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العالم

العالم

على الغالف

تراجع إسرائيل عن ّالمواجهة:
نتائج التصعيد تؤسس للمرحلة المقبلة

والمستوطنون يتظاهرون
تحتفل
غزة
ُ

المقاومة تجبر العدو على التهدئة

يحيى دبوق
ال ـتــي ت ـقــع ف ــي ه ــذا املـ ــدى .فبينما
أدخلت املقاومة عسقالن في دائرة
القصف املركز ،تلقى املستوطنون
ف ـي ـهــا أك ـث ــر م ــن  100ص ـ ـ ــاروخ ،مــا
أدى إل ــى مـقـتــل واحـ ــد مـنـهــم على
األق ــل وإصــابــة أكـثــر مــن  70بينها
إصابات خطيرة انتشلت من تحت
أنقاض منازل مدمرة وفق وسائل
إعالم عبرية ،األمر الذي دفع قيادة
«الجبهة الداخلية» إلى الطلب من
السكان الــذيــن ليس لهم مكان في
ال ـغ ــرف امل ـح ـص ـنــة ب ـعــد ام ـتــائ ـهــا،
الـ ـجـ ـل ـ َ
ـوس ف ــي أم ــاك ــن آم ـن ــة داخ ــل
منازلهم .لكن ذلــك لم يلهِ املقاومة
عن ضرورة استهداف «غالف غزة»
ب ــال ـص ــواري ــخ ال ـص ـغ ـيــرة وق ــذائ ــف
الهاون.
ولـ ـ ـع ـ ــدة س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــة،
حافظت املقاومة على منسوب ردها
الـعــالــي أم ــام الـقـصــف اإلســرائـيـلــي
الذي بات مركزًا ضد أهداف مدنية
ل ـج ـعــل ال ـث ـمــن ك ـب ـي ـرًا ع ـل ـي ـهــا ،كما
زادت درجة احتياطاتها والحماية
الشخصية لقيادة املقاومة من أجل
تـجـنـيــب االحـ ـت ــال مـكـسـبــا يتمثل
في اغتيال يحصل به على صورة
ال ـن ـصــر .وي ــؤك ــد امل ـص ــدر نـفـســه أن
أبـ ــرز رس ــال ــة كــانــت امل ـقــاومــة تــريــد
قولها لالحتالل إن ما حــدث يمثل
ً
شكال مصغرًا ألي حرب مقبلة ،وإن
القدرة العسكرية في القطاع ليست
كـمــا ق ـبــل ،وإن ـن ــا يـمـكــن أن نـفــرض
املعادالت.

الجولة الكبرى منذ الحرب
األخيرة انتهت لمصلحة
المقاومة ،في مرة
ثالثة هذه السنة ،بعدما
ّ
وجهت الفصائل كافة
ثالث ضربات نوعية إلى
العدو اإلسرائيلي ،مخرجة
له من «أرشيف اإلعالم
الحربي» ما زاد من صعوبة
الموقف عليه .ولكثر ما
كانت الصورة ّ
جلية ،خرج
مستوطنو «غالف غزة»
في ّمشهد الفت الستنكار
ما حل بهم من جهة،
ورضوخ جيشهم للهدوء...
خوفًا من «مجهول» غير
محسوب له

صعوبة قرار الحرب
ّ
جددت الحاضنة الشعبية للمقاومة ثقتها بها وانطلقت في مسيرات عفوية بعد إعالن التهدئة (آي بي اي)

غزة ــ هاني إبراهيم
م ـش ـه ــد فـ ـ ـ ــارق فـ ــي املـ ــواج ـ ـهـ ــة بــن
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـع ــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ف ـبــإش ـعــال اإلط ـ ــارات
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرات اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ّـج س ـ ـكـ ــان
م ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــات «غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف غـ ـ ـ ـ ــزة»
ع ـل ــى ع ـج ــز ق ـي ــادت ـه ــم ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة أمـ ـ ــام املـ ـق ــاوم ــة بـعــد
ج ــول ــة ق ـت ــال اس ـت ـم ــرت  24ســاعــة،
فــرضــت فيها امل ـقــاومــة معادلتها،
ووجـ ـه ــت ص ـف ـع ــات ق ــوي ــة إل ـ ــى تــل
أب ـيــب ال ـتــي ظ ـهــرت عــاجــزة عــن ّ
رد
نــاجــع ،وب ــاألح ــرى ال ًتملك خططًا
عملية وفـعــالــة ،فـضــا عــن عنصر
املفاجأة بعد إحباط عملية أمنية
«خطيرة» جنوب قطاع غــزة .وفي
املـقــابــل ،خــرجــت تـظــاهــرات عفوية

ّ
وجهت الفصائل
الفلسطينية ثالث صفعات إلى
االحتالل في هذه الجولة
فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء م ـت ـف ــرق ــة مـ ــن ال ـق ـط ــاع
ابـ ـتـ ـهـ ــاجـ ــا بـ ــان ـ ـت ـ ـصـ ــار امل ـ ـقـ ــاومـ ــة،
وف ــرضـ ـه ــا الـ ـتـ ـه ــدئ ــة بـ ـع ــد عـمـلـهــا
بمعادلة «توسيع دائرة النار» وفق
الحاجة.
فبعد أطول اجتماع عقده «مجلس
الوزراء املصغر» (الكابينت) ،وافق
ال ـع ــدو ع ـلــى ال ـت ـهــدئــة م ــع فـصــائــل
املـ ـق ــاوم ــة ،ج ـ ـ ـ ّـراء ت ــدخ ــات عــربـيــة
ودولـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـك ــن م ــن دون ح ـصــولــه
على صورة النصر النهائية ،عقب
ث ــاث صـفـعــات وجـهـتـهــا املـقــاومــة
ضـ ـي ــن،
إل ـ ـيـ ــه خـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــا ّ
ب ــداي ــة بـكـشــف عـمـلـيــة الـتـســلــل في
خانيونس وقتل ضابط كبير ،ثم

استهداف حافلة للجنود بصاروخ
«ك ــورنـ ـي ــت» ،ول ـي ــس أخ ـي ـرًا قصف
مدينة عسقالن املحتلة بصواريخ
جــديــدة أحــدثــت دم ــارًا كبيرًا وأدت
إلـ ــى م ـق ـتــل م ـس ـتــوط ـنــن وإص ــاب ــة
الـ ـعـ ـش ــرات .ك ـم ــا اس ـت ـغ ـلــت «ل ـج ــان
املقاومة الشعبية» الفرصة وأعلنت
م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن ك ـمــن ف ــي شهر
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،ن ــاش ــرة تـصــويـرًا
للعملية املشهورة بـ«كمني العلم».
يـ ـق ــول مـ ـص ــدر ق ـ ـيـ ــادي فـ ــي حــركــة
«ح ـم ــاس» ل ــ«األخ ـب ــار» إن جـهــودًا
قادتها أربع جهات عربية ودولية،
ه ــي م ـصــر وق ـط ــر واألم ـ ــم املـتـحــدة
ودولـ ـ ـ ـ ـ ــة أوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة (ال ـ ـ ـنـ ـ ــرويـ ـ ــج)،
تـ ــوص ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
«مــوافـقــة إسرائيلية» على العودة
إل ــى الـ ـه ــدوء وإنـ ـه ــاء أع ـنــف جــولــة
ق ـتــال مـنــذ نـهــايــة ال ـح ــرب األخ ـيــرة
ع ــام  ،2014األم ــر ال ــذي تــوافــق مع
مــا أعـلـنــت عـنــه «ال ـغــرفــة املشتركة
لفصائل املقاومة» في بيان أمس،
ق ــال ــت فـ ـي ــه إن «جـ ـ ـه ـ ــودًا م ـصــريــة
مـ ـق ــدرة أسـ ـف ــرت ع ــن تـثـبـيــت وقــف
إط ــاق الـنــار بــن املـقــاومــة والـعــدو
ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي» ،مـ ـشـ ـت ــرط ــة أنـ ـه ــا
ستلتزم ما التزم العدو .وجاء هذا
االشـتــراط بسبب أنــه خــال ظهيرة
أمـ ــس تـ ـح ـ ّـددت ال ـثــال ـثــة وال ـن ـصــف
الهدوء ،لكن
عصرًا كموعد لسريان ً
امل ـقــاومــة طـلـبــت تــأجـيــا لساعتني
إلج ــراء مــزيــد مــن الـتـشــاور فــي ظل
م ــواص ـل ــة الـ ـع ــدو ال ـق ـص ــف .ف ــردت
املقاومة باستهداف املــدن املحتلة
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار سـ ـي ــاس ــة «ال ـت ـن ـق ـي ــط
ال ـ ـصـ ــاروخـ ــي» ع ـل ــى م ـس ـتــوط ـنــات
«الـغــاف» ،وذلــك في اختبار فعلي
للموقف اإلسرائيلي من التهدئة.
ي ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــدر ن ـف ـس ــه أن الـ ــرد
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـع ـ ــد ذل ـ ــك
بـ ــاملـ ــواف ـ ـقـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ش ــرط

تواضع أداء ّ
«القبة الحديدية»
أظـهــرت جولة التصعيد األخـيــرة تــواضــع أداء منظومة القبة الحديدية
العتراض الصواريخ ،التي أطلق منها املئات من القطاع باتجاه األهداف
اإلسرائيلية ،مع نجاح اعتراض محدود ،قياسًا بما سبق من جوالت
تصعيد سابقة بني الجانبني .تواضع أداء املنظومة كان واضحًا ،وعدد
اعتراضها كان كبيرًا جدًا ،إذ اعترضت أقل
الصواريخ التي فشلت في
ُ
من  100صاروخ من أصل  ،460أطلقت في اليومني املاضيني من القطاع.
فشل املنظومة وتقلص كفاءتها عما كان يتوقع منها املستوطنون ،دفع
املحللني واملعلقني فــي إسرائيل إلــى البحث عــن األسـبــاب مقابل دفــاع
املؤسسة األمنية عنها .الناطق باسم جيش العدو ،العميد رونن منليس،
أشــار في دفاعه إلــى أن «أداء القبة الحديدية وصــل إلــى حــده األقصى،
وهذا ما يمكن أن تقوم به ،إذ ال أداء محكمًا لدى املنظومة» .كذلك كشفت
تقارير عبرية ،أن الفصائل في غــزة استطاعت العمل هــذه املــرة على
تجاوز املنظومة ،عبر تكثيف الهجمات وتعدد الصليات ،وكذلك العمل
على إطالق الصواريخ من زوايا وأماكن يصعب على القبة تتبعها.
(األخبار)

توقف الصواريخ ،لكن العدو أبلغ
ال ــوسـ ـط ــاء أن أي خ ـ ــرق س ـي ـقــابــل
ب ـ ـمـ ــوجـ ــة ق ـ ـصـ ــف أشـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـت ــي
ح ــدث ــت .جـ ـ ــراء ذلـ ـ ــك ،ت ــم ال ـت ــواف ــق
الداخلي بــن الفصائل على قبول
التهدئة على مبدأ «الهدوء مقابل
الـ ـه ــدوء» ،م ــع األخـ ــذ ف ــي االعـتـبــار
إم ـ ـكـ ــان ع ـ ـ ــودة ال ـت ـص ـع ـي ــد فـ ــي أي
وق ـ ــت ،ألن االح ـ ـتـ ــال تـ ــرك لـنـفـســه
ف ــرص ــة امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة ،وهـ ـ ــو مـ ــا أكـ ــده
الناطق باسم «الجهاد اإلسالمي»
مصعب البريم ،بالقول إن املقاومة

أكـ ـ ــدت ل ـل ـح ـظــة األخ ـ ـيـ ــرة أنـ ـه ــا «ال
تــريــد ه ــدوءًا تـقـلـيــديــا» .والــرســالــة
األش ـ ــد ال ـت ــي أوص ـل ـت ـه ــا امل ـق ــاوم ــة
لـلــوسـطــاء أن ع ــودة االح ـتــال إلــى
«ال ـغ ــدر» يـعـنــي ال ـب ــدء بـقـصــف تل
ّ
أبيب على نحو مركز «كرد أولي».
في هــذا اإلطــار ،قــال رئيس املكتب
الـسـيــاســي لـ ـ «ح ـمــاس» ،إسماعيل
ه ـن ـيــة ،إن «ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
دافع عن نفسه خالل العدوان وسط
احتضان شعبي للمقاومة» ،فيما
أش ــادت الـحــركــة بـ ـ «الــدور املصري

الدؤوب ،والجهود األممية والدور
النرويجي والقطري».
وج ـ ّـراء القصف اإلسرائيلي أمــس،
اس ـت ـش ـه ــد مـ ـس ــاء شـ ـ ــاب وأصـ ـي ــب
 5مـ ــواط ـ ـنـ ــن عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ب ـي ـن ـهــم
م ـق ــاوم ــون ،جـ ــراء قـصــف االح ـتــال
مـ ــوق ـ ـعـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
امل ـ ـطـ ــاحـ ــن وآخـ ـ ـ ــر ش ـ ـمـ ــال ال ـق ـط ــاع
وأرضـ ـ ــا زراعـ ـي ــة شـ ــرق ديـ ــر الـبـلــح
(وس ـ ـ ــط) ،م ــا ي ــرف ــع عـ ــدد ال ـش ـهــداء
إلــى سبعة ،بخالف السبعة الذين
استشهدوا خالل تصديهم لوحدة
الـتـسـلــل .وك ــان مــاحـظــا أن الـعــدو
ّ
تعمد سياسة التحذير قبل قصف
البنايات السكانية تجبنًا إلحداث
م ـج ــزرة ،وذل ــك عــائــد بــدرجــة أولــى
إل ــى ت ـقــديــره أن امل ـق ــاوم ــة ف ــي هــذا
امل ـ ــوق ـ ــف س ـ ـ ــوف تـ ـص ـ ّـع ــد ب ــات ـج ــاه
امل ـ ـ ـ ــدى وال ـ ـنـ ــوع ـ ـيـ ــة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة
وس ــط االحـتـضــان الشعبي الـقــوي
ل ـهــا ،خـصــوصــا أن ـهــا تـعـمــدت منذ
البداية استهداف الجنود بصورة
مباشرة.

استراتيجية ّرد جديدة

ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـت ـج ــرب ــة األخـ ـي ــرة،
يقول مصدر في غرفة «العمليات
املشتركة» لـ «األخبار» ،إن املقاومة
اعـ ـتـ ـم ــدت اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ج ــدي ــدة
للمرة األول ــى فــي تــاريــخ املواجهة
مــع الـعــدو ،وذلــك لتجاوز الضغط
ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ي ـم ــارس ــه االحـ ـت ــال
ب ـت ـك ـث ـيــف ال ـق ـص ــف ع ـل ــى األم ــا ّك ــن
املدنية .هذه االستراتيجية تجلت
ف ــي ت ــرك ـي ــز ال ـق ـص ــف ع ـل ــى مــدي ـنــة
م ـ ـ ـحـ ـ ــددة بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ص ـ ــواري ـ ــخ
ج ــدي ــدة ذات ق ــوة تـفـجـيــريــة ودق ــة
فــي إصــابــة الـهــدف .يـشــرح املصدر
أن الـعــدو فهم أن توسيع املقاومة
مدى الصواريخ ال يعني عشوائية
إط ــاقـ ـه ــا بـ ــل ت ــركـ ـيـ ـزًا ع ـل ــى املـ ــدن

15

عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أفـ ـض ــى
اج ـت ـمــاع «ال ـكــاب ـي ـنــت» ف ــي مــرحـلــة
ما عن ترك التقدير للجيش ليقرر
مــواص ـلــة الـعـمـلـيــة «ك ـم ــا تقتضي
ال ـح ــاج ــة» ،ث ــم ان ـت ـهــى إل ــى الـقـبــول
بــالـعــودة إلــى ال ـهــدوء ،فــي اجتماع
ه ــو األطـ ـ ــول ف ــي ت ــاري ــخ الـحـكــومــة
الحالية ،فقد استمر ســت ساعات
مـتــواصـلــة ،وحـضــره للمرة األولــى
رئيس «املــوســاد» ،يوسي كوهني،
وامل ـس ـت ـشــار ال ـقــانــونــي لـلـحـكــومــة،
أفـيـخــاي مــانــدلـبـلـيــت ،ال ــذي صــرح
ع ـقــب االج ـت ـم ــاع ب ــأن ــه يـعـمــل على
«م ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادة الـ ـسـ ـي ــاس ــة
والـعـسـكــريــة فــي هــزيـمــة الـعــدو في
إطار القانون» ،األمر الذي أوضحته
صحيفة «إسرائيل اليوم» ،بالقول
إن امل ـج ـلــس امل ـص ـغــر «درس طــرقــا
ملعاقبة حـمــاس مــن دون مواجهة
شاملة».
ـض ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك وقـ ـ ــت
ولـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ِ
قـ ـصـ ـي ــر ح ـ ـتـ ــى بـ ـ ـ ـ ــدأت املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاودات
الداخلية ،واالعـتــراف بــأن املقاومة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ه ــي ص ــاح ـب ــة ال ـيــد
العليا وحققت أهدافها خالل هذه
الـجــولــة ،كما تظاهر الـعـشــرات من
مستوطني «غ ــاف غ ــزة» وأغلقوا
ال ـ ـطـ ــرق وهـ ـتـ ـف ــوا ضـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة
وات ـ ـه ـ ـم ـ ــوه ـ ــا ب ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا «جـ ـ ـب ـ ــان ـ ــة»
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ص ـ ــورة ال ـهــزي ـمــة
ال ـت ــي م ـنــي ب ـهــا ال ـج ـي ــش ،م ــا أدى
إلى مصادمات بينهم وبني شرطة
االحـتــال وفــق إذاعــة «ريشت كان»
الـعـبــريــة .فــي املـقــابــل ،ح ــاول وزيــرا
األمــن أفيغدور ليبرمان والتعليم
التنصل من املوافقة
نفتالي بينت ّ
على التهدئة ،إذ ملح ليبرمان ،وفق
القناة «العاشرة» ،إلى أنه الوحيد
الذي عارض االتفاق ،وكذلك ّ
بينت
ك ــذب كــل الـتـقــاريــر ال ـتــي ت ـقــول إنــه
وافـ ـ ـ ـ ــق .وب ـي ـن ـم ــا ن ـق ـل ــت امل ــراسـ ـل ــة
السياسية لقناة «ريشت كــان» أنه
خالل الساعات الست انتقد الوزراء
الجيش ألنه ال يوجد لديه «بدائل
كـ ــاف ـ ـيـ ــة» ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن الـ ـقـ ـي ــادات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ردت ب ــأن ـه ــا «ح ــائ ــرة
بسبب اآلراء املختلفة للكابينت».

ت ـن ـت ـهــي ج ــول ــة ال ـت ـص ـع ـيــد األخـ ـي ــرة
فــي قطاع غــزة بــا تأسيسات فعلية
من شأنها منع ما يمكن أن يعقبها
م ـ ــن ج ـ ـ ـ ــوالت ،ي ـ ـبـ ــدو أن رج ـح ــان ـه ــا
مــرت ـفــع جـ ـ ـدًا ،م ــع أو م ــن دون رغـبــة
الـ ـط ــرف ــن فـ ــي الـ ــوصـ ــول إلـ ـيـ ـه ــا .مــع
ذلــك ،توقف التصعيد ضمن معادلة
«الـ ّهــدوء مقابل الـهــدوء» ،ال يمنع أو
ي ـق ــل ــص م ـفــاع ـيــل ص ـ ــورة االن ـت ـص ــار
الفلسطينية على الــوعــي ،كما خرج
به واقع تبادل الضربات في اليومني
امل ــاض ـي ــن ،وهـ ــي ص ـ ــورة س ـي ـئــة مــن
ناحية تل أبيب وستالحق املسؤولني
اإلسرائيليني لغاية تبادل الضربات
امل ـق ـب ـلــة ،م ــا ل ــم ي ـق ـطــع هـ ــذا ال ـت ـقــديــر
مـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرات ،مـ ــن ش ــأن ـه ــا ال ـتــأس ـيــس
لهدوء طويل األمد ،ما زالت مقدماته
مستعصية على الوسطاء.
نتيجة جــولــة التصعيد كما انتهت
ع ـل ـي ـهــا أم ـ ــس ،مـتـشـعـبــة بــات ـجــاهــن
أس ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن :ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــار
فلسطينية بنسبة عالية جدًا مقابل
ص ــورة انـكـســار إســرائـيـلــي واضـحــة.
وه ــي ص ـ ــورة ،غ ـيــر م ـح ـص ــورة فقط
ب ــامل ـن ـظ ــور ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــل أي ـضــا
وبـ ـشـ ـك ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــي ،ل ـ ـ ــدى الـ ـج ــان ــب
اإلســرائـيـلــي وج ـم ـهــوره ،ال ــذي تلقى
ت ــذكـ ـيـ ـرًا مـ ــع قـ ـي ــادت ــه ح ـ ــول مـ ــا ك ــان
ي ـم ـكــن ،وك ــذل ــك م ــا يـمـكــن الح ـق ــا ،في
ح ـ ــال ت ـ ـطـ ــورت امل ــواجـ ـه ــة وات ـس ـع ــت
دائرتها.
فـ ــي االت ـ ـجـ ــاه الـ ـث ــان ــي ،وه ـ ــو األك ـث ــر
ت ــأثـ ـيـ ـرًا وحـ ـ ـض ـ ــورًا لـ ـ ــدى تـ ــل أبـ ـي ــب،
تــراجــع صدقية إسرائيل وقابليتها
لـ ــدى أع ــدائـ ـه ــا ،إن عـ ـ ــاودت وهـ ــددت
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـخـ ـي ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
م ـ ـقـ ــابـ ــل قـ ـ ـط ـ ــاع غـ ـ ـ ـ ــزة ،مـ ـ ــع حـ ـض ــور
محدودية اإلرادة لديها على الذهاب
بعيدًا في املواجهة ،حتى وإن عمدت
ًَ
فعليا إلى مباشرتها.
ّ
م ـم ــا ت ـش ــك ــل م ــن م ـع ـط ـيــات ووق ــائ ــع
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد م ـ ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا
ال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي امل ـش ـه ــد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ال ـغ ــزي لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة ،م ــن املـفـيــد
اإلشارة إلى اآلتي :تعد هذه الجولة،
األع ـ ـنـ ــف واألكـ ـ ـث ـ ــر اتـ ـس ــاع ــا م ـق ــارن ــة
بـمــا سبقها .مــع ذل ــك ،كــانــت الجولة
مرشحة لالتساع أكثر ،لدى الجانب
الفلسطيني تحديدًا ،وباتجاه طبقة
تصعيد تشمل فــي مــرحـلــة وسيطة
مــديـنـتــي أسـ ــدود وب ـئــر ال ـس ـبــع ،قبل
أن تتطور إلى وسط «إسرائيل» وما
بعدها .أهمية مسارعة كيان العدو
إلى املوافقة على التهدئة ،على رغم
تــأكـيــد وتـهــديــد الـفـصــائــل باالنتقال
إلى دائــرة استهداف أشمل قد تصل
سريعًا إلــى تل أبيب ،معطى كاشف
ل ـل ـمــوقــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي امل ـم ـت ـنــع عــن
التصعيد األمني ،وسيكون حاضرًا
بـ ـق ــوة ل ـ ــدى الـ ـفـ ـص ــائ ــل ،س ـ ــواء ق ــرب
التصعيد املقبل أو بعد ،ومــن شأنه
ً
أي ـضــا أن ي ـكــون ع ــام ــا م ـســاع ـدًا في
البحث عن تسويات إلنهاء ما أمكن
من حصار غزة.
حافظت الفصائل الفلسطينية على
قواعد االشتباك التي أرادت إسرائيل
تـجــاوزهــا والـتــأسـيــس ملــا يـغــايــرهــا،
ع ـب ــر ت ـظ ـه ـيــر نــدي ـت ـهــا ف ــي مــواج ـهــة
الـ ـعـ ــدو واعـ ـ ـت ـ ــداء ات ـ ــه ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مــا
يتعلق بتماثلية الرد على الهجمات.
ن ـج ــاح ،يـتـعـلــق ب ــأص ــل تـثـبـيــت هــذه
القواعد ،التي كانت لتنتهي في حال
تردد املقاومني وامتناعهم عن ردود
تناسبية ،وكذلك يتعلق بما سيأتي
الحقًا من تجاوزات ،إن قرر االحتالل
امل ـج ــازف ــة والـ ــرهـ ــان ع ـلــى م ـت ـغـ ّـيــرات

ق ــد يـ ــرى أن ـه ــا ت ــدف ــع امل ـق ــاوم ــن إلــى
االنكفاء.
كان واضحًا منذ صباح أمس ،إرادة
ال ـت ـه ــدئ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،وت ـح ــدي ـدًا
لــدى رئـيــس حكومة الـعــدو بنيامني
نتنياهو ،وكذلك وزير أمنه ،أفيغدور
ليبرمان .التوجه لديهما ابتداء إلى
تـحــديــد جـلـســة ال ـ ــوزاري املـصـغــر ما
ب ـع ــد ظ ـه ــر أم ـ ــس ،ك ـم ـ ّـا كـ ــان يـحـصــل
في جوالت سابقة ،مثلت إشارة إلى
إرادة ع ـقــد الـجـلـســة ف ــي ظ ــل انـتـهــاء
الـتـصـعـيــد ،بــا مـنــاكـفــات سـيــاسـيــة،
بعد تقديرهما أن املواجهة لن تمتد
ً
طـ ــويـ ــا .ل ـك ــن إص ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
النقاش في ظل التصعيد ،وليس ما
بعد إق ــرار الـتـهــدئــة ،دفــع إلــى تقديم
موعد الجلسة إلى ساعات الصباح
ً
األولى التي امتدت طويال ،وخلصت
إلى إقرار وقف إطالق النار كما كان
ّ
مقدرًا له من البداية.
ال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ،ع ـ ـلـ ــى رغـ ـ ـ ــم كـ ـ ــل مـ ـ ــا صـ ــدر
أمــس مــن مــواقــف متطرفة دعــت إلــى
مــواصـلــة ال ـضــربــات وتـشــديــدهــا في
قطاع غزة ،إن لدى وزراء أو مصادر
سياسية وعسكرية على اختالفها،
أن ق ـ ــرار امل ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزاري املـصـغــر
ج ـ ــاء بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع :إقـ ـ ـ ــرار ت ـه ــدئ ــة مــن
دون معارضة تذكر .بحسب اإلعالم
العبري ،كل الوزراء ،بما يشمل وزير
األم ــن أف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،وصــاحــب
ال ـش ـعــارات املـتـطــرفــة نـفـتــالــي بينت،
واف ـقــوا عـلــى الـتـهــدئــة بــا تحفظات.
وهــو دلـيــل ومـعـطــى مـتـجــددان حــول
ام ـ ـت ـ ـنـ ــاع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـ ــن ال ـت ـص ـع ـيــد
فــي غ ــزة ،عـلــى رغ ــم ص ــورة الـتــراجــع
الـ ـت ــي تـ ـب ــدت ب ـه ــا مـ ــع م ـس ــؤول ـي ـه ــا،
م ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي أن قـ ـ ـ ــرار االم ـ ـت ـ ـنـ ــاع عــن
الـ ـح ــرب ق ـ ــرار اس ـت ــرات ـي ـج ــي ،يــرتـبــط
بـ ــاملـ ــواجـ ـهـ ــة الـ ـش ــامـ ـل ــة ن ـف ـس ـه ــا مــع
غ ــزة وت ـح ــدي ـدًا ع ـمــا ي ـل ـي ـهــا ،وكــذلــك
بارتباطها بساحات تهديد أخــرى،
ّ
يتبي أن املــؤسـســة العسكرية تريد
ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ـي ـهــا ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة،

تراجعت صدقية
إسرائيل لدى أعدائها إن
هددت باستخدام الخيار
العسكري

عـلــى خـلـفـيــة حـجــم الـتـهــديــد الـهــائــل
وت ـنــام ـيــه (ل ـب ـن ــان وسـ ــوريـ ــا) ،وب ـمــا
يفوق أضعاف مضاعفة ،تهديد غزة
وتعاظمه املحدود قياسًا بها.
يـعـنــي ذل ــك ،فــي ه ــذه الـنـقـطــة ،أن كل
التصريحات اإلسرائيلية حول نيات
تـصـعـيــديــة ض ــد ال ـق ـط ــاع وال ـحــديــث
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــرر ع ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة
العسكرية الــواسـعــة ومــا رافـقـهــا من
عــروض وبيانات أشــارت إلــى إمكان
استدعاء احتياط أو استقدام آليات
وم ــدرع ــات إل ــى حـ ــدود ال ـق ـطــاع ،هي
بمجملها جزء ال يتجزأ من تفاوض
إســرائـيـلــي علني مــع الفلسطينيني،
ويهدف إلــى ردعهم مع األمــل بــأن ال
تــذهــب األمـ ــور إل ــى أب ـعــد مـمــا كــانــت
عليه ميدانيًا باتجاه توسيع دائرة
االس ـت ـه ــداف الـفـلـسـطـيـنـيــة .ال ـغــرض
ال ـن ـهــائــي م ــن ه ــذه ال ـت ـه ــدي ــدات ،هي
ال ـت ـهــدئــة نـفـسـهــا ال الـتـصـعـيــد ،كما
ً
ابتداء.
كانت توحي إليه
في املحصلة ،نتيجة تصعيد اليومني
املــاضـيــن ،هــي إظ ـهــار ت ــردد وإرب ــاك
ال ـعــدو أم ــام الـفـصــائــل الفلسطينية،
مــع ظـهــور الخشية اإلســرائـيـلـيــة من
إمـ ـك ــان تـ ـط ــور امل ــواجـ ـه ــة املـ ـح ــدودة
وم ـ ـ ـجـ ـ ــرد ت ـ ـ ـبـ ـ ــادل ال ـ ـ ـضـ ـ ــربـ ـ ــات ،إلـ ــى
االنفالت نحو دائــرة تصعيد أشمل،
ق ـ ــد تـ ــوصـ ــل إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ــرب وم ــواجـ ـه ــة
واسعةّ ،
تبي وربما تؤكد من جديد،
أن إس ــرائـ ـي ــل ال ت ــري ــده ــا وال تـعـمــل

عـلـيـهــا ،بــل وتــؤكــد عمليًا عـلــى منع
مسبباتها .حقيقة ،ستكون حاضرة
لدى الجانب الفلسطيني ،مع أو من
دون مــرحـلــة تـصـعـيــد مـقـبـلــة ،وهــذه
ه ــي إحـ ـ ــدى أه ـ ــم ن ـت ــائ ــج الـتـصـعـيــد
األخ ـي ــر ،ال ـتــي يـمـكــن للفلسطينيني
استغاللها والتأسيس عليها ،للدفع
ق ــدم ــا ب ـت ـســويــات ت ـم ـكــن م ــن رف ــع ما
أم ـك ــن م ــن ح ـص ــار ل ـل ـق ـط ــاع ،ال ـه ــدف
الــرئـيــس للفصائل الفلسطينية في
هذه املرحلة.
فــي تأثير ســاحــات التهديد األخــرى
على املوقف اإلسرائيلي ،قــال عضو
الــوزاري املصغر ،يوفال شتاينتس:
«يبدو أن إطالق النار تراجع ،فنحن
غـيــر مـعـنـيــن ب ــاالن ـج ــرار إل ــى ح ــرب،
وأن ــا ال أسـتـطـيــع ال ـقــول إن أح ـدًا في
إس ــرائ ـي ــل ل ــدي ــه ح ــل س ـح ــري لـقـطــاع
غ ـ ـ ـ ـ ــزة» .وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :املـ ـ ـع ـ ــرك ـ ــة الـ ـت ــي
نديرها مقابل تعاظم إي ــران وحــزب
الله فــي الشمال ،أهــم بأضعاف مما
ه ــو ال ـت ـهــديــد ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة ،ول ــدى
(الـكــابـيـنــت) رأي مـشـتــرك واح ــد ،في
مـنــع ال ـحــرب وال ـت ــده ــور ،س ــواء لــدى
املـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي أو امل ـس ـت ــوى
العسكري» .كالم الوزير صحيح ،وال
يبعد أن يكون تهديد حــزب الله في
الشمال ،في سوريا ولبنان ،أحد أهم
العوامل التي منعت حرب إسرائيلية
ش ــامـ ـل ــة ضـ ــد قـ ـط ــاع غ ـ ـ ــزة ،لـ ـك ــن فــي
الوقت نفسه ،لو لم تكن املواجهة مع
غزة ذات ثمن غير محمول ،مع غياب
أيضًا للجدوى والـقــدرة على تحمل
تبعاتها في مرحلة ما بعد الحرب،
لكانت إسرائيل لجأت إلــى الـعــدوان
ال ــواس ــع ب ــا ت ـ ــردد ،ل ـيــس ف ـقــط ضــد
الفلسطينيني وإنـهــاء تهديدهم ،بل
أيضًا في سياق التحضير والتأثير
وال ـ ـ ـ ــردع ع ـل ــى ال ـت ـه ــدي ــد ال ـش ـم ــال ــي،
الهادف إلى تظهير القدرة واالقتدار،
وم ـس ــاع ــدة امل ـس ــاع ــي وال ـج ـه ــود فــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة تـ ـه ــدي ــد الـ ـس ــاحـ ـت ــن ،فــي
سوريا ولبنان.
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