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العالم

فلسطين

إسرائيل :قرارات ردعية ...والرهان األساسي على
وتعاطيها مع الفلسطينيين،
لم يتغير شيء في العقلية اإلسرائيلية ّ
جمهورًا وسلطة .هي تقديرات أمنية تحذر من أن إجراءات قاسية
أكثر ستؤدي إلى توتر أكبر .لذلك اتخذت مجموعة إجراءات ردعية
تظهر تل أبيب على أنها في طور ّ
الرد ،وتنهي حالة المزايد اإلسرائيلية
الداخلية
علي حيدر
تظهر القرارات القمعية التي اتخذها
املجلس الوزاري اإلسرائيلي املصغر
حقيقة أن حكومة بينيامني نتنياهو
ال تــرى فــي الـتـطــورات التي شهدتها
ال ـق ــدس وال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـل ـتــان ،ســوى
«أعمال إرهابية» ينبغي ردعها ومنع
تكرارها .وتتجاهل في الوقت نفسه
حقيقة أن األداء السياسي واألمـنــي
للعدو ُيحفز الـشـبــان الفلسطينيني
على الرد على الجنود واملستوطنني
ال ــذي ــن ي ــواص ـل ــون اع ـت ــداءات ـه ــم على
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي واألمـ ـ ــاكـ ـ ــن

ال تريد إسرائيل أن يفهم
الفلسطيني أنها تخشى انفجارًا
كبيرًا
املقدسة.
ب ــذل ــك ،إن ه ــذه الـ ـق ــرارات ل ــم تـفــاجــئ
ً
الفلسطينيني ،بــل هــي فـعــا امـتــداد
للسياسات الصهيونية التقليدية،
وت ــرجـ ـم ــة ل ـل ــذه ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـنـطـلــق
مـنـهــا ال ـح ـكــومــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة إزاء
الفلسطينيني .وق ــد ات ـخــذت الـقـيــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـي ــة ف ــي ت ــل أبـيــب
قرارات تلخص رؤيتها إلى املستجد
األمني والشعبي في الضفة والقدس،
عـبــر «تـســريــع عمليات ه ــدم مـنــازل»
امل ـق ــاوم ــن ال ــذي ــن ن ـف ــذوا الـعـمـلـيــات،
و«توسيع نطاق االعتقاالت اإلدارية،
وتـ ـع ــزي ــز قـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن ف ـ ــي ال ـض ـفــة
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدس» ،وإب ـ ـ ـعـ ـ ــاد م ـ ــن س ـم ــوه ــم
«املحرضني عن البلدة القديمة» ،وال
سيما الحرم القدسي.
أي ـض ــا ،ل ــم يـكــن تـبـنــي ه ــذه ال ـق ــرارات
سـ ـ ـ ــوى خـ ـ ـي ـ ــار ت ــأسـ ـيـ ـس ــي مـ ـ ــن بــن
خيارات بديلة ،في انتظار ما ستؤول
إلـيــه الـتـطــورات السياسية واألمنية
والـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ومـ ـف ــاعـ ـي ــل الـ ـخـ ـط ــوات
اإلسرائيلية على األرض.
وبـ ـ ــرغـ ـ ــم ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـ ـت ـ ــي وج ـه ـه ــا
م ـقــربــو ن ـت ـن ـيــاهــو ،ق ـبــل ات ـخ ــاذ هــذه
الـ ـق ــرارات ح ــول إمـكــانـيــة شــن عملية
عسكرية واسـعــة فــي الضفة ،يحاول
ّ
اإلسرائيلي في هذه املرحلة أل يذهب
بعيدًا في خياراته التي ُيقدر أنها قد
ت ــؤدي إل ــى تــأجـيــج الــواقــع الشعبي،
وحشر السلطة الفلسطينية أكثر.
ويـ ـ ـب ـ ــدو أن ال ـخ ـش ـي ــة م ـ ــن م ـفــاع ـيــل
الخطوات األشــد تطرفًا هي السائدة
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة صـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،وهـ ــو ق ـ ــرار ل ــن ي ــؤدي
إلـ ـ ــى إخ ـ ـمـ ــاد الـ ـهـ ـب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
بـ ــل إلـ ـ ــى ت ــأج ـي ـج ـه ــا ودفـ ـعـ ـه ــا نـحــو
سيناريوهات أبعد ما تكون إسرائيل
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـيـ ـه ــا ف ـ ــي هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة.
كــذلــك تـمـنــح ه ــذه الـ ـق ــرارات الـقـيــادة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ه ــام ـش ــا م ــن املـ ـن ــاورة
يـسـمــح لـهــا بــال ـتــدرج نـحــو خ ـيــارات
أشد بما يتناسب مع إيقاع األحداث
امليدانية ،ومن هنا يبدو أن إسرائيل
ال ت ــزال ،بقدر مــا ،فــي مرحلة انتظار
مـ ــا س ـ ـتـ ــؤول إلـ ـي ــه األح ـ ـ ـ ـ ــداث .ول ـعــل
تقديرات وتوصيات األجهزة األمنية،
التي لفتت إلى ضرورة تجنب اتخاذ
إج ــراءات أكـثــر إيــامــا وأوس ــع نطاقًا
حـتــى ال ت ــؤدي إل ــى رد فـعــل عكسي،
ه ــي ال ـت ــي أس ـه ـمــت ف ــي بـ ـل ــورة هــذه

ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ،ومـ ـكـ ـن ــت ن ـت ـن ـي ــاه ــو مــن
مواجهة منافسيه مــن اليمني داخــل
«ال ـل ـي ـك ــود» أو «ال ـب ـي ــت ال ـي ـه ــودي»،
الــذيــن يستغلون مثل هــذه األح ــداث
لرفع السقف السياسي واألمني.
م ــع ذل ــك ،وب ــرغ ــم حـســاسـيــة املــوقــف،
ت ــدرك إســرائـيــل أنـهــا ال تستطيع أن
ت ــوج ــه رسـ ــالـ ــة ض ـع ــف ي ـف ـه ــم مـنـهــا
الـ ـ ـط ـ ــرف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي أن الـ ـقـ ـي ــادة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ت ـخ ـش ــى مـ ــن ان ـف ـج ــار
كبير ،وهو ما قد يؤدي ،وفق التقدير
األمني ،إلى تعزيز هذا املسار املقاوم
وال ـش ـع ـب ــي ...م ــع األخ ـ ــذ بــالـحـسـبــان
مجمل هــذه االعتبارات والتقديرات،
ك ــان ال ب ــد ف ــي ن ـظــر طــاقــم نتنياهو
ال ـس ـي ــاس ــي واألمـ ـ ـن ـ ــي ،مـ ــن خـ ـي ــارات
وقــرارات مؤملة ُيظهر فيها تصميمه
وحزمه ،إزاء الفلسطينيني.
في هذا السياق ،يأتي قرار املسارعة
إل ـ ــى ع ـم ـل ـي ــات ه ـ ــدم املـ ـ ـن ـ ــازل ،ك ـجــزء
مـ ــن رؤيـ ـ ـ ــة إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــوم عـلــى
أســاس محاولة ردع الشخص املنفذ
امل ـف ـتــرض ،وت ـح ــاول إســرائ ـيــل بــذلــك
إدخ ــال مصير عائلته وأقــربــائــه في
حـســابــات مــن تـ ــراوده نفسه لتنفيذ
م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات .األمـ ـ ــر نـفـســه
يـنـسـحــب ع ـلــى االع ـت ـق ــاالت اإلداري ـ ــة
ال ـت ــي ه ــي ف ــي ال ــواق ــع ل ـي ـســت ســوى
اعـ ـتـ ـق ــاالت ت ـع ـس ـف ـيــة ،ل ـك ـن ـهــا تـحـمــل
طابعًا قانونيًا في الكيان اإلسرائيلي.
ولـ ــدى ال ـتــدق ـيــق ف ــي ه ــذا ال ـن ـمــط من
االعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت ،ي ــاح ــظ أنـ ـه ــا أحـ ـك ــام
تـصــدرهــا األج ـهــزة األمـنـيــة ،ويجري
بموجبها سجن املعتقل على أساس
«الظن» بهدف ردعي وكخيار وقائي
واس ـت ـب ــاق ــي أيـ ـض ــا .أمـ ــا ب ـش ــأن ق ــرار

تواصل العمليات ّ
يجمد التقدير اإلسرائيلي بأن الجمهور الفلسطيني خائف على مستقبله من انتفاضة (أ ف ب)

ت ـعــزيــز قـ ــوات األمـ ــن ف ـهــي بــاألســاس
مــن ال ـلــوازم التي عــادة مــا تقترن مع
م ـثــل ه ــذه األح ـ ـ ــداث .ل ـكــن مفاعيلها
ت ـت ـص ــل ب ــاألحـ ـج ــام الـ ـت ــي سـتـحـشــد
وال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـت ـم ـن ـح ـهــا
إي ــاه ــا .وي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن إســرائ ـيــل
استثمرت هذه العمليات واعتبرتها
ف ــرص ــة م ــن أجـ ــل «إب ـ ـعـ ــاد امل ــراب ـط ــن
ع ــن الـ ـح ــرم الـ ـق ــدس ــي» ،ف ــي م ـحــاولــة
لتعبيد الطريق أمام املستوطنني كي
يــواص ـلــوا اع ـتــداءات ـهــم عـلــى املسجد
األقصى ويحاولوا فرض وقائع على

األرض .م ــع ك ــل م ــا ت ـق ــدم ،يـتـمـحــور
الــرهــان اإلسرائيلي األســاســي ،حول
أداء السلطة التي ترى إسرائيل أنها
برغم الـصــوت االعـتــراضــي لرئيسها
م ـح ـمــود ع ـب ــاس ،فــإنــه ك ــان وم ــا زال
أس ـيــر خ ـي ــارات ــه ،وف ــي ال ــوق ــت نفسه
أس ـي ــر ع ــدائ ــه ل ـخ ـي ــار املـ ـق ــاوم ــة ضــد
إسرائيل ،بكل أنواعها ومستوياتها.
عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،ت ـك ـشــف
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر إعـ ــام ـ ـيـ ــة إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أن
هـ ـن ــاك تـ ـق ــديـ ـرًا فـ ــي أوسـ ـ ـ ــاط أج ـه ــزة
الـقــرار ،ينطلق من أن جــزءًا مهمًا من

ال ـج ـم ـهــور الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي الـضـفــة
ي ـخ ـش ــى م ـف ــاع ـي ــل االنـ ـتـ ـف ــاض ــة عـلــى
ح ـيــاتــه االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـصــاديــة.
وتشكل هذه الرؤية ،التي يبدو أنها
متبناة من جهات مؤثرة في صناعة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،أس ـ ــاس ـ ــا ل ـت ـق ــدي ــر م ـفــاع ـيــل
ـراءات القمعية ،ولكن العمليات
اإلج ـ ُ ِّ َ
التي نفذت حتى اآلن ،واالحتجاجات
الشعبية ضــد االح ـتــال وإج ــراءات ــه،
تـشـكــل مــؤش ـرًا سلبيًا بالنسبة إلــى
ً
إسرائيل ،وعامال أساسيًا في تبديد
هذه التقديرات.

العدو ينقذ الحمد الله من يد المستوطنيــ
فـ ــي وق ـ ــت ال ت ـظ ـه ــر ف ـي ــه ال ـس ـل ـطــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة أي مـ ــوقـ ــف داع ـ ــم
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات فـ ــي ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة،
عمدت مجموعة مــن املستوطنني،
م ـســاء أم ــس ،إل ــى مـهــاجـمــة موكب
رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة ال ـ ـتـ ــوافـ ــق ،رامـ ــي
الحمد الله ،بالقرب من قرية صرة،
وهو في طريقه إلى نابلس .حاول
املستوطنون االعتداء على املوكب
ب ـعــدمــا اع ـت ــرض ــوا طــري ـقــه وك ــال ــوا
الشتائم ،إلــى أن أتــى جيش العدو
اإلسرائيلي وأبعدهم.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك املـ ـ ــوقـ ـ ــف ،الـ ـ ـ ــذي وض ــع
ال ـح ـمــد ال ـل ــه ف ــي م ــوض ــع يـعــايـشــه
م ــواطـ ـن ــوه كـ ــل ي ـ ـ ــوم ،ب ـع ــدم ــا ك ــان
رئ ـيــس ال ـس ـل ـطــة ،م ـح ـمــود ع ـبــاس،
مجتمعًا في املقاطعة في رام الله،
م ــع «أع ـ ـضـ ــاء امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـكــري
وقــادة األجهزة األمنية» ،بحضور
الحمد الله ،واألمني العام للرئاسة،
الطيب عبد الرحيم .وطالب عباس
ال ـح ــاض ــري ــن ب ــ«ال ـي ـق ـظ ــة والـ ـح ــذر
وتفويت الفرصة على املخططات
اإلسرائيلية الـهــادفــة إلــى تصعيد
الــوضــع وج ـ ّـره إلــى مــربــع العنف».
كما أص ــدر تعليماته للحاضرين
بـ ــ«إج ــراءات لـضـمــان حـفــظ األم ــان
للوطن واملواطنني».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،وأمـ ـ ــام ث ـب ــات املــوقــف

ال ـس ـيــاســي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ــذي لم
يدع إلى انتفاضة أو يدعمها ،وإن
ك ــان لــم يستنكر عـمـلـيــات الـشـبــان
الفلسطينيني حتى اآلن ،فإن رئيس
حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،
كــان يتحدث بلغة نــاريــة ،قائال إن
قــواتــه «س ـتــرد بـيــد مــن حــديــد ضد
الفلسطينيني في جميع الجبهات»
ف ــي ال ـض ـف ــة وال ـ ـقـ ــدس امل ـح ـت ـل ـتــن.
وأوضــح ،في مطلع جلسة املجلس
ال ـ ــوزاري املـصـغــر مـســاء أم ــس ،أنــه
سيرفع القيود عن عمليات قواته،

الفـتــا إل ــى تـعــزيــزهــا بــأربــع كتائب
مـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ،إل ـ ــى ج ــان ــب ت ـعــزيــز
ق ــوات الشرطة فــي الـقــدس ب ـ 4000
شرطي.
وقــال نتنياهو إن «الشرطة تدخل
اآلن إلـ ــى ع ـم ــق األح ـ ـيـ ــاء ال ـعــرب ـيــة
كما لم يجر سابقًا .سنهدم بيوت
اإلرهــاب ـيــن ونـسـمــح ل ـقــوات األمــن
ب ــالـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــازم ضـ ـ ــد راش ـ ـقـ ــي
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــارة وم ـ ـل ـ ـقـ ــي الـ ــزجـ ــاجـ ــات
ال ـح ــارق ــة .ل ــن نـعـطــي حـصــانــة ألي
مشاغب أينما كان».

قال نتنياهو إن «الشرطة تدخل اآلن إلى عمق األحياء العربية» (أ ف ب)

فــي الــوقــت نفسه ،أش ــاد نتنياهو،
وف ــق ال ـب ـيــان الـ ـص ــادر ع ــن مكتبه،
بـ ـجـ ـه ــود ج ـ ـهـ ــاز «ال ـ ـش ـ ــاب ـ ــاك» فــي
ال ـ ـق ـ ـبـ ــض ع ـ ـلـ ــى م ـ ـن ـ ـفـ ــذي ع ـم ـل ـي ــة
«إي ـت ـم ــار» ال ـقــري ـبــة م ــن ب ـل ــدة بيت
فـ ــوريـ ــك ش ــرق ــي ن ــابـ ـل ــس .وك ــان ــت
وسائل اإلعالم العبرية قد قالت إن
املخابرات لم تفلح في منع عملية
نوعية متقنة ضد املستوطنني في
نــابـلــس ،لكنها «نـجـحــت خ ــال 24
ساعة في كشف الخلية املكونة من
خمسة أفــراد وجميعهم من حركة
«حماس» يقودهم ناشط عمره 35
عامًا هو الذي ّ
زود الخلية بالسالح
وبـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــارات» .ك ـم ــا اس ـت ـب ـعــدت
املـخــابــرات أن تكون الخلية أخــذت
أوامـ ــرهـ ــا م ــن «حـ ـم ــاس» ف ــي غ ــزة،
مرجحة احـتـمــال أن تـكــون الخلية
بادرت من نفسها إلى هذا العمل.
قائد الخلية ،الذي أعلن اسمه ،هو
راغ ـ ــب ع ـل ـيــوي ( 37ع ــام ــا) ،ومـعــه
ي ـح ـي ــى ح ـ ـ ــاج حـ ـم ــد ( 24عـ ــامـ ــا)،
وك ــرم رزق املـصــري ( 23عــامــا) من
نابلس ،اللذين نفذا العملية ضد
املستوطنني .أما العضوان اآلخران،
فهما سمير كوسا ( 33عاما) ،الذي
ساق املركبة ،وزيد عامر ( 26عاما)
الـ ـ ـ ــذي نـ ـف ــذ االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ب ـس ـي ــارة
أخـ ــرى قـبــل الـعـمـلـيــة .ون ـقــل عنهم

