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فلسطين
«حماس» تنفي تسريبات اإلعالم العبري

ُ
ّ
بعد خطوات متتالية بادرت إليها المقاومة الفلسطينية آخرها «عرض السنوار» ،وقبيل البت في مستقبل بنيامين
نتنياهو السياسي ،عمد األخير إلى خطوة عملية في مسألة الجنود األسرى لدى المقاومة ،بعدما عقد اجتماعًا
ّ
والمفقودين» .صحيح أنه لم تظهر نتائج االجتماع تصريحًا أو تلميحًا،
األسرى
لشؤون
الوزارية
«اللجنة
مع
يًا
سر
ّ
ُ
لكن مبادرات المقاومة المتتالية مقابل ماوصف بـ«التعنت اإلسرائيلي» توجب السؤال عن تحقيق إنجاز تأخر كثيرًا

ضمن سلسلة من التسريبات اإلعالمية العبرية ،نقلت القناة الـ 12في التلفزيون
اإلسرائيلي عن مصادر فلسطينية ،أمس ،أن وفدًا من «حماس» سيتوجه نهاية
األسـبــوع الـجــاري إلــى الـقــاهــرة ،لالجتماع باملخابرات العامة املصرية مــن أجل
مناقشة صفقة التبادل مع إسرائيل .لكن الحركة أصــدرت تصريحًا صحافيًا
قالت فيه إنه «في ظل حالة الضخ اإلعالمي التي يمارسها املستوى السياسي
الـصـهـيــونــي وإع ــام ــه امل ـ ّ
ـوج ــه ،نــؤكــد ع ــدم وج ــود ت ـقــدم نــوعــي فــي مـفــاوضــات
التبادل عبر الوسطاء مع االحتالل» ،مضيفة« :يهدف االحتالل من هذه الحملة
إلى التملص من استحقاقات املبادرة التي طرحتها الحركة ،ولتضليل عائالت
األسرى الصهاينة ،وللضغط على معنويات األسرى الفلسطينيني وعوائلهم».
(األخبار)

صفقة «الجنود األربعة»
ُ ّ

هل تدق أبواب الزنازين قريبًا؟
عبد الرحمن نصار
ً
ربـمــا ك ــان سـهــا عـلــى الفلسطينيني
ُ
ح ـ ـفـ ــظ اسـ ـ ــم جـ ـلـ ـع ــاد ش ــالـ ـي ــط ك ــون ــه
ال ـج ـنــدي اإلســرائ ـي ـلــي الــوح ـيــد ال ــذي
اس ـت ـطــاعــت امل ـق ــاوم ــة «اس ـت ـضــاف ـتــه»
(م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ــة ب ـ ــامل ـ ـع ـ ــام ـ ـل ـ ــة ال ـ ـس ـ ـي ـ ـئـ ــة
لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي س ـج ــون ال ـع ــدو)
ف ــي ق ـط ــاع غ ــزة م ـنــذ ب ــدء «انـتـفــاضــة
األق ـص ــى» ،لكنهم ال ـيــوم ال يشغلون
أن ـف ـس ـه ــم ف ـ ــي حـ ـف ــظ أسـ ـ ـم ـ ــاء أربـ ـع ــة
إسرائيليني (أو أكـثــر) هــم منذ نحو

ست سنوات بحوزة حركة «حماس»
ال ـت ــي ت ـص ـ ّـر ع ـلــى أن ت ـت ـعــامــل معهم
كـ ـمـ ـل ــف واحـ ـ ـ ـ ــد فـ ـ ــي صـ ـفـ ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة
سيغلب هذه املرة اسمها الفلسطيني
على اإلســرائـيـلــي (اشـتـهــرت الصفقة
األخيرة باسم «صفقة شاليط» وكان
اسمها فلسطينيًا «وف ــاء األحـ ــرار»)،
فهل اقتربنا من قرع أبواب الزنازين؟
قـ ــد يـ ـص ـ ّـح افـ ـ ـت ـ ــراض أن م ـ ـ ــرور ســت
س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى أسـ ـ ــر ه ـ ـ ــدار غ ــول ــدي ــن
ـان وع ـلــى ق ــراب ــة مع
(بــرت ـبــة مـ ــازم ثـ ـ ٍ
وزيــر األمــن األسـبــق موشيه يعلون)

ماذا عن قانون «أصحاب المحكوميات العالية»؟
ضمن خطوات العدو لعرقلة إتمام الصفقة املقبلة ،أو غيرها من الصفقات ،ولتخفيض الثمن
الواجب دفعه في حال لم يكن هناك مجال إال للتبادلّ ،
صدق الكنيست أواخر  2018على قانون
ُ
يحظر اإلفراج املبكر أو تقصير محكومية األسرى من أصحاب املحكوميات العالية ،ممن حكموا
بالسجن املؤبد أو ألكثر من عشرين عامًا ،وهؤالء هم غالبًا مدانون بقتل إسرائيليني أو الضلوع
في عمليات قتل .بذلك ،يصير اإلفراج عن أسرى املؤبد يتطلب تعديل هذا القانون أو إلغاءه .كما أن
«اللجنة الوزارية لشؤون األسرى واملفقودين» سبق أن قررت أن يكون التبادل املقبل على قاعدة
جندي بجندي وجثمان بجثمان.
ّ
ّأما املقاومة ،وفق املصادر ،فال ترى أن هذا املوضوع يعيق إتمام الصفقة على ما تخطط له« ،ألنها
مشكلة إسرائيلية داخلية على االحتالل حلها بنفسه» .وتقول« :يحاول االحتالل فرض أمر واقع
علينا بإطالق سراح ذوي األحكام القصيرة أو األسرى اإلداريني ،لكننا نعلم من تاريخ التبادالت
أن إسرائيل في وقت الضرورة ،خاصة إن كان هناك أسرى أحياء ،ستفرج عن العدد الذي نريده
وباملواصفات واألسماء التي نطلبها ...يوجد ألف مخرج قانوني عليهم اختراعه ألننا ال نؤمن
ً
بقوانينهم وال بوجودهم أصال» .يذكر أن آخر إحصاءات «نادي األسير الفلسطيني» قالت إنه
ً
ضمن األسرى ( )5000توجد  41أسيرة و 180طفال وقاصرًا و 430إداريًا وقرابة  700مريض
منهم  300لديهم «حاالت مرضية مزمنة وبحاجة إلى عالج مستمر».

وأورون ش ـ ـ ــاؤول (جـ ـن ــدي م ــن ل ــواء
النخبة) وأف ـيــرا منغيستو (إثيوبي
األص ـ ــل) ،وخ ـمــس س ـن ــوات عـلــى أســر
هـ ـش ــام الـ ـسـ ـي ــد (مـ ـ ــن أصـ ـ ـ ــول عــرب ـيــة
بدوية) ،هي ّ
مدة كافية لتحريك امللف
مقارنة بخمسة أعوام كانت «الحكم»
الذي قضاه جلعاد شاليط بني 2006
ّ
و .2011لـكــن ه ــذا ال يلغي أن طريقة
إدارة العدو مللف أســراه مختلفة هذه
ـواح عـ ـ ّـدة .فـمــن الـبــدايــة،
املـ ــرة ،وم ــن نـ ـ ٍ
س ــارع ال ـعــدو إل ــى إع ــان أن غــولــديــن
وشاؤول ميتان في سجالت الجيش،
بــل أقــام لهما جـنــازة عسكرية رمزية
بـعــدمــا ف ــرض عـلــى حــاخــامــات إعــان
مــوتـهـمــا ...مــا لــم يثبت ذل ــك ،وهــو ما
يعني أن على املقاومة تأكيد أنهما،
أو أحــدهـمــا ،حـ ّـي ُي ــرزق قبل املطالبة
ّ ّ
بـ«ثمن» ضخم ،وإل فإن الحديث يدور
عن تبادل لجثتني ،فيما كــان نصيب
والتعامل
منغيستو والسيد اإلهمال
َ
معهما بوصفهما مــدنـيــن ،بــل نشر
أنهما ال يصلحان للخدمة العسكرية.
أم ــا قـضـيــة جـمـعــة أب ــو غـنـيـمــة ال ــذي
يحمل الجنسية اإلسرائيلية ودخــل
غزة في تموز /يوليو  ،2016فليست
واضحة بعد.
خـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـنـ ـت ــن األخـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــن ك ــان ــت
امل ـقــاومــة هــي األك ـثــر م ـب ــادرة لحلحلة
امل ـل ــف ،م ـنــذ ع ــرض ف ـيــديــو يـشـيــر إلــى
ّ
الـ ـع ــدد امل ــؤك ــد لــدي ـهــا ب ــال ـح ـ ّـد األدنـ ــى
( ،)4م ـ ــرورًا ب ـعــرض أغ ـن ـيــة بــالـعـبــريــة
وردت فيها رسالة مكتوبة بخط اليد
ف ــي إشـ ــارة إل ــى أن أح ــد ال ـج ـنــود حــي،
ثــم الـحــديــث عــن قصف مـكــان كــان فيه
األسـ ــرى اإلســرائ ـي ـل ـيــون ،أو بعضهم،
خ ــال ج ــوالت املــواج ـهــة الـصــاروخـيــة
األخـيــرة ،دون توضيح تأثير ذلــك في

سالمتهم مــع أن فــي ذلــك تلميحًا إلى
م ـســؤول ـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة ع ــن حــالـتـهــم،
ً
وص ـ ــوال إل ــى م ـب ــادرة قــائــد «ح ـمــاس»
ف ــي غـ ــزة ،يـحـيــى ال ـس ـن ــوار ،ق ـبــل نحو
ّ
محددة»
شهر ،إلــى عــرض «معلومات
م ـق ــاب ــل اإلف ـ ـ ـ ــراج عـ ــن  250أس ـ ـي ـ ـرًا مــن
فـئــات األط ـفــال وك ـبــار الـســن واملــرضــى
والنساء .املبادرة األخيرة ،التي جاءت
في «زمن كورونا»ّ ،
حركت امللف فعليًا
بعدما لم ينجح ّ
أي من الوسطاء الذين
صمد منهم املصري ،مع وجود أملاني
وس ــويـ ـس ــري إلـ ــى حـ ـ ّـد مـ ــا ،ف ــي إق ـن ــاع
ال ـع ــدو بـتـقــديــم ت ـن ــازالت ع ـلــى رأس ـهــا
إطالق ّ
محرري «صفقة شاليط» الذين
ُ
ّ
أسر غالبيتهم مجددًا سنة  .2014ومن
ه ـنــا ظ ـهــر حـقـيـقــة أن األك ـث ــر إلـحــاحــا
لعقد الصفقة هي املقاومة ،ليس بحكم
أن هذا امللف من أولوياتها فحسب ،بل
ألن املقاربة اإلسرائيلية ّ
تغيرت.
فــي الـعـمــوم ،تختلف طريقة التعاطي
اإلسرائيلي مــع حــاالت األســر على يد
ف ـصــائــل داخـ ــل فـلـسـطــن ،ع ــن دول أو
حركات مقاومة خارجها ،كما تغيرت
املقاربة في العقدين األخيرين مقارنة
بـ ـم ــا ق ـب ـل ـه ـم ــا؛ تـ ـتـ ـب ـ ٌـع سـ ــريـ ــع ملـجـمــل
الـصـفـقــات الـعــربـيــة ـ ـ اإلســرائـيـلـيــة ،أو
الفلسطينية ـ اإلسرائيلية ،منذ ،1948
ســواء فــي مبادلة األســرى (األحـيــاء أو
األموات) أو الجواسيس ،تظهر أن هذه
ُ
امل ـل ـفــات كــانــت ت ـغ ـلــق ف ــي أق ـصــر وقــت
ممكن ،على عكس مــا يـحــدث اآلن .بل
ُ
إن نقاشًا داخل قيادة السجون خلص
تعرف أنها
إلى أن إسرائيل ،وإن كانت ّ
ستدفع الثمن في النهاية ،تفضل إطالة
أمد دفع الثمن كي ال يكون ذلك محفزًا
ع ـلــى عـمـلـيــات أس ــر م ـت ـتــال ـيــة .وكــذلــك
ال ـح ــال بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـت ـش ـ ّـدد األك ـثــر

ضمن مقاربات مختلفة نعى العدو الجنديين اللذين فقدهما في الحرب منعًا لتضخيم الثمن (أ ف ب)

ف ــي حـ ــال كـ ــان اآلس ـ ـ ــرون م ــن امل ـقــاومــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،م ــع امل ـي ــل إل ــى تصفية
الجنود كأولوية على تحريرهم.
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر م ـق ــرب ــة مـ ــن امل ـق ــاوم ــة
ّ
ومطلعة على ملف التبادل إن املعادلة
امل ـي ــدان ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة حــال ـيــا تـمـنــع
املبادرة إلى زيــادة رصيد املقاومة من
الـجـنــود األس ــرى ألن ذلــك سيدفع إلى
حـ ــرب ك ـب ـي ــرة ،ل ـكــن «فـ ــي أي مــواج ـهــة
م ـق ـب ـلــة ،سـنـشـهــد ت ـك ـت ـي ـكــات مختلفة
في امليدان من أجــل أســر أكبر عــدد من
الجنود وال سيما الـضـبــاط» .تضيف

امل ـصــادر« :مــا حــادثــة التسلل األخـيــرة
في خانيونس وعملية حد السيف إال
نـمــوذج صغير عما هــو مـقـبــل!» .وفي
إجابتها عن الفرق بني تجربة شاليط
وملف الجنود األربعة ،تقول إن هناك
اخ ـ ـتـ ــافـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة عـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات
عــدة أولـهــا الـسـيــاســي ،إذ «ثـمــة خوف
ل ــدى ال ـق ـيــادة اإلســرائ ـي ـل ـيــة م ــن تـكــرار
ّ
الـسـيـنــاريــو ال ـســابــق فــي صـفـقــة مــذلــة
ملصلحة املقاومة ،خاصة أن نتنياهو
ل ــم ي ـس ـلــم م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات وم ـن ـه ــا أن
غالبية العمليات التي جرت في الضفة

ُ
امل ـح ـت ـلــة سـبـبـهــا ال ــذي ــن أفـ ـ ــرج عـنـهــم،
ولذلك ظهر تشدد أقوى مما مضى».
على ذكر الثمن ،طلبت «حماس» هذه
امل ـ ــرة اإلف ـ ـ ــراج ع ــن  250أسـ ـيـ ـرًا مـقــابــل
امل ـع ـلــومــات ،ف ــي ح ــن أن ال ـع ــدو أف ــرج
عن عشرين أسيرة فقط مقابل شريط
عدد
فيديو عن شاليط في  ،2011لكن ّ
األس ــرى املحررين فــي تلك الصفقة ملا
ت ـمــت ( )1027ك ــان األك ـب ــر ف ــي تــاريــخ
ال ـت ـب ــادالت م ـنــذ  1985حـيـنـمــا أج ــرت
ً
إسرائيل تبادال مع «الجبهة الشعبية
لـتـحــريــر فـلـسـطــن ـ ـ ال ـق ـيــادة ال ـعــامــة»:

 1155ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــا مـ ـق ــاب ــل ث ـم ــان ـي ــة
إســرائ ـي ـل ـيــن ،م ــع ح ـفــظ ف ـ ــارق امل ـفــرج
ع ـن ـهــم إلس ــرائـ ـي ــلّ ،وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن
«وف ــاء األح ـ ــرار» حــقـقــت رقـمــا قياسيًا
(ك ـ ـ ــادت ص ـف ـقــة ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي 2004
تقارب األرقــام األولــى 893 :فلسطينيًا
وع ــربـ ـي ــا م ـق ــاب ــل إلـ ـه ــان ــان ت ــان ـن ـب ــاوم
وث ـ ــاث جـ ـث ــث) .وال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :م ــا ال ــرق ــم
ال ـ ــذي ت ـط ـمــح إل ـي ــه «حـ ـم ــاس» ال ـي ــوم؟
مقابل قرابة  5000هم إحصاء األسرى
الـفـلـسـطـيـنـيــن حـتــى الـشـهــر املــاضــي،
تقول املصادر إن الحركة «لن تفرج عن

أسير مــن الجنود األربـعــة دون غيره،
ول ــن تـقـبــل ت ـجــزئــة امل ـل ــف ،وال إع ـطــاء
ثمن أقل لــذوي األصــول الذين ال يهتم
بهم االحـتــال» ،مستدركة« :ال يمكننا
إعـطــاء رقــم مـحــدد ...باملقارنة مــع 250
أس ـي ـرًا مـقــابــل امل ـع ـلــومــات ،يـمـكــن فهم
الــرقــم الــذي نــريــده ...مــن املهم أن يــدرك
االحـتــال أن بـقــاء أس ــرى فــي السجون
يعني عمليات أسر جديدة».
بالعودة إلى املقارنة مع تبادل ،2011
تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر أمـ ـنـ ـي ــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»
إن امل ـت ـع ــارف ع ـل ـيــه أن أجـ ـه ــزة األم ــن
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ـ ـب ـ ــذل جـ ـ ـهـ ـ ـدًا ك ـب ـي ـرًا
ل ـلــوصــول إل ــى ج ـنــودهــا ،لـكــن ه ــذا لم
ي ـت ـك ـ ّـرر ف ــي م ـل ــف الـ ـجـ ـن ــود ،مـضـيـفــة:
«ت ـعــام ـل ـهــم هـ ــذه اخ ـت ـلــف ع ــن شــالـيــط
الـ ـ ـ ــذي ح ـ ــاول ـ ــوا ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ـيـ ــه بـكــل
الـسـبــل وعـبــر ال ـع ـمــاء ،لـكــن ه ــذه املــرة
ع ــاش ــت األجـ ـه ــزة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة حــالــة
إحـبــاط ولــم تـكــرر األســالـيــب السابقة،
إذ ل ــم تـ ـع ــرض م ـب ــال ــغ ك ـب ـي ــرة م ـقــابــل
ُ
جر حملة
معلومات عن الجنود ،ولم ت ِ
ات ـصــاالت بــاملــواطـنــن لـلـحـصــول على
ّ
م ـع ـلــومــات»ُ .
وي ـش ــار إل ــى أن املـقــاومــة
عرضت في ( 2016بعد خمس سنوات
مــن إطــاق شاليط ،وعقب  10سنوات
على تأسيس الــوحــدة املعنية) فيلمًا
عــن «وح ــدة ال ـظــل» الـتــابـعــة لــ«كـتــائــب
ال ـق ـســام» ،الـتــي كــانــت مــوكـلــة بحماية
شــال ـيــط ،وه ــو م ــا يـعـنــي حـكـمــا تـغـ ّـيــر
األش ـ ـخـ ــاص واألس ــالـ ـي ـ ّـب ف ــي ح ـمــايــة
ال ـج ـنــود ال ـحــال ـيــن ب ـغ ــض ال ـن ـظــر عن
وضعهم في بداية األسر.

تتواصل الفصائل
الفلسطينية حاليًا لتحديث
قوائم األسرى للصفقة
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ب ــدا ن ـش ــاط عــائــات
األسـ ـ ـ ـ ـ ــرى اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن واإلعـ ـ ـ ـ ــام
ال ـع ـب ــري امل ـت ــاب ــع ل ـل ـق ـض ـيــة أعـ ـل ــى مــن

نـشــاط حكومة الـعــدو نفسها ،خاصة
أن الـ ـجـ ـي ــش عـ ـم ــد م ـ ــن ال ـ ـبـ ــدايـ ــة إل ــى
الـتـقـلـيــل مــن قـيـمــة أسـ ــراه ،بــل حــاولــت
ت ــل أب ـيــب تـصــديــر امل ــوض ــوع عـلــى أنــه
«إنـســانــي» ال سياسي .وإذا مــا اعتبر
أن املـيــاه الــراكــدة فــي املـلــف قــد ُحـ ّـركــت
أخـ ـيـ ـرًا ،وم ـق ــارن ــة بــالـصـفـقــة األخ ـي ــرة
التي شهدت بالتوازي محاوالت لقتل
جــانــب اس ـت ـمــرار خطوط
شــالـيــط إل ــى ّ
ال ـت ـف ــاوض ،ف ــإن ــه ف ــي ال ـحــا ّلــة الـقــائـمــة
انـطـلـقــت امل ـف ــاوض ــات م ـتــأخــرة كـثـيـرًا،
ب ـعــد خ ـمــس سـ ـن ــوات وع ـق ــب إش ـ ــارات
متتالية من املقاومة .رغــم هــذاّ ،
تشدد
ّ
املـصــادر نفسها ُ على أن شــرط إطــاق
ّ
املحررين الذين أعيد اعتقالهم ال يزال
ّ
تلغه ،مشيرة إلى
لم
املبادرة
وأن
قائمًا،
ِ
التواصل خــال األسابيع املاضية مع
الفصائل كافة لتحديث قوائم األسرى
املفترض العمل على إطــاق سراحهم
في املراحل املتوقعة.
تبقى صعوبة أساسية تتعلق بطبيعة
امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـن ــوي ت ـقــدي ـم ـهــا ،وه ـنــا
ُيـ ـط ــرح س ـ ــؤال ع ــن تـ ـك ــرار الـسـيـنــاريــو
ال ـ ـ ــذي حـ ـ ــدث مـ ــع «شـ ــريـ ــط ش ــال ـي ــط»،
وم ـ ـ ــدى ص ـع ــوب ــة مـ ـم ــارس ــة امل ـق ــاوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة لـعـبــة «ك ـش ــف املـصـيــر»
كما حــدث في لبنان قبل تبادل .2008
ّ
تتحدث
تجيب املـصــادر« :املـقــاومــة لــم
ّ
أبدًا عن مصير الجنود ،كل ما أعلنته
ّ
أن لديها أربعة جنود وهي تضع ثمنًا
ّ
للكشف عن مصيرهم ...ما تحدث عنه
السنوار وجميع الفيديوات والصور
تأتي ضمن الحرب النفسية ...صحيح
أن الـ ـ ـع ـ ــدو يـ ــريـ ــد املـ ـم ــاطـ ـل ــة حـ ـت ــى ال
قضية خطف الجنود ظاهرة،
تصبح ّ
لكن التعنت لــه أسـبــاب أخ ــرى تتعلق
بطبيعة تركيبة الحكومة السابقة التي
ك ــان ي ـهـ ّـدد وزي ــر األم ــن فـيـهــا ،نفتالي
بينت ،بــأنــه سينسحب منها وتنهار
الحكومة في حال ّ
تمت الصفقة» ،وهو
ما أعاد تكراره عقب التقارير األخيرة
عن ّ
تحرك امللف ،في مؤتمر عقده األحد
املاضي.

تحليل إخباري

نتنياهو يحاصر «العليا» :أنا رئيس الحكومة ...أو االنتخابات
نجح بنيامين نتنياهو في
محاصرة المحكمة العليا عبر
سيناريوين:
وضعها أمام ّ
منحه شرعية تولي ّرئاسة
الحكومة ،رغم أنه متهم
بالفساد رسميًا ،أو ّ
التسبب
في انتخابات رابعة ،وهو
ما يحاول نتنياهو اللعب
عليه للتأثير في قرار قضاة
«العليا» ،الذي ّ
يقدر مراقبون
أنه سيكون السماح له برئاسة
الحكومة المقبلة
ّ
ترجح آخر االستطالعات أن ينجح نتنياهو في نيل  61عضوًا دون تحالف مع «أزرق أبيض» أو غيرها (أ ف ب)

علي حيدر
َّ
تمكن رئـيــس الحكومة اإلسرائيلية
املـسـتـقـيـلــة ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،من
إحـ ـك ــام «الـ ـحـ ـص ــار» ح ـ ــول املـحـكـمــة
العليا عبر الـتـفــاف قـطــاع واس ــع من
الـجـمـهــور حــولــه ،وخــاصــة مــن جـ ّـدد
انـ ـتـ ـخ ـ ّـاب ــه وكـ ــذلـ ــك م ـع ـس ـك ــر ال ـي ـمــن
املـ ـلـ ـت ــف حـ ــولـ ــه فـ ــي ثـ ـ ــاث م ـح ـطــات
ان ـت ـخــاب ـيــة م ـت ــوال ـي ــة خ ـ ــال أق ـ ــل مــن
َّ
سـ ـن ــة ،إذ ع ــط ــل ف ــي ض ـ ــوء ال ـن ـتــائــج
التي أفرزتها املؤسستان التنفيذية
والتشريعة تشكيل الحكومة ،إلى أن
تمكن مــن تفكيك املـعــارضــة وبـلــورة
اتفاق ّ
يتوجه رئيسًا.
ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ــوء ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــائ ـ ـ ــع ،ن ـج ــح
ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو ف ـ ـ ـ ــي وض ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء
والكنيست والطبقة السياسية أمام
ّ
خـيــاريــن :إمــا اإلق ــرار وشرعنة تولي

ّ
متهم بالفساد رئاسة الحكومة ،وإما
الدفع نحو سيناريو سيكون مكلفًا
إلسرائيل على املستويات كــافــة .في
حـ ــال س ـي ـنــاريــو االن ـت ـخ ــاب ــات ،وهــو
مـسـتـبـعــد ،س ـي ــؤدي ذل ــك إل ــى كـبــاش
قاس بني معسكر اليمني الذي يستند
ٍ
إل ــى جـمـهــور واسـ ــع ،وب ــن املــؤسـســة
الـقـضــائـيــة املـتـهـمــة ب ـم ـص ــادرة ق ــرار
الجمهور .وبحسب آخر استطالعات
الرأي ،من املرجح أن ينجح نتنياهو
ومعسكره في نيل غالبية  61عضو
كنيست دون االسـتـنــاد إلــى تحالف
مع كتلة «أزرق أبيض» برئاسة بيني
غانتس ،أو غيرها.
لذلك ،يواصل نتنياهو ضغوطه عبر
وضــع الشعب فــي مــواجـهــة القضاء:
«ف ــي دول ــة ديـمــوقــراطـيــة الـشـعــب هو
ُ
الذي يحدد َمن يقوده ،ولقد انتخبت
بغالبية األصوات .ونال الحزب الذي

أترأسه أكبر عدد من األصوات من أي
ح ــزب آخ ــر .هـنــاك غالبية كـبـيــرة من
الجمهور تريدني أن أقود الحكومة،
وهـنــاك غالبية كبيرة فــي الكنيست
تريد ذلك ،وهذا ما يجب أن يحدث».
هـ ـ ــذه املـ ـ ــواقـ ـ ــف تـ ـش ــي أنـ ـ ــه ف ـ ــي ح ــال
ال ـت ــدح ــرج ن ـحــو ان ـت ـخ ــاب ــات جــديــدة
س ـي ـع ـم ــد ن ـت ـن ـي ــاه ــو إلـ ـ ــى اس ـت ـن ـف ــار
الـجـمـهــور الـيـمـيـنــي لـلـتـكـتــل وإل ـغــاء
قــرار املؤسسة القضائية .ولتحقيق
ه ــذه امل ـه ـمــة ،يـحـتــاج إل ــى  61عضوًا
ينتمون إلى اليمني .وفي هذه الحالة،
ّ
ي ـس ـت ـط ـيــع أن يـ ـس ــن ق ــان ــون ــا ي ـج ـ ّـرد
«ال ـع ـل ـي ــا» مـ ــن ب ـع ــض صــاح ـيــات ـهــا
وإط ـ ـ ــاق ي ــد ال ـك ـن ـي ـســت ،ب ــل يـسـمــح
ل ــه بـتـشـكـيــل ح ـكــومــة دون ت ـن ــازالت
لـ«أزرق أبيض».
وك ــان ــت امل ـح ـك ـمــة ق ــد اس ـت ـم ـعــت إلــى
ادع ــاءات مــؤيــدة ومعارضة للسماح
لنتنياهو بتولي رئــاســة الحكومة،
رغــم اتهامه فــي ثــاث قضايا فساد.
واس ـت ـم ـع ــت ل ـج ـنــة م ــوس ـع ــة م ـكــونــة
من  11قاضيًا ،كانوا يــرتــدون أقنعة
وم ـ ــع فـ ــواصـ ــل بــاس ـت ـي ـك ـيــة ش ـفــافــة

ً
بينهم ،أوال ملمثلي «الليكود» و«أزرق
أخرى من الحكومة
أبيض» وأطــراف ّ
املـعـنـيــة ،ال ــذي ــن ح ــثــوا املـحـكـمــة على
ّ
أل تـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ت ـع ـي ــن ن ـت ـن ـيــاهــو.
وف ــي أع ـق ــاب ذلـ ــك ،اسـتـمـعــت رئيسة
«العليا» إلى امللتمسني الذين ّادعــوا
ب ــأن الـقـضــاة مـلــزمــون ال ـتــدخــل ،وتــم
بــث الجلسات على ال ـهــواء مباشرة.
وكــان الفتًا أن رئيسة القضاة ،إستر
ح ــاي ــوت ،طــالـبــت مـقــدمــي االلـتـمــاس
ب ـت ـق ــدي ــم أسـ ـ ــاس مل ـط ـل ـب ـهــم« :ق ــدم ــوا
شيئًا! قانونًا! حكم من [تــاريــخ] هذا
الـبـلــد! مــن [م ـكــان آخ ــر] فــي الـعــالــم!»،
م ـض ـي ـف ــة« :ف ـ ــي ن ـه ــاي ــة األم ـ ـ ــر [أن ـت ــم
تطلبون منا أن نضع] سابقة عاملية!
ه ــل ت ــري ــدون أن نـحـكــم دون أس ــاس
وببساطة وفـقــا لرأيكم الشخصي»،
وهو ما قد يشير إلى اتجاه املحكمة
إلى السماح لنتنياهو بتولي رئاسة
الحكومة.
مــع ذل ــكّ ،
وجـهــت «الـعـلـيــا» انـتـقــادات
إلـ ــى ب ـن ــود االتـ ـف ــاق ب ــن «ال ـل ـي ـكــود»
و«أزرق ابيض» ،الــذي رأى نتنياهو
أن ــه تــم «وض ـعــه بــدقــة ،وب ـحــذر كبير

ج ـ ـدًا ،وب ـم ـســؤول ـيــة ك ـب ـي ــرة» ،م ـحــذرًا
مــن أن زعــزعـتــه يمكن أن ت ــؤدي إلــى
زيــادة فرص االنجرار إلى انتخابات
راب ـ ـعـ ــة ،م ـس ـت ــدرك ــا« :آمـ ـ ــل أال تـفـعــل
املـحـكـمــة الـعـلـيــا ذل ـ ــك» .ع ـلــى خلفية
ه ـ ــذه االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ،ق ـ ــرر «ال ـل ـي ـك ــود»
و«أزرق أبيض» إلغاء البند املتعلق
بتجميد ســن قــوانــن فــي الكنيست
ل ـس ـت ــة أش ـ ـهـ ــر ،كـ ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــا أن م ــدة
تجميد تعيني مسؤولني فــي السلك
الحكومي ستنخفض من ستة أشهر
إل ــى مـئــة ي ــوم .وقـ ــررا أي ـضــا الـتـنــازل
عـ ــن «ال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـنـ ــروي ـ ـجـ ــي» الـ ــذي
يـقـضــي بــاسـتـقــالــة أع ـض ــاء كنيست
ل ــدى تعيينهم فــي مـنــاصــب وزاري ــة
من أجل دخول أعضاء كنيست جدد
م ــن قــائ ـم ـت ـهــم م ـك ــان ـه ــم .ك ـم ــا ات ـف ـقــا،
فــي أع ـقــاب االن ـت ـق ــادات ،عـلــى خفض
الـغــالـبـيــة املـطـلــوبــة لتغيير االت ـفــاق
االئتالفي ،من  75عضو كنيست إلى
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وكــانــت النيابة الـعــامــة قــد دعــت إلى
أال ي ـك ــون ب ــإم ـك ــان نـتـنـيــاهــو تعيني
مـســؤولــن فــي جـهــاز تنفيذ القانون

ف ــي ح ــال بـقــائــه ف ــي مـنـصـبــه ،مـبــررة
ذلك بأن الئحة االتهام ستضعه أمام
تناقض مصالح عندما يتعامل مع
تعيني مسؤولني في «إنفاذ القانون».
مع ذلــك ،رأت النيابة أن من املشكوك
ف ـي ــه أن يـ ـك ــون ل ـ ــدى رئـ ـي ــس ال ــدول ــة
إم ـك ــان ـي ــة أال ي ــواف ــق ع ـل ــى ط ـل ــب 61
عضو كنيست ،بل بإمكانه مراجعة
أم ــور تقنية مثل صحة التواقيع أو
في حال حصول عضو كنيست على

ّ
إن منع نتنياهو عن ترؤس
الحكومة ،فسيعمد إلى استنفار
الجمهور اليميني
رشوة مقابل توقيعه على التوصية.
ب ـ ــامل ـ ــوازاة ،رأت م ـن ــدوب ــة امل ـس ـت ـشــار
ال ـ ـق ـ ـضـ ــائـ ــي لـ ـلـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ،أف ـ ـي ـ ـطـ ــال
ســومـبــولـبـنـسـكــي ،أن تـكـلـيــف عضو
تشكيل الحكومة هو «قــرار سياسي
ب ـ ــارز ل ـل ـغ ــاي ــة ولـ ـي ــس مـ ــن الـ ـص ــواب
إخضاعه لنقد قانوني» ،ما يعني أنه

ليس مــن صالحية «العليا» تعطيل
هذا القرار.
ّ
في كل األح ــوال ،يتسم قــرار املحكمة
ب ـ ـطـ ــابـ ــع تـ ــأس ـ ـي ـ ـسـ ــي ،سـ ـ ـ ـ ــواء س ـمــح
ل ـن ـت ـن ـي ــاه ــو أو م ـن ـع ــه م ـ ــن ت ـش ـك ـيــل
الـحـكــومــة .فــي الـحــا ّلــة األولـ ــى ،يكون
قد ّأســس ملسار يحق بموجبه ملتهم
بقضايا جنائية بـتــرؤس الحكومة،
وهــو بمعايير الساحة اإلسرائيلية
تـ ـق ــوي ــض ل ـل ـط ــاب ــع ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي
للنظام الـسـيــاســي ،وي ـعــود ذل ــك إلــى
ص ـعــود الـيـمــن بـنـسـخـتــه ال ـجــديــدة،
ال ـي ـم ــن الـ ـخ ــاص ــي واالس ـت ـي ـط ــان ــي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـمـ ـي ــز بـ ـتـ ـغـ ـلـ ـي ــب ال ـ ـهـ ــويـ ــة
ال ـي ـهــوديــة ع ـلــى ن ـحــو م ـت ـطــرف على
العنوان الديموقراطي .وفــي الحالة
الثانية ،يكون قــد َّ
حصن النظام من
هيمنة هذا املعسكر ،لكنه قد يتسبب
ف ــي ت ــوت ــرات اج ـت ـمــاع ـيــة وسـيــاسـيــة
عـلــى خلفية املــواج ـهــة بــن ركـيــزتــن
فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي :ال ـط ــاب ــع
الــديـمــوقــراطــي والـهــويــة الـيـهــوديــة ـ ـ
الصهيونية (إســرائـيــل تقدم نفسها
أنها دولة يهودية ديموقراطية).

