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الحدث

«الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي») وك ـت ــائ ــب
القسام (ال ــذراع العسكرية لحركة
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس») ،خ ــاص ــة الـ ـص ــواري ــخ
البعيدة امل ــدى ،وذل ــك للعمل على
الدخول إليها وتشغيلها وإطالق
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ال ـ ـ ــذي
تحدده ،كي تربك الوضع بصورة
مفاجئة» ،في إشــارة إلــى «قسوة»
الــرد اإلسرائيلي املتوقع فــي حال
س ـق ــط ص ـ ـ ــاروخ ع ـل ــى مـ ــدن وس ــط
فلسطني املحتلة.
وب ـي ـن ـمــا ت ـط ـلــع األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
امل ـص ــري ــة ع ـلــى ه ــذا ال ـج ـه ــد ،ال ــذي
ي ـم ـث ــل ك ـ ـس ـ ـرًا ل ـ ـقـ ــواعـ ــد االحـ ـ ـت ـ ــواء
وال ـض ـغ ــط ال ـت ــي ك ــان ــت تـمــارسـهــا
«ح ـمــاس» عـلــى الـسـلـفـيــن ،تتوقع
الحركة مزيدًا من العمليات سواء
ف ــي س ـي ـن ــاء ،أو م ـح ــاول ــة سلفيني
توجيه ضربات إلى األمن في غزة،
وذلك وفق تقييم وخالصة يفيدان
بـ ـ ــأن ثـ ـم ــة «أوام ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج»
بـتـفـعـيــل ال ـخ ــاي ــا الـسـلـفـيــة داخ ــل
القطاع وإث ــارة قالقل .وفــي الوقت
نـفـســه ،ي ــواص ــل «األمـ ــن الــداخ ـلــي»
ال ـب ـح ــث ،ع ـب ــر ق ــائ ـم ــة أس ـ ـمـ ــاء ،عــن
أش ـ ـخـ ــاص دخ ـ ـلـ ــوا غ ـ ــزة ق ـب ــل م ــدة
وبـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــوا ف ـ ـ ــي رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة «ع ـ ـنـ ــاصـ ــر
تـكـفـيــريــة» داخ ــل شـقــق مستأجرة
ّ
مموهة.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ان ـت ـق ــل ال ـ ـقـ ــرار الـ ــذي
كانت قد اتخذته «كتائب القسام»،
بــاالسـتـهــداف املـبــاشــر بــالـنــار لكل
مــن ي ـحــاول تـخــريــب الـتـهــدئــة ،إلــى
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،ال ـتــي
ص ـ ــارت ع ـلــى ت ــواص ــل م ـبــاشــر مع
«نـخـبــة الـقـســام» السـتــدعــائـهــم في
أي مواجهة خالل ّ
حال تطورت ّ
أي
عملية دهم ،مع أوامر أيضًا بإطالق
الـنــار مباشرة على كــل مــن يحاول
املواجهة أو تفجير نفسه.

التركي»

«العمل»:
رئاسة
في
غباي
ً
«الحياة بعد الموت ليست مستحيال»
الحزب الذي أقام «دولة إسرائيل ،الصهيونية ـ العمالية»،
قرر أن يقوم بنفسه اليوم .قد تشير هذه «القيامة» إلى أن
ديناصور «العمل» العجوز يشهد آخر نوبات صرعه .لكنها قد
تشير أيضًا إلى انبعاثه من جديد ،والكالم هنا لمحلل الشؤون
السياسية في صحيفة «معاريف» ،بن كسبيت
بيروت حمود

العقبات التي ستكون في انتظاره؟

جــاءت نتيجة االنتخابات الداخلية
لـ ــرئـ ــاسـ ــة ح ـ ـ ــزب «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل» ص ــادم ــة
وغـيــر مـتــوقـعــة ،س ــواء بالنسبة إلــى
املحللني السياسيني املخضرمني ،من
الذين واكبوا هبوط الحزب تدريجًا
ودخوله في حالة «موت سريري» ،أو
بالنسبة إلى أعضاء الحزب أنفسهم.
فـ ـ ـ ـ ــرص ع ـ ـم ـ ـيـ ــر ب ـ ـي ـ ــرت ـ ــس بـ ــال ـ ـفـ ــوز
ك ـ ــان ـ ــت كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ،نـ ـ ـظـ ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى ك ــون ــه
ً
رج ـ ـ ـ ــا تـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــا وصـ ـ ــاحـ ـ ــب خـ ـب ــرة
سـيــاسـيــة واب ــن املــؤس ـســة الـحــزبـيــة.
ل ـكــن امل ـف ــاج ــأة أن ــه ف ــي ن ـهــايــة مـســار
ان ـت ـخ ــاب ــي «ت ـن ـح ـن ــي لـ ــه ال ـ ـ ـ ــرؤوس،
وترفع له القبعات احترامًا» بوصف
وس ــائ ــل اإلعـ ــام اإلســرائ ـي ـل ـيــةّ ،
وجــه
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء الـ ـ ــذيـ ـ ــن بـ ـ ـق ـ ــوا فـ ـ ــي ق ـل ــب
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـكـ ــل االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي املـ ـ ـت ـ ــداع ـ ــي،
رســالــة مـفــادهــا بــأن «ال ـعــالــم الـقــديــم
س ـي ــدم ــر ...س ـي ـم ـح ــى و(أن ـن ــا) ن ــري ــد
شخصًا مغايرًا وغير معهود .نريد
ببساطة تطهير اإلسطبل ،أو زلزلة
السفينة .إن ما نريده بالضبط هو
البدء من النقطة الصفر».
إزاء ذلــك ،قــد «ال يمكن إال اإلحساس
باألسف تجاه عمير بيرتس» ،يقول
بن كسبيت ،إذ كانت هذه االنتخابات
بمثابة الفرصة األخيرة لبلوغ القمة
التي طاملا حلم بها .وهو بعد كل ما
م ـ ّـر بــه فــي أع ـقــاب ع ــدوان تـمــوز على
ل ـب ـنــان ،راح يـبـنــي مــن جــديــد حياته
ال ـس ـيــاس ـيــة «بـ ــإصـ ــرار ن ـم ـلــة وصـبــر
فيل» ،ليصطدم أخيرًا بـ«ظاهرة» لم
يتوقعها أحد ،كما ال يستطيع ـ حتى
اللحظة ـ ـ أحــد مــا تفكيكها ...ظاهرة
تدعى :آفي غباي!

«حوت البورصة»!

«نادي الكبار»

تشارك أنقرة
في المناورة األميركية
ـ األوكرانية في
البحر األسود
ش ـم ــال س ــوري ــا ال ـت ــي ت ـع ـ ّـده ــا تــركـيــا
منظمة إرهابية تابعة لـ «حزب العمال
الـكــردسـتــانــي» .وبـعــد لـقــائــه الرئيس
ال ـت ــرك ــي ،رج ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،قبل
يومني في إسطنبول ،أوضح أن إدارة
الرئيس دونــالــد ترامب بــدأت إصالح
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع ت ــركـ ـي ــا .وأض ـ ـ ـ ــاف أن
العالقات األميركية مع تركيا «بالغة
األهمية من وجهة نظر أمنية للفرص
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة» ،مـشـيــرا
إلــى املوقع االستراتيجي لتركيا بني
أوروب ــا وال ـشــرق األوس ــط .وتــابــع أنــه
«لهذا يتعني علينا إصالح العالقات...
وأعتقد أننا نخطو الخطوات األولى
في هذا الصدد» .يذكر أن تركيا تملك
ثــانــي أكـبــر جيش نظامي فــي «حلف
شمال األطلسي» ،كذلك فإن قاعدتها
الجوية «إنجيرليك» حيوية بالنسبة
إلى العمليات العسكرية األميركية في
الشرق األوسط.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

في عام  ،2002عرف «العمل» مشهدًا
ً
مماثال ،حــن احتل عميرام متسناع
صـ ــدارة «ال ـع ـمــل» ،ســاحـقــا منافسيه
املـ ـع ــروف ــن ب ـن ـي ــام ــن بـ ــن إي ـل ـي ـع ـيــزر
(شغل منصب وزيــر األمــن) ،وحاييم
رامــون (شغل منصب وزير الداخلية
وال ـص ـح ــة) .وف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،مثلت
انتخابات الحزب «فاجعة مبكية».
ويـتـمـتــع الــرئ ـيــس ال ـجــديــد لـلـحــزب،
ب ـط ــاق ــة ه ــائ ـل ــة ،إال أنـ ــه ال يـ ـ ــزال مــن
امل ـب ـك ــر ال ـح ــدي ــث ع ــن م ـع ــال ــم امل ـس ــار
الـسـيــاســي ال ــذي سـيـسـلـكــه .وبينما
ّ
ق ــد يـمـكــن ال ـق ــول إن ت ـقــاطــع ظ ــروف
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــدف اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،أوصـ ـ ـل ـ ــه
ّ
إل ـ ـ ـ ــى رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة «الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال» ،إال أن
دخ ــول ــه «ن ــادي ال ـك ـب ــار» يـفـتــح على
ّ
أس ـئ ـلــة ج ــدي ــدة ،ل ـع ــل أه ـم ـهــا بـشــأن
خصومه الـجــدد .فـهــؤالء لــم يعودوا
من بني أعضاء «العمل» (مثل عومير
بارليف) ،بل أصبحوا من رتبة رئيس
ال ــوزراء بنيامني نتنياهو ،ورئيس
حــزب «هـنــاك مستقبل» يائر البـيــد،
ووزي ــر املــالـيــة مــوشـيــه كـحـلــون (مــن
ك ــان ي ـصــدق أن يـصـبــح ه ــذا األخـيــر
ـوم م ــن األي ـ ــام بـعــدمــا
خ ـص ـمــه ف ــي يـ ـ ٍ
كان زعيمًا لحزبه القديم «كوالنو»)،
ووزير األمن أفيغدور ليبرمان .وفي
هــذا «الـنــادي» لـكــل خطأ ثمنه ،ومن
ُيخطئ يحاسب .وبالتالي هل يمكن
َ
خبرته السياسية ،املعدومة بصورة
أو بــأخــرى ،أن تجعله ينتصر على

ُ
أي م ـ ـس ـ ــار س ـ ـلـ ــك غ ـ ـب ـ ــاي ل ـ ـتـ ــرؤس
«الـعـمــل»؟ فــي أعـقــاب إقــالــة نتنياهو
لوزير أمنه السابق موشيه يعالون،
ق ـ ّـدم غ ـبــاي اسـتـقــالـتــه مــن الـحـكــومــة،
ح ـي ــث ك ـ ــان ي ـش ـغ ــل ح ـق ـي ـبــة ال ـب ـي ـئــة،
واستقال أيضًا مــن حزبه «كوالنو»،
ألسـبــاب أهمها أنــه وجــده ال يتوافق
معه ،فهو «حزب الرجل الواحد».
ب ــرغ ــم ذلـ ـ ــك ،ل ــم ي ــوص ــد غـ ـب ــاي ،ب ــاب
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ب ـ ـ ــل راح
ي ـل ـهــث خ ـل ــف اج ـت ـم ــاع ــات ول ـ ـقـ ــاءات
ماراثونية ،ولم يترك العبًا على وجه
الخريطة السياسية اإلسرائيلية إال
واجتمع به (بدءًا برئيس هيئة أركان
ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ســاب ـقــا ،غــابــي
ً
أش ـك ـنــازي ،مـ ــرورًا بــابـيــد ،ووص ــوال
ّ
إلى يعلون) .وجد أن البيد ولبيرمان
ّ
«غير مطابقني» لتصوراته ،ورأى أن
«الليكود» ال يناسب مقاساته ،فبقي
أمامه« :حزب العمل».
ض ـم ــن «الـ ـعـ ـم ــل» ،راه ـ ــن غ ـب ــاي عـلــى
أشـ ـكـ ـن ــازي ل ــزع ــام ــة الـ ـ ـح ـ ــزب ،وذلـ ــك

ّ
وألن
لـ ـك ــون ــه «كـ ـ ــاس ـ ـ ـرًا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــوازن»ّ ،
ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــه «إح ـ ــداث الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرق» ،ألنـ ـ ــه
«ج ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــرال ...غـ ــوالن ـ ـت ـ ـش ـ ـيـ ــك» (خـ ــدم
فـ ــي ل ـ ـ ــواء غ ـ ــوالن ـ ــي) ،و«أش ـ ـك ـ ـنـ ــازي»
(يهودي أوروبــي) ،أي الشريحة التي
اسـ ـتـ ـح ــوذت ع ـل ــى رئ ــاس ــة «ال ـع ـم ــل»
ل ـس ـنــوات .وم ــن ه ـنــا ،ك ــان أشـكـنــازي
بـبـســاطــة بـمـثــابــة «إنـســان يــولــد مــرة
واحدة كل بضعة أجيال».
لكن أشـكـنــازي يمتلك هــذه الصفات
على الورق فحسب ،ولذلك أدرك غباي
أن هــذه «التجارة» غير مـجــديــة .أراد
غباي أن يكون بطله «أشكنازيًا» (في
إشارة إلى أصوله األوروبية) ،لكنَ :
لم
ُ
ال تعاد تجربة الشرقيني في رئاسة
الحزب؟
ه ـك ــذا ،خ ـطــط غ ـبــاي مل ـســار الــرئــاســة
بنحو صارم ،تمامًا كما لو أنه واحد
من حيتان البورصة .خطط باالستناد
إلـ ـ ـ ــى طـ ــري ـ ـقـ ــة «االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ» ع ـ ـلـ ــى
مـجـتـمــع ف ــي زم ــن أزمـ ــة مــال ـيــة .ف ـبــدأ
بمقابلة مع إيلينا ديان من «العمل»،
وبعد ذلــك بأيام أعلن انضمامه إلى

يعتبر غباي ظاهرة لم
يتوقعها أحد ...مثل
ترامب وماكرون

خطط غباي لمسار رئاسة الحزب بشكل صارم (أ ف ب)

ّ
الحزب وشــق طريقه .املئات انضموا
إلـ ــى الـ ـح ــزب ف ــي أعـ ـق ــاب ان ـض ـمــامــه؛
هؤالء تحولوا في غضون أشهر إلى
ألوف .هم مثله ،قرروا عدم انتظار أي
شيء.
قد تشبه انطالقة هذه املسيرة األخيرة،
املـســارات الغريبة لرئيسي الواليات
املتحدة وفرنسا الجديدين ،دونالد
تــرامــب ،وإيـمــانــويــل م ــاك ــرون .ولــذلــك
ّ
رب ـمــا ،يعتبر بــن كسبيت أن «حـمـلــة
غباي االنتخابية يمكن تدريسها في
املدارس» .ويرتكز املحلل اإلسرائيلي
ّ
على أن غباي عرف الجذور العميقة
ألعـ ـض ــاء الـ ـح ــزب ،ودرس «نـفـسـيــة»
األشـ ـخ ــاص ف ـي ــه ،وخ ــاص ــة الـ ـك ــوادر
املهزومة التي خاب أملها من العالم
السياسي القائم ،حيث يفتقد حزبها
الشخصيات الكاريزماتية .واستطاع
غـ ـب ــاي ف ــي غـ ـض ــون وق ـ ــت ق ـص ـيــر أن
ً
ي ـص ـنــع «زلـ ـ ـ ـ ـ ــزاال» ،م ـك ـنــه م ــن ق ـي ــادة
هؤالء التائهني نحو األمل.
ّ
وب ـ ــرغ ـ ــم أن ال ـ ــرج ـ ــل عـ ــديـ ــم ال ـخ ـب ــرة
السياسية ،وتجربته أكبر في مجال
إدارة األعمال ،لكنه عرف في السابق
كـيــف يتخذ ق ــرارات «ش ـج ــاع ــة» .فقد
دع ـ ــم ش ـي ـلــي ي ـح ـمــوف ـي ـتــش لــرئــاســة
«الـ ـ ـهـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدروت» (نـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــة الـ ـعـ ـم ــال
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة) ،م ــن دون أن ي ـعــرف
إن كــانــت ستنجح أو ال ...ك ــل مــا كان
يـفـكــر فـيــه أن األخ ـي ــرة سـتــدعـمــه في
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات «الـ ـعـ ـم ــل» ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة
أن َّ
«ترد له الجميل» .وفعلت.

نحو إطاحة نتنياهو؟
يـبــدو أنـنــا أم ــام «مـعـجــزة» أثـبــت من
خــال ـهــا «ال ـع ـم ــل» أن «ال ـح ـي ــاة بعد
امل ــوت لـيـســت مـسـتـحـيـلــة» ،كـمــا عـ ّـبــر
الـ ـك ــات ــب فـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «ه ـ ــآرت ـ ــس»،
ي ــوس ــي فـ ــرتـ ــر ،وأن ـ ـنـ ــا أم ـ ـ ــام «درام ـ ـ ــا
خلطت أوراق املشهد السياسي» .لكن
م ــاذا تحمل «الـعـنـقــاء» فــي جعبتها
الـسـيــاسـيــة؟ م ــا ص ـ ّـرح ب ــه غ ـبــاي هو
أن ــه «سـي ـطـيــح نـتـنـيــاهــو م ــن الـحـكــم
ويعيد (العمل) إلى رئاسة الحكومة
اإلسرائيلية».
لـ ـ ــم يـ ـكـ ـش ــف هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ــرجـ ـ ــل ب ـ ـعـ ــد عــن
بــرنــام ـجــه ال ـس ـيــاســي ،ل ـكــن صحيفة
«يــدعــوت أح ــرون ــوت» نقلت عـنــه أنــه
ّ
«س ـي ـشــكــل ح ـكــومــة وحـ ــدة وط ـن ـيــة...
وأنه مستعد ،في إطار الحل النهائي
م ــع الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ل ـن ـقــل صــاحـيــة
إدارة األحـ ـي ــاء ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـقــدس
الشرقية إلــى السلطة الفلسطينية».
ولـفـتــت الـصـحـيـفــة إل ــى أن ــه «م ــع حل
دولـ ـ ـت ـ ــن لـ ـشـ ـعـ ـب ــن ،عـ ـل ــى أن ت ـب ـقــى
ال ـك ـتــل االسـتـيـطــانـيــة ال ـك ـب ـيــرة تحت
الـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة ،وم ــا بـقــي من
أراض ــي الضفة وقـطــاع غــزة سيشكل
ال ــدول ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ال ـتــي ُيـشـتــرط
أن تـ ـك ــون مـ ـن ــزوع ــة الـ ـ ـس ـ ــاح» .وف ــي
ت ـل ـم ـيــح لـ ــه إل ـ ــى إم ـك ــان ـي ــة أن يــدعــو
نتنياهو إلــى انتخابات مبكرة (في
أع ـقــاب الـفـضــائــح وقـضــايــا الـفـســاد)،
رأى غباي «أن استقالته من حكومة
نتنياهو ،لــم تـكــن مــن أج ــل أن يعود
إليها يومًا ما».
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواضـ ـ ـ ــح أن غ ـ ـ ـبـ ـ ــاي ي ـت ـم ـت ــع
بالشجاعة والرؤى العملية الواضحة،
وذلك انطالقًا من كونه رجل اقتصاد
وأعمال ،نجح في تجاربه في أكثر من
شــركــة ،وفــي مقدمتها إدارت ــه لشركة
ال ـ ـهـ ــواتـ ــف األرض ـ ـ ـيـ ـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
«بـ ـي ــزك» .إال أن إخـ ــراج «ال ـع ـمــل» من
املستنقع قــد ال يتطلب شـهــادة عليا
في إدارة األعمال ،بل أن يفكر رئيسه
الجديد من خارج صندوق «اليمينية
ال ــوس ـط ـي ــة» ال ـت ــي ي ـب ــدو أن جـ ــذوره
ع ــائ ــدة إل ـي ـهــا ،ك ـمــا يـعـتـبــر الـبـعــض.
قبله كثر جربوا إزاحة «الليكود» عن
الصدارة ...وأخفقوا.

