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"صفقة القرن" عالقة على حاجز أبو مازن
بقلم :أمير تيفون وعاموس هرئيل
الصيغ الطنانة التي ألصقتها إدارة ترامب بخطة الس��ل�ام ،التي يجري العمل عليها
تنته بعد.
منذ عام ونصف العام في البيت األبيض ،لم ِ
ستكون تاريخية ،وستكون صفقة مثالية ،وستكون األولى على اإلطالق التي سترد
عليها إس����رائيل والدول البارزة في العالم العربي بشكل إيجابي ،بصرف النظر عن رد
فعل الفلسطينيين.
اعتقدت اإلدارة األميركية ،حتى وقت قريب ،بأنها تس����تطيع تحقيق هذا الهدف،
لكن المعارضة القوية للخطة من قبل رئيس الس����لطة الفلس����طينية ،محمود عباس،
أثبتت أنها تمثل تحديا أكبر من تقدير واشنطن في البداية.
في األس����ابيع األخيرة ،تحدثت "هآرتس" مع عناص����ر مختلفة في اإلدارة األميركية
وإس����رائيل ودول أخرى في المنطق����ة حول عملية تطوير الخط����ة والخطوات المقبلة
لإلدارة.
ويستدل من المحادثات ،التي تكشف تفاصيل من وراء كواليس صياغة الخطة ،أن
البيت األبيض لديه بالفعل وثيقة كاملة ،تمتد على عشرات الصفحات ،وتحتاج فقط
إلى بعض "الصقل" النهائي .وحس����ب مصدر رفيع في البيت األبيض ،من المتوقع أن
يسبب مضمون الوثيقة "استياء" في الجانب اإلسرائيلي وفي الجانب الفلسطيني.
لكن التاريخ النهائي لنشر الوثيقة لم ُيحدد بعد ،فاإلدارة تنتظر ،في هذه األثناء،
بس����بب المخاوف الكامنة من عواقبها .وق����د ّ
عبر القادة العرب عن هذه المخاوف أمام
جارد كوش����نير ،صهر الرئيس ،ومبعوثه الخاص ،جيس����ون غرينبالت ،خالل زيارتهما
األخيرة إلى الشرق األوسط منذ حوالي الشهر ونصف الشهر.

ميراث ترامب
ولك����ن قب����ل التأخير ،يجب أن نعود إل����ى بداية آذار  ،2017عندم����ا بدأت الخطة في
التبلور .في تلك األيام ،قام غرينبالت بأول زيارة له للمنطقة كمبعوث خاص.
وحس����ب مصادر تحدث����ت إلى "هآرتس" ،ف����ي ختام تلك الزي����ارة ،خلص المبعوث
الخاص إلى أن الواليات المتحدة "ورثت" فرصة نادرة للربط بين إسرائيل ودول عربية،
في ضوء التقاء مصالح الطرفين حول القضية اإليرانية.
وقد أوضح مس����ؤول كبير في البيت األبيض ،هذا األس����بوع" :من الواضح للجميع أن
المنطقة تغيرت في السنوات األخيرة .العالم العربي وإسرائيل يشتركان في الكثير
من المصالح واألهداف المش����تركة ،وبالطب����ع ،التهديدات المش����تركة الناجمة عن
أنشطة إيران الضارة في الشرق األوسط".
ومنذ ذلك الحين ،بدأ غرينبالت وكوش����نير والسفير األميركي في إسرائيل ،ديفيد
فريدمان ،بالتركيز على محاوالت استغالل التقارب اإلسرائيلي  -العربي في المصالح
من أجل دفع خطة السالم .ووفقا لما ذكرته مصادر من خارج اإلدارة ،كان التفاؤل كبيرا
في واش����نطن .فقد آمنوا ف����ي البيت األبيض بأنهم س����ينجحون في طرح خطة تكون
مقبولة في كل من الرياض والقدس.
ولك����ن بعد ذلك ج����اء كانون األول ومعه اإلع��ل�ان عن نقل الس����فارة األميركية إلى
القدس.
ووفقًا لمس����ؤولين كبار في إسرائيل والعالم العربي ،لم يقم البيت األبيض بتقييم
تأثي����ر ق����رار ترامب في موضوع القدس عل����ى الجهود المبذول����ة للحصول على ردود
إيجابية من الدول العربية على خطة السالم.
ويقولون إن عباس اس����تخدم االعتراف بالقدس لكي يجعل من الصعب على القادة
العرب التعبير عن دعمهم لخطة ترامب ولإلس����اءة إلى صورة فريق السالم األميركي
في العالم العربي.
ويس����تدل على الثقة الذاتية لدى كبار أعضاء فريق الس��ل�ام م����ن الحقيقة اآلتية:
عندم����ا قرر البيت األبيض في كانون األول االعتراف بالقدس عاصمة إلس����رائيل ،قال
كوش����نر وغرينبالت في إحاطة إعالمية بأنهما يعتقدان أنه في غضون بضعة أشهر
س����وف يتالش����ى الغضب حول هذه القضية وس����تحظى خطتهم بالتعزيز .لكن من
الناحية العملية ،بعد تس����عة أش����هر ،ما زال عباس يقاط����ع اإلدارة ،في حين أن قادة
العالم العربي مترددون بشأن خطة السالم.
إحدى المعض��ل�ات التي واجهتها اإلدارة في الس����ياق العربي ،كما وصفها مصدر
دبلوماسي مطلع على االتصاالت في هذا الشأن ،هي إذا ما كان األمر يستحق الحصول
عل����ى دعم القادة الع����رب للخطة ،وإذا كان هناك احتمال ب����أن يعرضهم ذلك للخطر
على الجبهة الداخلية ،باإلضافة إلى كونه سيس����مح إليران بمهاجمتهم كمتعاونين
مع إسرائيل.
وفق����ا للمصدر ،يج����ب أن تجد الخطة "نقطة مح����ددة" يمكن أن تقبلها إس����رائيل
واألنظمة العربية ،دون التعرض لنقد شديد الخطورة في الداخل والمنطقة.
لكن انتقاد الفلس����طينيين الشديد للخطة ،ومقاطعتهم إلدارة ترامب ،يجعل هذه
الخطوة صعبة.
وهذه ليس����ت الصعوبة الوحيدة .إحدى مش����كالت اإلدارة هي أنه طالما لم تنش����ر
أي تفاصيل حول الخطة ،فإن صورتها س����تكون مبنية على التس����ريبات والمنشورات
المختلفة ،التي ينفيها البيت األبيض ،لكنه يجد صعوبة في صدها.
ف���ي إح���دى المحادثات المغلقةُ ،س���ئل غرينب�ل�ات حول ع���دة تقارير وردت
في وس���ائل اإلعالم اإلس���رائيلية والعربية وأش���ارت إلى عزم اإلدارة إقامة دولة

فلسطينية في سيناء.
ووفقا لمصدرين تم اطالعهما عل����ى المحادثة ،قال غرينبالت إن هذه التقارير غير
صحيحة ،واألهم من ذلك أن هذه "نظرية مؤامرة".
وفق����ًا لمصادر من خارج اإلدارة ،تحدثت إلى "هآرت����س" ،من المتوقع أن يكون قلب
خطة السالم في الضفة الغربية وغزة.
وعلى الرغم من أن اإلدارة تحاول الترويج لمش����اريع اقتصادية في ش����مال س����يناء
تخدم قطاع غ����زة في مجاالت مثل الطاقة والزراعة والتجارة ،إال أن هذه المش����اريع ال
تشير إلى تغيير واسع في السياسة.
ويعتقد البيت األبيض أن العناصر المهتمة بفشل الخطة تنشر نظريات أخرى في
وسائل اإلعالم في المنطقة ،من أجل تقويض فرص نجاحها.
وكمقدمة الس����تئناف محادثات الس��ل�ام ،حاولت اإلدارة ،على مدار العام الماضي،
الترويج لمبادرات لتحسين الوضع على األرض.
وكان المنط����ق وراء هذه المحاوالت هو أن عرض التقدم "على األرض" من ش����أنه أن
يخلق زخما إيجابيا.
وقد نجحت بعض هذه الخطوات  -مثل اتفاقية المياه اإلس����رائيلية الفلس����طينية
التي وقعت ،العام الماضي ،والتي أش����اد بها البيت األبي����ض  -لكن معظمها انتهى
بالفشل بسبب الصعوبات السياسية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
هكذا ،على سبيل المثال ،نظرت اإلدارة باإليجاب إلى "خطة قلقيلية" التي اقترحها،
العام الماضي ،وزير األمن ،أفيغدور ليبرمان ،ومسؤولون كبار في الجيش اإلسرائيلي.
وكان يفترض بالخطة أن توس����ع منطقة نفوذ المدينة الفلسطينية والسماح ببناء
آالف الوحدات السكنية الجديدة.
م����ن وجهة نظر البيت البيض ،كان يفترض أن تش����كل الخط����ة دليال على احتمال
ح����دوث تطورات إيجابية على األرض ،لكن المجلس الوزاري األمني  -السياس����ي أحبط
المبادرة ،ويرجع ذلك أساسا إلى الضغط من "البيت اليهودي" وأجزاء من "الليكود".
ف����ي الجانب الفلس����طيني أيضًا ،أصيب األميركيون بخيبة أم����ل .مثال ،رفض عباس
تغيير سياس����ة دفع الرواتب لألس����رى المدانين بارتكاب أعمال "إرهابية" ،كما أعرب
ترامب عن غضبه على عباس بعد أن قدم له نتنياهو ش����ريط فيديو يوثق التحريض
في وسائل اإلعالم الرسمية للسلطة الفلسطينية.
في هذه المرحلة ،األمل الوحيد لإلدارة األميركية في خلق زخم إيجابي قبل تقديم
خطة السالم يكمن في التوصل إلى "ترتيب" سياسي في غزة .قبل بضعة أشهر ،عقد
غرينبالت وكوش����نير مؤتم����رًا دوليًا حول غزة في البيت األبي����ض ،حضره ممثلون عن
إسرائيل وعدة دول عربية ،ولكن ليس من السلطة الفلسطينية.
بش����كل عام ،تمثل رام الله تحديا كبيرا لإلدارة ،ال س����يما فيما يتعلق بقضية غزة.
من ناحية ،يتطلب أي تقدم في قطاع غزة مش����اركة السلطة الفلسطينية ،ومن ناحية
أخرى ،رفض عباس حتى اآلن مناقش����ة القضية م����ع اإلدارة ،ويجعل من الصعب على
مصر التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة.

اللحن قصير األجل
في األس����بوع الماضي ،وللمرة األولى منذ ش����هور ،كان يمكن رؤية تطور إيجابي في
العالقة بين اإلدارة األميركية والس����لطة الفلسطينية .لقد قرر البيت األبيض تحويل
عش����رات ماليين الدوالرات إلى قواتها األمني����ة ،والتي تم تجميدها منذ بداية العام
كجزء من "إعادة فحص" المس����اعدات للفلس����طينيين .وقال مسؤول كبير في اإلدارة
لصحيفة "هآرتس" إن األموال تم تحويلها إلى الس����لطة الفلس����طينية من أجل دعم
اس����تمرار التنس����يق األمني بين إس����رائيل والس����لطة ،ما ينقذ األرواح ويمنع أعمال
"اإلرهاب".
لك����ن هذا اللحن لم يدم طوي��ل�ا .فبعد يومين فقط من نقل األم����وال ،عادت اإلدارة
والسلطة الفلس����طينية إلى الصدام مرة أخرى ،في أعقاب تقارير أفادت بأن كوشنير
حاول إلغاء مكانة الالجئ لدى ماليين الفلس����طينيين في األردن .واتهم عباس البيت
األبيض بالتآمر "لش����طب" القضية الفلس����طينية ،بينما أكدت اإلدارة أنه ال يوجد مفر
من تغيير تفويض "األونروا" ،التي تساعد الالجئين الفلسطينيين وأحفادهم.
وعلى الرغم من تناوب الضربات في نهاية األس���بوع ،يح���اول البيت األبيض البث بأنه
يعمل "كالمعتاد" .وأوضح أحد كبار المس���ؤولين الذين تحدثوا مع "هآرتس"" :نحن نريد
لخطتنا أن تتحدث عن نفس���ها .س���يتفهم الناس من كال الجانبين أن وضعهم سيكون
أفضل بعد االتفاق ،مقارنة بالوضع الحالي ،ونعتقد أن األشخاص المشاركين في العملية
يريدون مستقبال أفضل ألطفالهم .خطتنا ستوفر للجانبين فرصًا نادرة لتحقيق ذلك".
كما شددت اإلدارة على أن برنامجها سيتعامل "ليس فقط مع المعايير العامة التي
لم تؤد إلى حل في الماضي ،ولكن أيضا مع القضايا العملية التي من شأنها أن تؤكد
للجانبين "كيف يمكن تحسين حياتهم".
وهكذا ،باإلضافة إلى التعامل مع "القضايا األساسية" للصراع ،من المتوقع أيضا أن
تناقش الوثيقة األميركية المشاريع االقتصادية لتحسين الوضع في الضفة الغربية
وغزة ،وسبل ربط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي.
وخلص المسؤول الكبير إلى أن "هدفنا هو أن نقدم للطرفين طريقة واقعية إلنهاء
الصراع ،وال نريد مواصلة مناقشة الحجج القديمة وغير الفعالة".

عن "هآرتس"

إس��رائيل ال تملك سياسة واضحة تجاه غزة
بقلم :بن كسبيت
ذات م���رة كان الناس يس���مونها "هدن���ة" .ومنذئذ رفع مس���توى المفهوم إلى
"تس���وية" ووسع إلى "تسوية لمدى طويل" ،ولكن يتبين في هذه االثناء في االيام
االخيرة أن الحديث يدور باالجمال عن "تسوية صغيرة".
ب���ل ربما صغيرة جدا .ونش���رت أيضا الخطة المصرية وال���دور القطري والمراحل
األربع واالستعداد للمفاوضات على اعادة جثماني المقاتلين والمدنيين.
وفي كل ه���ذه الجلبة يتضح تفصيل تافه صغير ،ولكنه مثير لالعصاب ،يختبئ
ولكنه صارخ :اس���رائيل تدير مفاوض���ات تحت النار مع "حم���اس" .هذه الحقيقة
وال ش���يء غيرها .وبالتالي فانه في المرة القادمة ،عندم���ا يقف بنيامين نتنياهو
ف���ي مكان ما ،مثلما فع���ل في نهاية "الرصاص المصب���وب" ،ويعلن لكم أن هذا ما
كان س���يحصل لديه ألنه لن يمنع الجيش االس���رائيلي ("مثل حكومة كديما") ،بل
سيسمح له باالنتصار ،وسيسقط "حماس" ويدمر "االرهاب" وينظف غزة وما شابه،
فانفجروا ضحكًا.
ِ
اسرائيل ،القوة العظمى االقليمية الهائلة ،مع الجيش االسرائيلي الجاهز مثلما
لم يكن قبل  20س���نة (اقوال رئيس االركان ،أول من أم���س) ،مع االقمار الصناعية
وال���رادارات والنينو والليزر و"القبة الحديدية" والمتملصة و  8200والمركفاه ولواء
الكومان���دو والغواص���ات ،غواصات مع قدرات؛ اس���رائيل التي روج���ت لكل العالم
وس���فرائه بأننا ال نتحدث مع "االرهاب" ،وان "حماس" هي منظمة منبوذة وال تجرى

7

معها مفاوضات تحت النار ،اسرائيل ذاتها تفعل هذا كل الوقت ،دون خجل.
من المذنب؟ ليس الجيش االس���رائيلي .الجيش هو مقاول تنفيذي .أعطوه األمر،
وهو سيحقق النتائج .الجيش ال يقرر السياسة .المذنب هو من ليس لديه سياسة
في غزة .من ليس لديه أي فكرة ما الذي س���يولده اليوم وهو سيفعل كل شيء كي
يؤج���ل هذه الوالدة .االمر الوحيد الذي يريده هو الحفاظ على ما هو موجود ،تخليد
الوضع الراهن ،الذود عن "حماس" بجس���ده والفرار من القرارات الصعبة .مذنب هو
من يعتقد (وعن حق) انه يمكن خداع الجميع طوال الوقت.
لمعالجة مش���كلة غزة يجب ان يتقرر :إما احتاللها ،أو اعادة السلطة الفلسطينية
الى غزة في ظل الدفع الى االمام بالمصالحة الفلسطينية وفي ظل التنازل عن اعادة
جثمان���ي المقاتلين في هذه المرحلة؛ او أن يقول���وا للجمهور (وللعائالت الثكلى)
الحقيقة البس���يطة ،االليمة ،إن ليس لنا أي فكرة حول ما نفعله ألننا باالس���اس ال
نريد أن نفعل أي شيء.
الخ�ل�اص لن يأتي من المبعوث ميالدينوف ،وال م���ن المخابرات المصرية ،وال من
المال القطري وال حتى من فريق المبعوثين المغردين االميركيين.
القرار يجب أن يتخذ هنا ،بش���جاعة ،م���ن قبل من انتخب لغرض اتخاذه .يمينا أو
يس���ارا ،إلى الوراء أو إلى األمام (ليس الحزب) ،ولك���ن يجب أن يقرر .هذا هو معنى
الزعامة ،التي ليست موجودة.

عن "معاريف"

هكذا تندلع الحروب:
"حماس" وإسرائيل في مسار المواجهة
بقلم :اليكس فيشمان
اآلن ،بع����د ني����ران أول م����ن أمس على
س����ديروت ،تبدأ الحس����ابات الرياضية.
سيكون رد الجيش االس����رائيلي قاسيًا،
والسؤال هو كم سيكون قاسيًا :هل نار
الصواريخ نحو سديروت واصابة مواطن
هي فرصة لتنفي����ذ "الخطة الكبرى"؛ أي
قصف أقس����ام كبيرة من أساسات نظام
"حم����اس" ،العس����كرية والمدني����ة ،في
غزة جوًا وبح����رًا؟ أم مواصلة االبقاء على
حقنة محس����وبة من الت����آكل التدريجي
في قدرات "حماس"؟ أي نار اخرى تدمر
منشآت للمنظمة ولكن ال تدفع "حماس"
للخروج الى ذاك الهجوم الش����امل ،الذي
تبقيه لوضع تجد نفسها فيه مع الظهر
الى الحائط ،بال تس����وية وبال مس����اعدة
اقتصادية؟
وفقا لصورة الوضع اليوم ،من شأننا ان
نصل الى نقطة المواجهة هذه في كل
حالة .والس����ؤال هو هل نريد ان يحصل
ه����ذا اآلن؟ الج����واب ،ف����ي الطرفين ،هو
سلبي حاليا .ولكن هكذا بالضبط تندلع
الحرب م����ن اآلن إلى اآلن :ب��ل�ا قصد ،بال
رغبة ،وبال سبب حقيقي.
ف���ي صب���اح الثالث���اء ،تلق���ت دورية
عس���كرية اس���رائيلية كانت تعمل على
فت���ح محور في ش���مال القط���اع ،إخطارا
م���ن موقع الرقاب���ة عن قناصي���ن اثنين
من الجان���ب اآلخر من الح���دود ،يرابطان
في برج مراقب���ة .وكانت الدورية الثقيلة
تضم مجن���زرات ودبابات ،وذلك في ضوء
التس���خين االخير عل���ى الج���دار وحالة
التأه���ب من تهدي���د القناص���ة ،الذين
نفذوا من قبل حاالت اطالق نار عدة مرات
نحو الجيش االس���رائيلي .اما البرج الذي
اعتاله الفلس���طينيان ،فل���م يكن مأهوال
بالقناص���ة عموم���ا ،ولهذا تلق���ت القوة
اخطارا بحدث شاذ.

إسرائيل ّ
توسع دائرة عدوانها على غزة.

وكانت نق����اط المراقبة الت����ي رافقت
الدوري����ة تبل����غ ع����ن كل حرك����ة .وف����ي
االستخبارات وصلت معلومة مسبقة عن
نش����اط عس����كري في الجانب الغزي من
الج����دار ،وثمة احتم����ال أن يكون نهاية
دورة عسكرية لنساء "حماس".
لم ي����ول احد في الجيش االس����رائيلي
أهمية ،ال للدورة وال للوجهاء الذين دعوا
لحضور االحتفال .وف����ي نظرة الى الوراء
تبين أن رج����ال "حماس" في غ����زة ُدعوا
الى االحتفال برج����ال "حماس" من خارج
القطاع ،ممن وصلوا كي يجروا محادثات
سياسية على التسوية.
يحتمل أن يكون صال����ح العاروري ،هو
االخر ،المسؤول عن النشاطات العسكرية
لـ "حم����اس" في الخ����ارج وف����ي الضفة،
حاض����رًا .اما االس����تخبارات فل����م تعرف
بالضرورة ان االحتفال يتضمن نارًا حية
من القناصة.
واصلت الدورية العسكرية االسرائيلية
التح����رك بح����ذر .عندما الحظ����ت نقطة
المراقبة القناصة يس����تعدون ويطلقون
النار نحو اهداف داخل اراضيهم ،ولكن

في اتجاه اس����رائيل – كان����ت تعليمات
القادة في المي����دان :اطالق النار لغرض
التحيي����د .وهذا ما فعلت����ه القوة :دمرت
دباب����ة الب����رج عل����ى س����اكنيه .تبينت
مالبس����ات الخط����أ بعد ذل����ك ،وأوضحت
إسرائيل هذا لـ "حماس".
ولكن الضربة كانت مضاعفة ومزدوجة:
ف����ـ "حماس" ل����م تفقد فق����ط اثنين من
رجاله����ا – بال س����بب م����ن ناحيتها – بل
ان هذا ت����م بحضور رج����ال "حماس" من
الخارج ،الضيوف في غزة.
من ناحية الذراع العسكرية لـ "حماس"
– فضال ع����ن فقدان رجاله����ا – ثمة هنا
إهانة لكرامتها .اما م����ن ناحية الجيش
االس����رائيلي فق����د تصرف الجن����ود كما
ينبغي .ال يوجد من يمك����ن القاء الذنب
علي����ه :ال ف����ي جان����ب "حم����اس" وال في
الجانب اإلسرائيلي.
ف����ي الـ  24س����اعة االول����ى تجلدت
"حم����اس"؛ لي����س ألنه����ا قبل����ت
بايضاح����ات الجي����ش االس����رائيلي.
فقد كان يفترض ،االربعاء ،أن يخرج
وف����د "حم����اس" الى مص����ر لمواصلة

بقلم :يوآف ليمور
وقفت إس���رائيل ،الليل���ة الماضية ،مرة اخرى ،أمام الحاجة الى الحس���م :هل
تحطم القواعد أمام "حماس" ،بهدف تغيي���ر قواعد اللعب في القطاع؟ فالنار
الى سديروت ،رغم أنها لم تكن األولى ،كانت شاذة في حجمها ونتائجها.
وقد بينت أساس���ا كم هو خطير االستناد الى اختبار النتيجة كشرط حصري
للعمل؛ في الماضي حرص الجيش االس���رائيلي عل���ى ردود فعل طفيفة إذا لم
تقع اصابات ،كي ال يحطم القواعد.
وقد س���مح هذا لـ "حماس" أن تفهم بأن كل ش���يء على ما يرام .وانه يمكن
تخفيض الرأس لبضع لحظات وبعدها مواصلة االمر كالمعتاد.
أم���ا أحداث أول من أمس فقد انتهت بمعجزة .الحظ وحده فصل بين االصابة

عن "يديعوت"

"حم��اس" تحاول فرض "صيغة ردع" على إس��رائيل  ..ولكن
بقلم :رون بن يشاي
ُ
إط��ل�اق الصواريخ وقذائف الهاون ،الليل����ة الماضية ،على النقب الغرب����ي يثبت مرة أخرى أن
"حماس" ليس����ت مرتدعة .بل على العكس ،هي تحاول أن تف����رض علينا صيغة ردع خاصة بها.
س����بب هذا التصرف هو أن دولة إس����رائيل نجحت في إقناع "حماس" بأنها س����تفعل كل شيء
باستثناء أن تضطر إلى إدخال الجيش اإلسرائيلي في معركة عسكرية كبيرة إضافية في قطاع
غزة.
سلوك الحكومة والمجلس الوزاري المصغر في األشهر األخيرة ،وعمليات الجيش على األرض،
وإجراء المفاوضات مع مصر من خالل رئيس "الش����اباك" ووس����ائل اإلعالم اإلسرائيلية ،كل ذلك
أوضح لزعماء "حماس" بصورة ال تقبل الش����ك أن إس����رائيل مستعدة ألن تستوعب الكثير ،فقط
كي ال تضطر إلى خوض عملية عسكرية واسعة.
هذا الطموح ،المحق بحد ذاته ،تحول عمليًا إلى الهدف األساس����ي لالس����تراتيجيا والتكتيك
اإلسرائيليين في الفترة الحالية.
الحكومة في القدس ورؤس����اء المؤسس����ة األمنية في الكرياه في ت����ل أبيب يصرحون صباحًا
ومساء أن هدفهم هو تحقيق تهدئة مستقرة وطويلة األمد تمنح مواطني النقب الغربي األمن
والشعور باألمان ،وهم يعنون ما يقولونه.
لك����ن انطالقًا مم����ا يحدث على األرض م����ن الواضح تمامًا بالنس����بة إلى "حم����اس" أن الهدف
اإلسرائيلي المباشر هو الحؤول دون "جرف صامد" إضافي أو معركة كبيرة وأطول في القطاع.
يجب االنتباه إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية التي يطلقهما الجيش اإلسرائيلي في
األش����هر األخيرة ردًا على إطالق النار على أراضينا موجهة فقط ضد "أرصدة" تابعة للتنظيمات
"اإلرهابية"  -الذراع العس����كرية لـ "حماس" وأحيانًا الذراع العس����كرية لحركة الجهاد اإلسالمي
الفلسطينية.
إن ضرب البنى التحتية العس����كرية فوق األرض وتحتها يتس����بب بأض����رار كبيرة لتنظيمات
"المقاومة"  -كما يسميها الفلسطينيون  -وأحيانًا يتسبب بخسائر بشرية ،وهذا أمر مؤلم ـ لكن
ً
في نظر زعماء األذرع العس����كرية في "حماس" و"الجهاد" فإن هذا ُيعتبر ثمنًا محتمال ومشروعًا
مقارنة باإلنجاز العسكري والدعائي.
هم يش����اهدون في التلفاز كيف يركض س����كان غالف غزة إلى المالجئ لدى س����ماع صفارات
اإلنذار أكثر من مرة في الليل والنهار ،وكيف ال يستطيع سكان النقب الغربي مواصلة حياتهم
الطبيعية ،ويس����معون في الراديو ش����كاوى الس����كان على الحكومة التي ال تفعل شيئًا ،ويرون
بأعينهم الدخان يتصاعد من الحقول والمحميات الطبيعية التي تحترق داخل إس����رائيل ،وعلى
مئات األمتار من السياج.
في نهاية المطاف ،إن مهمة الذراع العس����كرية لتنظيم "المقاومة" هي القتال وإلحاق الضرر
بالعدو (أي نحن) وأيضًا استيعاب الضربات .هذا طبيعي.
بصرف النظر عن المتعة واإلثارة الناتجين عن األذى والمعاناة اللذين يتس����ببان بهما ،وصلت
"حماس" إلى االس����تنتاج بأن اس����تمرار هذا الوضع س����يجعل حكومة إس����رائيل تخضع للضغط
وتضطر إلى االستجابة لكل مطالبها من دون تقديم أي تنازالت من جهتها.
وتدرك "حم����اس" انطالقًا من تصريحات رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزراء المجلس الوزاري
المصغر ورئيس األركان أنه ال يوجد تهديد مباش����ر بنشوب معركة عسكرية كبيرة في القطاع،
لذا فهي تس����مح للش����باب بإشعال عدة حرائق يوميًا في غالف غزة بوس����اطة الطائرات الورقية
والبالونات الحارقة ،واألخطر من ذلك هو أنها تواصل تجاه إس����رائيل اس����تخدام سياس����ة ردع
تستند إلى معادلة "كل إطالق نار إسرائيلي َيرد عليه بإطالق نار (من "حماس" و"الجهاد").
إن جميع محاوالت الجيش اإلسرائيلي في الفترة األخيرة التوضيح لـ"حماس" ،بوساطة الردود
الجوي����ة المؤلمة ،أن هذه المعادلة غي����ر مقبولة منه (وأنها تؤذي بص����ورة خاصة قدرة الذراع

العس����كرية على مواجهة الجيش في المعركة الكبيرة المقبلة ،وتؤذي س����لطة "حماس" بصورة
عامة) ،لم تنجح في تغيير س����لوك "حماس" هذا ،بل على العكس :تس����توعب "حماس" الضربات
وتواصل طريقها ،وعندما تكون الضربات الجوية اإلسرائيلية مؤلمة بصورة خاصة ،هناك دائمًا
رئيس االس����تخبارات المصري وموفد األمم المتحدة اللذان يتوسطان لوقف النار قبل أن يصبح
الضرر غير محتمل.
ليس هذا كل ش����يء .نتيجة هذا السلوك وصلت "حماس" إلى خالصة هي أنه في المفاوضات
على التسوية البعيدة المدى (هدنة) التي تجريها مع مصر ومع موفد األمم المتحدة ،هي التي
تملك األوراق القوية ،على األقل بشأن كل ما يتعلق بإسرائيل.
قي����ادة الحركة ،الت����ي اجتمعت في غزة ،ذهبت باألمس إلى القاه����رة لتبليغ مصر قبولها من
حيث المبدأ لمقترحاتها.
في هذه األثناء يتصرف زعماء "حماس" ويتحدثون كأنهم يصنعون معروفًا تجاه إسرائيل من
خالل موافقتهم على التهدئة .وهذا هو تحديدًا سبب عدم استعدادهم لتقديم أي تنازل مهم.
على الرغم من الضائقة الواضحة التي تعانيها "حماس" وسكان غزة ،وعلى الرغم من الضعف
العس����كري الكبير للحركة مؤخرًا ،فإنها مستعدة للحصول على مساعدة إلعادة بناء غزة ،لكنها
ً
ليست مستعدة لحل سيكون مقبوال من إسرائيل بشأن إعادة األسيرين وجثماني الجنديين ،وال
بشأن وقف تعاظم قوتها العسكرية.
والمثير لالس����تغراب اعتقاد "حماس" أن إسرائيل س����تضغط على أبو مازن لدفع األموال التي
ّ
توقف عن تحويلها إلى القطاع.
لقاء ذل����ك يقترح زعماء "حماس" تهدئة مدة خمس س����نوات تخفف م����ن الضائقة الرهيبة
التي يعانيها س����كان القطاع والحركة نفسها ،ما ال يقل عن أهمية السماح لذراعها العسكرية
بتعظيم قوتها واالستعداد تحت األرض وتحضير مفاجآت بحرية وجوية إلسرائيل في المعركة
المقبلة.
يج����ري هذا كله في الوقت الذي يعطي في����ه المجلس الوزاري المصغر ،وبصورة خاصة رئيس
الحكوم����ة نتنياه����و وكبار المس����ؤولين في الجي����ش ،انطباعًا واضحًا في وس����ائل اإلعالم أنهم
ينتظرون في األيام األخيرة وهم يحبس����ون أنفاس����هم موافقة "حماس" أخي����رًا على التهدئة
وطبعًا بشروطها.
م����ن المحتم����ل أن تدفع هجم����ات الجيش ،أول من أم����س ،التي كانت واس����عة وأكثر خطورة
من الماض����ي ،والتي تواصلت أيضًا في س����اعات الصباح" ،حماس" إلى إع����ادة التفكير وتغيير
تقديراتها.
هل ستفهم "حماس" بعد الليلة األخيرة ما الذي يحاول الجيش أن يلمح إليه طوال الوقت ،أن
في إمكانه أن يلحق أذى ال يمكن إصالحه بس����لطة "حماس" من دون إرسال الدبابات والمدرعات
إلى أزقة غزة.
م����ن اللغة الحربية التي يس����تخدمها وزي����ر الدفاع يمكن التوصل إل����ى خالصة أنه في جولة
القتال المقبلة الكبيرة في غزة س����يدخل الجيش اإلسرائيلي مع "الشاباك" ،وسيبقى في القطاع
عدة أشهر حتى انهيار سلطة "حماس".
يج����ب أن نعرف أن األمر لن يكون كذلك بالض����رورة ،فإخضاع "حماس" يمكن أن يتحقق أيضًا
بوس����اطة استخدام التكتيك وأس����اليب قتال وبوساطة منصات وس��ل�اح دقيق وناجع يمكن أن
يعطي نتائج أسرع.
وإذا كانت هناك حاجة يمكن تكرار اس����تخدام هذا الس��ل�اح حتى ت����درك زعامة "حماس" أن
النموذج االس����تراتيجي إلسرائيل وللجيش قد تغير ،وأن التس����وية تتطلب تقديم تنازالت من
جهتهم أيضًا.

ّ
هـل تحطـم إسرائيـل "قواعـد اللعـب" فـي مواجهـة "حمـاس"؟
والم���وت .والطريق الالزم للتعاطي مع هذا الحدث ه���و طريق "كاد يصاب" ،أي
كحدث كان يفترض أن ينتهي بشر أكبر.
من هنا ينبغي النظر في الرد االس���رائيلي ،مع العلم انه في المرة التالية من
شأن هذا ان ينتهي بشكل مختلف.
من المش���كوك فيه أن تكون "حماس" تريد حربا .فهي مع الظهر الى الحائط
( )...وال بد أن "حماس" لن تس���مح لهذا أن يحصل ،ما يترك االطراف في نقطة
المنطلق :غزة محاصرة ،فقيرة وعصبية ،ومخرج ال يبدو في األفق.
اسرائيل هي االخرى تجد صعوبة في ان تقرر ما الذي تريده .وزراء الكابينت،
الذين اجتمعوا ،هذا االس���بوع ،يميلون في معظمهم الى صالح التهدئة ،رغم
ان السبيل اليها طويل وملتو ،وباالساس ال يعد بشيء غير الهدوء.
والس���ؤال كان كيف ومتى س���نصل الى هناك – قبل القتال ،وبهدف منعه،

المحادث����ات على التس����وية .اما نار
"حم����اس" نحو اس����رائيل ف����كان من
شأنها أن تمزق كل االنسجة الرقيقة
التي بدأت تتم حول التس����وية التي
تريده����ا "حماس" .والس����بب هو أن
"حماس" م����ا كان يمكنها أن تتوقع
ما س����يكون حجم الرد االس����رائيلي.
فرضي����ة العم����ل ف����ي الجي����ش
االس����رائيلي كانت ان "حماس" غير
معني����ة بمواجهة ش����املة في هذا
الوقت وان التجلد سيبقى.
غي����ر أن تصفي����ة القناصين ،وبحضور
رجال "حماس" من الخارج ،دفع "حماس"
غزة نحو زاوية متع����ذرة .وأول من أمس،
على طول اليوم ،كان����ت احتكاكات على
الج����دار وصل����ت ذروته����ا في س����اعات
المساء ،مع نار الصواريخ نحو سديروت.
س����يرد الجي����ش االس����رائيلي بش����دة
معين����ة ،وعندها س����تنتقل الك����رة الى
"حماس" .ومن هنا فالحقًا تكون الساحة
مفتوحة لتدهور شامل.

أم بعده .لقد كان الميل االسرائيلي حتى االن هو رؤية القتال مخرجًا أخيرا.
عمل كل ش���يء ك���ي ال نصل الي���ه ،بما في ذل���ك "االحتواء" – تل���ك الكلمة
المغسولة – ألشهر طويلة من "ارهاب" البالونات والطائرات الورقية واالحداث
عل���ى الجدار .وباالجمال نجح هذا حتى االن ،وفي كل مرة خرجت فيها "حماس"
ع���ن الخط تلقت ضربة ،وركضت لتطلب وقف النار .اما االن فعلى اس���رائيل ان
تس���أل نفسها اذا كانت ستواصل هذا الخط ،الذي على ما يبدو استنفد نفسه
ولي���س فقط ألن المرة التالية من ش���أنها أن تكون أكثر فتكا بكثير .يخيل أن
"حماس" تؤمن حقا بأن إس���رائيل تخشى القتال ،وتصدق التقرير بأن القدس
تفضل التجلد كي تواصل تركيز االنتباه على الساحة الشمالية.
يخي���ل أنه حان الوق���ت إليضاح غير ذلك لـ"حماس" .هذا ال يس���توجب حربا،
ولكنه يستوجب جاهزية حقيقية للوصول اليها.

عن "واي نت"

خليط من الخطوة العس���كرية (الجوية) مع رس���ائل سياسية يجب أن يوضح
لـ"حم���اس" بأنها تجاوزت الخط ،وإذا لم تنس���حب وتتعه���د بتغيير طريقها
فانها ستؤدي بالجبهة الى التصعيد.
أول من امس كان يخيل ان "حماس" لم تفهم الرسالة ،وان اسرائيل مصممة
اكثر مما ف���ي الماضي .يمكن محاكمة هذا وفقا لكمية االنذارات والتعليمات
ُ
التي أعطيت للسكان ،وكذا وفقا للحماسة لدى الطرفين.
ولكن بخالف الحاالت الس���ابقة ،مؤخرا ،على اسرائيل ان تتأكد من انها هذه
الم���رة توقف لعب���ة اليويو هذه ،التي ترفع وتنزل االعص���اب في الجبهة على
أساس شبه يومي ،وتعيد سواء العقل الى الحياة في الغالف.

عن "اسرائيل اليوم"

