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خطة إسرائيل تجاه غزة :انتظار االنفجار!
بقلم :بن كسبيت
حين تبددت سحب الغاز المسيل للدموع
ودخ����ان اط����ارات الس����يارات المش����تعلة
تبينت ش����دة انتصار الجيش االسرائيلي
ً
على "حماس" .نح����و  60قتيال ،ونحو صفر
إنج����ازات ،والقلي����ل ج����دا م����ن االهتمام
العالم����ي .القطريون همس����وا بش����يء ما،
اردوغ����ان ّ
قدم مقطعه ،هنا وهناك ُس����مع
أوروبي����ون قلقون ،وهذا ه����و .هذا ما نجح
يحيى السنوار واسماعيل هنية في جمعه
لصالح أبناء شعبهما المنهكين.
باق���ي المهام اعترضت :لم يكن هناك
تس���لل إلس���رائيل ،لم تنجح الجموع في
الوص���ول الى اي بلدة او موقع عس���كري،
لم يخدش اي جندي اسرائيلي ،واالخوان
من الضفة الغربية لم يهرعوا للمساعدة،
العالم العربي يهز اكتافه ،يطلق ش���جبا
هزيال ويواصل ال���ى االمام ،وغزة تواصل
المعان���اة" .حم���اس" في أس���فل الدرك
أكثر من كل األزمن���ة .انتهت خياراتها،
إنجازاتها قليلة ،واألفق أس���ود .ال يوجد
م���كان يمكن النزول إليه .هنية ،حس���ب
خطة اقتح���ام الج���دار ،كان يفترض أن
يخطب الي���وم في ناحل ع���وز .وبالفعل،
هذا لم يتحقق ،وكم خير أن هكذا.
االن ج���اء دور القي���ادة السياس���ية.
ولكن ال تحبس���وا أنفاسكم .في اسرائيل
القيادة السياس���ية بشكل عام ال مبالية
ف���ي ه���ذه اللحظ���ات .انتصرن���ا ،فأين
االلحاح؟ ليس لدينا ثقافة نصر س���خي.
ال يبذل جهد لرؤية المولود والس���تخدام
التفوق النسبي الحالي من أجل تحسين
المس���تقبل .ليس س���را أنه ال توجد بين
جهاز االمن والجيش االسرائيلي خالفات
في الرأي في المواضيع التكتيكية ،ولكن
توجد هوة ف���ي المجال االس���تراتيجي.
فطريق���ة عمل الجيش تحظى باالس���ناد
واالجماع م���ن الحائط ال���ى الحائط ،وقد
أثبتت نفسها.
أما الجمود السياسي ،بالمقابل ،فيعتبر
في نظر قس���م ال ب���أس به م���ن مهنيي

بوقف عقوبات السلطة وبازالة الحصار.
وف���ي الحوار الداخلي الذي يدور بين النش���طاء السياس���يين المختلفين في غزة –
"فتح"" ،الجبهة الشعبية"" ،حماس" – يتحدثون عن الصدمة ،عن الوقت لالنتعاش ،عن
اعادة حساب المسار ،وباالساس يتحدثون بغضب ومقت ضد السلطة الفلسطينية.
اس���رائيل ومصر تتصرفان في االزمة بشكل مكشوف الواحدة تجاه االخرى.
فالمصريون يلعبون دور "الش���رطي الطيب" واسرائيل دور "الشرطي الشرير".
في يوم االحد عندما اس���تدعي اس���ماعيل هنية الى القاهرة ،سمع من رئيس
المخاب���رات المصري ،الجنرال عب���اس كامل ،تهديدا صريح���ا .فقد قيل له إن
اس���رائيل تعتزم توجيه ضربة عس���كرية ف���ي عمق غزة ،بما ف���ي ذلك ضرب
قيادة "حماس" .وطلب عباس من رجال "حماس" عدم االقتراب من الجدار كي ال
يخدموا اسرائيل ،واقترح عليهم ،بدال من ذلك ،رزمة اقتصادية محترمة بشكل
كهرباء وفتح أكثر سخاء – مرة في االسبوع على األقل – لمعبر رفح .كما اقترح
أن ي���ورد المصريون الوقود والبضائع التي نقلت حتى اآلن من خالل معبر كرم
سالم .وفي الغداة اقترحت مصر مساعدة طبية للجرحى في غزة.
للمصريي���ن مصلح���ة باله���دوء ،إذ انهم يخش���ون اس���تئناف العالقة بين
"حماس" و"الجهاد العالمي" في سيناء .فضال عن ذلك ،سيطلب المصريون من
اس���رائيل اآلن التعاون بجدية اكبر مع الخط���ة المصرية العادة الحكم في غزة
الى السلطة الفلسطينية .أما اسرائيل من جهتها فسارعت ،أول من أمس ،الى
فتح معبر كرم س���الم ،ونقلت عبره س���بع شاحنات مع عتاد طبي لتقليص مدى
الئحة االتهام التي تكتب اآلن ضدها في العالم .أما "حماس" فاختارت تجاهل
اق���وال رئيس المخابرات المصري ،وأدت اس���رائيل ،كما كان متوقعا ،دورها كـ
"الش���رطي الشرير" .منذ سنوات طويلة لم تظهر في سماء غزة طائرات قتالية
تقص���ف في وضح النه���ار في عمق القطاع .وقدر المصري���ون بأنه اذا انتهت
اح���داث يوم االثنين بع���دد قليل من المصابين ،ففي يوم الثالثاء ستس���تمر
العربدة .كان ينبغي لـ "حماس" أن تتلقى مطرقة ثقيلة كي تتوقف وتفكر .أما
اآلن فالجميع في حالة انتظار :هل ستستأنف "حماس" العنف اليوم ،غدا ،في
نهاية االسبوع ،أم تنتظر لترى كيف ستستنفد التسهيالت التي توفرها لها
مصر واسرائيل .المعركة لم تنته بعد.

عن "يديعوت"

عن "هآرتس"

مؤخرا ع���دة اقتراحات لـ "وقف نار" بعيد
المدى مع إسرائيل .هذا النوع او ذاك من
الهدنة .اس���رائيل تتجاه���ل .االمكانية
االخ���رى هي اس���تئناف ن���ار الصواريخ
ومحاولة تنفيذ عملية قاس���ية عبر نفق،
عل���ى افتراض أنه ال ت���زال هناك أنفاق.
يخيل لي ان "حماس" لم تعد تعول كثيرًا
على ه���ذا الخيار .ما تبقى ه���و مواصلة
الي���أس ال���ى أن يأتي انفجار آخر ،اس���وأ
واصعب من سابقه ،وهلمجرا.
التقدي���رات الح���ذرة لمحاف���ل ف���ي
االس���تخبارات تتحدث حت���ى اليوم عن
أنه في ضوء الضائقة الحقيقية والدرك
االسفل غير المس���بوق الذي وصلت اليه
الحركة ،سيكون ممكنا حمل "حماس" إلى
أماكن لم توافق على الوصول اليها أبدًا.
ً
فس���يكون ممكنًا مثال استئناف مساعي
المصالحة الفلس���طينية ،انزال السلطة
الفلس���طينية إلى غزة وه���ذه المرة مع
بداية تقاس���م للقوة العسكرية أيضا .ال،
"حماس" لن تنزع سالحها طواعية .ولكن
بالتأكيد يحتمل أن توافق على اقتسامه،
واال تملك القوة العس���كرية – السلطوية
في غزة بحصرية .يمك���ن لهذا ان يكون

تقدمًا تاريخي���ًا في الطريق الى تجفيف
مس���تنقع "االره���اب" ف���ي القط���اع في
المرحلة التالية.
المش���كلة ه���ي أن���ه ف���ي القي���ادة
السياس���ية في إسرائيل ال يؤمنون بهذا
الطريق .سياس���يون يخاف���ون اكثر من
قاعدته���م االنتخابي���ة ومن الش���بكات
االجتماعية المتحمسة ،اكثر من حماسة
الغزيين مرة كل سنتين – ثالث سنوات
على الجدران .هذا بالضبط هو الفرق بين
زعم���اء يحاولون تخمين ارادة الش���عب،
وبين اولئك الذين يقودونه.
رغ���م االنتص���ار الواض���ح للجي���ش
االس���رائيلي ف���ي االيام األخي���رة ورغم
ضع���ف حركة "حم���اس" ،ورغ���م موازين
القوى الواضحة ،فان الغزيين ال يذهبون
الى اي م���كان .فكلم���ا غرق���وا اكثر في
غياه���ب اليأس والضائق���ة ،هكذا يكون
لديهم أقل ليخس���روه .يوم االثنين كان
هناك  60غزيا هاجموا على الجدار بعلم
صريح أنهم ينتحرون .نحن على ما يبدو
نريد ان يكونوا في المرة التالية .600

عن "معاريف"

ّ
فشل "فك االرتباط" :كيف "نحرر" غزة من "حماس"؟

بقلم :سيفر بلوتسكر
ثمة استنتاج سياسي بشع ينشأ عن التطورات االخيرة في حدود غزة :فشلت التجربة
التي اسمها فك االرتباط .
في غزة ال تس���يطر السلطة الفلسطينية ،مثلما توقع مؤيدو فك االرتباط ،وأنا بينهم.
ّ
غزة عمليًا ُس���لمت ال���ى "حماس" .وهذه لم تق���م فيها حكمًا مدنيًا ،ب���ل أقامت حكمًا
عسكريًا منفلت العقال يسعى الى المواجهات ووليس له اهداف مدنية .أما اسرائيل،
من جهتها ،فحاولت التنكر لغزة ،خنقها ،نقلها الى مسؤولية مصرية .وفي النهاية لم
يخ���رج أي خيار إلى حيز التنفيذ :غزة عالقة في حلقنا ،اليوم أكثر مما في صيف ،2005
تنته ،تفاقمت ،وال
والغزيون عالقون في حلقنا .اليوم ،اكثر مما في حينه .المواجهة لم ِ
يبدو انها ستنتهي من تلقاء ذاتها.
لم يكن فك االرتباط مبادرة من "معسكر السالم" :كانت هذه مبادرة شخصية لرئيس الوزراء
الراحل ،ارئيل ش���ارون .على الورق ،بدا حال صحيحا – بداية مسيرة إلنهاء االحتالل .هكذا ايضا
عرضه ش���ارون .ولكن فور خروج اس���رائيل من هناك تبين أن القطاع لن يكون س���نغافورة ،بل
تبد ميليش���يات "حماس" اهتماما بنقل مرتب لوس���ائل االنت���اج والعقارات التي
بنغازي .لم ِ
خلفتها اسرائيل وراءها .بل فضلت اقامة معسكرات تدريب في الدفيئات على زراعة البندورة
هناك .اما السلطة الفلسطينية فقد اختفت من الميدان ،وهكذا تقرر مصير المكان.
في السنوات التي مرت منذ فك االرتباط أخذ الوضع االقتصادي ،االجتماعي ،واالمني
في غزة في التدهور :آالف الغزيين قتلوا في ثالث حروب ضد اس���رائيل ،عشرات االالف
ُ
أصيبوا بجراح ،وعدد غير معروف مات بس���بب نقص المياه ،الكهرباء ،والخدمات الطبية
ُ
االساس���ية .من الجانب االس���رائيلي ،قتل جنود ومدنيون كثي���رون ،وتضررت بلدات،
واس���تثمرت مليارات الش���واقل في التحصين وفي حماية الحدود .فاقم إغالقنا األزمة
ُ
ف���ي غزة ،ولكن���ه لم يحدثها .أحدثتها حقيقة أن مصير س���كان غ���زة أودع في ايدي
منظمة "ارهابية" اس�ل�امية "وحشية" ،عنيفة غير شرعية ،وغير مؤهلة ووغير مستعدة
للحكم كحكومة مس���ؤولة .وعلى الرغم م���ن ذلك ،في نظر اس���رائيليين كثيرين ،بمن
فيهم مس���ؤولون في الجيش االس���رائيلي ،كان هذا اهون الشرور .هكذا ايضا في نظر

سياسيين اوروبيين وعرب لم يحركوا ساكنا كي يغيروا فيه شيئا.
واآلن ،يتظاهر عشرات آالف الغزيين تحت شعارات ال يمكن ألي إسرائيلي أن يتماثل
معها أو يس���لم بها .ليس ضد االحتالل هم يتظاهرون ،ليس ضد القطيعة ،االغالق ،او
نقل السفارة األميركية الى القدس ،كما ّ
يدعون خطأ في وسائل اإلعالم في الغرب :هم
يتظاهرون ضد مجرد وجود دولة يهودية .ونحن نرد بنار حية وحشية .نحن نطلق النار
دون أن نبكي .وهم يموتون دون أن يبكوا .ليس لهم ما يخس���رونه غير الوجود البائس
وانعدامل االمل .هذا واقع رهيب .والكراهية تحطم ارقاما قياسية.
ُ
ّ
ف���ي نظرة الى ال���وراء ،كان فك االرتباط خط���أ .اعترف أني أخطأت حي���ن أيدته ،رغم
أني كنت بين المتحفظين .لو بقيت اس���رائيل في غزة لكانت الفجوة االقتصادية بين
الفلس���طينيين في القطاع وبين الفلس���طينيين في الضفة ضيقة .وكان سيتوفر حل
لعبور البضائع واالش���خاص بين غزة والخليل .ولبقي حكم الس���لطة الفلسطينية على
حاله – بل تعزز .وعش���رات االف الغزيين كانوا سيعملون في اسرائيل مثلما عملوا في
الماضي ،وكان العنف سيكون اقل.
وماذا االن؟ إس���رائيل لن تعود الحتالل غزة ،ولكن اس���رائيل يمكنها ان تكون جهة
حاسمة في تحريك خطوة دولية لتحرير القطاع من "حماس" وإعادة الحكم الى السلطة
الفلسطينية .ولهذا فان على اسرائيل ،اي علينا ،ان نتوجه فورا الى العالم العربي ودول
االتحاد االوروبي بدعوة الى مبادرة ش���املة تتضمن وقف االغالق ،نزع س�ل�اح "حماس"،
فتح المعابر بين غزة ومصر ،وعودة الس���لطة الفلس���طينية الى القطاع كحكم ش���رعي
وحيد .إذ طالما تواصل اس���رائيل االغالق" ،حماس" في حك���م "االرهاب" ،مصر في عدم
المباالة ،والس���لطة الفلس���طينية راضية عن الدم المسفوك ،لن يكون احد مستعدا الن
يس���تثمر مليارات ال���دوالرات الالزمة العادة بناء غزة – اس���تثمارات حيوية تفتح كوة
امل لس���كانها ،تبدد قليل من يأس���هم ،وتهدئة الخواط���ر المتلظية .ان دائرة العنف
الس���حرية لن تتوقف عن الحركة من تلقاء ذاتها بل العكس دورانها سيتس���ارع فقط،
وسيصبح اكثر تواترًا وأكثر كارثية.

عن "يديعوت"

تـنـتـه ..
"حمـــاس" تنـتـظــر :المـعـركــة لـم
ِ
بقلم :اليكس فيشمان
عاش الش���ارع الغزي ،أول من أمس" ،صدمة الي���وم الثاني" ،في يوم الثالثاء
بالذات ،يوم النكبة ،حين كان يفت���رض بحركات المقاومة" ،حماس" و"الجهاد
االسالمي" في غزة الى جانب "فتح" في الضفة ،اظهار كامل قوتها في الشارع،
ل���م تؤد دورها كما كان مخططًا .بضع مئات من الفلس���طينيين في قطاع غزة،
ال س���يما في منطقة البريج ،وصلوا الى االسيجة ،وعربدوا بقوة القصور الذاتي.
وكانت النتيجة حتى س���اعات ما بعد الظهر :قتيال فلسطينيا واحدا وخمسين
جريح���ا .وبمقاييس مظاهرات نهاية االس���بوع في الش���هرين االخيرين ،بات
ه���ذا يوما عاديا .وفي الضفة احصي نح���و ألف متظاهر في  18نقطة .وبخالف
التوقع���ات كان ه���ذا – صحيح حتى كتابة هذه الس���طور – يوم النكبة االكثر
هدوءا الذي يمكن السرائيل أن تستدعيه لنفسها.
ل���م يقم بعد العبقري في االع�ل�ام ،الذي يكون قادرًا على أن يش���رح للناس
العاديين في العالم عدد  61قتيال و 2850جريحا في يوم واحد من المظاهرات.
واسرائيل ال بد س���تدفع ثمن االحداث .في المدى الفوري أحدثت هذه االعداد
صدمة في غزة .صحيح أن يحيى الس���نوار ش���جع ش���بان غزة على التفجر على
الج���دران ،ولكن عندما تتراك���م الجثث وتنهار المستش���فيات فان هذا دفع
القيادة الى التوقف والتفكير .ومن الخطاب في الش���بكات االجتماعية يظهر
خالف :هناك تيار في قيادة "حماس" يطالب باالنتقام ومواصلة دفع الش���ارع
نح���و الج���دران ،وعدم فق���دان الزخم؛ وهن���اك تيار آخر يس���عى الى مراجعة
االنج���ازات السياس���ية – االقتصادية التي يمكن لـ "حماس" أن تس���تخلصها
من ضحايا يوم االثنين .يحتمل جدا أن تس���تأنف المواجهة .أول من أمس في
ساعات المساء وصلت مرة اخرى أنباء عن باصات جندت لتحريك الجماهير نحو
الجدران .أما الجيش االسرائيلي فبقي في حالة تأهب.
د .سفيان أبو زايدة ،وزير شؤون األسرى في السلطة سابقًا ،والذي يسكن في
ً
غزة ،نش���ر ،أول من أمس ،مقاال يائس تحت عنوان" :يا غزة ،الى أين تسيرين؟"،
وعلى حد قوله ،فانه اذا اس���تمر الكفاح الشعبي على الجدار فستجد اسرائيل
نفس���ها في وضع طوارئ مستمر ،وسينزلق الصراع الى داخل القطاع وستنشأ
"حرب مفتوحة" (دون قيد زمني) يتحمل فيها الش���عب البسيط النتائج .وهو
يوصي بتحويل االنجاز التكتيكي الى انجاز اس���تراتيجي :اس���تبدال الضحايا

بقلم :تسفي برئيل
المواجه���ات العنيف���ة في غزة ال
تهدد إسرائيل ،وكذلك الفكرة التي
أدت إلى سلسلة التظاهرات .وتشبه
الردود على الوحش���ية اإلسرائيلية
في ي���وم النكبة ال���ردود في تركيا
عل���ى اس���تخدام مصطل���ح "إب���ادة
ش���عب" بما له صلة بمذبحة األرمن.
في الحالتين لم يحدث ذلك مطلقًا.
ولمنع سوء الفهم في إسرائيل ،كما
في تركيا ،جرى تشريع قانون خاص
هدفه إخفاء جوهر وجود "الحدث"،
وذلك لمحوه م���ن الذاكرة الجماعية
اليهودي���ة ،ومعاقبة كل من ّ
يحمل
إسرائيل أي مسؤولية عن طرد آالف
الفلسطينيين خالل حرب .1948
ال ُيس���مح لألساتذة تدريس كتب
ّ
تفس���ر طبيعة النكب���ة ،ومن يفعل
ذل���ك يخاط���ر بالتع���رض لتأنيب،
وألخطر من ذلك .ال يستطيع الطالب
التميي���ز بي���ن نكب���ة وانتفاض���ة،
وأحيانًا كثيرة يعتقدون أن مصطلح
النكب���ة معن���اه ي���وم االس���تقالل
الفلس���طيني .إن نج���اح المس���عى
اإلس���رائيلي في طمس النكبة مثير
لإلعجاب بصورة خاصة عندما يتضح
أنه حتى الش���باب العرب ال يعرفون
الظ���روف التاريخي���ة والسياس���ية
والعس���كرية التي تسببت بالنكبة.
قال ل���ي طالب عربي "إنه يوم خاص
لن���ا نحيي في���ه مقاوم���ة االحتالل
اإلس���رائيلي منذ  ."1967طالب آخر
اختل���ط عليه ي���وم األرض والنكبة
ق���ال" :إن���ه الي���وم الذي س���يطرت
فيه إس���رائيل عل���ى أراضي العرب
في الجليل" .الجهل وس���ط الطالب
اليه���ود ليس أكبر كثيرًا فحس���ب،
بل ُيعتب���ر عالمة احترام ودليل والء
للوطن.
إسرائيل لم تنضج بعد لمواجهة
ماضيها .الدولة مستعدة لمواجهة
أي سيناريو في المواجهة مع إيران
و"حزب الله" أو متظاهرين في غزة،
وتعتب���ر النكبة ع���دوًا أخطر كثيرًا.
المتظاه���رون يمك���ن قتلهم ،لكن
ال يمكن محارب���ة النكبة بالطائرات
والدبابات ،والقناصة ال يستطيعون
تحييدها ،وهي ليست دولة معادية
ُ
يمك���ن أن تفرض عليه���ا عقوبات.
النكب���ة مثل تنين يخرج مرة واحدة
في الس���نة بحثًا عن فريسة ،صحيح
أنه يج���ري إحياؤها في موعد ثابت،
لكنه���ا ه���ي الماض���ي والحاض���ر
المستمر إلسرائيل والفلسطينيين
 ،لذا ،م���ن المس���تحيل إزالتها من
التقويم أو رفع عالمة االنتصار بعد
مرور موعدها.
ما ال���ذي يجع���ل اإلس���رائيليين
يرتعدون كل عام لدى استعدادهم
ليوم النكبة؟ ليس الضمير بالتأكيد.
منذ زمن طويل لم يعد اإلسرائيليون
يتأث���رون بمقت���ل الفلس���طينيين
في "المناط���ق" ،فما بالك���م عندما
يتعلق األمر بفلسطينيين "غادورا"
قبل  70عامًا؟ هل الس���بب ربما هو
عدم االرتياح البس���يط من اهتمام
الفلس���طينيين في إس���رائيل وفي
"المناطق" فجأة بهويتهم الوطنية،
وتجرؤهم للحظة على زعزعة فوقية
الس���ردية اليهودي���ة التقليدي���ة
إلس���رائيل؟ أيض���ًا ليس ه���ذا هو
الس���بب .إن أح���د أس���س الوطنية
اإلس���رائيلية هو النظرة إلى العربي
اإلس���رائيلي كعدو :مفهوما "الوالء
للدول���ة" "والعرب" ليس���ا مرتبطين
في جوهر واح���د في ذهن المواطن
الوطني اإلسرائيلي.
يبدو أن الخوف م���ن النكبة ناجم
عن ع���دم القدرة على ح���ل الصراع
الفكري بين التوق إلى دولة قومية
يهودي���ة خالص���ة ال عالق���ة له���ا
ُ
بقومي���ات أخ���رى ،وبص���ورة خاصة
عربية ،وبي���ن اإلدراك أن مثل هذه
الدول���ة غير موجود ف���ي الواقع وال
يمكن أن يوجد.
هناك من يريد حل هذا التعارض
من خ�ل�ال ضرب���ة ف���أس :أفيغدور
ليبرم���ان يحل���م بقط���ع األج���زاء
العربي���ة من إس���رائيل ورميها إلى
أراضي السلطة الفلسطينية؛ وزارة
التعلي���م تبني جدارًا س���ميكًا من
كتب التعليم في محاولة منها لمنع
تس���لل التأريخ العرب���ي إلى الوعي
اإلسرائيلي؛ الكنيست يسن قوانين
قومية تتعلق بالوالء ،على أنواعها،
هدفها استكمال الغيتو اليهودي
القومي .لكن النكبة ترفع رأسها في
كل م���رة من جديد .وأخيرًا ،تس���مح
األحداث في غزة بتحويل النكبة إلى
شيء ملموس وحي ،له وجه وجسد،
ويمكن إطالق الرصاص عليه وقتله.
للنكبة "جنود" مس���تعدون للموت
من أجله���ا ،ولإلس���رائيليين هدف
ال يحتاج إلى تبريرات وتفس���يرات،
وهو تصفية النكبة.

مواجهات على حدود غزة.

األمن لدينا محم�ل�ا بالمصيبة .ال ،ال يوجد
نقد صري���ح للقيادة السياس���ية ،يوجد
اعت���راف واضح بحقها في رس���م الطريق
وفي توجيه الدفة .ولكن يخيل لي أن بين
الصفوف ،بال كلمات وفي الغرف المغلقة،
يوجد ايضا غير قليل من االحباط.
"حماس" ،يقولون ف���ي الجيش ،توجد
في حرج وجودي .خطتها االساس ("بالن
ايه") عولت على المصالحة الفلسطينية،
عل���ى وصول اب���و م���ازن الى غ���زة ،على
نق���ل ع���بء إدارة القطاع إلى الس���لطة
الفلس���طينية ،وبداية تقتسم السيطرة
ف���ي القطاع بي���ن رام والل���ه و"حماس".
اس���رائيل ،التي وافقت على الس���ير في
التيار مع هذه الخطوة ،انقلبت وس���طها،
وعرقلته���ا .ه���ذا الس���بب ال���ذي جعل
"حم���اس" تصل إل���ى "بالن ب���ي" ،والتي
هي مس���يرات العودة على الجدار ،والتي
تس���تهدف اقتحام الطريق المس���دود
بالدم ،النار ،وأعمدة الدخان .أما اآلن ،فقد
تحطم هذا أيضا شظايا.
هل توجد "بالن سي"؟ يبدو أن ال .تطلق
"حم���اس" كل ان���واع االقتراحات في كل
االتجاهات .ومثلما س���بق أن نشر ،وصلت
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مذبحة ترامب :أخجل من أفعال إسرائيل
بقلم :ب .ميخائيل
ليخجل من ال يخجل مما يجدر تسميته "مذبحة ترامب".
ليخج���ل من ال يخج���ل من اط�ل�اق النار عل���ى متظاهرين غير
مس���لحين ،في الوقت الذي يحتفل فيه رؤساء وسادة وحاخامات
اسرائيل باحتفال فارغ ال طعم له.
ليخج���ل من ال يخجل م���ن المس���رحية الهزلية الش���يطانية
والبائسة والفاس���دة لمئات المحتفلين المنتفخين والمملوئين
بهواء كليش���يهات مزيفة ،في حي���ن أن آالف المتظاهرين غير
المس���لحين المحبوس���ين في غيت���و غزة ُ"يقتل���ون" أو يصابون
ببنادق القناصة الشجعان ،وعدد منهم يبتهج عند اصطياد أي
شخص.
ليخجل من ال يخجل من الالمب���االة الظاهرة والباردة والظالمة
التي يتلقى بها مواطنو اسرائيل "مذبحة ترامب".
ليخج���ل م���ن ال يخجل م���ن الصداق���ة المرفوضة والبائس���ة
والمس���تخذية بين الش���خصين النرجس���يين منفلتي العقال.
االول هو عنصري وموس���وس ومزاجي وديماغوجي وفظ وكاذب.
والثاني هو ش���وفيني ومتمل���ق ومتهكم ومح���رض واقصائي
وديماغوجي وكاذب ال يقل في قدرته على الكذب عن صديقه.
ليخجل من ال يخجل من أن يواصل تصديق االكاذيب والذرائع
الت���ي يقولها المتحدث���ون بلس���ان الجيش االس���رائيلي على
اش���كالها ،س���واء في الخدمة العس���كرية أو في االعالم ،الذين
يعملون منذ ايام واس���ابيع على ايجاد ذرائع وتفس���يرات ذكية
للمذبحة المعروفة مسبقا.
ليخجل م���ن ال يخجل من أن يبتلع بخضوع القطيع االس���اطير

الرسمية وكأن الشعب الجائع في غزة يشكل تهديدا ،مهما كان
ضئيال ،على دولة اس���رائيل وعلى كل الشعب اليهودي ،أو على
الجيوش التي تحيط بسجنه ،ويطلق النار عليهم كما يطلق على
االسماك المحبوسة في برميل.
ليخجل من ال يخجل من رؤية سالح الجو وهو يقصف جوا سجنا
فيه مليوني انسان.
ليخجل من ال يخجل من الجدار المثير لالش���مئزاز الذي حظي
فجأة بقدس���ية جبل س���يناء ،الذي كل من يقترب منه سيموت.
هيكل اسالك ش���ائكة حوله قطاع موت اسوأ من قطاع الموت لـ
"شتازي" (المخابرات في المانيا الشرقية) على طول سور برلين.
ليخجل من ال يخجل من الكذب المبالغ فيه والمستمر لدولته.
وكأنها تريد الس�ل�ام وليس االرض .وكأن جيش���ها هو الجيش
االكثر اخالقية في العالم .وأنها ليس���ت مس���تبدة ومحتلة ،من
أكثر الدول المس���تبدة في العالم ،وكأنها ال تسعى الى تنفيذ
تطهير عرقي ف���ي "المناطق" المحتلة .وكأن���ه حقا ال يوجد من
نتحدث معه .وكأن مس���توطنيها ليس���وا متوحشين ومنفلتي
العق���ال .وكأنها ديمقراطية .وكأنها ليس لديها س�ل�اح نووي.
وكأنها حقا تخش���ى من ايران وال تس���تخدمها كفزاعة للحفاظ
على كرس���ي بيب���ي .وكأن الذنب يقع في كل ه���ذه االمور على
اليساريين وعلى الصندوق الجديد وعلى من يركبون الدراجات.
باختصار ،ليخجل من ال يخجل اليوم من دولته.
ولنا نحن الذين نخجل لم يبق إال أن نسأل مثل نتان الترمان
وتمار أخت أمنون حسب المكراه :أين نخفي عارنا؟.

عن "هآرتس"

تحالفات المنطقة تتغير" :حماس" في الخارج
بقلم :البروفيسور أيال زيسر
كلف���ت وزارة الخارجي���ة المصرية نفس���ها نش���ر بيان
إدانة إلسرائيل ،جاء بدافع االنصياع لرغبة الناس ،وليس
بداف���ع حقيقي .لكن من وراء الكوالي���س ،يبدو أن القصة
الحقيقية هي محاولة مصرية لوقف الجنون ،ووقف دائرة
العنف التي تحاول "حماس" جر المنطقة بأكملها إليها.
لم يخف المصري���ون أبدًا رأيهم بـ "حماس" وحلفائها -
تركيا وقطر – الذين تعتبرهم أعداء ،بل تهديد لها .ولم
يكن أمامهم من خيار س���وى قبول حكم "حماس" في غزة،
لكن صبرهم نفد عندما أصب���ح واضحًا أن المنظمة كانت
تلعب بالنار بدعم من الرئيس التركي أردوغان.
مرت  11س���نة منذ س���يطرت "حماس" عل���ى قطاع غزة،
ولم تكن حالتها أس���وأ من أي وقت مضى .لقد فشلت في
محاولتها إدارة حياة سكان غزة .وتم إغالق مسار الصراع
ً
العس���كري أمامها ،بعد أن وجدت إسرائيل حال للتهديد
الصاروخي (القب���ة الحديدية) ،وال يق���ل أهمية عن ذلك
تهديد األنفاق م���ن غزة .وأخيرا ،تم إغ�ل�اق طرق الهرب
الدبلوماس���ي أمامها ،الواحدة تلو األخ���رى ،بعد انتخاب
الجنرال السيسي رئيسا لمصر.
ف���ي محاول���ة لتخلي���ص نفس���ها م���ن ه���ذا الطريق
المس���دود قررت "حماس" ،ربما بروح "فلتمت نفس���ي مع
الفلس���طينيين" ،إلقاء أوراقها األخي���رة وإحداث انفجار
محكوم ،من أجل إنشاء حدث إعالمي وجماهيري مع كثير
من الضحاي���ا ،ومع طموح بإنزال إصابات باإلس���رائيليين،
هدفه تحويل أنظ���ار العالم إلى غزة وجعل إس���رائيل أو
مصر تخففان الضغط الذي تمارسانه على المنظمة.
لكن األحداث على طول السياج الحدودي ليس فقط أنها
لم تدفع "حماس" قدما ،وفي الواقع القضية الفلسطينية،
بتاتا ،بل أعادته خطوة أخرى إل���ى الوراء .جنوب أفريقيا،

الدولة الت���ي تقف عل���ى المنحدر وبات مس���تقبلها من
خلفه���ا ،قررت من���ذ فترة طويلة أن تقل���ص عالقاتها مع
إسرائيل ،وألفاظ أردوغان النابية ضد العالم بأسره ،وهذه
المرة تجاه الواليات المتحدة وإسرائيل ،لم يعد يتأثر بها
أحد .في المقابل فإن الواليات المتحدة ،التي ال تزال القوة
العظمى والرائدة في العالم ،تقف بثبات وحزم لم نعرف
مثله مس���بقا ،في دعم إس���رائيل ،وتق���ف وراءها معظم
الدول العربية من أجل الكفاح األكثر أهمية بالنسبة لها،
النضال ضد إيران وقوى مثل "حزب الله" و"حماس".
كل ه���ذا يش���ير إلى تماس���ك إقليمي جدي���د بقيادة
الوالي���ات المتحدة ،انضمت إليه الدول العربية المعتدلة
إلى جانب إس���رائيل .وهو ما ينعكس في محاولة لتقييد
"حم���اس" ووقف إيران ،وتركيا ،وبع���ض الدول األوروبية،
التي تخت���ار كالمعتاد الخ���روج ضد الوالي���ات المتحدة
وإس���رائيل .وهنا لدينا مواجهة بين العالم الجديد الذي
تسعى واشنطن إلى دفعه ،مقابل العالم القديم والسيئ.
وفيما يتعلق بـ"حماس" ،فإنها يمكن بس���بب الضائقة
العميق���ة الت���ي تواجهه���ا أن ترتقي درج���ة أخرى نحو
التصعي���د الذي بدأته ،بل حتى إع���ادة توجيه الصواريخ
إلى إس���رائيل .بطريقة أو بأخرى ،ه���ذه هي اللحظة التي
يجب فيها على إسرائيل إعادة النظر فيما إذا كانت هناك
أي نقطة في التمس���ك بسياستها تجاه قطاع غزة ،والتي
تقوم على اس���تعدادها بقبول حكم "حماس" المس���تمر،
كونها أهون الش���رين ،ش���ريطة أن تلت���زم بالهدوء على
طول الحدود .في هذا االختبار ،س���تجد إس���رائيل نفسها
إل���ى جانب العديد من الدول العربي���ة المهمة ،بما فيها
مصر والسعودية ،التي تريد أيضًا إخماد الحريق في غزة،
للتخلص من "حماس" والتركيز بشكل رئيسي على إيران.

عن "إسرائيل اليوم"

إعادة فحص الوضع اإلنساني في غزة
بقلم :عاموس يادلين*
ُ
عندم���ا حاول���ت في األي���ام األخيرة أن أش���رح لعدد
غي���ر قليل من الجهات الدبلوماس���ية األجنبية طبيعة
األح���داث في غ���زة ،كان من الصعب عدم اإلش���ارة إلى
الواق���ع المتعارض :الهدف اإلس���رائيلي في مواجهة
تظاه���رات "حم���اس" العنيف���ة هو "صف���ر قتلى" من
الفلس���طينيين ،بينما الهدف الفلس���طيني هو مقتل
أكب���ر عدد ممكن م���ن المتظاهرين على الس���ياج .يوم
االثني���ن ،قبل يوم م���ن الموعد المرتق���ب للذروة في
التظاه���رات العنيفة ،حققت "حم���اس" الهدف الذي
وضعته مع صور القتل الجماعي التي أرادت تسويقها
ف���ي العالم .وأول من أمس ،على الرغم من أنه كان "يوم
النكب���ة" ،فقد أثبت���ت "حماس" أنه���ا ،عندما ترغب ،ال
ُ
تسفك دماء على السياج.
ً
فشلت "حماس" فش�ل�ا ذريعًا ،سياسيًا ودبلوماسيًا
وعلى صعي���د الحكم في أثناء العش���ر س���نوات التي
حكمت خاللها قطاع غزة .وق���د ظلت تنظيمًا "إرهابيًا"
غير ش���رعي في العالم ،يرفض أي عملية سياسية ،ولم
ينجح في تحقيق إنج���ازات مهمة في المعارك الثالث
التي خاضه���ا ضد إس���رائيل (التي نجح���ت في قطع
ذراعيه االس���تراتيجيتين :الصواري���خ واألنفاق) ،كما
فش���لت "حماس" اجتماعيًا واقتصاديًا في تأمين حياة
معقولة لس���كان القطاع .لذا ،عندم���ا وجدت أن هناك
ً
احتماال في االحتجاج الذي نظمته تنظيمات مدنية في
غزة اس���تعدادًا ليوم النكبة ،قامت بوضع استراتيجيا
جديدة ،ه���ي اختراق الس���ياج تحت غط���اء االحتجاج
المدني ،وخطف جنود ومهاجمة مدنيين.
تش���ير التظاه���رات إلى أن���ه ليس االحت�ل�ال (الذي
انتهى س���نة  2005في غزة مع االنس���حاب إلى حدود
 1967وتفكي���ك كل المس���توطنات) ه���و الس���بب .إن
ّ
المعنى العملي لذريعة حق العودة الذي غذى "مسيرة
الع���ودة" هو نهاي���ة الدولة اليهودي���ة .لم تكن هذه
"تظاهرات مدنية وغير عنيفة" ،فكل من شاهد الوئائق
المصورة في إمكانه أن يرى محاوالت اختراق الس���ياج
وزرع عبوات وإطالق نار وحرق حقول .وتشير المعلومات
االس���تخباراتية التي لدى الجيش بص���ورة قاطعة إلى
أن "حماس" تحاول بكل قواها وبحماية النس���اء واألوالد
اختراق الس���ياج الحدودي .ومن المتوقع أن تتوجه من
هناك وتحاول ش���ن هجوم "إرهابي" على مس���توطنة
إسرائيلية ،وخطف جنود إسرائيليين ،والسيطرة على
موق���ع وتدمير عتاد المش���روع الذي يش���كل ردًا على
األنفاق.
وقف الجيش اإلس���رائيلي ف���ي مواجهة خيار قاس:

الدف���اع بأي ثمن عن الس���ياج ضد مح���اوالت اختراقه
بواس���طة تفريق التظاه���رات بالني���ران الحية ،وقتل
"مخربي���ن" ودفع ثمن كبير ال مف���ر منه ،هو قتل أبرياء
ّ
"مخربو" "حماس" ،أو
يعمل تحت غطائهم ومن ورائهم
االمتناع من ّ
المس بالذين يخرقون الس���ياج مع مخاطرة
حقيقية بإصابة مئات األش���خاص من الطرفين نتيجة
تصعيد واسع .إن الواجب األول للجيش اإلسرائيلي هو
الدفاع عن مواطني الدولة وعن حدودها .وهذا ما يفعله
جيدًا.
مع ذلك ،ف���ي مقابل "الجدار الحدي���دي" الذي أقامه
الجيش في دفاعه عن حدود إس���رائيل ،فإن حل الوضع
في غزة ليس عس���كريًا فق���ط .المطل���وب إحياء األمل
لدى الس���كان ،الذين تتهم "حماس" إس���رائيل بأنها
ّ
وراء ضائقتهم ،وفي موازاة ذلك تقديم س���لم يسمح
لـ"حم���اس" بالنزول عن الش���جرة العالية التي صعدت
إليها .يتعين على إسرائيل العودة في أقرب وقت إلى
فحص الوضع اإلنس���اني في القطاع ،الذي من المحتمل
أن يتفاق���م بع���د مهاجمة "حم���اس" إم���دادات الغاز
ُ
والوقود والبضائع األخرى للقطاع.
في ض���وء ذلك ،م���ن الصائ���ب درس زي���ادة تزويد
القطاع بالمواد اإلنس���انية للح���وؤل دون تفاقم األزمة
اإلنس���انية التي له���ا انعكاس���ات أمني���ة؛ ثانيًا ،من
الصائ���ب االس���تعانة بمص���ر واألردن والس���ماح لهما
بتقديم مس���اعدة طبي���ة وغيرها إلى س���كان القطاع
في إط���ار تفاهمات مع "حماس" س���عيًا نحو التهدئة؛
ثالثًا ،مع اس���تعادة جثامين قتالن���ا والمدنيين الذين
تحتفظ به���م "حماس" تس���تطيع إس���رائيل معالجة
جرحى فلس���طينيين في ضوء انهي���ار الجهاز الصحي
ف���ي القطاع؛ رابعًا ،حتى ل���و أن الهدنة التي تقترحها
"حم���اس" وصيغة "إعادة إعمار في مقابل نزع س�ل�اح"
التي يقترحها وزير الدفاع ليستا مقبولتين من جانب
الطرفي���ن حاليًا ،ثمة مج���ال للتوصل إل���ى تفاهمات
محدودة بينهما بهدف التهدئة وتحس���ين الواقعين
المدني واألمني.
في مقابل االتفاق على خط���وات معينة إلعادة البناء
نقترح على "حماس" تس���ليم جزء من سالحها الثقيل
إلى مصر ،وأيضًا معلومات عن أنفاقها التي ستدمرها
إس���رائيل في وق���ت قريب .مثل ه���ذه التفاهمات من
األفضل التوصل إليها بصمت ،من أجل تحس���ين فرص
التهدئة ،واألمن ،ومنع وقوع قتلى ال لزوم لقتلهم.

عن "يديعوت"
*مدير مركز دراسات األمن القومي.

