االثنين  8شباط  2016العدد 2808

العالم

13

فلسطين

إسرائيل واألنفاق :جدوى محدودة ..أثمان مؤلمة
علي حيدر

مصدر عسكري أن املعارك في جبال
ص ـل ــب املـ ـح ــاذي ــة مل ــدي ــري ــة ن ـه ــم فــي
م ـحــاف ـظــة ص ـن ـع ــاء م ـس ـت ـمــرة وس ــط
تقدم للجيش و«اللجان» ،مؤكدًا أنه
جرى أمس طرد املسلحني من معظم
مناطق جبال صلب .وأشــار املصدر
إل ـ ــى أن املـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـح ــة فــي
منطقة قرود وملح ،باتت محاصرة
مــن جـهــة صـلــب وم ــن بقية الجهات
بحكم الجغرافيا ،وبالتالي مقطوعة
عن اإلمدادات .وفي الوقت نفسه ،شن
طيران «التحالف» أربــع غــارات على
فــرضــة نهم ومنطقة ق ــرود ،وهــو ما
يعطي داللــة واضحة على أنــه جرى
طرد املسلحني من تلك املناطق.
أمــا فــي الـجــوف ،فقد قتل عــدد كبير
م ــن ق ـ ــوات «ال ـت ـح ــال ــف» واملـسـلـحــن
خــال التصدي ملـحــاوالت تـقــدم لهم
ف ــي م ــدي ــري ــة خ ــب وال ـش ـع ــف شــرقــي
املـحــافـظــة .وأك ــد «اإلع ـ ــام الـحــربــي»
تـمـكــن الـجـيــش وال ـل ـجــان مــن تدمير
ع ـ ــرب ـ ــة «ب ـ ـ ـ ــرادل ـ ـ ـ ــي» إمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــة بــن
منطقتي السعراء والخليفني التابعة
مل ــدي ــري ــة خ ــب وال ـش ـع ــف ال ـح ــدودي ــة
شرقي الجوف .وشن طيران العدوان
عددًا من الغارات على مديرية الغيل
شمال غرب الجوف.
وفي تطور الفت ،شن طيران العدوان
أم ـ ــس ،سـلـسـلــة غـ ـ ــارات ع ـلــى مــديـنــة
ال ـحــديــدة مستهدفًا أح ـيــاء سكنية،
وأف ــاد مـصــدر فــي املكتب السياسي
التابع لــ«أنـصــار الـلــه» فــي محافظة
الحديدة بأن طيران العدوان قصف
بغارات عدة مبنى املكتب السياسي
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي ال ـح ــي
التجاري وسط املدينة .وسقط عدد
م ــن الـعــامـلــن ف ــي املـكـتــب ب ــن قتيل
وجريح ،في وقت فجر فيه انتحاري
ن ـف ـســه ف ــي شـ ـ ــارع زايـ ـ ــد ف ــي مــدي ـنــة
الـحــديــدة ،مــن دون أن يـتــرك أض ــرارًا
بشرية.

ل ــم تـحـتــج إس ــرائ ـي ــل ،إل ــى اعـ ــان حــركــة
امل ـقــاومــة اإلســام ـيــة «ح ـم ــاس» انـهـيــار
ن ـف ــق ع ـل ــى  7م ــن رج ــالـ ـه ــا ،ك ــي ت ـعــرف
أن ف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة ف ــي غ ــزة تــواصــل
عمليات الحفر .سبق أن اشارت تقارير
إسرائيلية عدة إلى هذه الحقيقة ،التي
ك ــان ــت ومـ ــا زالـ ـ ــت املـ ـق ــاوم ــة تـنـتـهـجـهــا
اس ـت ـعــدادا ملـعــركــة محتملة مــع ال ـعــدو،
وه ــو تـحــد ك ــان وال ي ــزال حــاضــرا امــام
صناع القرار في تل ابيب.
مع ذلك ،فإن استمرار املقاومة في مراكمة
قدراتها بعد العدوان االخير على قطاع
غزة الصيف املاضي ،ومن ضمنها حفر
االن ـف ــاق ،يــأتــي ملـنــع ال ـعــدو مــن تحقيق
هــدفــه االسـتــراتـيـجــي ،املتمثل بتجريد
الـقـطــاع مــن ال ـســاح .اي ـضــا ،ف ــإن املظلة
ال ـتــي وفــرت ـهــا م ـعــادلــة الـ ــردع امل ـت ـبــادل،
برغم تفاوت القوة بني الطرفني ،مكنت
«ح ـمــاس» ،وبقية فصائل املـقــاومــة من
مواصلة مراكمة قدراتها .ومن الطبيعي
أن تــركــز «ح ـم ــاس» عـلــى حـفــر االن ـفــاق،
وذلـ ــك ع ـلــى خـلـفـيــة اس ـت ـخــاص الـعـبــر
من املواجهة االخـيــرة ،وخصوصًا بعد
االنـ ـج ــازات امل ـه ـمــة ال ـتــي حـقـقـتـهــا هــذه
األداة االسـتــراتـيـجـيــة وت ـحــديــدا لجهة
األنفاق الهجومية.
ال ـح ـم ـل ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالعـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
إس ــرائ ـي ــل ،ال ـتــي ت ـم ـحــورت ح ــول خطر
االنـ ـف ــاق ف ــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،اسـتـحـضــرت
ال ـخ ـي ــارات ال ـع ـمــان ـيــة امـ ــام إس ــرائ ـي ــل،
ال ـتــي ي ـن ــدرج مـجـمـلـهــا ض ـمــن عـنــوانــي
الـضــربــات الــوقــائـيــة واالسـتـبــاقـيــة .وملا
كــان مستبعدا امـتـنــاع اإلســرائـيـلــي عن
ش ــن ض ــرب ــات اس ـت ـبــاق ـيــة ،إذا ت ــواف ــرت
م ـع ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـب ــاري ــة م ـ ــرك ـ ــزة ،عــن
عملية وشيكة ستنفذ عبر احد االنفاق.
تبقى املعالجة املـطــروحــة هــي امكانية
شـ ــن جـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو هـ ـجـ ـم ــات وق ــائ ـي ــة
ض ـ ــد االنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق .مـ ــاح ـ ـظـ ــة :الـ ـض ــرب ــات
ال ــوق ــائ ـي ــة ه ــي املـ ـ ـب ـ ــادرة إل ـ ــى ض ــرب ــات
ت ـس ـت ـهــدف عـمـلـيــة ب ـن ــاء قـ ـ ــدرات ال ـعــدو
وتـحــديــدا عندما يتعلق االمــر بقدراته
االستراتيجية من دون وجود اي عالقة
بموعد تفعيل العدو لهذه القدرات .اما
الضربات االستباقية ،فهي املبادرة إلى

مهاجمة العدو ،قبل أن يهاجم ،ويتبلور
ذلك بناء على معلومات تؤكد أو تقدر
بأنه سيهاجم في وقت قريب.
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،ك ـ ــان ل ـل ـه ـج ـمــات ال ــوق ــائ ـي ــة
موقعها االساسي في العقيدة األمنية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وط ـب ـقــت إس ــرائ ـي ــل هــذا
املـ ـفـ ـه ــوم فـ ــي مـ ـحـ ـط ــات عـ ـ ـ ــدة ،أبـ ــرزهـ ــا
ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي فــي سيناء ضمن
الـعــدوان الثالثي عــام  1956ضد مصر،
وتــدمـيــر املـفــاعــل ال ـنــووي الـعــراقــي عــام
 ،1981ومـنـشــأة دي ــر ال ــزور فــي ســوريــا
عـ ــام  ،2007واالع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات امل ـتــواص ـلــة
التي تستهدف عمليات نقل الصواريخ
الـنــوعـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة فــي ســوريــا،
الـتــي تعلن إســرائـيــل أنـهــا فــي طريقها
إلى حزب الله في لبنان.
مــع ذل ــك ،فـقــد نــوقـشــت خ ــال الـسـنــوات
املــاض ـيــة ام ـكــان ـيــة ش ــن عـمـلـيــة وقــائـيــة
واسعة ضد قدرات حزب الله في لبنان،
ّ
لكن قيادة العدو تراجعت وامتنعت عن
تـنـفـيــذ ه ــذا ال ـخ ـيــار لـحـســابــات تتصل
بالكلفة والجدوى.
وال ـس ــؤال امل ـطــروح االن يتمحور حــول
امكانية تبني هذا الخيار ضد االنفاق
وقدرات فصائل املقاومة في غزة؟
م ـه ـم ــا كـ ــانـ ــت املـ ـ ـب ـ ــررات ال ـ ـتـ ــي ي ـج ــري
تـ ــداول ـ ـهـ ــا فـ ــي الـ ـس ــاح ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
واملتصلة بالشرعية الدولية والداخلية
لعملية وقائية ضد القطاع ،فــإن نقطة
االرتكاز االساسية ليبحث صانع القرار
السياسي واالمني في تل ابيب مثل هذا

الـخـيــار ،تـقــوم اوال عـلــى تـقــديــر جــدوى
هذه العملية ومــدى امكانية حذف هذا
التهديد الذي يتراكم ،وفي الوقت نفسه
حجم الكلفة واالث ـمــان الـتــي سيدفعها
صــانــع ال ـق ــرار اإلســرائ ـي ـلــي ،وب ـعــد ذلــك
تأتي االعتبارات االخرى.
فــي ظــل ال ـظــروف الــداخـلـيــة واالقليمية
املحيطة بإسرائيل ،يبدو رئيس حكومة
العدو بينيامني نتنياهو وطاقمه أكثر
حساسية للمبادرة إلى عملية تكرر في
أقصى السيناريوهات نسخة العدوان
االخير على القطاع« ،الجرف الصامد»،
ألنها قد تنطوي على خسائر مؤملة ّمن
دون حلول جذرية للتهديد الذي تمثله
ً
ّ
ستعد العملية دليال
املقاومة في غــزة.
اضــاف ـيــا عـلــى فـشــل الـعـمـلـيــة الـســابـقــة،
وخ ـصــوصــا أن ـهــا ل ــن تـحـقــق أك ـثــر مما
حـ ـق ــق خـ ـ ــال  51ي ــوم ــا مـ ــن ال ـ ـع ـ ــدوان.
وستفتح م ـبــادرة كـهــذه على نتنياهو

يرى نتنياهو أن
مصلحته تكون بتحقيق
أطول فترة ممكنة من
الهدوء مع القطاع
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أب ـ ـ ــواق ال ـي ـم ــن امل ـت ـط ــرف الـ ـ ــذي س ــوف
يطالبه مــن جــديــد بالحسم العسكري
في القطاع.
عـ ـ ـ ــادة مـ ــا ت ـ ـكـ ــون ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـعـ ــدو أك ـث ــر
حـســاسـيــة ازاء قـ ـ ــرارات ب ـشــن عـمـلـيــات
ع ـس ـك ــري ــة تـ ـ ــرى أنـ ـه ــا غـ ـي ــر م ـل ـح ــة وال
ي ــوج ــد مـ ــا يـ ـب ــرر لـ ـلـ ـمـ ـب ــادرة الـ ـف ــوري ــة
ال ـي ـهــا ،وخ ـصــوصــا اذا كــانــت الـنـتــائــج
غ ـي ــر م ـض ـمــونــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـكـلـفــة
وال ـجــدوى ،وال ـعــدوان يـنــدرج ضمن ما
يسمى «ح ــروب الـخـيــار» ،ألن الـعــدو لم
يهاجم وال أحــد يعلم إن كــان سيهاجم
في املدى املنظور.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـب ــدو أن نـتـنـيــاهــو يـ ــرى أن
مصلحته ت ـكــون بتحقيق أط ــول فترة
ممكنة من الـهــدوء مع القطاع ،كتعبير
عن مفعول قدرة الردع اإلسرائيلية التي
عززها – بنظره – في الـعــدوان االخير.
أضف إلى أنه ال يرى أن معالجة الواقع
في القطاع أولوية ملحة ،بغض النظر
عن االثمان في هذه املرحلة ،إال بمقدار
ما يفرضه عليه من تطورات أمنية.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ووفـ ـق ــا ل ــأول ــوي ــات
الـ ـت ــي ي ـت ـب ـن ــاه ــا ن ـت ـن ـي ــاه ــو وط ــاق ـم ــه،
فـ ـ ــإن امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرة إلـ ـ ــى ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـكــريــة
ض ــد االنـ ـف ــاق وال ـق ـط ــاع ،س ـت ــؤدي إلــى
انصرافه عن تطورات تشهدها الجبهة
الشمالية ،في سوريا ،التي تحتل رأس
اهتمامات الـقـيــادة اإلسرائيلية .وهو
م ــا عـبــر عـنــه وزي ــر ال ـطــاقــة امل ـق ــرب من
نتنياهو ،يــوفــال شطاينتس ،تعقيبا
على التطورات امليدانية االخيرة التي
شـهــدهــا الـشـمــال ال ـس ــوري ،بــالـقــول ّإن
ال ـت ـطــورات االخ ـي ــرة فــي ســوريــا تمثل
تغييرا في امليزان االستراتيجي ،وهي
«أخطر استراتيجيا على إسرائيل من
انـفــاق غــزة أو مما يـحــدث فــي لبنان».
وت ــاب ــع ش ـطــاي ـن ـتــس «مـ ــن امل ـم ـن ــوع أن
ي ـخ ـف ــي مـ ـح ــارب ــة داع ـ ـ ــش عـ ــن أع ـي ـن ـنــا
ال ـس ـي ـطــرة االي ــران ـي ــة ع ـلــى س ــوري ــا .ان
نتيجة ذلك على املدى الطويل ّ
تعرض
إس ــرائـ ـي ــل وامل ـن ـط ـق ــة ل ـل ـخ ـط ــر» .ول ـفــت
إل ــى أن ــه «ل ـيــس ب ــال ـض ــرورة ان تـعــرف
إســرائـيــل كــل نفق أو فتحة نفق هناك
جهود ضخمة تبذل من اجل ايجاد حل
تكنولوجي ملواجهة مثل هذا التهديد
تحت االرض».

تقرير

تل أبيب :التنسيق األمني مع القاهرة هو األفضل
واسـ ـت ــول ــى «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» خ ـ ــال شـهــر
نـيـســان املــاضــي عـلــى  17مـلـيــار ريــال
( 85مـلـيــون دوالر) كــانــت فــي خزينة
فرع «البنك املركزي» في املكال ،وبعد
أي ــام فـقــط اقـتـحــم م ـصــارف حكومية
وتجارية ونهب كل ما فيها من أموال.
ووف ـ ــق م ـ ـصـ ــادر م ـح ـل ـيــة فـ ــي مــدي ـنــة
املكال ،يحصل التنظيم على عائدات
مالية كبيرة من خالل فرض الغرامات
واألت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوات ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــار وجـ ـن ــي
ال ـض ــرائ ــب ال ـع ــام ــة وإي ـ ـ ـ ــرادات مـيـنــاء
املكال.
وف ــي سـيــاق ت ـمـ ّـدد تنظيم «الـقــاعــدة»
في محافظة شبوة النفطية في اآلونه
األخ ـ ـيـ ــرة ،وب ـع ــدم ــا أح ـك ــم مـسـلـحــوه
سيطرتهم مطلع الشهر الحالي على
مديرية عزان التجارية في املحافظة،
رافعني األعالم السوداء في شوارعها،
انـتـقــل الـعـشــرات منهم مــن ع ــزان إلــى
مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة
منذ أيام.
وكشفت مـصــادر محلية لــ«األخـبــار»
أن «القاعدة» بات على وشك السيطرة
على مــركــز محافظة شـبــوة النفطية.
وفي ظل تصاعد مخاطر التنظيم في
مــديـنــة عـتــق ،نــاشــدت ق ـيــادة «مـحــور
ع ـت ــق» امل ــوال ـي ــة ل ـل ـس ـعــوديــة «جـمـيــع
املـخـلـصــن وامل ــواط ـن ــن الـتـجـمــع في
عتق لألهمية مع أسلحتهم واإلبــاغ
عن أي معلومات بهذا الشأن».

فيما تعالت األصوات املناشدة بالتحرك من أجل إطالق
ســراح املعتقل في السجون اإلسرائيلية ،محمد القيق،
املضرب عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية ،عقدت
حركتا «حماس» و«فتح» ً
لقاء في الدوحة ،لبحث آليات
تطبيق اتفاق املصالحة الفلسطينية الذي توصلتا إليه
في نيسان .2014
ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة وال ـطــاقــة
اإلسرائيلي ،يوفال شتاينتش ،أول من أمس ،إن الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي «غمر األنفاق على حدود
مصر مع قطاع غزة باملياه ً
بناء على طلب من إسرائيل».
وف ــي ن ــدوة ع ـقــدت فــي مــديـنــة بـئــر الـسـبــع تـطــرقــت إلــى
العالقات اإلسرائيلية املصرية ،أوضــح شتاينتش «أن
التنسيق األمني بني البلدين أفضل من أي وقت مضى»،
على حد تعبيره.
وكانت السلطات املصرية ،قد غمرت باملياه ،في األشهر
امل ــاض ـي ــة ،عـ ــددًا م ــن األنـ ـف ــاق ب ــن ق ـط ــاع غـ ــزة ،بحسب
تـصــريـحــات م ـت ـعــددة ،ص ــدرت ف ــي أوقـ ــات ســابـقــة عن
مسؤولني في الجيش املصري .كذلك ،قلل شتاينتس ،من
شأن تقارير صدرت أخيرًا عن األنفاق بني بالده وقطاع
غ ــزة ،مــوضـحــا أن «مــواطـنــي دول ــة إســرائـيــل بإمكانهم
االطمئنان حيال التهديد الذي تشكله األنفاق على حدود
القطاع» .وربطًا بهذه التصريحات ،قال الجيش املصري،
ي ــوم أم ــس ،إن إح ــدى ال ــدوري ــات الـتــابـعــة ل ـقــوات حــرس
الحدود« ،اكتشفت نفقًا خرسانيًا جنوب منفذ رفح»،
مضيفًا أن «النفق يستخدم فى أعمال تهريب األفــراد
واألسلحة والذخائر على الحدود مع قطاع غزة».

مــن جـهـ ٍة أخ ــرى على الصعيد الفلسطيني ،دعــا نائب
رئـيــس املكتب السياسي لحركة «ح ـمــاس» ،إسماعيل
هنية ،مساء أول من أمــس ،املجتمع الدولي إلى التحرك
الـعــاجــل مــن أج ــل إط ــاق س ــراح مـحـمــد الـقـيــق ،مطالبًا
السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها ،تجاه العمل
الـعــاجــل مــن أجــل تحرير الـقـيــق .وكــانــت محامية هيئة
ش ــؤون األسـ ــرى وامل ـح ــرري ــن (تــاب ـعــة ملـنـظـمــة الـتـحــريــر
الفلسطينية) ،هبة مصالحة ،قد حــذرت من أن املعتقل
محمد القيق «يصارع املوت».
وعلى املستوى السياسي ،التقى وفــدا حركتي «فتح»

و«حماس» ،يوم أمس ،في العاصمة القطرية «الدوحة»،
لبحث آليات تطبيق اتفاق املصالحة الفلسطينية ،وإنهاء
االنقسام الداخلي .وكــان مسؤول العالقات الدولية في
«حـمــاس» ،أسامة حمدان ،قد قــال مساء أول من أمس،
إن هناك جهودًا تبذل في سياق «تحقيق املصالحة التي
ستقود إلــى وح ــدة الـصــف الفلسطيني حــول مشروع
املقاومة».
وفـ ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،ح ـك ـمــت م ـح ـك ـمــة ال ـص ـل ــح فــي
الـ ـن ــاص ــرة ،ع ـلــى ال ـنــائ ـبــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي الـكـنـيـســت
اإلســرائـيـلــي حـنــن الــزعـبــي ،ي ــوم أم ــس ،بالسجن ستة
أشهر مع وقــف التنفيذ بتهمة «إهانة شرطيني» ،وفقًا
مل ـصــادر قـضــائـيــة .وستصبح ه ــذه الـعـقــوبــة نــافــذة في
حال إدانتها بجنحة مماثلة في العامني املقبلني ،وحكم
على الزعبي بتسديد غرامة بقيمة  3000شيكل (750
دوالرًا) .ويأتي هذا الحكم في أعقاب اتهام الزعبي في
السادس من تموز  2014عنصرين عربيني في الشرطة
اإلسرائيلية بأنهما «خــونــة» ،وذل ــك أثـنــاء مـثــول شبان
فلسطينيني من الناصرة أمام محكمة إثر توقيفهم في
تظاهرات للتنديد بمقتل الفلسطيني محمد أبو خضير
الذي أحرق حيًا في الشهر نفسه على يد مستوطنني.
إل ــى ذل ــك ،أعـلـنــت الـشــرطــة اإلســرائـيـلـيــة أن الــرجــل الــذي
طعن جنديًا إسرائيليًا وأصــابــه بـجــروح طفيفة قرب
محطة حــافــات فــي عسقالن يــوم أم ــس ،قبل إصابته
برصاصها ،هو سوداني الجنسية وقضى الحقًا متأثرًا
بجروحه.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

