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العالم

العالم

سوريا يتضاعف الجهد العسكري الــذي يبذله
الجيش السوري ،مدعومًا بالطائرات الروسية،
في المنطقة المشتركة بين ريفي حماة
الشمالي وإدلب الجنوبي ،التي يسيطر عليها
المسلحون ،ليؤدي إلى نتائج متقدمة .وبينما
يتواصل الحديث عن تأثيرات «المنطقة اآلمنة»
ّ
شرقي الفرات بالعالقة
المزمع إقامتها في
«الروسية ـــ التركية» ومسار «أستانا» ،أعلنت
أنقرة أمس أنها شرعت مع الوفد األميركي
فــي أعــمــال تركيب البنية التحتية لمركز
العمليات المشتركة جنوب تركيا

مواز ،أعلنت وزارة الدفاع
على خط
ٍ
ال ـتــرك ـيــة ،أمـ ــس ،أن ال ـع ـمــل مستمر
لتفعيل «مركز العمليات املشتركة»
املـ ـق ــرر إن ـ ـشـ ــاؤه ف ــي واليـ ـ ــة شــان ـلــي
أورف ـ ـ ـ ــة جـ ـن ــوب ــي ت ــركـ ـي ــا ،لـتـنـسـيــق
اإلجـ ــراء ات التركية ـ ـ األمـيــركـيــة في
امل ـن ـط ـق ــة اآلم ـ ـنـ ــة املـ ــزمـ ــع إن ـش ــاؤه ــا
شـ ــرقـ ـ ّـي ال ـ ـف ـ ــرات .وقـ ــالـ ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة،
ف ــي ب ـي ــان ،إن ـهــا «ش ــرع ــت م ــع الــوفــد
األم ـيــرك ــي ،امل ـك ــون م ــن  6أش ـخــاص،
فــي أع ـمــال تــركـيــب الـبـنـيــة التحتية
ملركز العمليات املشتركة» ،مضيفة
أنــه «ج ــرى تــوفـيــر امل ـعـ ّـدات املتعلقة
بـ ــامل ـ ـه ـ ـمـ ــات ال ـ ـح ـ ـسـ ــاسـ ــة الـ ـخ ــاص ــة
ب ــامل ــرك ــز» .وأش ـ ــارت إل ــى «اس ـت ـمــرار
العمل على تأسيس مركز العمليات
امل ـش ـت ــرك ــة وت ـف ـع ـي ـلــه ب ــأس ــرع وق ــت
م ـم ـك ــن ودون أي تـ ــأخ ـ ـيـ ــر» .وكـ ــان
وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـتـ ــركـ ــي ،خ ـلــوصــي
أك ــار ،قــد عـ ّـبــر ،أول مــن أم ــس ،خــال
م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة ،ع ــن «رغـبـتـنــا
ف ــي ال ـت ـق ــدم وفـ ـق ــا لـ ـ ــروح ال ـت ـحــالــف

ُّ
تواصل تقدم الجيش في ريف إدلب

واشنطن وأنقرة تبدآن
خطوات «المنطقة اآلمنة»
تـمـكــن الـجـيــش الـ ـس ــوري ،ف ــي األي ــام
ال ـث ــاث ــة ال ـف ــائ ـت ــة ،م ــن إح ـ ـ ــراز ت ـقـ َـدم
كبير على املحور املشترك بني ريفي
ح ـم ــاة ال ـش ـمــالــي وإدل ـ ــب الـجـنــوبــي،
حيث سيطر مـســاء يــوم األح ــد على
بلدة الهبيط ،ذات األهمية الكبيرة،
لـكــونـهــا تفتح الـطــريــق نـحــو مدينة
خـ ـ ــان ش ـي ـخ ــون والـ ـط ــري ــق ال ــدول ــي
(دم ـشــق ـ ـ ـ ح ـلــب) .وتـمـكــن أي ـضــا من
الـسـيـطــرة عـلــى قــريــة سـكـيــك شــرقـ ّـي
خان شيخون ،بعد مواجهات عنيفة
مع الفصائل املسلحة .ويشير مسار
العمليات العسكرية إلى أن الجيش
ي ـس ـعــى ل ـل ــوص ــول إلـ ــى مــدي ـنــة خــان
شـ ـيـ ـخ ــون ،كـ ـب ــرى م ـ ــدن ري ـ ــف إدلـ ــب
الجنوبي وأهـمـهــا ،وذل ــك للسيطرة
عليها ،وإح ـكــام الـخـنــاق على مثلث
«ك ـفــرزي ـتــا ـ ـ ـ الـلـطــامـنــة ـ ـ ـ مـ ــورك» في

ريــف حـمــاة الشمالي ،ال ــذي يسيطر
عليه املسلحون أيضًا .وشهدت بلدة
س ـك ـي ــك ،أمـ ـ ــس ،اش ـت ـب ــاك ــات عـنـيـفــة،
إث ــر مـ ـح ــاوالت املـسـلـحــن اس ـت ـعــادة
ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا .وبـ ــاملـ ــوازاة ،وفــي
ت ـحــرك الفـ ــت ،س ـ ّـي ــرت قـ ــوات املــراقـبــة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أول م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،دوري ـ ـ ــة
ع ـس ـك ــري ــة لـ ـه ــا ،مـ ــن ن ـق ـط ــة امل ــراق ـب ــة
التركية في الصرمان في ريف إدلب
ال ـج ـنــوبــي ال ـش ــرق ــي ،ب ــات ـج ــاه نقطة
املــراق ـبــة ف ــي مــديـنــة مـ ــورك ف ــي ريــف
ح ـم ــاة ال ـش ـم ــال ــي ،أي ال ـج ـي ــب ال ــذي
يـسـعــى الـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى عــزلــه
وح ـ ـصـ ــاره .خ ـط ــوة ي ـم ـكــن إدراجـ ـه ــا
في سياق الرفض التركي للتصعيد
العسكري في املنطقة ،والتذكير بأن
األخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـخ ـض ــع الت ـ ـفـ ــاق «خ ـفــض
التصعيد».

يبدو مسار «أستانا»
في ظل التطورات
األخيرة أمام تحديات
كبرى وحساسة

والـشــراكــة االستراتيجية والتحرك
مع حلفائنا األميركيني ،بعد إقامة
مركز العمليات املشتركة املــذكــور»،
ل ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــدرك ب ـ ــأن ـ ــه إذا لـ ـ ــم ي ـح ـصــل
ذل ــك «س ـي ـك ــون ل ــدى تــرك ـيــا أنـشـطــة
وع ـم ـل ـيــات س ـت ـقــوم ب ـهــا بـنـفـسـهــا».
وت ـط ـ ّـرق أك ــار إل ــى امل ـح ــادث ــات الـتــي
جرت مع الوفد العسكري األميركي
الـ ـ ـ ــذي نـ ــاقـ ــش االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ف ـ ــي ت ــرك ـي ــا
ً
أخ ـي ـرًا ،قــائــا« :تـحـ ّـدثـنــا عــن نياتنا
ومخاوفنا وطلباتنا ،وهــم أعــربــوا
ع ــن آرائ ـ ـهـ ــم ،وج ـ ــرى الـ ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى
ات ـف ــاق وت ـفــاهــم ع ـلــى ن ـقــاط م ـحــددة

شهدت بلدة سكيك اشتباكات عنيفة إثر محاوالت المسلحين استعادة السيطرة عليها (أ ف ب)

فــي قـضــايــا إخ ــراج ال ـقــوات الـكــرديــة
من املنطقة اآلمنة ،وسحب األسلحة
ال ـث ـق ـي ـل ــة مـ ـنـ ـه ــم ،ومـ ــراق ـ ـبـ ــة املـ ـج ــال
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوي ،والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق وال ـ ـت ـ ـبـ ــادل
االس ـت ـخ ـب ــاري» .ول ـفــت أك ــار إل ــى أن
«املباحثات تناولت عودة السوريني
املقيمني في تركيا إلى املناطق التي
سيجري تطهيرها من اإلرهاب».
إزاء ذل ــك ،يـبــدو أن ثـمــة تــرابـطــا بني
سياق التصعيد امليداني الحاصل
في إدلب ،وسياق االتفاق األميركي
ـ ـ التركي بشأن «املنطقة اآلمنة» في
ش ــرق ـ ّـي الـ ـف ــرات .إذ ي ـظ ـهــر تصعيد
إدل ـ ـ ــب ،الـ ـ ــذي يـ ـب ــدو ف ـي ــه ال ـح ـض ــور
الــروســي الفـتــا ،كـنــوع مــن الضغوط
التي تمارسها موسكو على أنقرة،
ردًا على ذهاب األخيرة نحو التفاهم
مــع واشـنـطــن فــي مــا يـخــص شــرقـ ّـي
الفرات .وسعت روسيا ،طوال الفترة
ّ
شرقي
املاضية ،إلــى استغالل ملف
الـفــرات لدفع أنـقــرة إلــى التفاهم مع
دمشق على وضع الحدود والعالقة
مع «قسد» ،وملنعها من التفاهم مع
رع ــاة «ق ـســد» األمـيــركـيــن .وطــرحــت
م ــوس ـك ــو ،ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق َّ ،خ ـيــار
العودة إلى «اتفاق أضنة» املوقع بني
دمشق وأنقرة عام  ،1998واالنطالق
مـ ـن ــه نـ ـح ــو الـ ـت ــوص ــل الـ ـ ــى «ت ـف ــاه ــم
جديد» ،إذ يمنح هذا االتفاق أنقرة
حق التوغل مسافة تصل إلــى  5كم
داخــل األراضــي السورية لضرورات
«مــواج ـهــة الـخـطــر اإلره ــاب ــي» .ومــع
فشل الطروحات الروسية ،وتوصل
أنـقــرة الــى تفاهم مــع واشنطن على
املنطقة اآلمـنــة ،يبدو «جـ ّـديــا» حتى
اآلن ،باإلضافة إلى االنهيار السريع
ل ـهــدنــة إدل ـ ــب املـ ـق ــررة ف ــي «أس ـتــانــا
 ،»13والتصعيد الـعـسـكــري الكبير
الــذي تبعها ،يبدو مسار «أستانا»
أمام تحديات كبرى وحساسة .ومع
هذا ،أعلن املتحدث باسم الكرملني،
ديميتري بيسكوف ،يوم أمس« ،أننا
فــي الــواقــع على بعد خـطــوة واحــدة
م ــن وض ــع ال ـل ـم ـســات األخـ ـي ــرة على
العمل على إنشاء لجنة دستورية»،
الفتًا إلــى أن التحضيرات مستمرة
لعقد قمة ثالثية فــي تركيا ،تجمع
األولـ ـ ـ ــى وروس ـ ـيـ ــا وإيـ ـ ـ ـ ــران ،ال ـش ـهــر
املقبل.
(األخبار)

تحليل إخباري

ّ
ّ
ّ
إسرائيل مقيدة في خياراتها :التكيف أو تلقي الصواريخ
علي حيدر
أن ت ـش ـهــد ال ـس ــاح ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
سلسلة عمليات ومحاوالت ينفذها
امل ـ ـقـ ــاومـ ــون ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ضــد
االح ـت ــال ،وف ــي مــواجـهــة إج ــراءات
الـ ـقـ ـم ــع وال ـ ـح ـ ـصـ ــار ،أمـ ـ ــر م ـف ـهــوم
وم ـتــوقــع .لـكــن م ــا يـنـبـغــي الـتــوقــف
ع ـنــده هــو ردة الـفـعــل اإلســرائـيـلـيــة
التي اقتصرت حتى اآلن على تكرار
التهديدات والتوعد بعملية عسكرية
ً
واسعة ،وصوال إلى التبرير الرسمي
لسياسة «ضبط النفس» بأن البديل
هو تساقط الصواريخ .في محطات
ســاب ـقــة ،ل ــم ُي ـسـ ّـجــل ه ــذا املـسـتــوى
مــن «االن ـض ـبــاط» اإلســرائـيـلــي إزاء
مـحــاوالت تنفيذ عمليات أســر في
الـضـفــة أو عـلــى ال ـح ــدود مــع قـطــاع
غ ــزة .أم ــا ال ـي ــوم ،فـقــد أج ـمــل وزي ــر
الـخــارجـيــة اإلســرائ ـي ـلــي ،يسرائيل
كاتس ،الوضع املاثل أمام إسرائيل
بالتأكيد الضمني على محدودية

خياراتها .إذ رأى أن تل أبيب أمام
احـتـمــالــن :أولـهـمــا «الــوضــع الحالي
ال ـ ــذي ن ـ ـ ّ
ـرد ف ـيــه ع ـلــى ك ــل ن ـش ــاط»،
وث ــان ـي ـه ـم ــا االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى «وض ــع
الـحــرب ،حيث ستسقط الصواريخ
على إســرائـيــل ،فيما سنعمل على
هزيمة حماس».
يــاحــظ فــي مــوقــف كــاتــس إق ــراره
بـعــدم وج ــود خـيــارات بديلة يمكن
إس ــرائ ـي ـ َـل ال ـل ـجـ ُ
ـوء إلـيـهــا م ــن أجــل
ردع فصائل املقاومة عــن املـبــادرة
وت ـن ـف ـي ــذ ال ـع ـم ـل ـي ــات أو إخـ ـض ــاع
ال ـق ـطــاع ،م ــن دون االضـ ـط ــرار إلــى
خ ـ ــوض م ــواجـ ـه ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ،عـلـمــا
ب ــأن تــل أب ـيــب وض ـعــت الـكـثـيــر من
الــرهــانــات املماثلة خــال السنوات
املاضية من دون نتيجة .ما يلفت
أيضًا قول كاتس« :اآلن ،سياساتنا
نشدد على الهدوء ونـ ّ
واضحةّ ،
ـرد
ٌ
حديث يستبطن
على كل نشاط».
مـ ـح ــاول ــة مـ ـم ــارس ــة ضـ ـغ ــط عـلــى
الجمهور اإلسرائيلي للتكيف مع

السياسة الـتــي تنتهجها تــل أبيب
حاليًا ،عبر الرد املوضعي املحدود
على نشاطات عمالنية للمقاومة،
وأحـيــانــا االمـتـنــاع عــن امل ـبــادرة إلى
أي ّ
رد جدي كما حصل في اليومني
املــاض ـيــن .ويـتـجـلــى ه ــذا الـضـغــط،
بصورة أوضح ،في التحذير املبطن
م ــن ت ــداع ـي ــات خ ـي ــار ال ـح ــرب على
الــداخــل اإلســرائـيـلــي ،وك ــأن كاتس
يخاطب اإلسرائيليني بالقول :هذه
هي الخيارات املتوافرة لدينا ،فهل
ت ـخ ـت ــارون س ـق ــوط الـ ـص ــواري ــخ أم
الوضع الحالي بسلبياته القائمة؟
أم ـ ــا ب ـخ ـص ــوص م ــا ق ــال ــه ع ــن أن ــه
«قــد تأتي اللحظة التي تقرر فيها
إســرائـيــل أن تعمل بشكل شامل،
وعـنــدهــا لــن تـكــون هـنــاك حصانة
لقادة حماس» ،فليس فيه أي جديد
بالنسبة إلى فصائل املقاومة ،ألنه
في حال املواجهة الشاملة سيكون
كل شيء مفتوحًا على الجبهتني.
إال أن التحدي أمام إسرائيل هو أن

تبادر إلى مثل هذا الخيار ردًا على
عمليات موضعية تنفذها املقاومة،
وهــو مــا لــم تجرؤ عليه حتى اآلن،
نتيجة إدراك ـهــا حجم الثمن الــذي
ستدفعه ،والذي يشكل االستهداف

يعكس حديث كاتس
الكثير من معالم
التحول التي شهدتها
معادلة الصراع

ال ـص ــاروخ ــي لـعـمــق ال ـك ـيــان ال ـقــدر
املتيقن منه.
أما الخيارات البديلة من الحرب فهي
مكلفة أيضًا ،ومن هنا ّ
توجه كاتس
إلــى الجمهور اإلســرائـيـلــي بدعوته

إياه إلى أن يعي حقيقة «أننا نعيش
فــي واق ــع تعمل فيه إســرائـيــل على
تقليص ّقوة حماس ،والقضاء على
تهديد األنـفــاق ،وتحسني األوضــاع
األم ـن ـيــة» .م ـف ــردات تـعـكــس الكثير
مــن مـعــالــم ال ـت ـحــول ال ـتــي شهدتها
معادلة الصراع ،مع منطقة ال تزيد
م ـســاح ـت ـهــا ع ـلــى  365كـيـلــومـتـرًا
ً
م ــرب ـع ــا .إذ بـ ــدال م ــن ال ـح ــدي ــث عن
«تــدم ـيــر» قـ ــدرات امل ـق ــاوم ــة ،تـحــدث
ـاع لـتـقـلـيــص قــوة
ك ــات ــس ع ــن مـ ـس ـ ٍ
«حماس» ،مع ما ينطوي عليه األمر
م ــن إق ـ ــرار ب ـعــدم واق ـع ـيــة األهـ ــداف
ّ
الطموحة في ظل املعادالت القائمة.
ك ــذل ــك ،يـعـكــس حــدي ـثــه ع ــن جـهــود
القضاء على تهديد األنفاق حقيقة
أن إس ــرائ ـي ــل ب ــات ــت ف ــي م ــوق ــع من
يعمل على احتواء تطور تكتيكات
املـقــاومــة الهجومية والــدفــاعـيــة .أما
بخصوص الوضع األمني ،فقد كان
كاتس متواضعًا ودقيقًا ،بإشارته
إلـ ــى أن ث ـم ــة م ـس ــاع ــي لـتـحـسـيـنــه،

فلسطين

المقاومة ترفض طلب الوسطاء
منع «العمليات الفردية»
غزة ــــ هاني إبراهيم
ب ـع ــد ظـ ـه ــور ن ـم ــط ج ــدي ــد مـ ــن أع ـم ـ ّـال
املقاومة على حــدود قطاع غــزة ،تمثل
ّ
في تسلل مقاومني إلى داخل األراضي
املحتلة واالش ـت ـبــاك مــع جـنــود الـعــدو،
ّ
تكثفت ات ـصــاالت الــوسـطــاء مــع حركة
«ح ـ ـمـ ــاس» ف ــي م ـس ـع ـ ًـى م ـن ـهــم إلعـ ــادة
حـ ــدوديـ ــة ،وم ـنــع
«ضـ ـب ــط» امل ـن ـط ـقــة ال ـ ـ ُ
ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــي أع ـط ـيــت طــابـعــا
ف ــردي ــا .وقــالــت م ـصــادر فــي «ح ـمــاس»،
ل ــ«األخ ـب ــار» ،إن التحقيقات الداخلية
التي أجرتها الحركة أخيرًا ّأظهرت أن
«العمليات الثالث األخيرة نفذها أفراد
من الجناح العسكري للحركة بتخطيط
ذات ـ ـ ــي ل ـح ـظ ــي ،ومـ ـ ــن دون ت ـع ـل ـي ـمــات
م ــن ال ـق ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة
للحركة» .كــذلــكّ ،
بينت التحقيقات أن
املـنـفــذيــن «اسـتـخــدمــوا ســاحــا رسميًا
تملكه الحركة ،وهو ما ضاعف احتمال
أن يــؤدي نجاحهم في قتل أحد جنود
االح ـت ــال أو خـطـفــه إل ــى إش ـعــال حــرب
جديدة».
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن
«الوسطاء املصريني واألممني تواصلوا
قبل عيد األضحى مع قيادة حماس في
غزةُ ،وطلبوا توضيحًا حول العمليات
التي نفذت ،وهو ما ردت عليه الحركة
بالتأكيد أنها جرت بشكل منفرد ،وأن
االح ـتــال يتحمل مسؤوليتها بسبب
استمرار الواقع اإلنساني واالقتصادي
الـ ـصـ ـع ــب» .وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ح ــذرت
الحركة مــن أن اسـتـمــرار تلك املصاعب
«ق ــد يـ ــؤدي إل ــى ف ـق ــدان الـسـيـطــرة على
الـ ـح ــدود ،وت ـك ــرار مـثــل ه ــذه العمليات
بشكل مكثف خالل الفترة املقبلة».
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادت «ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس» م ــن
العمليات األخ ـيــرة مــن أج ــل تصعيد
الضغوط على الوسطاء ومن خاللهم
عـلــى ال ـع ــدو؛ إذ إن ـهــا رف ـضــت طلبهم
ً
منعها ،مــؤكــدة أنها «عمليات فردية
ال تتحمل مسؤوليتها قطعيًا ،وليس
بمقدورها مواجهتها في ظل الواقع
الــذي يعيشه سكان القطاع» ،مطالبة
بـ«اإلسراع في إدخال األموال ملصلحة
العائالت الفقيرة ،واإلسراع في تنفيذ
مشاريع الكهرباء».
وتشتكي «حماس» من العقبات التي
يضعها االحتالل أمام إتمام مشاريع
تحسني واقع الكهرباء في غزة والتي

ُ ّ ً
نبهة إلى
تأخر تنفيذها عدة أشهر ،م
تفجر
ـى
ـ
ل
أن ه ــذه املـمــاطـلــة س ـتــؤدي إ
ّ
األوضــاع من جديد .وعلى رغــم تعثر
ع ــدد مــن مـشــاريــع تـفــاهـمــات التهدئة
خــال الفترة األخـيــرة ،إال أن مشاريع
أخ ـ ــرى ك ـب ـيــرة ب ــدأ تـنـفـيــذهــا بــالـفـعــل
داخ ــل الـقـطــاع ،بـمــا فيها ت ـكــرار مياه
ّ
الـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي ،وإم ـ ـ ــداد ال ـغــزيــن
باملياه الـعــذبــة ،إضــافــة إلــى التشغيل
املــؤقــت عـبــر املــؤس ـســات الــدول ـيــة .مع
ذل ــك ،ومــع اق ـتــراب مــوعــد االنتخابات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي أي ـ ـلـ ــول /سـبـتـمـبــر
املقبل ،عاد الفلسطينيون إلى الضغط
على رئيس حكومة االحتالل ،بنيامني

ّ
قرر جيش االحتالل بناء
جدار أمني على حدود
القطاع بشكل عاجل

ن ـت ـن ـيــاهــو ،ب ــإش ـع ــال حـ ـ ــدود ال ـق ـطــاع
ب ــال ـب ــال ــون ــات الـ ـح ــارق ــة ،ب ـه ــدف حمل
العدو على التسريع في إدخال األموال
القطرية ملصلحة العائالت الفقيرة في
غزة .وفي هذا السياق ،ذكرت وسائل
إعـ ــام ع ـبــريــة ،أمـ ــس ،أن ع ــدة حــرائــق
اندلعت في مستوطنات «غالف غزة»
ب ـف ـعــل ال ـب ــال ــون ــات الـ ـح ــارق ــة .وك ــان ــت
ال ـح ـك ــوم ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة قـ ــد وعـ ــدت
بالسماح بإدخال األموال ملصلحة 60
أل ــف أس ــرة فلسطينية فـقـيــرة ،بــواقــع
 100دوالر ل ـكــل أسـ ـ ــرة ،ق ـب ـيــل نـهــايــة
الشهر الجاري.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ذك ـ ــرت مـ ـص ــادر ع ـبــريــة أن
جـ ـي ــش االحـ ـ ـت ـ ــال ق ـ ـ ــرر ب ـ ـنـ ــاء ج ـ ــدار
أم ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــدود الـ ـقـ ـط ــاع بـشـكــل
ّ
عـ ــاجـ ــل ،مل ـن ــع ت ـس ــل ــل الـفـلـسـطـيـنـيــن
نحو املـسـتــوطـنــات .وال ـجــدار الجديد
سيكون بارتفاع  6أمتار وعلى امتداد
 9كيلومترات .وأفــادت القناة العبرية
ال ـ ـ ــ« »12ب ــأن وزارة األم ــن ونتنياهو
ال يـ ـ ــزاالن ي ـب ـح ـثــان ع ــن ت ـمــويــل لـهــذا
املشروع.

ّ
العمليات الثالث األخيرة نفذها أفراد من الجناح
العسكري لـ«حماس» بتخطيط ذاتي (األناضول)

بعدما نجحت املقاومة في فرض
واقع أمني مرتبك في مستوطنات
غالف القطاع ،وفشلت إزاءهــا كل
امل ـ ـحـ ــاوالت لـثـنـيـهــا ع ــن مــواص ـلــة
املـ ـسـ ـي ــرات واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األدوات
الخشنة .لكن الــوزيــر اإلسرائيلي
لم يوضح للجمهور العوامل التي
أدت الى تضييق خيارات حكومته،
ً
وصوال إلى وضعها أمام خيارين
اثنني فقط .إذ إن أي تطرق إلى هذه
العوامل سيكشف بوضوح فشل
السياسة العدوانية والردعية التي
اعتمدتها تل أبيب خالل السنوات
املاضية ضد املقاومة في غزة.
فــي كلمته أيـضــا ،وفــي مــا يعكس
ّ
حجم الضغط الذي خلفته سلسلة
العمليات فــي الضفة والقطاع في
األيـ ــام األخـ ـي ــرة ،ق ــال ك ــات ــس« :لــن
نحتمل الالهدوء في غزة والضفة
ّ ً
محمال حركة «حماس»
الغربية»،
املسؤولية عــن كــل عملية تحدث.
أتى ذلك بعد حديث رئيس الوزراء

اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
خ ــال م ــراس ــم رس ـم ـيــة لعناصر
«ال ـشــابــاك» ،عــن إح ـبــاط أكـثــر من
 600عملية خالل العام املنصرم.
وب ـق ــدر م ــا تـبــاهــى نـتـنـيــاهــو بـهــذا
«اإلنجاز» األمني لـ«الشاباك» ،بقدر
م ــا ع ـك ـســت م ـع ـط ـيــاتــه حقيقتني
أساسيتني :أوالهما حجم املساعي
الـتــي يبذلها الشعب الفلسطيني
في مواجهة االحـتــال ،وثانيتهما
الـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــؤدي ـ ــه ال ـت ـن ـس ـيــق
األمني في مواجهة املقاومة .وفي
ك ــل األح ـ ـ ــوال ،ه ــي تــأك ـيــد لــوجــود
األرضية الشعبية التامة النطالق
مقاومة فاعلة ومتواصلة ،في حال
توفر املقومات املطلوبة لها ،وهو
م ــا تـخـشــاه ت ــل أب ـيــب وواش ـن ـطــن،
وتعمالن على منعه.
إزاء ذلك ،يبدو أن فصائل املقاومة
ّ
شــخ ـصــت ال ـق ـيــد اإلض ــاف ــي ال ــذي
ت ـب ـل ــور ب ـف ـع ــل انـ ـشـ ـغ ــال ال ـق ـي ــادة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذه امل ــرح ـل ــة

ب ــأول ــوي ــة م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ال ــذي
ت ـش ـك ـل ــه الـ ـجـ ـبـ ـهـ ـت ــان ال ـش ـم ــال ـي ــة
ً
وال ـش ــرق ـي ــة ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى إي ـ ــران،
فــي ضــوء تصاعد الـتـطــورات في
الخليج بني الجمهورية اإلسالمية
ً
وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ف ـض ــا عــن
ح ـ ـ ـ ــرص نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ع ـ ـلـ ــى عـ ــدم
الـتــورط في معركة واسعة عشية
االنـتـخــابــات الـعــامــة فــي الـ ـ  17من
أيـ ـل ــول امل ـق ـب ــل ،م ــا دام بــاإلم ـكــان
تفاديها .أدركــت فصائل املقاومة
مفاعيل حضور كل هذه العوامل
مجتمعة فــي وع ــي صــانــع الـقــرار
الـسـيــاســي واألم ـنــي فــي تــل أبـيــب،
الـتــي حــرصــت عـلــى إظ ـهــار املــزيــد
م ــن «االنـ ـضـ ـب ــاط» ف ــي خ ـيــارات ـهــا
االبتدائية ،وأيضًا في موقع الـ ّ
ـرد،
وه ــو م ــا يـمـنــح امل ـق ــاوم ــة مـســاحــة
إض ــاف ـي ــة ل ـل ـمــزيــد م ــن امل ـ ـبـ ــادرات
ال ـع ـمــان ـيــة ،وي ــوف ــر ل ـهــا األرض ـيــة
للذهاب مدى أبعد في مواجهة أي
عدوان إسرائيلي.
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