة ليل أول من
أمس ،إن «ما يجري في الضفة حرب دينية
تستهدف ضرب التيار املتدين في الجيل
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وت�ط�ب�ي��ق مل �ش ��روع أميركي
بأيد فلسطينية».
صهيوني ٍ
وات �ه ��م ه�ن�ي��ة «س �ل �ط��ة ف �ت��ح ف ��ي رام الله،
ب� ��ات � �خ� ��اذ ع� � ��دة خ� � �ط � ��وات م � ��ع ب� � ��دء شهر
رمضان» ،من بينها «منع خطيب املسجد
األق� �ص ��ى رئ �ي��س راب� �ط ��ة ع �ل �م��اء فلسطني
ال� �ن ��ائ ��ب ال �ش �ي ��خ ح ��ام ��د ال� �ب� �ي� �ت ��اوي ،من
الخطابة وكذلك آالف من خطباء املساجد
من الخطابة وإعطاء الدروس الدينية»ً .
وتابع الزعيم الحمساوي اتهاماته ،قائال
إن «ال�س�ل�ط��ة ت��رك��ت ن�ح��و أل��ف مسجد من
دون م ��ؤذن وإم ��ام وخ�ط�ي��ب وإغ �ل�اق ألف
م��رك��ز تحفيظ ل�ل�ق��رآن ال�ك��ري��م ف��ي الضفة

وإغ �ل��اق ل �ج��ان ال ��زك ��اة واع �ت �ق��ال العلماء
ومطاردتهم وطردهم من أعمالهم».
وأض � � ��اف رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة امل� �ق ��ال ��ة« :لن
ي �ن��زع��وا ال ��دي ��ن م ��ن ص � ��دور ال� �ن ��اس ،ولن
ي�ف�ل�ح��وا ف��ي ح��رب�ه��م ع�ل��ى اإلس�ل��ام؛ ألنها
حرب مع الله» .وهاجم محاوالت السلطة
ف� ��رض م ��ا وص �ف ��ه ب �ـ«ال �ت �ط �ب �ي��ع الديني»

ّ
ّ
هنية متوسطًا حراسه في غزة ( رويترز  -أرشيف)

ّ
حملت محكمة إسرائيلية الدولة
العبرية مسؤولية مقتل الطفلة
الفلسطينية ،عبير عرامني (10
سنوات) ،برصاصة مطاطية
ّ
فلسطينيني
خالل مواجهات مع
كانوا يرشقون القوات
اإلسرائيلية بالحجارة.
ورأت املحكمة أن إطالق النار
ّ
«لم يكن ّ
مبررًا» .وقررت أن على
إسرائيل دفع تعويضات مالية
لعائلة الطفلة.
(أ ف ب)

إسرائيل تهدم العراقيب للمرة
الرابعة
هدمت قوات من الشرطة
اإلسرائيلية أمس قرية العراقيب
العربية غير املعترف بها في
النقب ،للمرة الرابعة خالل ثالثة
أسابيع .وقالت اإلذاعة العامة
اإلسرائيلية إن «قوات كبيرة من
الشرطة حضرت إلى العراقيب
لحماية موظفي دائرة أراضي
إسرائيل الذين جاؤوا لتنفيذ
الهدم» .وأخلت الشرطة بالقوة
أهالي القرية من  25بيتًا مؤقتًا
لتنفيذ الهدم.
(يو بي آي)

عباس :االستيطان واملرجعية
شرطا املفاوضات

قال الرئيس الفلسطيني محمود
عباس (الصورة) ،خالل لقائه
وزير خارجية النروج يوناس
جاري ستور ،في وقت متأخر
من مساء أول من أمس في رام
الله ،إن «وقف االستيطان وتحديد
مرجعية محددة للمفاوضات،
هما املدخل الحقيقي للدخول في
مفاوضات مباشرة مع إسرائيل».
(يو بي آي)

غزة
ع�ل��ى األم ��ة ،وق ��ال« :ل��م يكتفوا بالتطبيع
ال �س �ي��اس��ي ،ب��ل ي ��ري ��دون ف ��رض التطبيع
ال��دي �ن��ي ع�ل��ى ع�ل�م��اء امل�س�ل�م�ين بدعوتهم
لزيارة املسجد األقصى املبارك ،وهو تحت
األسر ليدخل العلماء املسجد تحت العلم
اإلس��رائ �ي �ل��ي وب��أخ �ت��ام ص�ه�ي��ون�ي��ة ،فيما
يمنع جيران األقصى من دخوله من أبناء

ّ
إسرائيلية ّ
تحمل
محكمة
ّ
مسؤولية قتل
الدولة ّ
فلسطينية

القدس والضفة املحتلة وقطاع غزة».
وسكان الضفة إلى التصدي
ودعا العلماء
ً
لهذه اإلجراءات قائال« :ال تستسلموا أمام
ه ��ذه ال �ح��رب ال� �ق ��ذرة ،داف� �ع ��وا ع��ن دينكم
ومساجدكم ،اخرجوا إلى الشوارع وأعلنوا
رفضكم لهذه اإلجراءات الخبيثة».
ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،أص�ي��ب اث�ن��ان م��ن جنود
االحتالل بجروح طفيفة في انفجار قذيفة
ُ
ه ��اون أط�ل�ق��ت م��ن ق�ط��اع غ ��زة ،بحسب ما
أعلن جيش االحتالل.
وق��د أع�ل�ن��ت أل��وي��ة ال�ن��اص��ر ص�ل�اح الدين
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ع ��ن ق �ص��ف ت �ج �م��ع لقوات
ال �ج �ي��ش اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي امل �ت��وغ �ل��ة جنوب
القطاع بخمس ق��ذائ��ف ه��اون .وق��ال��ت في
بيان إن إح��دى مجموعاتها «تمكنت من
قصف تجمع للقوات اإلسرائيلية املتوغلة،
فيما تمكن عناصرها من تنفيذ مهمتهم
ومن ثم العودة ساملني إلى قواعدهم».
وك��ان ق� ُ�د استشهد م�ق��اوم فلسطيني (19
عامًا) وأص�ي��ب جندي إسرائيلي بجروح
طفيفة في تبادل إلط�لاق النار مساء أول
من أمس في غزة.
(أ ف ب ،يو بي آي)

توجيهات جديدة لسالح الجو
ّ
في أي حرب مقبلة
وضع سالح الجو اإلسرائيلي
توجيهات جديدة للطيران في
األجواء اإلسرائيلية أثناء ّأي حرب
مقبلة مع «حزب الله» و«حماس»،
ستشهد إطالق آالف الصواريخ
والصواريخ االعتراضية.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم
ّ
بوست» اإلسرائيلية أن «سالح
الجو أجرى باالشتراك مع قسم
الدفاع الجوي ،املسؤول عن
تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي،
مثل حيتس وباتريوت وقريبًا
القبة الحديدية ،دراسة لوضع
توجيهات جديدة للطيران في
حال نشوب حرب مقبلة مع حزب
الله وحماس».
(يو بي آي)

