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بنيت ،شكيد ،وليبرمان يهدرون دماء المستوطنين
بقلم :كارولينا ليندسمان
«الث���أر الوحيد ه���و البناء» ،ح���اول الوزير نفتال���ي بينيت تهدئة
الهتاف���ات الداعية للثأر ،الت���ي انطلقت في جن���ازة الحاخام رزئيل
ش���يفح ،الذي قتل بالنار قرب بؤرة «حفات غلعاد» حيث يسكن .هذه
محاول���ة زائفة لعرض البناء كبديل إنس���اني لثأر الدم ،وعرض الوزير
ذاته يحاول تهدئة الخواطر وتبريد مش���اعر الحداد في لحظة ألمها،
بمثابة مهاتما غاندي المستوطنين.
ظاهرا ،بينيت وش���ريكته ف���ي قيادة المس���توطنين ،وزيرة العدل
آييلت ش���كيد – التي س���ارعت هي االخرى لإلعالن بان «ردنا سيكون
تس���وية بلدة (حفات غلعاد)» ليس���ا متحمس���ين .فهم���ا ال يصرخان
«الموت للعرب» ،ال يدعوان الى «الدخول فيهم» .ال يبدو أنهما يؤيدان
هذه المرة حملة عس���كرية .بش���كل عام ،موقف بينيت من «االرهاب»
ه���و متقدم ظاهرا ،إذ انه يعترف باالرهاب اليهودي ،يعارض العنف
المبادر اليه في الطرفين (باستثناء عنف الجيش االسرائيلي بالطبع)،
ولكن من المحظور علينا أن نقع في هذا الفخ.
ان محاول���ة تصنيف «البناء» ككفاح غير عني���ف هو تالعب كاذب.
فبينيت ال يقترح على المستوطنين استخدام «قوة الحب» اليهودية؛
ال يدعوهم الى المقاومة الس���لبية ،ال يوجد اي ش���يء س���لبي في ثأر
بينيت :فالمقصود هو البناء داخل بيت الفلس���طينيين ،اي الس���طو
على اراضيهم ،اراضي دولتهم المستقبلية ،في ظل تعميق التواجد
العسكري ،بينما ال يوجد للفلسطينيين اي قدرة للدفاع عن أنفسهم.
وهم يقفون بال وسيلة امام العدوان اإلسرائيلي :الشرطة الفلسطينية
ممنوع���ة من وقف االجتي���اح ألراضيهم ،ليس م���ن صالحيتها وقف
البناء غير القانوني ،وبالطبع ال يوجد جيش فلس���طيني يبعد الغزاة.
من ناحية إس���رائيل كل شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية ليس
ش���رعيا .والبناء في «المناطق» مثل الس���طو على بيت يقيد س���كانه
بالكراسي ،ويتم برعاية الشرطة.
كم���ا أن الوزي���ر افيغدور ليبرم���ان أمر بالنظر ف���ي تحويل «حفات
جلعاد» ال���ى «بلدة عادية في يهودا والس���امرة» .ووزير الزراعة اوري
ارئيل ش���رح يقول« :نحن نريد ثأر الرب تبارك اسمه :نقسم بان نبني
بالد اسرائيل .هذه نغمة إلهية نحن فيها الرسل».

المطر الغزي���ر الذي هطل في نهاية األس���بوع الماضي أوقف
لبضعة أيام اإلطالق المتقطع للصواريخ من غزة .ويبدو أن مطلقي
الصواري���خ في القط���اع يخافون من طوفان المط���ر أكثر من الرد
اإلسرائيلي على تساقط الصواريخ.
في «يهودا» و»السامرة» ُس ّجل ايضًا تراجع في حجم التظاهرات
الت���ي اندلع���ت ،والتي ربم���ا نظمتها الس���لطة الفلس���طينية،
احتجاج���ًا على اعت���راف ترامب بالقدس عاصمة إلس���رائيل .من
المبكر التقدي���ر ما إذا كان ما جرى هو الخ���وف من المطر ،أم أن
الش���ارع الفلسطيني غير مهتم وال يرغب في االستجابة لدعوات
السلطة الفلسطينية إلى مواصلة المواجهات ضد جنود الجيش
اإلسرائيلي.
لكن بضع���ة أيام من «اله���دوء الخادع» ،بحس���ب كالم رئيس
«الش���اباك» أمام لجنة الخارجية واألمن ،ال ّ
تغير من واقع أن حقبة
الهدوء ف���ي «المناطق» وعل���ى طول حدود القطاع توش���ك على
االنتهاء ،وربما انتهت.
التصعيد عل���ى األرض ،ولو ببطء وبص���ورة تدريجية ،له عالقة
بالواق���ع السياس���ي الداخلي الفلس���طيني ،ولمزيد م���ن الدقة،
بالحائط المسدود الذي وصلت إليه سواء حركة حماس في القطاع
أو الس���لطة الفلس���طينية في «المناطق» .في األش���هر األخيرة
انشغلوا بصورة أساس���ية بالمناورات السياسية الداخلية ،مثل
ُ
ّ
تغير الزعامة ف���ي «حماس» أو المحاوالت العقيم���ة للدفع ق ُدمًا
بالوحدة بين غزة ورام الله.

ً
اليمين اإلسرائيلي يستخدم مقتل الحاخام شيفح شماعة لالنتقام.

ليس فق���ط المحظور ان نرى في البناء كفاح���ا غير عنيف ،بل نحن
ملزم���ون بان نفهم ما ينط���وي عليه الفكر الذي يرى ف���ي البناء «ردا
صهيونيا مناسبا» ،وبالمستوطنين ُرسال .اذا كان البناء في «المناطق»
هو ثأر ،بمعنى رد تنفذه اسرائيل بوساطة المستوطنين ،فانه حسب
من يحمل هذا الفكر ،فان المس���توطنين مثله���م كمثل الجنود؛ أي:
المس بالمس���توطنين هو كالمس بالجنود .وم���ع ان هذا عمل مقاوم
عنيف ،اال انه ال يمكن حس���ب هذا المنطق تصنيفه عمال ارهابيا ،ألن
االرهاب موجه ضد المدنيين.
المس���توطنون ،مثل الكثير من االس���رائيليين ايضا ،يحتجون على
ان العملي���ات ضد المس���توطنين ينظ���ر اليها بش���كل مختلف عن
العمليات ض���د المدنيين داخل الخط االخض���ر ،ولكن يوجد في ذلك
ازدواجية اخالقية كبيرة .فمن جهة تهدد اس���رائيل الفلسطينيين

بسالح االس���تيطان ،ومن جهة اخرى تكفر بشرعية عمليات الرد على
المستوطنين.
ان من يحدد المس���توطنين ُ
كرس���ل اس���لحة التوس���ع االمبريالي،
يشوش���ون التمييز بين الجنود والمس���توطنين ويضع���ون الحاخام
ش���يفح في ميدان المعرك���ة العس���كرية ،وليس المدني���ة .وهكذا
يصبح قتله كقتل مقات���ل في ميدان المعركة .من يصفون البناء في
«المناط���ق» كاعمال رد عل���ى الهجمات الفلس���طينية ،ومن يرون في
تس���وية البؤر غير القانونية س�ل�احا في الحرب ف���ي مواجهة العنف
الفلسطيني ،يبيحون دماء المستوطنين ،ويعرضونهم للخطر كهدف
لعمليات الرد الفلسطينية.

عن «هآرتس»

لك���ن يبدو تحديدًا أن اإلمكانات الت���ي انفتحت أمام «حماس»
ُ
وأمام السلطة الفلسطينية للمضي ق ُدمًا هي التي أدت إلى دوامة
نهايتها انفجار العنف ،وإلى الخوف من اندالع المواجهات .في
واش���نطن يعمل طاقم الرئيس ترامب على بلورة مبادرة أميركية
لحل النزاع .ولو تعلم الفلس���طينيون م���ن تجربة الماضي ،لكانوا
رأوا ف���ي مبادرة ترامب ،مهما كانت إش���كالية بالنس���بة إليهم،
ً
فرصة ذهبية للتقدم نحو تحقيق ج���زء من أهدافهم .لكن بدال
من اس���تقبال المبادرة األميركية بأذرع مفتوحة «أعلنوا الحرب»
على ترامب وعلى الواليات المتحدة ،كأنهم يمكن أن يجدوا طرفًا
يقبل بتوظيف أموال وجهود من أجلهم أكثر من واشنطن .وهذا
ما حدث تحديدًا في صي���ف  .2000إن امكان التحرك نحو عملية
سياسية يعرفون أنها تتطلب تقديم بدائل وتنازالت تدفعهم
نح���و موقف راف���ض ،وإلى «اله���رب إلى األم���ام» ،وإلى تصعيد
مضبوط ،قد يخرج عن السيطرة كما حدث في الماضي.
تتخوف «حم���اس» أيضًا من اآلت���ي .إن اتف���اق المصالحة مع
الس���لطة من ش���أنه أن يخف���ف الضغ���ط الذي يعاني الش���ارع
ُ
الفلس���طيني ّ
جراءه ويدفع ق ُدمًا إلى حل المشكالت االقتصادية
في القطاع .لكن مثل هذا االتفاق قد يس���حب البس���اط من تحت
سلطة «حماس» الوحيدة .ويتخوفون في «حماس» من أن ُيضعف
الهدوء على الحدود مع إس���رائيل الحركة في مواجهة خصومها
الداخليي���ن .وهكذا ،وعلى الرغم من األصوات في غزة التي تؤيد
ُ
المضي ق ُدمًا في اتجاه مصالحة فلس���طينية داخلية ،واستمرار
المحافظ���ة على الهدوء على طول الحدود ،فإن «حماس» تراجعت
عملي���ًا .وهي تطلب من فروعها في «يهودا» و»الس���امرة» القيام

بهجمات ضد إسرائيل ،واألخطر من ذلك ،ال تقف أمام الفصائل،
وبينه���ا حركة الجهاد اإلس�ل�امي ،التي تطل���ق صواريخها على
إسرائيل تحت أعينها النصف مغلقة.
إن الرأي الس����ائد في إس����رائيل ه����و أن المصلحة اإلس����رائيلية
تقتضي الس����ماح لـ»حماس» بمواصلة سيطرتها على القطاع ،وبأن
تبق����ى مصدر القوة الوحيد القادر على المحافظة على الهدوء على
طول الحدود .على ما يبدو ثمة منطق في فرضية العمل هذه ،لكن
يجب أن نأخذ في االعتبار أن مثل هذه الفرضيات انهارت أكثر من
ّ
ً
مرة ف����ي الماضي ،مثال في لبنان ،عندما فضلت إس����رائيل الهدوء
على اس����تمرار االحتكاكات على طول الحدود وكان ثمن الهدوء أن
تهديد المواقع والمس����توطنات في شمال البلد زاد وتطور ليتحول
إلى تهديد استراتيجي لكل «أراضي إسرائيل».
في مواجهة الحائط المس���دود الذي وصل إليه الفلسطينيون،
وأيضًا ف���ي مواجهة اإلمكان���ات التي انفتح���ت أمامهم ،والتي
اختاروا رفضها رفضًا قاطعًا ،فإن خي���ار التصعيد المضبوط هو
الحل األس���هل الذي اختاروه .في مثل ه���ذا الوضع ،من الصعب
االس���تمرار في المحافظ���ة على الوض���ع القائم (الس���تاتيكو).
وس���تضطر إسرائيل إلى التفكير بصورة مختلفة للمحافظة على
الهدوء داخل أراضيها وعلى طول الحدود ،وأن تس���أل نفس���ها
بصورة خاصة هل ُحكم «حماس» في غزة (وهناك من يقول أيضًا
ُحكم السلطة الفلسطينية في «يهودا» و»السامرة») هو الحل أم
مصدر المشكلة؟

عن «إسرائيل اليوم»

ّ
لماذا ال تشكل التنظيمات السلفية في غزة تهديدًا لحكم «حماس»؟
بقلم :تسفي برئيل

نش���ر فرع "داعش" في س���يناء (والية س���يناء) فيلم فيديو قصيرا
يثير القشعريرة ،االربعاء الماضي ،يظهر تنفيذ عملية اعدام قصيرة
وباردة ألحد نش���طاء "حماس" ،موس���ى أبو الزمط .في الفيلم القصير
يظهر عدد من نش���طاء "داعش" ،من بينهم القاضي كاظم المقدسي،
الذي حكم بأن الزمط متهم بنقل الس�ل�اح "لتنظيم الكفار" "حماس".
منف���ذ االعدام هو محم���د الدجني ،ابن أحد كبار ق���ادة "حماس" ،أنور
الدجني ،المس���ؤول عن ع�ل�اج الجرحى في غزة والمق���رب من القيادة
العليا في المنظمة.
لم ترد "حماس" على الحادثة ،لكن عائلة الدجني نشرت بيانا اعلنت
فيه أنها "تتبرأ من األعمال المخالفة للش���ريعة االسالمية ومن باقي
االعمال التي ال تتوافق مع ديننا المتس���امح ومع قيم شعبنا" .يمكن
اآلن توق���ع عملية رد من قبل "حماس" وعملي���ة تأتي في اعقابها من
قبل التنظيمات الس���لفية .مرت التنظيمات الراديكالية في غزة في
طريق طويل منذ سيطرت "حماس" على القطاع في  2007وحتى حرب
تصفية الحسابات التي تديرها التنظيمات فيما بينها.
المفه���وم االس���رائيلي المعت���اد "تنظيمات مارق���ة" ،الذي يعرف
هذه التنظيمات والتي س���ميت ذات مرة "داعش سيناء" و"تنظيمات
سلفية" ،موجه في االساس الى اربعة اجسام كبيرة ال تنتمي جميعها
لـ"داع���ش" .ه���ذا مفهوم مخادع ألن���ه يبرهن أن اس���رائيل ترى في
"حماس" حكما ممثال ،س���واء من ناحية مسؤوليتها عن االمن في غزة
والحفاظ على اتفاقات وقف اطالق النار ،أو كجس���م مسؤول عن االدارة
اليومية للشؤون المدنية .هكذا ،فان كل من ال يخضع لـ"حماس" فانه
لي���س فقط "مارقا" ومتمردا على الس���لطة الحاكمة في غزة ،بل ايضا
يعطي لـ"حماس" مكانة مفضلة وتقريبا شرعية.
هذه التنظيمات الراديكالية ليست متشابهة ،وحتى قبل أن يعلن
بعضها ال���والء لزعيم "داعش" ،أب���و بكر البغدادي ،ف���ي العام ،2014
س���اد فيما بينها توتر أدى الى مواجهة عنيف���ة .بداية طريقها في
غزة في الس���بعينيات يمكن أن نعزوه الى عودة طالب فلس���طينيين
من الس���عودية ،حيث تلقوا فيها تعليم���ا وتوجيها دينيا من فقهاء
شريعة متطرفين شجعوهم على االنضمام الى التيار السلفي.
ينقسم التيار الس���لفي الى ثالثة اقسام فرعية .االول ينشغل في
االس���اس في البحث والتعليم بهدف أن يفهم ويكتش���ف "االيمان
الحقيق���ي" والعيش كم���ا كانت الح���ال في فترة اآلباء المؤسس���ين
لإلس�ل�ام .هذا التيار يبتعد عن العمل السياس���ي أو العسكري ،حتى
أن���ه يدين فقهاء الش���ريعة الذين يعملون في هذه الس���احات .من
هنا ايضا يأتي العداء الديني الش���ديد بين التيار السلفي التطهري
وبين حركات إس�ل�امية سياسية مثل "االخوان المسلمين" واحفادهم
السياسيين مثل "حماس" في قطاع غزة أو حركة النهضة في تونس.
التيار الثاني مس���تعد لتبني العمل السياسي الى جانب التفقه في

إسرائيل على أعتاب حرب جديدة
بقلم :عاموس هرئيل

حكم «حماس» في غزة ..حل للمشكلة أم مصدر لها؟
بقلم :إيال زيسر
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الدين من خالل الوعي بقوة المش���اركة السياسية لتحقيق فكرة دولة
الش���ريعة .نش���طاء هذا التيار يقيمون أحزابا مثل االحزاب السلفية
ف���ي مصر التي تحظى بتع���اون مع النظام المص���ري كجزء من نضال
السلطة ضد "االخوان المسلمين" .التيار الثالث هو التيار الذي يسمى
"الس���لفية الجهادية" ،وه���و يرفض التعاون السياس���ي مع االنظمة
القائمة ف���ي الدول العربية ،وهدفه اس���قاطها .وخالف���ا لتنظيمات
الدعوة يرى امامه حلم الثورة االس�ل�امية التي تحدث من االعلى بعد
تصفية "االنظمة الكافرة".
ولك���ن ايضا التيار الس���لفي الجه���ادي يجد صعوبة ف���ي الحفاظ
على وح���دة تنظيمية وايديولوجية .جزء من���ه انضم لـ"داعش" وجزء
لـ"القاع���دة" وآخرون يعملون بصورة مس���تقلة .ه���ذه هي تنظيمات
صغيرة ،ورغم الضجة الكبيرة التي تفعلها احيانا إال أنها ال تنجح في
ايجاد مكانة مهمة لها في اوس���اط السكان الفلسطينيين في قطاع
غزة .حتى قبل س���يطرة "حماس" على غزة شنت التنظيمات السلفية
نق���دا الذعا لـ"حماس" على مش���اركتها في االنتخاب���ات ،العام ،2006
وحاول���وا اإلثبات للجمهور بأن "حماس" تنظي���م ال يختلف عن "فتح"،
سواء من الناحية السياسية أو الدينية .خطاب كهذا وضعهم بصورة
طبيعية على مس���ار التص���ادم مع "حماس" ،الت���ي ضعضعت قاعدة
نش���اطهم الجماهيرية من خالل هجمات على مس���اجدهم في 2007
و.2009
الفش���ل األهم له���ذه التنظيمات يكمن في االنقس���ام فيما بينها
وع���دم قدرتها على االتف���اق وحتى عل���ى قيادة دينية مش���تركة،
رغم حقيق���ة أن الفوارق الدينية بينها صغيرة .يبدو أن س���بب ذلك
يكمن في ش���خصية زعماء هذه التنظيمات ،وفي الخلفية المختلفة
لهم وفي طموحاتهم الش���خصية .ونتيجة ذلك ،رغم الس���عي خلف
مجندي���ن جدد ،ال يوجد أي تنظيم جهادي فوق قومي ،مثل "القاعدة"
أو "داعش" ،لم يعترف بش���كل علني بأي تنظيم من هذه التنظيمات
الس���لفية العاملة في غ���زة .ايضا عندما تصادمت ه���ذه التنظيمات
مع "حم���اس" امتنعت قيادة "القاعدة" ع���ن مهاجمة "حماس" أو منح
رعايتها لهذه التنظيمات السلفية.
"القاعدة" و"داعش" يتنافسان على كسب ود التنظيمات في سيناء،
على خلفي���ة هزيمة "داعش" في العراق وس���ورية ،وازاء الخالف بين
التنظيمات الس���لفية التي عاد جزء منه���ا الى حضن "القاعدة" ،وجزء
منها ما زال مترددا .التنظيمات في غزة في المقابل ليس���ت شريكة
في هذه المنافسة رغم أن "داعش" في سيناء يحاول طرح نفسه ايضا
ك���راع للتنظيمات الس���لفية في غزة .في آب الماض���ي وبعد العملية
االنتحارية التي نفذها احد نشطاء هذه التنظيمات في الجزء الشرقي
من معبر رفح وقتل أحد نشطاء "حماس" ،شنت "حماس" حربا شديدة
ضد نشطاء هذا التنظيم ،وتلقت "حماس" في المقابل تحذيرا شديدا
من المتحدث بلس���ان "داعش" في س���يناء ،وقد جاء في التحذير "أن
(حماس) ستدفع ثمنا باهظا بس���بب تدميرها مساجد السلفيين في

غزة".
ف���ي ايلول ،بعد التوقيع على اتفاق المصالحة بين "فتح" و"حماس"
بوساطة مصرية ،نشر "داعش" في سيناء تهديدا آخر جاء فيه أن كل
االتفاقات بين "حم���اس" والمخابرات الكافرة في مصر ،والتي تهدف
الى ف���رض حصار على جنود الخالفة (االس�ل�امية) المباركة لن تفيد.
ف���ي المقابل ،امتنعت التنظيمات الس���لفية في غزة عن التصادم مع
"حماس".
"حماس" ،التي تحاول التصرف كنظام سياس���ي مسؤول ،تصادمت
مع التنظيمات السلفية ايضا عندما بدأت هذه التنظيمات العمل ضد
اه���داف "كفرية" في غزة وقامت باحراق محالت للفيديو ومقا ٍه ،وذلك
خوفا من أن تقوم هذه التنظيمات بالمس بشرعية "حماس" كتنظيم
قوم���ي وليس فقط كتنظي���م ديني" .حماس" ال تتأثر بش���كل خاص
بالمصطلحات الدينية للس���لفيين التي هدفت للمس بمصداقيتها
الدينية .المتحدثون بلسان "حماس" اعتادوا على االستهزاء بالعباءة
الدينية التي تلتف بها التنظيمات السلفية ،وال سيما بسبب أن عددا
من رؤس���اء هذه التنظيمات بدؤوا طريقه���م علمانيين تماما ،وايضا
بع���د توبتهم فانهم بعي���دون عن أن يكونوا معلمي���ن أو فقهاء في
الشريعة.
مث���ال معبر بش���كل خاص ه���و ممتاز دغم���ش الذي ب���دأ طريقه
"العس���كري" كرجل اس���تخبارات في األم���ن الفلس���طيني في فترة
حكم ياس���ر عرف���ات ،وبعد ذلك انضم لـ"حم���اس" وانتقل الى اللجان
الشعبية التي انش���ئت في االنتفاضة الثانية وكان مسؤوال عن قتل
موس���ى عرفات ،ابن عم ياس���ر عرفات .بعد ذلك أنشأ دغمش منظمة
"جيش االسالم" الكبيرة والمسلحة من بين التنظيمات السلفية ،االمر
الذي لم يمنعه من المش���اركة في اختطاف جلعاد شاليت وتسليمه
لـ"حماس" ،ايضا تس���ليم "حماس" عش���رة من ابناء عائلته ممن عملوا
في اطار االجهزة األمنية الفلسطينية .في ايلول  2015أعلن انضمامه
لـ"داعش" ،لكن أساس قوته يكمن في حمولة دغمش الكبيرة .الصلة
بين���ه وبين الدين االس�ل�امي هي مثل العالقة بين اس���ماعيل هنية
والحركة الصهيونية.
ال تشكل التنظيمات السلفية تهديدا حقيقيا لقوة "حماس" ،ولكن
يمكنها أن تقلق وتهدد ،بالتحديد عندما تطلق النار على اهداف في
اس���رائيل ومصر .تتصرف اسرائيل بناء على ذلك بحكمة عندما تميز
بين هجمات التنظيمات الس���لفية وبين هجمات "الجهاد االسالمي".
مطالبة "حماس" بالس���يطرة على هذه التنظيمات وتحمل المسؤولية
عنها الحباط نشاطاتها هي جزء من االعتراف غير الرسمي بمكانتها.
ولكن هذه العقالنية ال توجه دائما وزير الدفاع أو وزراء اليمين الذين
يضمون كل ه���ذه التنظيمات ،بما فيها "حم���اس" ،في رزمة واحدة،
االمر الذي يجعل الطريق الذي يقود الى هجوم شامل على غزة قصيرًا.

عن "هآرتس"

ُ
طرح���ت تقدي���رات االس���تخبارات ف���ي الجي���ش
االس���رائيلي للعام  ،2018االسبوع الماضي ،على وزير
الدف���اع افيغ���دور ليبرم���ان ورئي���س االركان ،غادي
آيزنكوت .الجم���ل االفتتاحية لهذا التقدير تش���به
ج���دا تقدير الع���ام  .2017احتم���االت أن تقوم دولة
مجاورة أو أحد التنظيمات «االرهابية» النشيطة فيها
بالمبادرة في العام القادم الى شن حرب مع اسرائيل
ه���ي احتم���االت ضئيلة تص���ل الى الصف���ر تقريبا.
لم يب���ق الكثير من الجي���وش العربية ،أم���ا االنظمة
المجاورة فتنشغل بنفسها ،فيما ينشغل «حزب الله»
و»حماس» بصورة مستمرة بالمشكالت الداخلية.
أين يكمن الفرق؟ رئيس االركان في بداية س���نته
الرابعة واالخيرة في منصب���ه وصف الوضع كالتالي:
ازداد ج���دا خط���ر التدهور ،حتى ال���ى درجة الوصول
الى حرب .جهاز االس���تخبارات ورئيس االركان قلقون
جدا من س���يناريوهين محتملين .أوال ،نتيجة رد أحد
االعداء على اس���تخدام القوة االس���رائيلية .والثاني،
بسبب اشتعال الساحة الفلس���طينية .هناك ،عندما
يخ���رج المارد من القمقم يحتاج االمر ش���هورا كثيرة
واحيانا سنوات العادته إليه.
في الس���يناريو االول يتناول آيزنكوت ما يس���ميه
الجيش «الحرب بين الحروب» ،وهو الجهد االسرائيلي
إلحباط تس���لح االعداء بالس�ل�اح المتطور بهدف نزع
الق���درة التنفيذية التي يمكنه���ا أن تخدمهم عند
ان���دالع الح���رب القادم���ة .معظم هذا النش���اط يتم
بعيدا عن حدود اس���رائيل وتحت الرادار .بشكل عام
تحظى بالقليل م���ن التغطية االعالمي���ة ،وفي الجزء
االكبر من الحاالت ال تعلن اس���رائيل عن مسؤوليتها
عن الهجمات .رئيس س�ل�اح الجو السابق ،أمير ايشل،
قال ف���ي آب الماضي في مقابلة مع «هآرتس» إنه في
الس���نوات الخمس في منصبه كان هناك  100هجوم
تقريبا مثل ه���ذه الهجمات في الجبهة الش���مالية،
وفي ساحات اخرى ايضا.
كلم���ا زادت هجم���ات اس���رائيل (حس���ب مص���ادر
أجنبي���ة) وهي تقوم بذلك بوس���ائل متط���ورة أكثر،
يزداد االحتكاك المحتمل مع دول وتنظيمات ،ويزداد
الخطر الذي في نهاية المطاف يمكن أن يس���تدعي
ردا مهما .شيء مشابه جدا يحدث على حدود القطاع.
بن���اء العائق ضد االنفاق الهجومية هناك ،في الوقت
الذي تطور فيه اس���رائيل وتنف���ذ طرقا محكمة اكثر
الكتش���افها .يبدو أن ثالثة انفاق تم الكش���ف عنها
وتدميره���ا قرب الج���دار في األش���هر األخيرة ،ولكن
هذا النج���اح يحتمل أن يكون له ثمن ايضا ،اذا قررت
«حماس» أو «الجهاد االس�ل�امي» اس���تخدام الس�ل�اح
الهجومي لالنفاق قبل أن يتم س���حبه منهما بصورة
مطلقة.
على االغل���ب يكون مطلوب���ا انتقاد االس���تخبارات
للخط���أ في التوقعات ،لكن في االس���بوعين االخيرين
وجدنا امثل���ة على كل هذه التوجه���ات في جبهات
مختلف���ة .يوم االحد الماضي ،اجتم���ع «الكابنت» في
جلس���ة مطولة لبحث الوضع في الجبهة الش���مالية.
وف���ي فجر الثالثاء الماضي ،نش���رت وس���ائل االعالم
العربية أنباء عن هجوم اس���رائيلي ضد مخازن اسلحة
للجيش الس���وري في دمشق .في المنطقة ذاتها كان
قص���ف جوي في بداية كان���ون االول الماضي لقاعدة
اقامتها ايران لصالح مليش���يا شيعية .في عدد كبير
م���ن الهجمات االخيرة جاءت أنباء عن اطالق مضادات
للطائ���رات س���ورية ف���ي محاول���ة لض���رب الطائرات
االس���رائيلية .مؤخرا يقول الس���وريون إن الهجمات
أصبحت أكثر احكاما.
قب���ل بضعة ايام م���ن ذلك جاءت أنب���اء عن هجوم
جوي اس���رائيلي ،كما يب���دو لنفق ق���رب الحدود في
قط���اع غزة .أما ف���ي الضفة الغربي���ة فهناك يبدو أن
تظاهرات االحتج���اج على تصريح ترامب في طريقها
الى التالشي بس���بب عدم اهتمام الجمهور ،ولكن ّ
تم
قتل الحاخام رزئيل شيفح من بؤرة «حفات غلعاد» في
عملية الط�ل�اق النار في غرب نابل���س .وردا على ذلك
قام الجيش االسرائيلي بنشر قواته وحاصر عدة قرى
ووضع للمرة االولى منذ س���نتين حواجز حول نابلس
– خط���وات عقابي���ة جماعية يفضل رئي���س االركان
االمتناع عنها في االيام العادية ،لكنه صادق عليها،
اآلن ،بشكل محدود بسبب قتل المواطن االسرائيلي.
رئيس الحكومة ،بنيامين نتنياهو ،أعطى اش���ارات
بأن «الش���اباك» يقترب م���ن حل لغز عملي���ة القتل.
ولكن لم يتم بعد االعالن عن منفذ العملية« .حماس»
و»الجهاد االسالمي» نش���رتا اعالنات تأييد للعملية،
وبصورة اس���تثنائية نش���ر ايضا اعالن باسم كتائب
ش���هداء االقصى ،الذراع العسكرية لـ»فتح» ،التي لم
تنش���ط في الضفة الغربية في العقد االخير ،تتحمل
في���ه المس���ؤولية .االعالن الذي نش���ر ف���ي صفحات
الفيس���بوك ينس���ب العملية لخلية باس���م الشهيد
رائد الكرمي ،بمناس���بة ذكرى استش���هاده .الكرمي
هو رئي���س الذراع العس���كرية في طولك���رم ،والذي
كان مس���ؤوال عن قتل مواطنين وجن���ود كثيرين في
االنتفاض���ة الثانية .وقد تمت تصفيته في  14كانون
الثاني .2002

يأس داخل «فتح»

ّ
ق���دم تصري���ح ترامب لرئي���س الس���لطة امكانية
التمل���ص المؤق���ت ،لكنه م���ا زال ف���ي ضائقة .ففي
تش���رين الثاني الماض���ي وصلت معلوم���ات مقلقة
للفلسطينيين بأن مبادرة السالم التي تطبخها ادارة
ترامب تميل بصورة كبيرة لصالح اس���رائيل .صفقة
القرن التي يتفاخر بها الرئيس األميركي ستتضمن
اقتراح بابقاء المس���توطنات عل���ى حالها واالعالن عن
أبوديس عاصم���ة للدولة العتيدة .بالنس���بة لعباس
هذه تنازالت غير مقبولة.
تصري���ح الرئي���س األميرك���ي مكن���ه م���ن اتهام
األميركيي���ن بأنهم توقف���وا عن أن يكونوا وس���طاء
نزيهي���ن ،وأن يج���د له ملج���أ لدى المش���اركين في
المؤتم���ر االس�ل�امي ف���ي تركيا وأن يته���رب من أي
نقاش حول استئناف المفاوضات .ولكن تأجيل اجراء
المحادثات ال���ى موعد غير معروف لم يوقف س���يل

المش���اكل التي يواجهها الزعيم الفلسطيني .وكالة
غوث وتشغيل الالجئين التابعة لالمم المتحدة وقعت
ف���ي ازمة اقتصادي���ة خطيرة حتى قب���ل تهديدات
االدارة األميركية بتجميد نصيبها فيها .هذه االزمة،
بالمناس���بة ،تقلق االردن ايضا الذي يعيش فيه على
االقل ثالثة ماليين الجئ فلس���طيني واحفادهم .إن
تدفق االموال من ال���دول المانحة الى «المناطق» آخذ
ف���ي النقصان ،ف���ي الوقت الذي توقف���ت فيه فعليا
المصالحة بين السلطة الفلسطينية و»حماس».
في الوقت ذاته ،يزداد اليأس داخل «فتح» – بدءًا من
صفوف النشطاء الميدانيين وحتى القيادة القديمة
– من احتمال تطبيق حل الدولتين .اس���رائيل تحتج
على تصريحات ش���خصيات رفيعة في «فتح» لصالح
الكفاح المسلح .مؤخرا ،قامت اسرائيل باعتقال جنرال
فلس���طيني متقاعد بزعم أنه نظم تظاهرات احتجاج
في شرقي القدس .في االسبوع القادم يتم التخطيط
لعق���د اجتم���اع للمجلس المركزي ،يتوق���ع أن يظهر
المشاركون فيه خطا قتاليا.
في قطاع غزة ،تبذل في ه���ذه االثناء جهود كبيرة
يش���ارك فيه���ا الكثيرون م���ن اجل احت���واء العنف
واالمتن���اع عن تده���وره الى مواجهة عس���كرية .في
ظل إط�ل�اق الصواريخ من قبل التنظيمات الس���لفية،
اعلنت اس���رائيل والسلطة الفلس���طينية عن تحويل
اموال اضافية من الس���لطة لتموي���ل تزويد الكهرباء
من اس���رائيل الى القطاع .منذ بداية االسبوع لم يكن
أي اط�ل�اق للصواريخ ،لكن الوضع بقي هش���ا .الجيش
االس���رائيلي زاد أجهزة الحماية حول المس���توطنات
قرب الح���دود ،ويزيد اجراء المن���اورات التي يتم من
خاللها فح���ص التعامل مع تس���لل «مخربين» للقيام
بعملي���ات اختطاف وقتل داخل اس���رائيل عن طريق
نفق .رئي���س االركان ش���اهد مناورة الرس���ال وحدة
خاصة للتعامل مع سيناريو كهذا ،هذا االسبوع.
ف���ي خلفية ه���ذه االح���داث بقي حس���اب مفتوح
لـ»الجهاد» على قتل نش���طائه ونشطاء «حماس» في
تفجير النفق على الحدود في تشرين االول الماضي.
في نهاية تش���رين الثان���ي اطلق نش���طاء «الجهاد
االس�ل�امي» اكثر من عش���رين قذيفة بقطر  120ملم
خالل ارب���ع دقائق تقريبا على موق���ع مراقبة للجيش
االس���رائيلي قرب س���دروت (الجنود كانوا موجودين
في موقع محصن ولم يصب أحد) .بعد ش���هر تقريبا
ت���م اطالق قذائف ،كما يبدو أطلقه���ا «الجهاد» ،على
كيبوتس «كفار عزة» اثن���اء االحتفال بذكرى الرقيب
اورن ش���اؤول .افتراض الجيش هو أنه ستكون هناك
محاوالت اخرى.
ع���دد الطائرات بدون طي���ار الكبير الت���ي يطلقها
مؤخرا الفلس���طينيون في الس���ماء ق���رب الحدود من
ش���أنه أن يشير الى جمع معلومات تمهيدا لعمليات.
في اس���رائيل يقظ���ون ايضا للتقاري���ر االخيرة التي
تأتي من سورية حول هجمات من طائرات بدون طيار
غامضة ،تم استخدامها ضد قاعدة جوية روسية في
ش���مال الدولة .هذه تكنولوجي���ا توجد اآلن ايضا في
متناول يد التنظيمات في قطاع غزة.

سورية على سبيل المثال
الحرب االهلية الس���ورية ،التي س���تدخل في آذار،
الس���نة الثامنة لم تنته تماما .نظام االسد ،الذي أعاد
سيطرته على معظم التجمعات السكانية في الدولة،
ما زال يتص���ادم مع المتمردين ف���ي جيب ادلب في
شمال س���ورية ،ويستعد لهجوم مس���تقبلي القصاء
المتمردين عن «المناطق» الحدودية مع اسرائيل في
هضبة الجوالن .إن الهجومين على القاعدة الروس���ية
ف���ي «حميميم» (س���بق الطائرات ب���دون طيار قصف
راجم���ات ،اصيب فيها عدد م���ن الطائرات والطائرات
المروحي���ة) يبرهنان عل���ى أن جزءا م���ن التنظيمات
مصمم على مواصلة القتال ضد االسد وحلفائه.
الح���رب في س���ورية بدأت باالحتجاج ف���ي درعا في
جنوب الدولة ،على الصعوبات االقتصادية للفالحين
التي تمس بمصادر رزقهم .وس���ائل القمع الوحشية
لنظام االس���د أدت الى انتش���ار االحتج���اج في ارجاء
سورية ،وس���رعان ما تدهورت االمور لتصل الى حرب
اهلي���ة تنبش فيه���ا حت���ى اآلن دول اجنبية كثيرة.
احيان���ا توجد لحالة الحرب المس���تمرة تداعيات على
عالم الطبيعة ايضا .في االشهر االخيرة حدثت زيادة
في عدد حاالت داء الكلب في اس���رائيل ،في االساس
في ش���مال البالد .احد التفس���يرات المحتملة يرتبط
بانتق���ال الثعال���ب المصاب���ة من االراض���ي االردنية
والس���ورية .س���ورية ش���هدت ف���ي هذه الس���نوات
انهيارا كامال للسلطات المدنية ،وبالتأكيد الخدمات
البيطري���ة .في الوقت ال���ذي ال يوجد في���ه تحصين
منهجي فان الدولة المجاورة ستتضرر.
الدولة الش���رق اوس���طية الثانية التي تشهد حربا
اهلية خطيرة ،وبصعوبة تحظى بعشر االهتمام الذي
تحظ���ى به الحرب الس���ورية ،هي اليم���ن .الحرب في
اليمن تجري منذ ثالث س���نوات تقريبا .حوالي ثالثة
ماليين من بين  28مليونا من الس���كان غادروا الدولة
وتحول���وا الى الجئين .اكثر من نصف الباقين يعانون
من مش���كالت في التزود المنتظم بالمواد الغذائية.
ومؤخرا ق���درت االمم المتحدة أنه عل���ى االقل هناك
ملي���ون مواطن اصيب���وا بمرض الكولي���را ،وهو مرض
ينتقل بسبب المياه الملوثة أو الغذاء الملوث.
ه���ذه امور يمك���ن أن تحدث بس���هولة ايضا قريبا
من البيت .في نهاية الش���هر الحالي من المتوقع أن
يجري االتحاد االوروبي نقاشا طارئا في بروكسل حول
االزمة االنسانية الش���ديدة في قطاع غزة .في جهاز
االمن االسرائيلي يصادقون على التقارير المتواصلة
للمؤسس���ات الدولية بش���أن اس���تمرار انهيار البنى
التحتي���ة المدنية ف���ي القطاع ،وعلى رأس���ها المياه
والصرف الصحي .مياه المجاري من غزة التي تتدفق
مباش���رة الى البحر تصل ايضا الى ش���واطئ عسقالن
واسدود .وقد س���ألت ،مؤخرا ،مصدرا إسرائيليا رفيع
المستوى :أال تخش���ى من انتشار أوبئة مثل الكوليرا
ايض���ا ف���ي القط���اع ،فأجاب« :ف���ي كل صب���اح اكون
متفاجئا من جديد أن هذا لم يحدث».

عن «هآرتس»

