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تقرير

تل أبيب تحذر من مرحلة
ما بعد «إذالل» األميركيين في الخليج
يحيى دبوق
األول ـ ـ ـ ــى ملـ ـ ــدة ش ـ ـهـ ــر ،ت ـل ـي ـه ــا مــرح ـلــة
أخ ــرى وف ــق مــا ت ـقــره ل ـجــان الترسيم
املـشـكـلــة فــي الـعــاصـمــة واملـحــافـظــات.
ووف ـ ـ ــق امل ـ ـص ـ ــادر ،ف ـ ــإن ال ـتــوج ـي ـهــات
تشمل تحسني التحصيل الضريبي
لضرائب القيمة املضافة أو الضريبة
الـ ـع ــام ــة ع ـل ــى امل ـب ـي ـع ــات ،وتـحـصـيــل
ال ـف ــاق ــد ال ـض ــري ـب ــي ل ـ ــدى امل ــؤس ـس ــات
العامة والخاصة .ولتمويل املــوازنــة،
تـ ــدرس ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة تـجــديــد
ت ــراخ ـي ــص ش ــرك ــات ال ـه ــات ــف ال ـن ـقــال
ومـ ـن ــح ت ــراخـ ـي ــص جـ ــديـ ــدة ل ـل ـن ـطــاق
العريض الالسلكي.
وخالل األشهر املاضية ،عقد القائمون
على أعمال الحكومة لقاءات عدة وتم
ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة مـتـخـصـصــة ل ــدراس ــة
امل ــوض ــوع مــن قـبــل وزارة االت ـصــاالت
ووضــع اآلليات والسياسات لتجديد
تراخيص الهاتف النقال ووضع آلية
لتحديد القيمة األول ـيــة للتراخيص
وال ـس ـعــر ال ـس ـنــوي لـلـطـيــف ال ـت ــرددي
بما يضمن تحسني قــواعــد املنافسة
بني املشغلني وتفعيل الــدور الرقابي
واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف لـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ـلـ ــى سـ ــوق
االتصاالت.
فـ ــي االت ـ ـجـ ــاه ع ـي ـن ــه ،ت ــوق ـف ــت مـعـظــم
ال ـن ـف ـق ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـت ــي ت ـمــول
م ــن امل ــوازن ــات املـحـلـيــة لـلـمـحــافـظــات.
ولـ ـلـ ـسـ ـب ــب ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،سـ ـع ــت ال ـس ـل ـط ــات
املحلية إلــى تحسني الدخل من خالل
ضبط العديد من املوارد املشتركة بني
السلطات املركزية واملحلية بموجب
قــانــون السلطة املحلية رقــم  40لعام
 2000ورفع كفاءة التحصيل الضريبي
وت ـح ـص ـيــل الـ ــرسـ ــوم ال ـق ــان ــون ـي ــة فــي
مختلف املجاالت لسد العجز الناتج
م ــن ال ـح ـص ــار وال ـ ـعـ ــدوان ف ــي امل ـ ــوارد
املحلية .كذلك ّ
أقرت السلطات املحلية
ف ــي أم ــان ــة ال ـع ــاص ـم ــة خ ـف ــض رس ــوم
غ ــرام ــات املـخــالـفــات امل ــروري ــة بنسبة
 %50لتحسني مواردها املالية.

عـ ـب ــرت إس ــرائـ ـي ــل ع ــن م ـن ـس ــوب مــرتـفــع
مــن «الـقـلــق والـخـشـيــة» فــي أع ـقــاب نشر
ص ـ ـ ــورة الـ ـبـ ـح ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــن راف ـع ــي
األيـ ــدي وراك ـع ــن ،أم ــام جـنــود البحرية
اإليــران ـيــة فــي الـخـلـيــج .واحـتـلــت «صــور
اإلذالل» ،كـمــا سـمــاهــا اإلع ـ ــام الـعـبــري
يــوم أمــس ،الصفحات األولــى للصحف،
وكانت هي املادة الرئيسية في النشرات
اإلخبارية لقنوات التلفزة ،التي أسهبت
ف ــي ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـخ ـبــريــة وفـ ــي الـتـعـلـيــق
عـلـيـهــا .وصـحـيــح أن ال ـح ــدث أم ـيــركــي ـ
إيــرانــي ،لكن تداعياته ودالالت ــه تفيض
ع ـلــى الـخـلـيــج ودول ـ ــه بــات ـجــاه ك ــل دول
ال ـشــرق األوس ـ ــط ،بـمــا يـشـمــل إســرائ ـيــل،
الدولة العضو غير املعلن ،وربما املعلن،
فــي ائ ـتــاف واس ــع مــن «الـ ــدول العربية
املعتدلة» ،التي قــررت الوقوف في وجه
إيران ،واملحور الذي تقوده في املنطقة.
لم يصدر ،حتى اآلن ،موقف رسمي بارز
من حادثة «إذالل البحارة» األميركيني،
لكن املعلقني والخبراء في تل أبيب عبروا
ع ــن امل ــوق ــف غ ـيــر امل ـع ـلــن وع ـم ــا وراءه.
ع ـن ــاوي ــن ال ـص ـف ـحــات األولـ ـ ــى للصحف
العبرية توزعت بني «اإلذالل»؛ و«صــور
إذالل األميركيني»؛ و«اإلهانة في إيران»؛
و«ال ـ ـ ّ
ـود عـلــى الـطــريـقــة اإلي ــران ـي ــة» ...مع
تـحــذيــر مــن الـ ــدالالت الـسـيـئــة لـلـحــادثــة،
و«علو كعب اإليرانيني في املنطقة».
وعينة اإلعالم العبري ،الذي طغت كلمة
اإلذالل ع ـلــى ع ـنــاوي ـنــه الــرئ ـي ـس ـيــة ،مع
إبــراز صــورة البحارة راكـعــن ،الصحف
ال ـ ـع ـ ـبـ ــريـ ــة ،ق ـ ــد ت ـ ـكـ ــون ف ـ ــي «ي ــديـ ـع ــوت
أحــرونــوت» ،التي طغت كلمة «اإلذالل»
ع ـلــى ع ـنــوان ـهــا الــرئ ـي ـســي ،كـغـيــرهــا من
الصحف العبرية أمــس ،أيضًا مع إبــراز
ص ـ ــورة الـ ـبـ ـح ــارة األم ـي ــرك ـي ــن راك ـع ــن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ال شيء قادر
عـلــى مـحــو صـ ــورة اإلذالل ال ـتــي لحقت
بالبحرية األميركية وبصورة واشنطن
فــي املنطقة«« ،صـحـيــح أن الـحــادثــة بال
دالالت عسكرية ،لكنها حبلى بالدالالت
السياسية ،التي يجب على إسرائيل أن

الثقة
املبعوث االممي أكــد خــال اتصال مع
الـحــوثــي قبيل مـغــادرتــه صـنـعــاء ،أنــه
على استعداد لتلبية الدعوة والعمل
على ترتيب زيارة الحقة ملحافظة تعز
وذلك خالل زيارته القادمة إلى اليمن.
ميدانيًا ،استهدفت القوة الصاورخية
لـلـجـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة» ع ــددًا
مـ ــن امل ـ ــواق ـ ــع ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـس ـع ــودي ــة
فـ ــي ج ـ ـيـ ــزان ونـ ـ ـج ـ ــران ب ـص ـل ـي ــات مــن
الصواريخ وعشرات القذائف املدفعية.
وأعلن مصدر عسكري لوكالة «األنباء
اليمنية ـ سبأ» أنه جرى قصف املواقع
العسكرية السعودية في بيت املشقف
وأم ال ـ ـتـ ــراب وجـ ـب ــل الـ ـ ـ ــدود وج ـن ــوب
الخوبة ،باإلضافة إلى قصف موقعي
ـدد من
ال ـعــش ونـهــوقــة فــي ن ـجــران ب ـعـ ٍ
القذائف املدفعي و املجمع الحكومي
فــي الــربــوعــة ،فـيـمــا قـنــص عسكريون
سعوديون في مركز جــاح العسكري
في جيزان.
إل ــى ذل ــك ،أح ـبــط الـجـيــش و«ال ـل ـجــان»
هجوما للمسلحني املؤيدين للعدوان
باتجاه جبل هيالن اإلستراتيجي في
محافظة مــأرب مدعومًا بغطاء جوي
مستمر مــن طـيــران «الـتـحــالــف» .وأكــد
مصدر عسكري لـ«األخبار» أنه جرى
تـكـبـيــد املـسـلـحــن خـســائــر كـبـيــرة في
األرواح والعتاد.
(األخبار ،سبأ)

تقف أمامها مليًا».
وما ورد على لسان اإلسرائيليني أمس،
وما لم يرد ،يمكن إبرازه في اآلتي:
ً
أوال :نـ ـظ ــرت إس ــرائـ ـي ــل إل ـ ــى ال ـح ــادث ــة
ب ــدالالت ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة وم ــا تـشـيــر إلـيــه
حيال اآلتــي في ظل احتدام الصراع في
املنطقة بني محورين :تقود األول إيران
مــن جـهــة ،وت ـقــود الـثــانــي دول االع ـتــدال
ومن ورائها األميركيون .من وجهة نظر
تل أبيب ،تكشف الحادثة والصورة التي
خرجت بها إيرانيًا ،عن قصد ،واقع ثقة
اإليرانيني بقدراتهم وثبات موقفهم ،كما
تكشف حقيقة ميزان املعادلة القائمة في
املـنـطـقــة بينهم وب ــن املـجـتـمــع الــدولــي،
وب ـي ـن ـه ــم وب ـ ــن الـ ـ ـ ــدول امل ـح ـي ـط ــة ب ـهــم،
ً
وصوال إلى إسرائيل.
ثــانـيــا :إذا كــانــت إي ــران تعمد إل ــى إذالل
الواليات املتحدة قبل أيــام من قــرار رفع
العقوبات الدولية عنها ،فكيف بها بعد
رف ـع ـهــا؟ ال ـح ــادث ــة م ــن نــاح ـيــة ت ــل أبـيــب

ت ـع ـيــد ال ـت ــأك ـي ــد ،م ــن ج ــدي ــد ،ع ـلــى وجــه
ّ
األمــور في املنطقة ،وتـعــزز مكانة إيــران
وم ــوق ـع ـه ــا ف ــي مــرح ـل ــة م ــا ب ـع ــد تـنـفـيــذ
االت ـفــاق ال ـن ــووي .وكـمــا ي ــرد عـلــى لسان
املعلقني اإلسرائيليني« ،يــد طـهــران هي
الـعـلـيــا فــي املـنـطـقــة ،وسـتـكــون أش ــد في
مرحلة ما بعد تنفيذ االتفاق».
ثالثًا :هي رسالة تتجاوز مياه الخليج

«يد طهران هي
العليا في المنطقة،
وستكون أشد ما بعد
تنفيذ االتفاق»

تصدرت قضية الجنود األميركيين عناوين أهم الصحف ونشرات التلفزة (األخبار)

وال تقتصر تداعياتها على األميركيني
وت ـت ـجــاوزهــم إل ــى م ــن ه ــم أص ـغــر منهم
في املنطقة :خليجيون وغير خليجيني.
رسـ ــالـ ــة إيـ ـ ـ ــران واض ـ ـحـ ــة بـ ــدالالت ـ ـهـ ــا :ال
ت ـه ــاون أمـ ــام ال ـت ـه ــدي ــدات ول ــن تـتــوانــى
ع ــن االق ـت ـص ــاص م ـمــن ت ـس ـ ّـول ل ــه نفسه
االعـتــداء علينا .ومــن هنا ،فــإن منسوب
القلق املعبر عنه إسرائيليًا ،هو تعبير
أيـ ـض ــا وإن ب ــال ــوك ــال ــة ،عـ ــن قـ ـل ــق دول
الخليج ،سواء انعكس ذلك في مواقفها
وإعالمها أو لــم ينعكس .قلق إسرائيل
هو تعبير عن قلق كل من يقف في وجه
إيران في املنطقة .وإذا تعاملت الواليات
امل ـت ـح ــدة ب ــ«دب ـل ــوم ــاس ـي ــة» م ــع ح ــادث ــة
«إذالل» لحقت بها هي ،فكيف بها تجاه
حــادثــة «إذالل» أخــرى تـجــاه أصدقائها
في املنطقة؟
رابـ ـع ــا :بـ ــات ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل أن تسعى
أكثر فأكثر نحو تنمية عالقاتها بدول
«االع ـ ـت ـ ــدال الـ ـع ــرب ــي» ،وعـ ـ ــدم االك ـت ـف ــاء
بــ«ائـتــاف املـصــالــح املشتركة» مــع هذه
الدول ،وذلك باتجاه خطوات أكثر عملية
وأكثر مؤازرة ومساندة بينية ،وخاصة
أن املـظـلــة األمـيــركـيــة لــم تـعــد قـ ــادرة ،في
ظل املوقف املتراجع والقصري للواليات
امل ـت ـحــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ع ــن م ــد مظلتها
ال ـح ـمــائ ـيــة ت ـج ــاه ح ـل ـفــائ ـهــا ،ك ـمــا يــريــد
هؤالء الحلفاء .وتراجع الواليات املتحدة
الـ ـقـ ـص ــري عـ ــن مـ ـس ــان ــدة «األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء»،
يدفعهم أكثر إلــى اإلعــان عــن تحالفهم
بصورة أكثر انكشافًا ،وبال مواربة.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ت ــوقــف أح ــد املـعـلـقــن
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن أم ـ ـ ـ ــام تـ ـص ــري ــح وزي ـ ــر
الخارجية األميركي ،جــون كيري ،الفتًا
إلى الشكر الذي صدر عنه على «اإلذالل»
اإلي ــران ــي ،ولـفــت أكـثــر إلــى إش ــادة كيري
ب ـن ـجــاح الــدب ـلــومــاس ـيــة ف ــي إي ـج ــاد حل
لحادثة البحارة ،و«إال لكانت استمرت
(األزمـ ـ ـ ــة) أس ــابـ ـي ــع» .وفـ ــق «ي ــدي ـع ــوت»،
«مـشـكـلــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أن ـهــا تـقــود
ُ
م ــن ال ـخ ـل ــف ،وت ــزي ــد األع ـ ـ ــداء وتـضـعــف
األصدقاء .صورة املالحني التي أحرجت
كــل أصــدقــاء أميركا هــي نتاج السياسة
الضعيفة للرئيس ،باراك أوباما».

حرب إسرائيلية على وزيرة الخارجية السويدية:
ترفض قتل الفلسطينيين!
علي حيدر
تــديــر إســرائـيــل حــربــا حــول الـعــالــم على شرعية احتاللها
وقتلها واستيطانها فــي فلسطني ،فــي محاولة منها لكم
األفــواه املعترضة على هذا االحتالل ،وعلى عمليات القتل
اليومية بحق الفلسطينيني .آخر معارك هذه الحرب ،التي
بــدأت قبل أسابيع ،تهدف إلى وأد ومنع أي احتجاج دولي،
حتى إن كــان مقتصرًا على إط ــاق مــواقــف وتصريحات
شاجبة لسياسة القتل ،أو رافضة لسياسة االستيطان.
ضـمــن ه ــذا امل ـن ـحــى ،أعـلـنــت تــل أب ـيــب ال ـحــرب عـلــى وزي ــرة
الـخــارجـيــة الـســويــديــة ،مــارغــوت وولـسـتــروم ،الـتــي رفضت
إعدام الفلسطينيني من دون محاكمة ،فيما وضعت برازيليا
بني خيارين :إما سفير إسرائيلي معتمد من املستوطنني،
أو ال سفير إسرائيلي لدى برازيليا.
ويــوم أمــس ،كشفت الصحف العبرية أن وزارة الخارجية
اإلســرائـيـلـيــة اسـتــدعــت الـسـفـيــر ال ـســويــدي ل ــدى تــل أبـيــب،
كي يستمع إلــى «توبيخ» حــول التصريحات الـصــادرة عن
الــوزيــرة وولستروم ،التي دعــت هــذا األسبوع إلــى التحقيق
ف ــي م ــا إذا أع ــدم ــت إســرائ ـيــل الـفـلـسـطـيـنـيــن بـشـكــل غير
قانوني ،وضرورة العمل على محاكمة املسؤولني عن ذلك.
ونقلت صحيفة «هــآرتــس» عــن املتحدث باسم الخارجية
اإلسرائيلية ،عمانوئيل نحشون ،قوله إن تصريحات وزيرة
خارجية السويد «غير مسؤولة وداعمة لإلرهاب وتشجع
العنف».

أمــا البيان الـصــادر عن ال ــوزارة ،فأشار إلــى أن «االحتجاج
الــرسـمــي املعبر عنه أم ــام السفير الـســويــدي ،نقل غضب
الحكومة والشعب في إسرائيل ،على االستعراض املشوه
الصادر عن وولستروم وتعاملها املنحاز ضد إسرائيل ،بل
أيضًا املعادي لها».
وقال رئيس «قسم أوروبا» في الخارجية اإلسرائيلية ،أفيف
شير أون ،إنــه قــال للسفير الـســويــدي ،إنــه «بسبب موقف
الوزيرة وولستروم ،التي تفتقر إلى أي أساس ،تكون السويد
قد أخرجت نفسها على املدى املنظور من أي مهمة ،أو ذرة
مهمة ،في ما يتعلق بالعالقات اإلسرائيلية ـ الفلسطينية».
كذلك هاجمت نائبة وزيــر الخارجية اإلسرائيلية ،تسيبي
حوطوبيلي ،الوزيرة السويدية ،وقالت إن «إسرائيل تغلق
أبوابها أمــام الــزيــارات الرسمية من السويد» .ووفــق مدير
مكتبها ،فــإن «هـنــاك طلبات عــدة مــن مسؤولني سويديني
لزيارة إسرائيل ،ولكن تقرر عدم التعامل مع هذه الطلبات،
ونحن غير معنيني باستضافتهم هنا».
ً
تــأتــي ه ــذه الـتـصــريـحــات اسـتـكـمــاال لـتـصــريـحــات صــدرت
عــن تــل أبيب فــي اليومني املاضيني ،وصفت فيها الــوزيــرة
السويدية أيضًا بمعاداة السامية .وقال وزير الطاقة ،يوفال
شتاينتس ،إن كــام وولـسـتــروم يــدخــل فــي نـطــاق مـعــاداة
الـســامـيــة «أدرك ـ ــت ذل ــك أو ل ــم ت ـ ــدرك» ،وأض ـ ــاف« :ال ــوزي ــرة
السويدية تحدثت عن إسرائيل فقط ،من دون أن تشير إلى
دول أخرى؛ من بينها الواليات املتحدة ،التي تقوم بعمليات
قتل مشابهة لعناصر جهادية ،ومن دون أن تطلب الوزيرة

التحقيق مع مسؤوليها» ،الفتًا إلى أن «دولــة السويد باتت
بطلة أوروب ــا فــي عــدد املنضمني مــن سكانها إلــى تنظيم
داعش اإلرهابي».
إل ــى ذل ــك ،أش ــارت صحيفة «يــديـعــوت أح ــرون ــوت» ،إل ــى أن
رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،أعلن أنه إذا
واصلت البرازيل رفض تعيني داني ديان سفيرًا إلسرائيل
فيها ،فــإن تل أبيب لن ترسل سفيرًا آخــر ،مشيرة إلــى أن
القرار صدر عن نتنياهو مع األمل بأن يؤدي ذلك إلى إقناع
بــرازيـلـيــا بــالـتــراجــع عــن معارضتها اعـتـمــاد دي ــان سفيرًا
إسرائيليًا لديها.
وكــانــت الحكومة البرازيلية قــد رفـضــت تعيني دي ــان على
خلفية مواقفه مــن االستيطان فــي األراض ــي الفلسطينية
املحتلة ،وكونه هو نفسه مستوطنًا ،بل شغل في السابق
مـســؤولـيــات رفـيـعــة فــي املـسـتــوطـنــات ،مــن بينها منصب
«رئيس مجلس االستيطان».
ويبدو أن موقف تل أبيب الرافض تغيير اعتماد ديان سفيرًا
إسرائيليًا في البرازيل ،هو قــرار مبدئي ال يمكن التراجع
ع ـنــه ،وأال سيتسبب بــأثـمــان غـيــر مـسـبــوقــة لالستيطان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وس ـيــؤثــر سـلـبــا عـلــى ال ـح ــرب الـقــائـمــة على
تشريعه أو التغاضي عنه دوليًا .كما أن إسرائيل في ظل
التعنت بــإرســالــه ،رغــم رفــض برازيليا ،تحول دون إيجاد
ســاب ـقــة دب ـلــومــاس ـيــة تــدفــع ع ــواص ــم أخـ ــرى ح ــول ال ـعــالــم،
إلــى تبني مــوقــف مشابه ملــوقــف الـبــرازيــل بــرفــض اعتماد
املستوطنني ،أو من لهم صلة باملشروع االستيطاني.

