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إبادتكم بدأت
هي املالمح الحقيقية للدولة الفاشية.
وإذا لم يكن ّ
ردنا بحجم الحدث ،فنحن
نعطيهم ال ـضــوء األخ ـضــر السـتـمــرار
هذه الجرائم».
غ ـط ــاس ال ـ ــذي ص ـ ـ ّـوت  72ع ـض ـوًا في
الكنيست إلقـصــائــه عــن منصبه قبل
يومني ،قال في تصريح صحافي إنه
«ي ـج ــب احـ ـت ــرام الـشـهـيــد ألن ــه شهيد
الـشـعــب الفلسطيني ك ـلــه ،وي ـجــب أن
تقام له جنازة مهيبة» .وتعليقًا على
الخطوات االحتجاجية التي اتخذتها
«ل ـج ـنــة امل ـت ــاب ـع ــة» ف ــي أعـ ـق ــاب ال ـهــدم
ف ــي قـلـنـســوة ،رأى غ ـطــاس أن ـهــا غير
كافية ،مؤكدًا أن القيادات في الداخل
«ل ــن تـكـتـفــي ه ــذه امل ــرة ب ــإض ــراب هنا
وم ـظ ــاه ــرة هـ ـن ــاك» ،داعـ ـي ــا ك ــل أب ـنــاء
الشعب الفلسطيني إلــى الـخــروج في
مظاهرات احتجاجية.
ّأم ـ ــا رئ ـي ــس «ال ـت ـج ـم ــع» ،عـ ــوض عبد
الـ ـفـ ـت ــاح ،ف ـ ــرأى أن «ال ـت ـص ـع ـي ــد غـيــر
مفاجئ ،لكن جريمة القتل التي حدثت
أثـنــاء إخ ــاء الـبـيــوت مــن املـفـتــرض أن
تستنفر الـ ـن ــاس ...أعـتـقــد أن مشاعر
الـغـضــب نتيجة ذلــك ستترجم خــال
األي ــام املقبلة» .وأض ــاف عبد الفتاح:
«ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة س ـت ــدرس

ال ـخ ـطــوات املـمـكـنــة لـتـحــريــض الـنــاس
على النضال من أجل لجم األخطبوط
اإلســرائـيـلــي املـصـ ّـر على هــدم األرض
واملسكن وقتل اإلنسان الفلسطيني».
ّ
من جهة أخرى ،أكد أستاذ التخطيط
ال ـ ـع ـ ـمـ ــرانـ ــي يـ ــوسـ ــف جـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــن ،فــي
حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،أنــه «بسقوط
أم الـحـيــران ستسقط  46بـلــدة عربية
فــي النقب غير معترف بها ،ومليون
دون ـ ـ ــم مـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،م ــوض ـح ــا أن
ه ــذه املـســاحــة هــي «ضـعــف مــا يملكه
الفلسطينيون فــي الجليل واملثلث».
كــذلــك ،ق ــال مــركــز «ع ــدال ــة» الحقوقي،
الـ ـ ــذي ي ـم ـثــل س ـك ــان أم الـ ـحـ ـي ــران فــي
اإلجراءات القضائية ضد هدم القرية،
إن «الـ ـجـ ـه ــاز ال ـق ـض ــائ ــي وال ـح ـكــومــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ي ـت ـح ـمــان امل ـســؤول ـيــة
ع ـ ــن قـ ـت ــل أب ـ ـ ــو ال ـ ـق ـ ـي ـ ـعـ ــان» .وأض ـ ـ ــاف
«عــدالــة» ،فــي بـيــان ،أن «ق ــرار املحكمة
العليا ال ــذي سمح بـهــدم قــريــة قائمة
قبل أكثر مــن  60عامًا مــن أجــل إقامة
مستوطنة يهودية على خرائبها ،هو
أح ــد الـ ـق ــرارات األك ـثــر عـنـصــريــة التي
أصدرتها املحكمة».
وتابع البيان« :الحكومة اإلسرائيلية
ورئيسها استغلوا هذا القرار من أجل

مواصلة سياسة الهدم ،بينما ّ
يمجد
(بنيامني) نتنياهو استخدام الدولة
لـلـقــوة تـجــاه املــواط ـنــن ال ـعــرب فــي أم
ً
الحيران وقلنسوة» ،مكمال« :الشرطة
اإلســرائـيـلـيــة أثـبـتــت م ــرة ثــانـيــة أنها
تــرى في الجمهور العربي كله عــدوًا،
وأن مــن الـسـهــل الـضـغــط عـلــى الــزنــاد
عـنــدمــا ي ـكــون الـحــديــث عــن مــواطـنــن
عــرب ،في حني يحظى أفــراد الشرطة،
مطلقو ال ـنــار ،بالحصانة مــن جانب
وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة».
كذلك أوضح املركز الحقوقي من مقره
في حيفا ،أنه «في أعقاب القرار بإقامة
املـسـتــوطـنــة ال ـي ـهــوديــة بــاســم حـيــران
ع ـل ــى أراض ـ ـ ــي الـ ـق ــري ــة ،ط ـل ـبــت دائـ ــرة
أراضــي إسرائيل إخــاء سكان القرية
ك ــاف ــة ال ــذي ــن ي ـصــل ع ــدده ــم إلـ ــى ألــف
نسمة ،وه ــدم منازلهم وطــردهــم مرة
أخرى ،وذلك للمرة الرابعة».
وم ـ ـ ـسـ ـ ــاء أم ـ ـ ـ ــس ،ش ـ ـ ـ ــارك امل ـ ـ ـئـ ـ ــات فــي
مـ ـظ ــاه ــرت ــن اح ـت ـج ــاج ـي ـت ــن جــاب ـتــا
ش ـ ـ ــوارع مــدي ـن ـتــي ح ـي ـفــا وال ـن ــاص ــرة
املحتلتني ،ورف ـعــوا خاللهما األعــام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة وال ـ ــافـ ـ ـت ـ ــات امل ـ ـنـ ــددة
بجريمة الهدم .كذلك أغلق املتظاهرون
شارع «بن غوريون›» في حيفا.

ُ
ٌ
ّ
شرطي للعدو (أ ف ب)
شهيد خالل التصدي لتدمير قرية بكاملها كذلك قتل
سقط

ّ
صيادو غزة في شباك البحرية اإلسرائيلية
منذ أن أغرقت بحرية العدو
مـ ــركـ ــب ال ـ ـص ـ ـ ُيـ ــاد م ـح ـمــد
الذي فقدت جثته
الهسيّ ،
فــي بحر غ ــزة ،بــاتــت تطلق
ال ـنــار يوميًا على الصيادين
الفلسطينيين وتعتقل عددًا
ُ
منهم وت ـصــادر مراكبهم،
وذل ــك فــي مساحة صيد ال
تـتـجــاوز سـتــة أم ـيــال بحرية،
ضمن حملة تصعيد تشبه
التي سبقت حروبًا ماضية
غزة ــ عز الدين أبو عيشة
ّ
ع ـلــى شــاطــئ ق ـطــاع غ ـ ــزة ،الـ ــذي يمتد
لـنـحــو  43كـلــم عـلــى الـبـحــر املـتــوســط،
وي ـمــر بـخـمــس م ـحــاف ـظــات ،ويـعـتــاش
منه قرابة ثالثة آالف صياد ،يتجسد
الـ ـحـ ـص ــار ب ـ ـصـ ــورة أب ـ ـلـ ــغ ل ـل ـم ـع ــان ــاة

الفلسطينية .هنا يقع الصيادون في
ش ـبــاك ال ـ ــاءات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـثــاث:
ال قـ ــانـ ــون ي ـح ـم ـي ـهــم مـ ــن ان ـت ـه ــاك ــات
االح ـت ــال ،وال مـســاحــة صـيــد واسـعــة
متاحة لهم ،وال معدات أو أسماك في
منطقة ملوثة بيئيًا.
وتمنع بحرية العدو على الصيادين
الغزيني تـجــاوز مساحة الصيد التي
ّ
حددتها لهم بنحو ستة أميال بحرية
فقط .وهــي مساحة مــن الـنــادر وجــود
األسـ ـم ــاك ف ـي ـهــا ،وإذا وجـ ـ ــدت ،تـكــون
مـ ـح ــددة األنـ ـ ـ ــواع وص ـغ ـي ــرة ال ـح ـجــم.
َ
ف ــي ت ـلــك امل ـس ــاح ــة ال ـض ـي ـقــة ال َي ـســلــم
الصيادون من املالحقة واالنتهاكات،
وهـ ـ ـ ــم ي ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــون يـ ــوم ـ ـيـ ــا لـ ـنـ ـي ــران
رش ـ ــاش ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــزوارق ال ـح ــرب ـي ــة ال ـتــي
ّ
تضيق عليهم تــارة ،وتتلف مراكبهم
وتصادر معداتهم تارة أخرى.
فـ ــي الـ ـخ ــام ــس مـ ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
صدمت بحرية االحتالل قارب الصياد
م ـح ـم ــد الـ ـهـ ـس ــي ( 32ع ـ ــام ـ ــا) ،وب ـع ــد
ب ـح ــث اس ـت ـم ــر ن ـح ــو عـ ـش ــرة أيـ ـ ــام مــن
دون نتيجةّ ،أعلنت عائلته و«نقابة
الـصـيــاديــن» أن ــه استشهد فــي البحر،

ولم يعثر على جثته حتى اليوم .دفع
العدوان على الهسي وزارة العدل إلى
ال ـتــواصــل م ــع عــائـلــة الـشـهـيــد ملـعــرفــة
مـعـلــومــات عـنــه تـمـهـيـدًا لــرفــع دع ــوى
قضائية ضـ ّـد بحرية ال ـعــدو .وعلمت
ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» م ُــن ع ــائ ـل ــة ال ـش ـه ـيــد ب ــأن
املــركــب الــذي أغ ــرق ليس ملكًا البنها.
ك ــذل ــك ف ـ ــإن ن ـق ـي ــب الـ ـصـ ـي ــادي ــن ،نـ ــزار
عـ ـي ــاش ،قـ ــال إن امل ــرك ــب «هـ ــو املــركــب
ال ـثــانــي ضـخــامــة ف ــي ال ـق ـطــاع ،ويبلغ

ُس ّجلت  137حالة اعتقال و37
مصادرة مراكب في عام 2016
طوله  17مترًا وعرضه خمسة أمتار،
ُ
وت ـق ـ ّـدر ثـمــن مـعــداتــه بـنـحــو  150ألــف
دوالر».
وعـ ـ ـ ـ ــدا إغ ـ ـ ـ ـ ــراق امل ـ ـ ــراك ـ ـ ــب وم ـ ـ ـصـ ـ ــادرة
مـعــداتـهــا ،يشتم جـنــود البحرية عبر
م ـك ـب ــرات الـ ـص ــوت ال ـص ـي ــادي ــن ،كــذلــك
ُ
تخترق زوارق العدو شباكهم ،وتطلق
الـ ـن ــار ع ـل ــى م ــول ــدات ـه ــم ال ـك ـهــربــائ ـيــة،

ّ
ول ـيــس أخ ـي ـرًا ُي ـ َـرش ــون بـمـيــاه البحر
الـ ـب ــاردة أو ال ـص ــرف ال ـص ـحــي .زي ــادة
على ذلك ،تمنع سلطات العدو دخول
امل ـ ـ ـ ـ ــواد الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـل ـص ـي ــد م ـ ــن خ ــال
املـ ـع ــاب ــر الـ ـت ــي ت ـت ـح ـك ــم فـ ـيـ ـه ــا ،حـيــث
ال ت ـس ـمــح بـ ــإدخـ ــال ق ـط ــع ال ـغ ـي ــار وال
م ـ ــادة ال ـف ـي ـبــرجــاس امل ـس ـت ـخــدمــة في
ص ـيــانــة الـ ـق ــوارب ،وال ح ـتــى ال ـكــوابــل
املستخدمة فــي رب ــط امل ــراك ــب .وتمنع
أيضًا إدخــال الشباك الخاصة بصيد
األس ـمــاك ،وهــي إج ــراءات دفـعــت عــددًا
من الصيادين إلى ترك مهنتهم ،فيما
تتدنى يوميًا أعــداد الصيادين ،وهي
قد كانت عام  2009تقدر بنحو أربعة
آالف ،فيما وصلت السنة املاضية إلى
قرابة .2500
وك ــان ــت اتـفــاقـيــة أوس ـل ــو امل ـبــرمــة عــام
 1993قد منحت السلطة الفلسطينية
ً
مساحة عشرين ميال بحريًا للصيد
فيها ،لكن االحتالل قلصها إلى ستة
أم ـيــال بـحــريــة وأح ـيــانــا ثــاثــة أمـيــال.
ثمّ ،
ومن ّ
نص اتفاق وقف إطالق النار
فــي نـهــايــة ال ـع ــدوان عـلــى غ ــزة صيف
 2014على أن يسمح االحتالل بزيادة

م ـس ــاح ــة ال ـص ـي ــد إل ـ ــى ت ـس ـعــة أم ـي ــال
كمرحلة أول ــى ،على أن ت ــزداد إلــى 12
الح ـق ــا .لـكــن الـسـتــة أم ـي ــال بـقـيــت كما
هـ ــي ،ويـ ـح ــرم الـ ـصـ ـي ــادون ج ـ ــراء ذلــك
الوصول إلى املناطق التي تكثر فيها
األسماك.
كــذلــك ،أك ــدت تـقــاريــر عــدة أن املساحة
املـسـمــوح الـصـيــد فـيـهــا دائ ـمــا ملوثة
بـ ـسـ ـب ــب امل ـ ـي ـ ــاه اآلس ـ ـن ـ ــة وم ـخ ـل ـف ــات
ّ
مصانع غــزة التي أدت إلــى انخفاض
ّ
الثروة السمكية ،وحــدت من تكاثرها
فــي تلك املـنــاطــق ،مــا يؤثر سلبيًا في
صـ ـح ــة املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وي ـ ـضـ ــرب ق ـط ــاع
ّ
إنـ ـت ــاج األس ـ ـمـ ــاك .ويـ ـق ــول ع ـي ــاش إن
 2016ك ــان «ال ـعــام األس ــوأ فــي الـثــروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة واألعـ ـ ـل ـ ــى فـ ــي ان ـت ـه ــاك ــات
الـصـيــاديــن» ،إذ ُسـجــل اعـتـقــال قــرابــة
 137ص ـ ـيـ ــادًا ومـ ـ ـص ـ ــادرة  37مــرك ـبــا
ب ـم ـعــدات ـهــا ،وإت ـ ــاف خـمـســن ق ــارب ــا،
ً
فضال عن إطالق النار يوميًا وإصابة
تـسـعــن صـ ـي ــادًا ،وه ــو م ــا ي ـنــذر هــذه
السنة بــ«كــارثــة اقتصادية ستصيب
الـصـيــاديــن نتيجة اع ـت ــداءات بحرية
االحتالل املتكررة وشبه اليومية.

خيارات العدو ضد األنفاق :التأجيل ...واالستعداد لضربة استباقية
علي حيدر
أقـ ـ ـ ـ ّـر رئ ـ ـيـ ــس «مـ ـعـ ـه ــد أبـ ـ ـح ـ ــاث األم ـ ــن
الـ ـق ــوم ــي» ،ال ـ ـلـ ــواء ع ــام ــوس ي ــادل ــن،
بضعف فعالية الهجمات الوقائية أو
االستباقية وسط البيئة االستراتيجية
الحالية ،إزاء قدرات حزب الله «األشد
خـطـرًا على إســرائ ـيــل» .ولـفــت إلــى أنه
نتيجة ذلك لم يتخذ صانع القرار في
ت ــل أب ـيــب ح ـتــى اآلن ق ـ ــرارًا بمهاجمة
ال ـح ــزب ،لـكـنــه ت ـســاءل فــي ض ــوء ذلــك:
«هل سيختلف هذا املنطق إزاء حركة
حـمــاس فــي قـطــاع غ ــزة ،وتـحــديـدًا في
مواجهة خطر األنفاق؟».
يــادلــن أكــد أنــه عـنــدمــا يتبلور وضــع
غير محتمل بالنسبة إلــى إســرائـيــل،
فــإن األدوات األكـثــر شـهــرة لديها هي
شــن ح ــرب وقــائـيــة ،أو تــوجـيــه ضربة
اس ـت ـبــاق ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن املـقـصــود
بــالـهـجــوم الــوقــائــي ه ــو املـ ـب ــادرة إلــى
العمل «ضد بناء قــدرات استراتيجية
لـ ـلـ ـع ــدو ب ـن ـح ــو م ـ ـفـ ــاجـ ــئ» ،ف ـ ــي حــن

أن امل ـق ـص ــود بــال ـضــربــة االس ـت ـبــاق ـيــة
«املـبــادرة إلــى شن هجوم ضد العدو،
عـنــدمــا يـتــم ال ـتــأكــد مــن نـيــاتــه تفعيل
قدراته ضد إسرائيل في أقرب وقت».
ولـفــت إلــى أن العنصر الـحــاســم الــذي
يـســاعــد عـلــى ات ـخــاذ ال ـق ــرار يكمن في
توافر معلومات جيدة تؤدي إلى طرح

التصعيد مع غزة يدفع إلى انتظار
مواجهة أو حرب استباقية
ع ــدة ب ــدائ ــل :األول ال ـع ــاج املــوضـعــي
لــأنـفــاق الـتــي تـتـجــاوز ال ـحــدود ،وفي
ه ــذه الـحــالــة يـجــب أن ت ـكــون العملية
مقلصة ،والثاني معالجة شاملة لكل
فتحات األنفاق على مسافة  3ـ  4كلم
من السياج .لكن يدلني الــذي سبق أن
تولى رئاسة «االستخبارات العسكرية
ـ أم ــان» ،توقف عند ما سيترتب على
ه ــذي ــن الـ ـخـ ـي ــاري ــن مـ ــن ت ـص ـع ـيــد بــن
إســرائـيــل وغ ــزة .وه ــو مــا دف ــع األول ــى

إل ــى ت ـطــويــر ب ــدي ــل ث ــال ــث يـسـتـنــد في
جــوهــره إلــى انـتـظــار املــواجـهــة املقبلة
مع االستعداد لتمديد الهدوء.
ورأى رئيس «أبحاث األمن القومي» أن
من املفضل خالل املواجهة املستقبلية
معالجة ظــاهــرة األن ـفــاق عـبــر توجيه
ضــربــة استباقية ،معتبرًا أن التطور
التكنولوجي لكشف أو إلغالق فتحات
األن ـف ــاق يـمـكــن أن يــدعــم ه ــذا الـبــديــل.
وقـ ـ َّـدر أي ـضــا أن ال ـعــامــل امل ـش ـتــرك لكل
هــذه الـبــدائــل هــو أن املــواجـهــة املقبلة،
ً
ً
عــاجــا أو آجـ ــا ،بــاتــت وراء ال ــزاوي ــة.
نتيجة ذلك ،فإن السؤال األكثر أهمية
هــو جــوهــر املــواج ـهــة املـقـبـلــة ،خاصة
أن خــروج إسرائيل من حرب «الجرف
ال ـصــامــد» ب ـت ـعــادل اسـتــراتـيـجــي غير
م ـت ـنــاســق ل ــم ي ـض ـمــن أي ت ـغ ـي ـيــر فــي
األوضاع.
في ضوء هذه املقاربة ،رأى يادلني أن
على إسرائيل توجيه أسئلة أساسية
حول الطريقة ملنع «حماس» من تعزيز
قــدراتـهــا فــي املستقبل ،وه ــل األفـضــل

إن ـه ــاء سـلـطـتـهــا ف ــي غـ ــزة؟ ب ـعــد ذل ــك،
ي ـجــب ف ـحــص م ـســألــة ال ـتــوق ـي ــت ،كما
يرى ،مضيفًا أن التوقيت الحالي يزيد
فرص اشتعال الضفة وأيضًا فلسطني
املحتلة ،حيث تتزايد العمليات ضد
اإلسرائيليني .ولفت في الوقت نفسه
إلى أن التصعيد في غزة يمكن أن يجر
إلى تطورات سلبية في مناطق أخرى،
من دون أن يوضحها.
مع ذلك ،أكد أن كل هذا ال يمنع «العمل
ال ـح ـت ـم ــي ...لـكـنــه ي ـف ــرض االس ـت ـع ــداد
ل ـل ـخ ـط ــوات ج ـ ـي ـ ـدًا» .وف ـ ــي ض ـ ــوء ه ــذا
ال ــواق ــع امل ــرك ــب ،خ ـلــص إلـ ــى أن عـلــى
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل رسـ ـ ــم خـ ــط أحـ ـم ــر ي ـف ــرض
ت ـج ــاوزه م ــن قـبــل «ح ـم ــاس» امل ـب ــادرة
إل ــى شــن هـجــوم وق ــائ ــي ،م ـشــددًا على
أن يـكــون ه ــذا الـهـجــوم قـصـيـرًا وقــويــا
وب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى مـ ـفـ ـه ــوم اس ـت ــرات ـي ـج ــي
واضــح ،ألن «أي خيار آخــر سيجعلنا
ن ــدي ــر ال ـن ـق ــاش ن ـف ـســه ب ـع ــد مــواج ـهــة
أخــرى مع حماس ،وربما أمــام العبني
آخرين على ساحات أخرى».

