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تحليل إخباري

قلق في تل أبيب :ردّ «الجهاد» قادم
علي حيدر
طالبت «حماس» بتسهيل
إحياء انطالقتها في
الضفة مثل «فتح» في
غزة (أ ف ب)

مـ ــع ذلـ ـ ــك ،ق ــال ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة إنـ ـ ــه «ال
(رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني)
نتنياهو وال عـبــاس فــي مــوقــف جيد
مــن أجــل ال ـت ـفــاوض» ،ف ــاألول تواجهه
تحقيقات الفساد وضغوط من اليمني
ضـمــن تـحــالـفــه الـضـيــق مــن أج ــل عــدم
تقديم أي تنازالت ،فيما يواجه الثاني
معارضة داخلية.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،ف ــإن
م ـس ــؤول ــن ف ـي ـهــا ق ــال ــوا إن ج ـ ــزءًا مــن
الـتـعـهــدات ال ـتــي قــدمـتـهــا ال ـحــركــة في
القاهرة «مرهونة بــالـظــروف» ،وإنها

ل ــم ت ـش ــأ أن ت ـع ــرق ــل الـ ـت ــواف ــق بـسـبــب
هــذه الـشــروط ،وخاصة أن تقديراتها
تشير إلى أن اإلسرائيليني ال يريدون
أي اتـفــاق بــأي صيغة مــع السلطة ،ما
يعني أنه «ليس من الضروري تقديم
م ــوق ــف ض ــد شـ ــيء ل ــم ي ـح ــدث ب ـع ــد».
وب ـش ــأن مـشـكـلــة ال ــروات ــب ،أك ــد ه ــؤالء
امل ـس ــؤول ــون أن ال ـحــركــة ك ـمــا الـتــزمــت
اتـ ـف ــاق امل ـص ــال ـح ــة ،ي ـج ــب ع ـل ــى بـقـيــة
األط ـ ــراف ،امل ـشــاركــن وال ـضــام ـنــن ،أن
ي ــوف ــوا ب ــال ـت ــزام ــات ـه ــم ،وأنـ ـه ــا لـيـســت
مسؤولة عن صرف الرواتب للموظفني
بدءًا من هذا الشهر.
وعـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار عـ ـ ــدد مـ ــن إج ـ ـ ـ ــراءات
الـسـلـطــة «الـعـقــابـيــة» ،رغ ــم ق ــدوم عــدد
مــن ال ـ ــوزراء وامل ـســؤولــن مــن حكومة
ّ
«ال ــوف ــاق الــوط ـنــي» لـتـســلــم مهماتهم
طوال األسبوعني املاضيني ،قال نائب
رئيس «حماس» في غزة ،خليل الحية،
إن عـلــى رام الـلــه أن «تــرفــع العقوبات
عن غــزة» ،داعيًا في الوقت نفسه إلى
السماح للحمساويني بإقامة مهرجان
في ذكــرى انطالقة الحركة ( 14كانون
األول املـ ـقـ ـب ــل) فـ ــي ال ـض ـف ــة امل ـح ـت ـلــة،
كما سمح بــذلــك لــ«فـتــح» فــي القطاع.
وطالب الحية بــ«ضــرورة العمل وفق
الشراكة السياسية في الضفة الغربية
وغزة ،وأن يشعر كل مواطن فلسطيني
باملصالحة».
(األخبار)

لم يعد الحديث عن أن «الجهاد اإلسالمي» متمسك بخيار
الرد على مجزرة النفق التي ارتكبها جيش العدو وأدت إلى
استشهاد  14مقاومًا فلسطينيًا ،مجرد تخمني نظري أو
ٍّ
تمن أو حتى تفكير بما ينبغي أن يكون .فقد كشف رئيس
حكومة العدو بنيامني نتنياهو خالل جلسة الحكومة أمس،
عن مستوى القلق الذي ما زال يراود القادة اإلسرائيليني
من هذا السيناريو الذي يبدو أنه ما زال حاضرًا بقوة
ّ
في وعي صناع القرار وأجهزة التقدير في املؤسسة
العسكرية .يعكس كالم نتنياهو عن أن «هناك من ال
يزال يتالعب بفكرة ّ
شن اعتداءات جديدة ضد إسرائيل»
عن معلومات وتقديرات إسرائيلية بأن خيار الرد على
العدو لم يعد وراءنا ،بل يشي كما لو أن لديهم معلومات
تؤكد هذا املسار .ويبدو أن املفهوم السائد في تل أبيب
حول خيارات الرد ،أن ّ
رد «الجهاد اإلسالمي» سيحاول
أن يأخذ بالحسبان مجموعة من االعتبارات التي نتجت
من اتفاق املصالحة والواقع القائم في قطاع غزة .على
هذه الخلفية يحاولون في قيادة الجيش واالستخبارات
اإلسرائيلية محاولة استشراف خيارات عمالنية قد تلجأ
اليها «الجهاد» ...وفق تقدير أن الحركة قد تحاول الجمع
بني الرد املؤلم وعدم التدحرج إلى مواجهة واسعة في غزة.
في السياق نفسه ،أكد تقرير معلق الشؤون العسكرية
في صحيفة «يديعوت احرونوت» ،يوسي يهوشع ،أن
«معلومات استخبارية وصلت إلى املؤسسة األمنية تؤكد
أن الجهاد اإلسالمي يخطط لعملية ردًا على مجزرة النفق.
والتقدير في املؤسسة األمنية أن العملية ستكون على
شكل إطالق صواريخ مضادة للدروع باتجاه إحدى آليات
الجيش أو إطالق صلية صواريخ» .ولفت يوشع إلى أن «هذا
األسلوب مشابه ألساليب حزب الله» ،في اشارة إلى بعض
الردود التي اعتمدتها املقاومة في لبنان ،في مراحل سابقة
والتي أتت بعد مضي فترة زمنية من االعتداء اإلسرائيلي.
أن ّ
يعبر نتنياهو عن هذه املخاوف خالل افتتاح جلسة
الحكومة ،بعد مواقف مشابهة ملنسق شؤون االحتالل في
ّ
املناطق املحتلة ،اللواء يؤاف مردخاي الذي حذر «الجهاد
اإلسالمي» ،من أي رد أو عمل عسكري ضد إسرائيل
على خلفية تفجير النفق قبل أسبوعني ،يعني أن درجة
التوتر بلغت مستوى فرضت عليه توجيه رسالة ردع
مضاد .وتوحي اللغة التي استخدمها كل من نتنياهو
ومردخاي كما لو أن الرد وشيك .في كل األحوال ،يدركون

في تل أبيب أن املعادلة التي تحكم مقاربة حركة الجهاد
لالعتداء اإلسرائيلي ،ال يقتصر فقط على ضرورة أخذ
كلفة االعتداء بالحسبان ،على ردهم إزاء املجزرة التي
ارتكبها جيش االحتالل .بل ينظرون إلى ما جرى أيضًا
من زاوية كلفة عدم ّ
الرد ومفاعيله وتداعياته ،التي قد
تشجع إسرائيل على مزيد من االعتداءات استنادًا إلى
فعالية عوامل الكبح والردع املفترضة التي ستترتب عن
عدم الرد .هذا إلى جانب األبعاد املعنوية والسياسية التي
يمكن أن تترسخ بفعل االمتناع عن الرد في هذه املرحلة
التي ّ
تمر بها القضية الفلسطينية.
انطالقًا من هذه الرؤى والتقديرات ،وما يفترض أنه حاضر
لدى قادة العدو من معلومات استخبارية وتقديراتّ ،
تعهد
ً
نتنياهو مباشرة بالرد «بصرامة كبيرة جدًا على كل من
يحاول أن يعتدي علينا من أي جبهة كانت» ،موضحًا
أن كلمته تقصد «كل طرف ،سواء كانت فصائل مارقة
أو تنظيمات أو أي طرف كان» .وعمد بذلك إلى توسيع
دائرة االستهداف كجزء من محاولة تعزيز صورة الردع
اإلسرائيلية .ويبدو من خالل املوقف الذي أطلقه رئيس
حكومة االحتالل أيضًا ،أنه ما زال يراهن على فعالية
الضغط على حركة «حماس» ،في محاولة إليجاد نوع من
الشرخ بني فصائل املقاومة ،وهو ما َّ
عبر عنه بالقول« :في
كل األحوال ّ
نحمل حماس املسؤولية عن أي هجوم ينطلق
ّ
أو ُينظم ضدنا من ّ قطاع غزة».
مع ذلك ،ينبغي أل يغيب عن تقدير خلفيات مواقف
نتنياهو أيضًا حقيقة أن مأزقه القضائي يتعمق تباعًا،
خاصة أن الخناق يبدو أنه يشتد حول عنقه .في املقابل،
يحاول نتنياهو تقديم نفسه كسيد األمن في املحافظة
على األمن القومي اإلسرائيلي.
وكان مردخاي قد قال في شريط فيديو باللغة العربية،
وزعه مكتبه أول من أمس :إننا «ندرك مؤامرة الجهاد
اإلسالمي ضد إسرائيل ،وهي تلعب بالنار على حساب
سكان غزة ،وعلى حساب املصالحة الفلسطينية واملنطقة
ككل» ،مؤكدًا ّأن الرد سيشمل أيضًا «حماس» .وهو ما
يعني إسرائيليًا أن «قضية النفق» ما زالت تتفاعل في
الساحتني الفلسطينية واإلسرائيلية ،وأن مسألة الرد ما
زالت قائمة ،وتحاول إسرائيل بمختلف السبل املباشرة
وغير املباشرة الحؤول دونها .وليس بعيدًا عن الرسائل
املضادة التي توجهها إسرائيل ،كشف جيش االحتالل،
عن تدريبات على مواجهة مختلف السيناريوات ،ومنها
التدرب على «حرب األنفاق» في داخل قطاع غزة.

تقرير
من جولته اآلسيوية التي يختتمها
في الفيليبني .وفي تغريدة جديدة،
تـ ـن ــاول ال ــزع ـي ــم ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـمــالــي
بـشـكــل م ـب ــاش ــر .وق ـ ــال« :مل ـ ــاذا ُي ـقــدم
ك ـيــم ج ــون ــغ أون ع ـلــى إه ــان ـت ــي مــن
خ ـ ــال ن ـ ُع ـت ــي ب ــالـ ـعـ ـج ــوز ،فـ ــي حــن
أن ــي ل ــن أش ـي ــر إل ـي ــه ي ــوم ــا ع ـلــى أنــه
قصير وبــديــن؟» .وأض ــاف« :حسنًا،
أنــا أح ــاول جــاهـدًا أن أك ــون صديقه
وربـ ـم ــا هـ ــذا ق ــد ي ـح ــدث ي ــوم ــا مـ ــا!».

وعـ ـن ــد س ــؤال ــه ع ــن ه ـ ــذه ال ـت ـغ ــري ــدة
خالل املؤتمر الصحافي في هانوي،
أكــد ترامب أن سعيه لكسب صداقة
كـيــم ل ــم يـكــن م ــن ب ــاب امل ـ ــزاح ،وق ــال:
«ه ـ ـنـ ــاك أم ـ ـ ــور غ ــري ـب ــة ت ـح ـص ــل فــي
الحياة».
في سياق آخــر ،عرض ترامب ،أمس،
وس ــاطـ ـت ــه فـ ــي ال ـ ـخـ ــاف ح ـ ــول بـحــر
الصني الجنوبي الغني باملوارد ،بعد
سنوات من البناء الصيني على جزر
ف ــي امل ـي ــاه امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا .وج ــازف
ب ـعــرضــه امل ـفــاجــئ إق ـح ــام نـفـســه في
الـخــاف املستمر منذ عـقــود ،بإثارة
ّ
رد حاد من الصني ،التي أكدت مرارًا
أن الواليات املتحدة ال دور لها في ما
تصر على أنه سلسلة من الخالفات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة .وق ـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب ل ـلــرئ ـيــس
الفيتنامي تران داي كوانغ« ،إن كان
بــإمـكــانــي امل ـســاعــدة فــي الـتــوســط أو
التحكيم ،فرجاء أبلغوني بذلك ،أنا
وسيط جيد جدًا».
وجـ ــاء ت تـعـلـيـقــات تــرامــب قـبــل بــدء
الــرئ ـيــس ال ـص ـي ـنــي ش ــي ج ــن بينغ
ب ـ ـ ـ ــدوره ف ـ ــي ه ـ ــان ـ ــوي زي ـ ـ ـ ــارة دول ـ ــة
لفيتنام .والحقًا ،أعلنت وكالة أنباء
الصني الجديدة ،أن الصني وفيتنام
تــوصـلـتــا إل ــى «ت ــواف ــق» ح ــول إدارة
ال ـتــوتــرات بينهما فــي منطقة بحر
الصني الجنوبي.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

صفقات في معرض «دبي للطيران»
بقيمة  19.3مليار دوالر
وسط ارتفاع وتيرة االتفاقات التجارية
والـعـسـكــريــة بــن دول الخليج وال ـغــرب،
سـ ّـج ـلــت الـ ـي ــوم األول م ــن م ـع ــرض دبــي
للطيران  ،2017عقود وصلت إلــى 19.3
مليارًا .إذ وقعت شركة «طيران اإلمارات»
(الحكومية) عقدًا مع «بوينغ» األميركية
ل ـص ـنــاعــة الـ ـط ــائ ــرات ال ـت ـج ــاري ــة ،ل ـشــراء
 40ط ــائ ــرة ج ــدي ــدة م ــن ط ـ ــراز «10-787
دريـمــايـنــر» بقيمة تـقــدر ب ـ  15.1مليارًا
دوالر ،وفقًا ملا أعلن رئيس مجلس إدارة
الشركة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.
املـ ـس ــؤول اإلمـ ــاراتـ ــي أكـ ــد خـ ــال مــؤتـمــر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،عـ ـق ــد أم ـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى ه ــام ــش
فعاليات املعرض ،أن «الصفقة ترفع إلى
حوالى  90مليار دوالر القيمة اإلجمالية
لـطـلـبــات (طـ ـي ــران اإلمـ ـ ـ ــارات) م ــن شــركــة
ّ
(بــوي ـنــغ)» .وأض ــاف «مــن املنتظر تسلم
الطائرات الجديدة على مراحل اعتبارًا
من .»2022
من جهته ،صــرح رئيس «بوينغ» كيفن
م ــاك ــال ـي ـس ـت ــر ،ب ــأن ــه ي ـش ـعــر ب ــاالرتـ ـي ــاح
الخ ـت ـي ــار «طـ ـي ــران اإلمـ ـ ـ ـ ــارات» ط ــائ ــرات
«دريـمــايـنــر  ،»10-787وأض ــاف أن هذا
ال ـع ـقــد «ي ـم ــدد شــراك ـت ـنــا ال ـطــوي ـلــة» مع

(أ ف ب)

شــركــة دب ــي وسـيـسـمــح ب ــ«اإلب ـق ــاء على
ع ــدد كـبـيــر م ــن الــوظــائــف ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة».
كذلك قال متحدث ،أمس ،إن وزارة الدفاع
اإلمــاراتـيــة أعلنت عــن صفقة مــع شركة
«لوكهيد مــارتــن» بقيمة ستة مليارات
درهـ ـ ــم ( 1.63م ـل ـي ــار دوالر) لـتـحــديــث
مقاتالت «إف  .»16وذكر املدير التنفيذي
ل ـل ـج ـنــة ال ـع ـس ـك ــري ــة واملـ ـتـ ـح ــدث بــاســم

ال ـقــوات املسلحة اإلمــارات ـيــة ال ـلــواء ركن
طيار عبدالله السيد الهاشمي ،أن هذه
الصفقة تـهــدف إلــى تحديث  80مقاتلة
من طراز «إف .»16
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـشــركــة «روس ـت ــك» الــروسـيــة الحكومية
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،سـ ـي ــرج ــي
تـشـيـمـيــزوف ،أم ــس ،أن «روس ـيــا تجري
مـحــادثــات تمهيدية مــع اإلمـ ــارات حــول
إنـ ـ ـت ـ ــاج مـ ـشـ ـت ــرك ل ـ ـطـ ــائـ ــرة م ــدنـ ـي ــة فــي
اإلم ـ ــارات» ،مضيفًا أن ــه «سـيـتــم تشكيل
مـ ـجـ ـم ــوع ــة عـ ـم ــل ملـ ـن ــاقـ ـش ــة م ـ ــزي ـ ــد مــن
التفاصيل».
ولـفــت إلــى أنــه اجتمع مــع ولــي عهد أبو
ظ ـبــي ،الـشـيــخ مـحـمــد بــن زايـ ــد ،ونــاقـشــا
اإلن ـ ـتـ ــاج امل ـش ـت ــرك ل ـل ـط ــائ ــرة ومـ ـج ــاالت
ً
أخرى للتعاون ،وذكر أن «دوال عديدة في
الشرق األوسط أبدت اهتمامًا بالطائرة،
لكن لــم يتم بعد توقيع عقود مـحــددة»،
مـ ـسـ ـت ــدرك ــا« :م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
وشمال أفريقيا مهمة لنا ،وتشكل نحو
 %48م ــن إج ـم ــال ــي م ـب ـي ـعــات ـنــا املــدن ـيــة
والعسكرية».
(رويترز ،أ ف ب)

