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تقرير

انهيار السلطة ...كأنه وقع في إسرائيل
قال بنيامين نتنياهو بين
وزرائه عكس ما يقوله
على اإلعالم :يجب منع
سقوط السلطة ،ولكنه
أبقى الباب مفتوحًا لهذا
االحتمال .اجتماعان خالل
عشرة أيام عقدا لبحث
سيناريوهات ما بعد ذلك.
هل هو ترويج إسرائيلي أم
تعامل مع واقع مقبل؟
كشفت صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية،
عن أن رئيس حكومة العدو ،بنيامني
نتنياهو ،شــرح خــال جلسة املجلس
الـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغ ــر ،أول م ــن أم ـ ــس ،أن
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل االسـ ـتـ ـع ــداد الح ـت ـمــال
ً
ان ـه ـيــار الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،قــائــا
إنه يجب منع حدوث ذلك قدر اإلمكان
واالستعداد في املقابل ،ولكن «توجد
إم ـك ــان ـي ــة لـ ـح ــدوث ذل ـ ـ ــك» .الـصـحـيـفــة
قــالــت إن املـجـلــس الـ ــوزاري عـقــد خــال
األي ـ ـ ــام ال ـع ـش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة اج ـت ـمــاعــن
ملناقشة احتمال انهيار السلطة ،على
خلفية الجمود السياسي والتصعيد
األمني واألزمة االقتصادية في الضفة
املـحـتـلــة ،واألزمـ ــة الـسـيــاسـيــة للقيادة
الفلسطينية.
ووفــق مسؤول إسرائيلي رفيع ،بادر
املجلس إلــى مناقشة هــذا السيناريو
في أعقاب رأي خطي وشفهي حولته
األجهزة األمنية إلى القيادة السياسية
خ ــال الـشـهــريــن األخ ـي ــري ــن .بموجب
ه ــذا الـ ــرأي ه ـنــاك اح ـت ـمــال لـعـجــز رام
الله عن أداء مهماتها ،وأيضًا تسديد
ديــون ـهــا .كــذلــك لـفــت امل ـس ــؤول إل ــى أن
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة حـ ــذرت م ــن أن ــه في
وضــع كهذا يمكن السلطة «أن تنهار
على إسرائيل».
ون ـق ـل ــت «هـ ــآرتـ ــس» ع ــن م ـص ــدر آخ ــر
م ـط ـل ــع ق ــول ــه إن «األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة
أوصـ ـ ـ ــت املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري ب ـت ـب ـنــي
سياسة رسمية تمنع انهيار السلطة،
ول ـك ــن ل ـي ــس الـ ـق ــول ف ـق ــط إن ـن ــا لـسـنــا
م ـع ـن ـيــن ب ــاالنـ ـهـ ـي ــار ،وإن ـ ـمـ ــا تـنـفـيــذ
مبادرات وخطوات على األرض تمنع
تحقق مـثــل ه ــذا الـسـيـنــاريــو» .ووفــق

قرر نتنياهو تبني موقف األجهزة األمنية بمنع انهيار السلطة (أرشيف)

الصحيفة نفسها ،قرر نتنياهو تبني
م ــوق ــف األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ،م ــا يعني
عمليًا سياسة منع انـهـيــار السلطة،
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن ــه س ـبــق أن أعـلــن
أمام الصحافيني خالل «مؤتمر املناخ
ال ــدول ــي» ف ــي ب ــاري ــس ،مـطـلــع كــانــون
األول ،أنــه ال يتمنى انـهـيــار السلطة،
ألنـ ــه ي ـم ـكــن ال ـب ــدي ــل أن ي ـك ــون أسـ ــوأ.
وأضـ ــافـ ــت «ه ـ ــآرت ـ ــس» أن ن ـت ـن ـيــاهــو
يــرغــب فــي تــدابـيــر عـلــى األرض تمنع
ان ـ ـه ـ ـيـ ــارهـ ــا ،ول ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـغـ ـ ــرض ،ع ـقــد
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مل ـن ــاق ـش ــة هـ ـ ــذه امل ـس ــأل ــة
بمشاركة أمنيني وعسكريني.
م ــع ذلـ ــك ،وب ـس ـبــب ض ـغــوط سـيــاسـيــة
مــن ع ــدد مــن وزراء املـجـلــس الـ ــوزاري،

ال ينفذ نتنياهو غالبية التوصيات
التي عرضها الجهاز األمني .فبعض
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،م ـ ــن أم ـ ـث ـ ــال زئ ـ ـيـ ــف أل ـك ــن
ويـ ـس ــرائـ ـي ــل كـ ــاتـ ــس ،ل ـي ـس ــوا ش ــرك ــاء

األمنيون اإلسرائيليون
يرون أن انهيار السلطة ممكن
ألسباب داخلية
فــي هــذا املــوقــف .وفيما ال يدعم وزيــر
ال ـت ـع ـل ـي ــم ،ن ـف ـت ــال ــي بـ ـيـ ـن ــت ،خـ ـط ــوات
لتشجيع انهيار السلطة ،فإنه يعارض
أي خطوات ملموسة ملنع حدوث ذلك.

خــال الجلسات الـتــي عقدها رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخ ـ ـيـ ــرة
مل ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــة هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــأل ـ ـ ــة ،ع ـ ــرض
س ـي ـن ــاري ــوه ــات تـ ـق ــول إن ـ ــه ح ـت ــى لــو
ات ـخ ــذت إســرائ ـيــل خ ـط ــوات مـيــدانـيــة
لـتــدعـيــم الـسـلـطــة ،م ــن املـحـتـمــل أنـهــا
لــن تستطيع صــد االن ـه ـيــار .ويعتقد
ال ـج ـهــاز األم ـن ــي أن ان ـه ـيــار الـسـلـطــة
ي ـم ـكــن أن يـ ـح ــدث ألس ـ ـبـ ــاب داخ ـل ـيــة
ال تــرتـبــط بــإســرائ ـيــل ،أو كـتـلــك الـتــي
ت ـم ـل ــك تـ ــل أبـ ـي ــب ق ـ ـ ــدرة ص ـغ ـي ــرة فــي
ً
الـتــأثـيــر ب ـهــا .ف ـم ـثــا ،خ ــال نـقــاشــات
املـجـلــس ال ـ ــوزاري حـكــي عــن إمكانية
انهيار السلطة كنتيجة ملوت الرئيس
محمود عـبــاس ،ال ــذي بلغ مــن العمر

 81عامًا .ويمكن في مثل هذه الحالة
حــدوث صــراع على وراثـتــه يقود إلى
أزمة شديدة تؤدي إلى شل السلطة.
ف ـ ــي «الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــاك» واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
ال ـع ـس ـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ال يــوجــد
أي ت ـقــديــر إزاء شـخـصـيــة مهيمنة
ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـح ـت ــل مـ ـك ــان ع ـب ــاس.
واألس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرح خ ـ ــال
ال ـن ـقــاشــات الــداخ ـل ـيــة ه ــي األس ـم ــاء
امل ـش ـبــوهــة وامل ـع ــروف ــة ،م ـثــل م ــروان
ال ـب ــرغ ــوث ــي ،املـعـتـقــل ف ــي إســرائ ـيــل،
واملـ ـس ــؤول ال ـســابــق مـحـمــد دح ــان،
أو رئيس االستخبارات ماجد فراج.
مــع ذل ــك تـقــر ال ـج ـهــات اإلســرائـيـلـيــة
بـ ــأن أي ت ـق ــدي ــر ف ــي هـ ــذا امل ــوض ــوع
حاليًا ال يتعدى «التكهن».
ـواز ،ت ـش ـع ــر الـ ــواليـ ــات
ع ـل ــى خـ ــط مـ ـ ـ ـ ـ ٍ
املتحدة واالتـحــاد األوروب ــي وجهات
أخ ــرى فــي املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،بالقلق
إزاء إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار ال ـس ـل ـط ــة
والـفــوضــى التي قــد تحدث بعد ذلــك.
وكــان هذا املوضوع من بني القضايا
التي ناقشها وفد «الرباعية الدولية»،
خالل زيارته إلسرائيل قبل أسبوعني.
وقال دبلوماسيون غربيون إن الوفد
الذي التقى مبعوث رئيس الحكومة،
إسحاق مولخو ،واملدير العام لوزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،دوري غ ــول ــد ،ف ـه ــم أن ــه
م ــا دامـ ــت الـعـمـلـيــات م ـتــواص ـلــة ،فــإن
إسرائيل لن تتمكن من فعل مبادرات
ع ـ ـلـ ــى األرض ،بـ ـسـ ـب ــب الـ ـضـ ـغ ــوط
السياسية الداخلية.
وكان وزير الخارجية األميركي ،جون
ك ـي ــري ،ق ــد ح ــذر م ــن ان ـه ـيــار السلطة
خالل خطابه في مؤتمر «سابان» في
واشنطن مطلع الشهر املاضي ،وقال
إنه «إذا استمر الوضع الحالي ،فليس
مــن الــواضــح كــم مــن الــوقــت تستطيع
السلطة الـصـمــود» .وأض ــاف« :يوجد
في املؤسسة األمنية اإلسرائيلية من
يعتقدون أنه يجب فعل خطوات لدعم
ال ـس ـل ـطــة ،وأن تــدع ـيــم أب ــو مـ ــازن هو
مسألة مصيرية ألمن إسرائيل» .كذلك
حــذرت املرشحة للرئاسة األميركية،
هيالري كلينتون ،من انهيار السلطة،
وقــالــت« :أع ــرف أن الكثير مــن أعضاء
حكومة إسرائيل ال يعتبرون عباس
شريكًا للسالم ،لكنني أريــد سؤالهم:
م ــا ه ــو ال ـبــديــل؟ م ــن ه ــو األف ـض ــل من
عباس؟».
(األخبار)

الجزائر

تعديل دستوري مرتقب :سنوات الرئاسة عشر ...فقط
كشفت الرئاسة الجزائرية ،أمس،
عـ ــن م ـ ـشـ ــروع مـ ـقـ ـت ــرح ل ـ ـ «ت ـع ــدي ــل
دسـ ـت ــوري» ،يـقـضــي ب ــإق ــرار الـلـغــة
األمازيغية كلغة ثانية في ًالبالد
إل ــى جــانــب ال ـعــرب ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
تحديد الوالية الرئاسية باثنتني،
مــن خمس س ـنــوات ،بعد أن كانت
مـ ـفـ ـت ــوح ــة ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب تــأس ـيــس
ه ـي ـئــة م ـس ـت ـق ـلــة مل ــراق ـب ــة الـعـمـلـيــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة م ـ ــن ب ــدايـ ـتـ ـه ــا إل ــى
نهايتها.
وفي مؤتمر صحافي ملدير «ديوان
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة» ،أح ـ ـمـ ــد أوي ـ ـح ـ ــي ،فــي
الجزائر العاصمة ،رأى أن املقترح
«يعكس  %80من اقتراحات الطبقة
السياسية ،بعد مشاورات أجرتها
ال ــرئ ــاس ــة عـ ــام  2014وقــاط ـع ـت ـهــا
املعارضة».
واس ـ ـت ـ ـحـ ــدث امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع مـ ـ ـ ــادة «3
مـكــرر» ،فــي الــدسـتــور ،الـتــي تنص
عـلــى أن «األمــازي ـغ ـيــة لـغــة وطنية
ورسـ ـمـ ـي ــة» ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـعــرب ـيــة.
كـ ــذلـ ــك ت ـ ـقـ ــرر إن ـ ـشـ ــاء «أك ــاديـ ـمـ ـي ــة

وط ـ ـن ـ ـيـ ــة» ل ــأم ــازيـ ـغـ ـي ــة ،وتـ ـك ــون
تابعة لرئاسة الجمهورية ،وذلــك
ً
تفعيال للقرار ،بحسب أويحي.
ّ
وتعد األمازيغية اللغة الرئيسية
ف ــي ال ـت ـع ــام ــات ال ـيــوم ـيــة لـسـكــان
مـنـطـقــة ال ـق ـبــائــل ال ـك ـب ــرى ،وال ـتــي
ت ـ ـضـ ــم م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات عـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،شـ ــرق
الـعــاصـمــة .كــذلــك تـضـ ّـمــن املـشــروع
ً
الـجــديــد تـعــديــا لـلـمــادة « »74من
الــدس ـتــور ال ـحــالــي .وت ـنــص امل ــادة
ع ـل ــى أن «مـ ـ ـ ّـدة امل ـه ـم ــة الــرئــاس ـيــة
خـمــس س ـنــوات ،ويـمـكــن أن ُيـجــدد
فيها انتخاب رئيس للجمهورية».
أما البند الثالث من بنود املشروع
امل ـق ـتــرح ،فـهــو بــاسـتـحــداث «هيئة
ع ـل ـيــا دائـ ـم ــة وم ـس ـت ـق ـل ــة» ملــراق ـبــة
االن ـت ـخــابــات ،وتــرأسـهــا شخصية
مستقلة.
وأوض ـ ــح أوي ـح ــي أن ه ــذه الـهـيـئــة
«ستكون مهمتها مراقبة العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة م ــن لـحـظــة اس ـتــدعــاء
ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــن ،وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـقـ ــوائـ ــم،
ح ـتــى إعـ ــان ال ـن ـتــائــج الـنـهــائـيــة».

وتضم الهيئة قضاة وشخصيات
عــامــة وأك ــادي ـم ـي ــن ،فـيـمــا تـطــالــب
املـعــارضــة بــإنـشــاء لـجـنــة مستقلة
لـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ولـ ـي ــس
مــراقـبـتـهــا .إال أن أوي ـح ــي رأى أن
ه ـ ــذا امل ـط ـل ــب «غـ ـي ــر واق ـ ـعـ ــي ،ألن ــه
ال تــوجــد دول ــة غــربـيــة عــريـقــة في

ُح ّددت الوالية الرئاسية
باثنتين ،من خمس سنوات،
بعد أن كانت مفتوحة
مجال الديمقراطية تطبقه حاليًا».
ك ـ ــذل ـ ــك ،تـ ـضـ ـم ــن املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ،ألول
م ـ ــرة ،ح ــق املـ ـع ــارض ــة ف ــي إخ ـط ــار
«امل ـح ـك ـم ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة» ( أع ـلــى
هيئة دسـتــوريــة فــي ال ـبــاد) حــول
م ـ ـ ـ ــدى ش ــرعـ ـي ــة الـ ـ ـق ـ ــوان ـ ــن ال ـت ــي
ي ـص ــادق عـلـيـهــا ال ـب ــرمل ــان ،بـعــد أن
ك ــان األمـ ــر ،ســابـقــا ،مـقـتـصـرًا على
السلطات الرسمية .كذلك تم أيضًا

اإلع ــان عــن وج ــوب عـمــل الـبــرملــان
وفــق جــدول أعـمــال تقترحه الكتل
النيابية املعارضةّ ،
مرة كل شهر.
وفــي سياق منفصل ،أعلن مصدر
أم ـنــي ج ــزائ ــري ،أم ــس ،أن «وزارة
ال ــدف ــاع ق ـ ـ ّـررت رف ــع عــديــد ال ـقــوات

امل ـك ـل ـف ــة ب ـح ـم ــاي ــة أكـ ـث ــر مـ ــن 400
ح ـق ــل وم ــوق ــع ن ـف ـطــي ف ــي الـ ـب ــاد،
من  8آالف إلى  10آالف عسكري»،
إض ــاف ــة إل ــى «تـخـصـيــص طــائــرات
مراقبة ،تحسبًا ألي عمل إرهابي
محتمل».
وأكد املصدر ،لوكالة «األناضول»،
أن « 10آالف ع ـس ـك ــري ي ـع ـم ـلــون
حاليًا لحراسة  400موقع لحقول
الـنـفــط وال ـغ ــاز وامل ـن ـشــآت التابعة
ل ـ ـشـ ــركـ ــة سـ ـ ــونـ ـ ــاطـ ـ ــراك ال ـن ـف ـط ـي ــة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وع ـ ــدة ش ــرك ــات نـفــط
أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وذلـ ـ ـ ــك ملـ ـن ــع وقـ ـ ـ ــوع أي
اعتداء إرهابي قد يستهدفها».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـص ـ ــدر أن «ط ـ ــائ ـ ــرات
تابعة للقوات الجوية الجزائرية
تعمل عـلــى تــأمــن قــواعــد وحـقــول
النفط ضــد أي تـهــديــد ،وهــي على
أهبة االستعداد للتدخل في حال
وقـ ــوع أي ت ـه ــدي ــد ،ح ـيــث وضـعــت
القيادة العسكرية خططًا للتدخل
عند الطوارئ».
(أ ف ب ،األناضول)

