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تحليل إخباري

 ...والفصائل

تحذيرات نتنياهو والجيش :تمهيد للتصعيد أم لتعزيز الردع؟
علي حيدر

ويـبــدؤون بالهتاف ،ثم ينضم إليهم
امل ـ ـ ـ ــارون ف ــي الـ ـط ــري ــق ل ـت ـت ـح ــول إل ــى
مـظــاهــرة ميدانية تنتهي باملواجهة
املباشرة مع قوات االحتالل .لكن هذا
بــات ال يـحــدث كـثـيـرًا ،إذ شـنــت قــوات
االحتالل حملة اعتقاالت واسعة منذ
عام  2014بحق امليدانيني املقدسيني،
وسجنتهم بتهمة تنظيم مظاهرات
أو التحريض.
ثان ،تنشط املرأة املقدسية
من جانب ٍ

فــي تنظيم الــوقـفــات النسائية ،ســواء
فـ ــي م ـ ـيـ ــدان بـ ـ ــاب الـ ـعـ ـم ــود أو ب ــاح ــة
املسجد األقـصــى ،خاصة بعد انتهاء
صالة الجمعة ،وهؤالء يتحركن أيضًا
بحرية ودون عمل رسمي أو تنظيمي،
وكذلك يتعرضن لقمع قوي مثل باقي
ال ـ ـحـ ــراكـ ــات .ك ــذل ــك تـ ـش ــارك ق ـطــاعــات
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ـثـ ــل ذوي االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
الخاصة ،في بعض الفعاليات ،ومنها
أخ ـي ـرًا وق ـفــة احـتـجــاجـيــة ف ــي مــديــان
باب العمود بعدما قتل العدو الشهيد
املبتور القدمني إبراهيم أبو ثريا في
غــزة ،إذ تجمعوا بكراسيهم وحملوا
صور الشهيد.
ومــا يجعل األم ــور أسـهــل فــي القدس
من الضفة وغزة رغم حدوث املواجهة
املباشرة مع االحتالل ،أنها ال تحتاج
إلــى موافقة من السلطة الفلسطينية
أو تشجيع وم ـب ــادرة مــن حــركــة مثل
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،ف ـ ـ ــإذا أراد املـ ـق ــدس ــي أن
يـعـ ّـبــر ع ــن غـضـبــه ال يـنـتـظــر إذن ــا من
أي أحــد ،بل أحيانًا تندلع مواجهات
فــي البلدة القديمة والـقــرى املقدسية
نتيجة أن شبان هذه املناطق صادفوا
م ــرور عـنــاصــر االح ـتــال مــن أمــامـهــم،
فيرمونهم بــالـحـجــارة أو الــزجــاجــات
ال ـح ــارق ــة ،وذلـ ــك حـتــى دون تخطيط
مسبق من الشبان أنفسهم.
وع ـ ـ ــن ضـ ـع ــف الـ ـ ـح ـ ــراك ف ـ ــي الـ ـق ــدس
وال ـب ـل ــدات املـحـيـطــة بـهــا أخ ـي ـرًا ،تــرى
«الـ ـق ــوى الــوط ـن ـيــة واإلس ــامـ ـي ــة» أنــه
ض ـع ـي ــف ،ويـ ــرجـ ــع ال ـس ـب ــب فـ ــي ذل ــك
أح ــد قـيــاديـيـهــا ف ــي ال ـق ــدس سليمان
ش ـق ـيــرات ،الـ ــذي ي ـقــول إن املـقــدسـيــن
لـ ــم ي ـ ــروا ت ـح ــرك ــا ج ـ ــادًا مـ ــن ال ـق ـي ــادة
الفلسطينية ت ـجــاه ال ـق ــرار األمـيــركــي
األخ ـ ـيـ ــر .وي ـض ـي ــف« :لـ ــو أن الـسـلـطــة
قطعت عالقاتها كاملة مع االحتالل،
ً
وانضمت فعال إلى املنظمات الدولية
ولــم تكتف بــالـشـعــارات ،لـكــان املوقف
املـقــدســي الـشـبــابــي مـخـتـلـفــا» .أيـضــا،
يعتمد التفاعل في أراضــي الــ 48على
مــدى تفاعل املقدسيني أنفسهم ،فإذا
ً
لم يكن حراك هؤالء شامال وكبيرًا فلن
يسحب معه أهل الداخل.

َّ
عززت تحذيرات رئيس وزراء العدو اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،من التصعيد العسكري في مواجهة قطاع غزة ،بأن
نشر تقديرات الجيش التي َّقدمها أمام املجلس الوزاري املصغر
(الكابينت) قبل أيام ،كان تعبيرًا عن مخاوف جدية باتت أكثر
حضورًا في املؤسستني السياسية واألمنية اإلسرائيلية ،وهو
ما انعكس أيضًا بمزيد من االستعدادات لدى مستوطني
«غالف غزة» .وقد يكون في التركيز اإلعالمي والسياسي على
هذه األجواء جزء من عملية بناء مشروعية تبرر شن اعتداءات
واسعة ضد القطاع ،في حال تطور الوضع امليداني.
مع ذلك ،يعمد املسؤولون اإلسرائيليون إلى استخدام هذه
التقديرات كجزء من أدوات الضغط التي يمارسها كيان العدو
ضد غزة ،بعد حالة التوتر التي شهدها منذ اإلعالن األميركي
األخير أن القدس «عاصمة إلسرائيل» .ويهدف تبرير نتنياهو
بشأن أن خطر التصعيد ينبع من كون إسرائيل لن تتحمل أي
«تصعيد من حماس» إلى محاولة تقديم الطرف الفلسطيني
كأنه هو الذي يسعى إلى جر املنطقة إلى مواجهة عسكرية
واسعة .وللغاية نفسهاَّ ،
مهد نتنياهو على نحو مدروس
وهادف للقول إن إسرائيل «ستستخدم كل الوسائل من أجل
الدفاع عن سيادتنا وأمننا».
نتنياهو استغل مناسبة تخريج دورة طيارين لتوجيه رسائل
في أكثر من اتجاه يتصل بما يواجه إسرائيل من تحديات
في الجنوب والشمال والوسط .فعلى مستوى الشمال ،كرر
أن «إسرائيل لن تسمح إليران بالتمركز في سوريا من أجل
املس بنا» .وفي مواجهة القطاعَّ ،
حمل املسؤولية مسبقًا لقوى
املقاومة إزاء أي تصعيد ،معتبرًا أن قرار الهدوء في غزة
«مرتبط باملنظمات هناك ،ولن نسمح لحماس بخرق هدوء
سكان الجنوب».
وعامة ،تأتي مواقف رئيس حكومة العدو «التهويلية» باتجاه
القطاع في سياقني :األول مهني والثاني سياسي داخلي .فعلى
املستوى املهني ،لم ينبع الكشف عن تحذيرات قادة الجيش من
خطورة نشوب مواجهة عسكرية مع املقاومة في غزة من فراغ،
لكنها ال تعني بالضرورة أن املواجهة باتت حتمية ،فقد يكون
من الطبيعي عرض مثل هذه التحذيرات أمام املجلس املصغر،
لكنها عادة ما تكون كجزء من مروحة سيناريوات محتملة.
َّ
املحددة
لكن التشديد عليها في وسائل اإلعالم له أهدافه
ََ
واملتصلة بخطة إدارة الصراع القائم .ضمن هذا اإلطار ،هدف
نشر هذا التقدير «املهني» إلى توجيه رسالة باتجاهني :األول

تقديم صورة عن الوضع القائم ومساراته أمام الرأي العام
اإلسرائيلي .والثاني ،وهو األهم ،أنها أيضًا جزء من وسائل
الردع التي تهدف إلى محاولة الضغط النفسي على الطرف
الفلسطيني ،وخاصة مع مقارنة املشهد الحالي بما كان عليه
الوضع عشية الحرب اإلسرائيلية على القطاع عام .2014
اعتمد قادة الجيش ،الذي استند إليه نتنياهو ،في التعبير عن
ّ
مخاوفهم وتقديراتهم إلى أن «تراكم األحداث األخيرة يذكرنا
جدًا بالوقائع التي حدثت قبل الحرب األخيرة على غزة» في
 .2014ومع أنهم يسلمون بحقيقة أن «حماس غير معنية
بمواجهة عسكرية واسعة في هذه املرحلة» ،فإنهم لم يستبعدوا
املفترض .وينبع
نشوب أحداث مختلفة تؤدي إلى هذا التصعيد ّ
هذا التقدير من فكرة أن الوضع داخل غزة «متقلب».
وبرز في املعطيات التي حضرت في تقويم الجيش أمام
املجلس الوزاري وشكلت أساسًا لهذا التقدير «الجمع بني
الحالة اإلنسانية املتفاقمة ،وعدم دفع رواتب املوظفني في
غزة وخيبة أمل الجمهور بشأن تعثر املصالحة إلى جانب
تطورات قضية القدس» .لكنهم أضافوا ،كما ورد في اإلعالم
اإلسرائيلي ما سموه حالة اإلحباط في غزة نتيجة الخيبة من
نتائج املصالحة بني «حماس» والسلطة .ومع أنهم لم يسهبوا
في وسائل اإلعالم كثيرًا حول االقتراحات التي تم تقديمها
ملنع تصاعد هذا املسار ،فإن إعالن أن «الشاباك» عارض
اقتراح السماح لخروج العمال من غزة للعمل في املستوطنات
املحيطة بالقطاع يؤكد تناول هذه القضية ،وخاصة أن من
املفترض حدوث عرض ملروحة من الخيارات خالل الجلسة
بحثًا عن تعزيز عوامل منع التصعيد.
أما على املستوى السياسي الداخلي ،فيشكل التصعيد مع
القطاع ،بتغطية مسبقة من املؤسسة العسكرية ،فرصة مثالية
لنتنياهو لحرف اهتمامات الرأي العام اإلسرائيلي عن فضائح
الرشوة التي تصدرت وسائل اإلعالم خالل األيام السابقة،
ً
وصوال إلى اإلعراب عن عدم خوفه من محاكمة عادلة ،وهو
ما يؤكد التسريبات الصحافية عن أن الشرطة تتجه نحو
تقديم الئحة اتهام بحق نتنياهو ،الذي توجه إلى حاخامات
التيار الديني الصهيوني في محاولة لنيل تأييدهم ،وسيمكنه
ذلك من مواجهة الضغوط التي ستتوالى بعد تقديم الشرطة
توصياتها .هكذا ،لن يكون باإلمكان ،في حال حدوث تصعيد
عسكري ضد غزة بعد تقديرات الجيش التي تم تسريبها
إلى اإلعالم عن إمكانية تدهور الوضع األمني على خلفية
التصعيد ،اتهام نتنياهو بأنه تعمد الدفع نحو هذا املسار
لحسابات خاصة.

تقرير

كانت عملية
«ديمونا» حاسمة في
اتخاذ قرار اغتيال الوزير

رجال وحدة «قيساريا» الذين وصلوا
قبلهم بـيــومــن .وش ــارك فــي العملية
على األراضــي التونسية  26عسكريًا
مـ ــوزعـ ــن بـ ــن ج ـ ـنـ ــود وض ـ ـبـ ــاط فــي
مجموعاتّ .أمــا ليف ،فقاد مجموعة
مؤلفة من ثمانية أفــراد أوكلت إليها
مهمة اقتحام بيت «أبو جهاد».
ف ــي ت ـفــاص ـيــل ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،س ـ ــار قــائــد
املجموعة برفقة جندي آخر موحيني
بأنهما سائحان ،وقد تنكر أحدهما
ّ
ً
بـ ـ ــزي ام ـ ـ ــرأة ح ــام ــا ّع ـل ـبــة ش ــوك ــوال
داخـ ـلـ ـه ــا مـ ـس ــدس ،وملـ ـ ــا وص ـ ــا إل ــى
الـ ـب ــواب ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،أ ُط ـل ـق ــا ال ـن ــار
على الـحــارس األول ،ثم أعطي األمر
ل ـبــاقــي امل ـج ـمــوعــة ب ــاالق ـت ـح ــام ،قبل
أن يستشهد الـحــارس الثاني ومعه
عامل الحديقة.
عـمـلـيــة االغ ـت ـيــال ال ـتــي اع ـتــرفــت بها

ُ
إسرائيل نفذت على مــرأى من زوجة
«أبو جهاد» ،انتصار الوزير ،وأبنائه،
علمًا بأن الوزير واحد من أبرز القادة
ً
الفلسطينيني الذين خاضوا نضاال
ض ــد االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،حـيــث
خـطــط لعملية نـســف خ ــزان «زوه ــر»
عام  ،1955وعملية نسف خط أنابيب
املـ ـي ــاه «نـ ـف ــق ع ـي ـل ـب ــون» عـ ــام ،1965
وع ـم ـل ـي ــة فـ ـن ــدق «س ـ ــاف ـ ــوي» فـ ــي تــل
أبـيــب ع ــام  ،1975وتفجير الشاحنة
املفخخة في القدس عام .1975
كذلك ساهم «أبــو جـهــاد» فــي عملية
اغتيال البرت ليفي وهو كبير خبراء
املـتـفـجــرات اإلســرائـيـلـيــن ومـســاعــده
ف ــي نــاب ـلــس ع ــام  ،1976إض ــاف ــة إلــى
ع ـم ـل ـي ــة دالل املـ ـغ ــرب ــي عـ ـ ــام ،1978
وع ـم ـل ـي ــة ق ـص ــف م ـي ـن ــاء إيـ ـ ــات ع ــام
 ،1979وقصف املستوطنات الشمالية
بـصــواريــخ «الـكــاتـيــوشــا» عــام .1981
ّأما العملية الفاصلة ،فكانت اقتحام
ح ــاف ـل ــة ت ـق ــل م ــوظ ـف ــن فـ ــي «م ـف ــاع ــل
ديمونا» النووي في صحراء النقب،
إذ كان من املفترض أن يؤسر ّ
العمال
ليبادلوا الحقًا ضمن عملية لتحرير
األس ــرى الفلسطينيني .رغــم ذل ــك ،لم
ُيكتب النجاح لعملية املفاعل بعدما
اسـتـشـهــد م ـن ـفــذوهــا ال ـث ــاث ــة ،وقـتــل
أربـ ـع ــة إس ــرائ ـي ـل ـيــن خـ ــال اش ـت ـبــاك
مع جنود االحـتــال الذين اعترضوا
الحافلة قبل وصولها إلى املبنى.

زيارة يلدريم «ال تجبر الخواطر»:
حرد سعودي من «اتفاقية سواكن»
فــي وقــت كــان فيه الرئيس الـتــركــي ،رجــب طيب أردوغـ ــان ،يواصل
ّ
جولته األفريقية ،حط رئيس وزرائــه ،بن علي يلدريم ،في العاصمة
السعودية الرياض .زيارة تزامنت مع ثالثة تطورات منحتها طابعًا
خاصًا :أولها اشتعال جدل سعودي  -سوداني على خلفية «اتفاقية
سواكن» ،وثانيها وصول دفعة جديدة من القوات التركية إلى قاعدة
الريان في الدوحة ،وثالثها تواصل الضغوط على حزب «اإلصالح»
اليمني (إخ ــوان مسلمون) الــذي ال يــزال جناحه القطري  -التركي
ممانعًا االنخراط في جولة جديدة من املعارك .وعلى ما بدا ،أمس،
مــن خــال تصريحات يلدريم ،فــإن مباحثاته مــع امللك سلمان بن
عبد العزيز ،وولي عهده ،محمد ،تخللها توصيل رسائل إلى اململكة
بشأن امللفات املتصلة بتلك التطورات ،إلى جانب التباحث في ملف
ال ـقــدس ،وال ــذي لــم يمنحه الـجــانـبــان أكـثــر مــن دع ــوات مـتـكــررة إلى
«حماية حقوق الشعب الفلسطيني».
ّ
وح ــط رئـيــس الـ ــوزراء الـتــركــي فــي قــاعــدة املـلــك سلمان الـجــويــة بعد
ســاعــات مــن إعــان وزارة الــدفــاع القطرية وصــول «عناصر تابعني
لقيادة الـقــوات املشتركة التركية إلــى قــاعــدة العديد الجوية الـيــوم»،
تمهيدًا لـ«انضمامهم إلى كتيبة طارق بن زياد» .إعالن حمل رسالة
دعم تركية جديدة لقطر ،استباقًا لزيارة يلدريم التي ناقشت «الخالف
الحاصل بني قطر وعــدد من الــدول العربية منذ أكثر من  6أشهر»،
وال ــذي يظهر أن امل ـســؤول الـتــركــي ك ـ ّـرر دع ــوة طــرفــه الـسـعــودي إلى
التراجع عن املطالب «التعجيزية» من قطر ،وال سيما أن أنقرة جددت،
أول من أمس ،اعتبارها أن «األزمة الخليجية قامت على ادعاءات دون
دالئل» ،مؤكدة استمرار جهودها من «أجل حل الخالف».

في ما يتصل باليمن ،قال يلدريم إن مباحثاته تناولت ما سماها
«االضطرابات والحرب الداخلية» في هذا البلد ،إلى جانب التطورات
فــي ال ـعــراق وســوريــا وفلسطني وإســرائ ـيــل ولـيـبـيــا .مـلـفــات تحدث
يـلــدريــم عــن «تـطــابــق وجـهــات نظرنا بشأنها وسـبــل حلها بنسبة
 ،»%90مستدركًا بأنه «توجد تباينات بسيطة في ما يتعلق بكيفية
حــل القضايا» .هــذه التباينات قــد تكون أكبر مما حــاول املسؤول
التركي ،بلهجة دبلوماسية ،تصويرها به ،خصوصًا على صعيد
الـيـمــن ،ال ــذي تـبــدو تــركـيــا ،ومـعـهــا قـطــر ،مهتمتني بعرقلة الخطط
السعودية  -اإلماراتية الجديدة ُامل ّ
عدة له.
وعلى الرغم من اإليجابية التي وسمت تصريحات يلدريم ،والتي
أعلن فيها أن ولــي العهد السعودي سـيــزور تركيا قريبًا ،واصفًا
ً
أجواء من السلبية
زيارته الرياض بأنها «كانت مثمرة للغاية» ،إال أن
ّ
والتوتر أحاطت بزيارة املسؤول التركي .توتر ولده جدل بني الرياض
والخرطوم على خلفية «اتفاقية سواكن» التي تفتح الباب على إقامة
قــاعــدة عسكرية تركية فــي جــزيــرة ســواكــن الـســودانـيــة فــي البحر
األحمر.
وعنونت صحيفة «عكاظ» السعودية ،في عددها أمس ،تغطيتها بهذا
الشأن ،بعبارة «الخرطوم تمنح أنقرة سواكن ..السودان إلى الحضن
التركي» ،مستهلة خبرها بالحديث عن «أطماع تركية في أفريقيا».
وأثــارت تلك التغطية سخط السفارة السودانية في الخرطوم التي
وصفتها بأنها «إساءة واضحة للسودان ولسيادته ولحقه الطبيعي
في إنشاء عالقات مع مختلف دول العالم».
(األخبار)

