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العالم

فلسطين

الشد
قبل أن ينقطع حبل ّ
بين المقاومة واالحتالل
تسارع العمليات الصغيرة يقود إلى المواجهة
في حال بقي حصار غزة أو انحسرت خيارات نتنياهو
علي حيدر
ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة خ ـ ــال أيـ ـ ـ ــام ،يـشـهــد
قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات إس ــرائ ـي ـل ـي ــة
واض ـح ــة ،وال ـس ـبــب أن ق ــوة عسكرية
ت ــاب ـع ــة ل ـج ـيــش الـ ـع ــدو ك ــان ــت تــؤمــن
ع ـم ـل ـيــات ص ـي ــان ــة ل ـل ـس ـيــاج ال ـفــاصــل
مـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع ،تـ ـع ــرض ــت ،ي ـ ــوم أمـ ــس،
لنيران قناص فلسطيني قرب منطقة
كيسوفيم (ج ـنــوب) أدت إل ــى إصــابــة
أح ــد الـجـنــود ب ـجــراح خـطـيــرة .ووفــق
الـ ــروايـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ،فـقــد
أعقب الحادثة ّ
رد إسرائيلي أدى إلى
اسـتـشـهــاد أح ــد عـنــاصــر االسـتـطــاع
فــي كـتــائــب ال ـق ـســام (حــركــة ح ـمــاس)،
وما لبثت الحركة أن حذرت من تكرار
«هذه الحماقات» ،ودعت إلى اجتماع

نتنياهو أمام خيارين
جربها أو
صعبين إما تكرار ردود ّ
الضعف أمام خصومه
للفصائل من أجل تباحث املوقف.
ت ـ ـكـ ــرار ال ـ ـ ـحـ ـ ــوادث األمـ ـنـ ـي ــة مـ ــع غ ــزة
يعيد طــرح التساؤالت عن السياقات
التي تندرج ضمنها ،ومــدى عالقتها
بـ ـ ــال ـ ـ ـظـ ـ ــرف ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ــي
اإلســرائ ـي ـلــي ،وأي ـضــا بــواقــع املـعــانــاة
في غزة ،التي يظهر أن هناك محاولة
لـتـكــريـسـهــا ،ب ــل تـحــويـلـهــا إل ــى م ــادة
ابتزاز للمقاومة.
مـ ــا ي ـم ـي ــز ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـف ـل ـسـط ـيـن ـيــة
واالعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة ،عـلــى حـ ّـد
س ــواء ،أنها تـجــري ،حتى اآلن ،ضمن
وت ـي ــرة مـنـخـفـضــة .ف ـفــي املـ ــرة األول ــى
عثر على بقايا ص ــاروخ فــي جنوبي
األراض ـ ـ ـ ــي امل ـح ـت ـل ــة ،وانـ ـحـ ـص ــر الـ ــرد
اإلسرائيلي باستهداف مواقع في غزة
مــن دون سقوط خسائر بشرية .لكن
موقف أمس كان تصاعديًا .وليس من
باب املصادفة أن يكون تبادل النيران
ضمن هذا السقف فقط (قنص مقابل
قـصــف ع ـشــوائــي) ،بــل يـعــود ه ــذا إلــى
عوامل مؤثرة في قــرار الطرفني .فمن
الجهة الفلسطينية ال يــريــد أحــد في
ه ــذه املــرح ـلــة ال ــذه ــاب نـحــو مــواجـهــة
واس ـ ـع ـ ــة ،لـ ـك ــن يـ ـصـ ـع ــب ،فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه ،على املقاومة التسليم بتكريس
الوضع القائم ،وابتزازها به.
بني هذين ّ
الحدين ،قد تكون الحوادث
األمـ ـنـ ـي ــة م ـ ـحـ ــددة األهـ ـ ـ ـ ــداف ،وي ـم ـكــن
وضعها ضمن إطار الضغط العسكري
املضبوط من أجل تحريك مسار إعادة
اإلعـ ـم ــار .وف ــي كـلـتــا ال ـحــال ـتــن ،يـبــدو
أن الــرهــان الفلسطيني هــو أال تــؤدي
هــذه الـحــوادث إلــى انفجار واس ــع ،ما
يعني أن هذه العمليات هي أقرب إلى
الرسائل.
وبــرغــم أن العمليات املتقطعة تشكل
عامل ضغط على الواقع اإلسرائيلي
ف ـ ـ ــي ك ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــروف ،فـ ـ ـ ـ ــإن الـ ـحـ ـمـ ـل ــة
االنـتـخــابـيــة الـتــي تشهدها إســرائـيــل
ت ـض ــاع ــف م ـف ــاع ـي ــل ه ـ ــذه ال ـض ــرب ــات
املـ ـ ـح ـ ــدودة ف ــي الـ ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة .وم ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن ي ـك ــون
ه ــذا االع ـت ـبــار حــاض ـرًا ل ــدى األط ــراف
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـتــي ق ــد ت ــرى ف ــي هــذا
الـ ـظ ــرف ال ــداخ ـل ــي م ـنــاس ـبــة مل ـحــاولــة
ال ـتــأث ـيــر ف ــي الـ ـق ــرار اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أو

اإلقليمي ،املتصل بمواصلة الحصار
على الـقـطــاع ،باعتبار أنـهــا عمليات
ت ـعــزز مـقــولــة إخ ـف ــاق أهـ ــداف الـحــرب
األخيرة إسرائيليًا.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ي ـق ــف اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
مــواجـهــة ه ــذه ال ـح ــوادث بــن عاملني
يضبطان حركته في املـبــادرة والــرد،
فهو ال يريد استدراجه إلــى مواجهة
واسـ ـع ــة يـ ـ ــدرك أنـ ــه ل ــن يـسـتـطـيــع أن
يحقق فيها أكثر ّ
مما جناه من معركة
اس ـت ـم ــرت أك ـث ــر م ــن سـبـعــة أســاب ـيــع،
كذلك سيجد رئيس حكومة االحتالل،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،نـفـســه ،ف ــي حــال
ت ــدح ــرج ــت األمـ ـ ـ ـ ــور نـ ـح ــو م ــواج ـه ــة
واس ـعــة ،أم ــام خـيــاريــن :إمــا تـكــرار ما
َّ
جربه سابقًا ،وهو أمر سيسجل عليه
في كل املستويات ،وإما الذهاب نحو
خ ـيــارات أكـثــر درامــاتـيـكـيــة ال تتالءم
وال ــرؤي ــة االسـتــراتـيـجـيــة لــه فــي هــذه
املرحلة.
رغ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،ال ي ـس ـت ـط ـي ــع ن ـت ـن ـيــاهــو
ت ـج ــاوز ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ،وإن كــانــت
متقطعة وم ـحــدودة ،ألسـبــاب ردعية
وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،إذ ت ـ ـ ـ ــدرك الـ ـقـ ـي ــادت ــان
السياسية والعسكرية فــي تــل أبيب
أن ع ـ ــدم الـ ـ ــرد ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى رس ــال ــة

حذرت «حماس»
ّ
من تكرار
«الحماقات
اإلسرائيلية»
ودعت إلى
اجتماع للفصائل
للتباحث في
الموقف
(آي بي ايه)

ضعف قــد تــدفــع إلــى تشجيع الطرف
املقابل على تكثيف الـضــربــات ،وهي
أيضًا رسالة ضعف سياسية داخلية
ل ـخ ـصــوم ن ـت ـن ـيــاهــو وم ـنــاف ـس ـيــه .من
ه ـ ـنـ ــا ،ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم خ ـ ـي ـ ــارات األخـ ـي ــر
ال ـع ـمــان ـيــة ،وت ـقــديــم نـفـســه ع ـلــى أنــه
«ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي الـ ـ ـح ـ ــازم» فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بــاألمــن اإلســرائ ـي ـلــي ،وإف ـه ــام الـطــرف
الـفـلـسـطـيـنــي أن ه ـن ــاك أث ـمــانــا مــؤملــة

ق ــد ت ــردع ــه .ف ــي ال ـخ ــاص ــة ،ي ـب ــدو أن
الطرفني يسيران على حافة االنــزالق،
مع سعي كل منهما إلــى أال يتدحرج
نـ ـح ــو م ــواجـ ـه ــة واس ـ ـع ـ ــة ،وأم ـل ـه ـم ــا
أن ي ـح ـقــق ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــدر ،م ــن ال ـض ـغــط
العسكري املحدود ،أهدافهما .لكنهما
ال ينسيان الخطوط الحمر التي في
حال تجاوزها طرف ما ،سيجد اآلخر
نفسه مضطرًا إلــى التصعيد .وأكثر

مــا ينطبق هــذا على نتنياهو نفسه،
الــذي إذا اكتشف أن مساره انحداري
بمستوى يهدد مستقبله فــي رئاسة
الحكومة ،فإنه قد يتجه إلى اعتداءات
واس ـع ــة عـلــى ال ـســاحــة الفلسطينية،
وتحديدًا كأنه في موقع الرد والدفاع،
ع ـل ـم ــا بـ ــأنـ ــه لـ ــم ي ـخ ـس ــر امل ـش ــروع ـي ــة
الــداخ ـل ـيــة ل ـهــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـخ ـيــارات
كليًا.

تحضيرات تتسارع للقمة المصرية ـ القطرية
تتسارع وتيرة التقارب
القطري ـ المصري ،إذ
ُتبحث بنود المصالحة
بالتفصيل على
المستويات األمنية
واإلعالمية ،قبل عقد
لقاء القمة ،لكن
«اإلخوان» يتخوفون من
نتائج هذه المصالحة،
مع أنهم يتحدثون عن
«تنازالت مصرية»

بــرغــم أن لـقــاء الـقـمــة بــن الرئيس
امل ـص ــري ،ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي،
وأمير قطر ،تميم بن حمد ،ليس
مؤكدًا موعده ،ال يزال العمل على
تسخير األج ــواء الــازمــة إلنـجــاح
الـ ـقـ ـم ــة ،ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة س ـع ــودي ــة،
ُ
ق ــائـ ـم ــا .فـ ــي س ـب ـي ــل ذل ـ ـ ــك ،ك ـش ــف
عـ ــن لـ ـق ــاء رئـ ـي ــس االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الـ ـقـ ـط ــري ــة ،أحـ ـم ــد بـ ــن ن ــاص ــر بــن
جـ ـ ــاسـ ـ ــم ،عـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن
امل ـ ـصـ ــريـ ــن فـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة خـ ــال
اليومني املاضيني ،لإلعداد للقمة
املرتقبة.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت ص ـ ـحـ ــف مـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،ع ــن
م ـص ــادر م ـس ــؤول ــة ،أن ب ــن جــاســم
«جـ ـ ـ ـ ــاء لـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــاع إلـ ـ ـ ــى وجـ ـه ــة
نـظــر م ـســؤولــن ك ـبــار ح ــول بـنــود

استمرار المحاكمات في قضية «مذبحة بور سعيد» (آي بي ايه)

امل ـص ــال ـح ــة ،ت ـم ـه ـي ــدًا إلقـ ــرارهـ ــا».
وف ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــع أح ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة
األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدق شـ ـهـ ـي ــر،
تحدث املـســؤول القطري ونظيره
امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ،لـ ـنـ ـح ــو سـ ــاع ـ ـتـ ــن ،عــن
«استغالل جماعة اإلخــوان لدولة
قـ ـط ــر وق ـ ـنـ ــاة ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة مـ ــن أج ــل
مـ ـح ــاول ــة ق ـل ــب نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم فــي
م ـص ــر ،وال ـت ـح ــري ــض ع ـلــى أع ـمــال
ال ـ ـع ـ ـنـ ــف» .وت ـ ـقـ ــول الـ ـصـ ـح ــف ،إن
املسؤول املصري أكد البن جاسم،
أن ـ ـ ــه لـ ـي ــس «لـ ــدي ـ ـنـ ــا مـ ـشـ ـكـ ـل ــة فــي
االن ـت ـق ــادات ،ل ـكــن ي ـجــب أن تـكــون
مهنية دون ســب أو ق ــذف» ،فيما
أبـ ــدى املـ ـس ــؤول ال ـق ـط ــري ت ـفــاؤلــه
ف ــي ت ـح ـســن ال ـع ــاق ــات امل ـص ــري ــة ـ
القطرية خالل األيام املقبلة.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»
ال ـت ــواص ــل م ــع عـ ــدد م ــن امل ـص ــادر
الــرس ـم ـيــة مل ـعــرفــة م ــا ج ــرى خــال
الـ ـلـ ـق ــاء ات ،ك ــان ــت ت ـج ـيــب ب ــأن ــه ال
ت ـفــاص ـيــل مـكـتـمـلــة ل ــدي ـه ــا ،فـضــا
ع ـل ــى ق ــول ـه ــا إن م ــن غ ـي ــر ال ـج ـيــد
طـ ـ ــرح الـ ـنـ ـق ــاش ــات حـ ـ ــول ال ـب ـن ــود
فــي اإلع ــام .أي ـضــا ،لــم يـصــدر عن
س ـل ـطــات ال ـب ـلــديــن تـعـلـيــق رسـمــي
بشأن اللقاء ات حتى املساء.
وفـ ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة
«األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول» عـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
خ ـل ـي ـج ـيــة إع ــامـ ـي ــة ،أن ال ــري ــاض
س ـت ـس ـت ـض ـي ــف ،خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
األول م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي املـقـبــل،
ال ـق ـمــة امل ـصــريــة ـ ال ـق ـطــريــة ،عـلـمــا
ب ــأن م ـص ــادر م ـصــريــة رج ـحــت أن
ي ـك ــون ال ـل ـق ــاء ال ـي ــوم ب ـعــد ان ـت ـهــاء
زيارة السيسي إلى الصني ،لكنها
عــادت وأوضـحــت أن الــوقــت مبكر
الخـتـبــار الـنـيــات أوال ،ثــم االتـفــاق
التفصيلي على البنود.

وفيما يكثر الـحــديــث عبر مواقع
ج ـم ــاع ــة «اإلخـ ـ ـ ـ ــوان» ع ــن طـبـيـعــة
الـ ـتـ ـن ــازالت امل ـص ــري ــة ل ـق ـطــر ،فــإنــه
لـ ــم ي ـت ـس ــن الـ ـت ــأك ــد مـ ــن مـعـظـمـهــا
بـعــد ،لـكــن صحيفة قـطــريــة ،قالت
أم ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات املـ ـص ــري ــة
سـ ـتـ ـف ــرج ق ــريـ ـب ــا ع ـ ــن ص ـح ــاف ـي ــي
ق ـنــاة «ال ـج ــزي ــرة» املـسـجــونــن في
الـ ـق ــاه ــرة ،ب ــإص ــدار ع ـف ــو رئ ــاس ــي
عنهم .كذلك قالت املصادر ذاتها،
إنــه «سـيـسـمــح لـلـقـنــاة (الـجــزيــرة)
بإعادة فتح مكاتبها في القاهرة،
كما سيصدر قرار بوقف حصول
ح ـم ـلــة ال ـ ـجـ ــوازات الــدب ـلــومــاس ـيــة
الـ ـقـ ـط ــري ــة عـ ـل ــى ت ــأشـ ـي ــرة دخـ ــول
مسبقة ملصر».
في املقابل ،تقول مصادر من داخل
«اإلخــوان» ،إن الجماعة ال تخشى
غ ـي ــاب ال ــدع ــم اإلع ــام ــي ال ـق ـطــري،
لكن املشكلة األساسية هي «غياب
ال ـت ـمــويــل ال ـق ـط ــري خ ــال املــرح ـلــة
املقبلة ،إذ لــدى الجماعة أكثر من
وسيلة إعالمية في تركيا حاليا».
وأضــافــت املـصــادر ل ـ «األخـبــار» أن
«م ـع ـظــم رمـ ــوز ال ـج ـمــاعــة انـتـقـلــوا
إلى تركيا بعد إبالغهم من جانب
الــدوحــة أن عليهم تدبير أمــورهــم
بـمــا يـنــاســب ال ـظ ــروف ال ـجــديــدة»،
م ـ ــع ذل ـ ـ ــك تـ ــوجـ ــد م ـش ـك ـل ــة أخ ـ ــرى
ه ــي أن «ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،رجــب
ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان ،ك ـلــف م ـســؤولــن
ف ــى ح ـكــوم ـتــه ال ـت ــواص ــل م ــع دول
خ ـل ـي ـج ـيــة ل ـج ــس ن ـب ــض ال ـس ـل ـطــة
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة فـ ـ ــي إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة إجـ ـ ـ ــراء
مصالحة بني الجانبني ،على غرار
ما حدث مع قطر ،وهو ما قد يؤثر
في وضع قادة اإلخوان هناك».
(األخبار ،رويترز،
األناضول ،أ ف ب)

