الثالثاء  31تشرين األول  2017العدد 3312

العالم

11

تحليل

العدو يستهدف «المصالحة»:
تعزيز الردع ...أو تخريبها
علي حيدر

المعابر
«قيد التسليم»
كشفت مصادر مصرية عن وصول وفد
يرأســه مديــر «هيئــة املعابــر الفلســطينية»،
نظمــي مهنــا ،إلــى القاهــرة ،برفقــة وفــد مــن
األجهــزة األمنيــة التابعــة للســلطة .وقالــت
تلــك املصــادر إن الوفــد الفلســطيني التقـ ُّـى
مســؤولني مصريــن لبحــث آليــات تســلم
معابــر قطــاع غــزة كافــة ،تمهي ـدًا لتطبيــق
بنــد اتفــاق املصالحــة ُّالخــاص باملعابــر
الــذي ينــص علــى تســلم الســلطة إدارة
املعابــر ابتـ ً
ـداء مــن مطلــع تشــرين الثانــي.
مــن جهــة ثانيــة ،أعلنــت حركــة «حمــاس»
جاهزيتهــا لتســليم إدارة املعابــر
للحكومــة بصــورة كليــة تضمــن إشــرافها
علــى الحركــة فيهــا وجمــع اإليــرادات
التــي ســتودع فــي صنــدوق الحكومــة
«لتتحمــل بذلــك ّاملســؤولية تجــاه القطــاع».
لكــن «حمــاس» ملحــت إلــى أن ذلــك يعنــي
«دفــع رواتــب املوظفــن املوجوديــن فــي
غــزة (الذيــن عينتهــم الحركــة) ،علــى
غــرار املرحلــة الســابقة (بقيمــة نصــف
راتــب شــهريًا) ،وذلــك لحــن دمجهــم فــي
الوظيفــة الرســمية».
(األخبار)

ملـجــابـهــة ه ــذا االع ـ ـتـ ــداء» .ك ــذل ــك ،رأت
«ل ـ ـجـ ــان املـ ـق ــاوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» أن
القصف اإلسرائيلي «جريمة عدوانية
وللمقاومة الـحــق فــي اسـتـخــدام كافة
الخيارات للرد» ،معلنة «حالة التعبئة
العامة في صفوف مقاتليها».
ّ
يتكرر تقريبًا ما حدث عام ،٢٠١٤
وإذ
حينما أدت عملية «الـجــرف الصامد»
إلى تخريب نتائج االتفاق بني «فتح»
و«ح ـم ــاس» (ات ـفــاق الـشــاطــئ) بـعــد 51
ّ
يــومــا مــن املــواج ـهــة ،ف ــإن ان ــدالع حــرب
جــديــدة قــد ي ــؤدي أيـضــا إلــى إجـهــاض
االت ـ ـف ـ ــاق األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة .لـكــن
ف ــي م ـح ــاول ــة إســرائ ـي ـل ـيــة السـتـيـعــاب
تداعيات الـعــداون ،قال املتحدث باسم
جـيــش ال ـعــدو ،فــي وق ــت مـتــأخــر مساء

أم ـ ــس ،إن «مـ ــزاعـ ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام غـ ــازات
خطيرة في عملية تفجير النفق كاذبة...
ولم نقصد استهداف مسؤولني كبار».
ويأتي هذا االستهداف في وقت تواصل
فيه مصر متابعة ملف تسليم املعابر
للسلطة في رام الله ،فيما نقلت وكالة
«سبوتنيك» الروسية عن مصدر أمني
فــي رام الـلــه قــولــه إن السفير املـصــري
لدى السلطة ،سامي مراد ،ومعه اللواء
في «املخابرات املصرية» همام أبو زيد،
ّ
ّقررا في زيارة غير مخطط لها سابقًا،
أن يصال غزة صباح اليوم ،عبر حاجز
«بيت حانون ـ إيريز» ،للقاء الفصائل
وتثبيت التهدئة ،كما سيشاركان في
عملية تسليم معابر القطاع لحكومة
«الوفاق الوطني».

أميركي
ترأس الجانب
الفلسطيني رامي
الحمداهلل واإلسرائيلي
موشيه كحلون
ي ـ ــذك ـ ــر أن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ي ـ ــأت ـ ــي ب ـعــد
انـ ـتـ ـق ــاد إس ــرائـ ـي ــل اتـ ـف ــاق امل ـصــال ـحــة
الفلسطينية ،وبــالـتــزامــن مــع نـيــة تل
أبـ ـي ــب ال ـت ـص ـع ـيــد ض ــد غـ ـ ــزة ،وأي ـض ــا
إع ـ ــادة اإلســرائ ـي ـل ـيــن ال ـت ـشــديــد على
أنهم لن يجروا مفاوضات مع حكومة
وحدة بني «فتح» و«حماس» .وعن هذا
ّ
االشتراط ،علقت الصحفية« :صحيح،
لكن حكومة الوحدة لم تقم بعد».
م ــع ذلـ ــك ،تـضـ ّـمــن ال ـل ـقــاء حــديـثــا عن
غزة ،إذ قال بيان رسمي فلسطيني،
إن الجانب الفلسطيني أكد «ضرورة
رفع الحصار اإلسرائيلي عن القطاع،

وتسهيل حــركــة األف ـ ــراد ،والـتـجــارة،
والبضائع بني الضفة ،وغــزة ،وغزة
والعالم الخارجي» .وأضــاف البيان
الصادر أمس« :بحث اللقاء القضايا
املالية املتعلقة باملستحقات املالية
ل ـل ـس ـل ـط ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ــدى ال ـج ــان ــب
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وال ـت ــرت ـي ـب ــات املــال ـيــة
املتعلقة بالتجارة الـعــامــة ،وتنظيم
ال ـ ـعـ ــاقـ ــة امل ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة بـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك
الفلسطينية واإلســرائ ـي ـل ـيــة» .كذلك
طالب الجانب الفلسطيني ،إسرائيل،
ب ـ ـم ـ ـنـ ــح «م ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات
للمشاريع الفلسطينية التي تقام في
املناطق املصنفة جـ في الضفة (نحو
 %60من مساحة الضفة) ،كذلك بحث
قضيتي املياه والكهرباء».
إلى ذلك ،نقلت «هآرتس» عن مسؤولني
إســرائ ـي ـل ـيــن ال ـت ـق ــوا رئ ـي ــس الـسـلـطــة
محمود عباس ،قولهم ،إن «أبــو مازن
قال أمامهم إنه لن يقبل وجــود وزراء
م ــن ح ـم ــاس ال ي ـع ـتــرفــون بــإســرائ ـيــل،
فــي حـكــومــة الــوحــدة الــوطـنـيــة» ،وهــو
ما نفته مصادر في رام الله في وقت
الحق.
(األخبار)

األسـ ـل ــوب امل ـثــالــي إلس ــرائ ـي ــل م ــن أجــل
تمرير اعـتــداءات مدروسة في توقيتها
وأه ــدافـ ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــردعـ ـي ــة ،مع
ضـمــان أق ــل ق ــدر مــن املـخــاطــرة وردود
الفعل ،هو أن تتظلل بعناوين ّ
تقدم بها
اع ـتــداءات ـهــا عـلــى أن ـهــا عـمـلـ ًيــات وقــائـيــة
واستباقية .فليس مصادفة أن يسقط
ه ـ ــذا الـ ـع ــدد م ــن الـ ـشـ ـه ــداء وال ـج ــرح ــى
ف ــي اس ـت ـه ــداف إس ــرائ ـي ــل أحـ ــد أن ـفــاق
حــركــة «ال ـج ـهــاد اإلس ـ ًـام ــي» فــي قطاع
غ ــزة ،ولـيــس مـصــادفــة تــوقـيــت الهجوم
السياسي ،واألمــر نفسه ينسحب على
األس ـل ــوب ال ــذي اتـبـعـتــه فــي تــدمـيــر هــذا
النفق (صواريخ بتقنية جديدة).
ما تقدم يدفع إلى التساؤل عن التوقيت
الذي اكتشفت فيه إسرائيل النفق ،وهل
ِّ
ان ـت ـظــرت تــوقـيـتــا ُيـمــكـنـهــا م ــن إسـقــاط
هــذا العدد من الشهداء وتوجيه رسالة
سياسية قاسية تستثمر عبرها الرهان
عـلــى املـصــالـحــة الفلسطينية الداخلية
كعامل كابح للمقاومة عن الرد؟
القدر املتيقن هو أن النفق الذي استهدفه
ال ـع ــدو ،كـمــا أك ــدت الـقـنــاة ال ـعــاشــرة في
التلفزيون اإلسرائيلي« ،لم يكن جاهزًا
لالستخدام ،بل كان في مرحلة الحفر».
ووف ـ ــق م ـع ـلــق الـ ـش ــؤون األم ـن ـي ــة ملــوقــع
«يديعوت أحــرونــوت» رونــي بن يشاي،
كــان «الـجـيــش ُيعلم عــن النفق مــن مدة
قـصـيــرة؛ لـكــن أ ِّج ــل ق ــرار ضــربــه حتى
تغير الظروف السياسية في غزة ،وذلك
ملنع جولة تصعيد جــديــدة» .تؤكد هذه
املـعـطـيــات أن ال ـعــدو تعمد فــي معالجة
النفق اللجوء إلى تفجيره بما يؤدي إلى
خسائر بشرية مؤملة .ولم يغب هذا البعد
حتى عن كالم رئيس حكومة االحتالل،
بنيامني نتنياهو ،خــال افتتاح جلسة
كـتـلــة «ال ـل ـي ـكــود» أم ــس ،عـنــدمــا رأى أن
ال ـض ــرب ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة تـ ـن ــدرج ضـمــن
ّ
قاعدة «من ّ
سنمس به».
يمس بنا
يعني ذل ــك أن االع ـت ــداء يــأتــي فــي إطــار
ال ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى ح ـفــر ال ـن ـفــق ،ول ـيــس ضمن
«ال ـخ ـســائــر ال ـجــان ـب ـيــة» خ ــال مـعــالـجــة
النفق ،واألم ــر نفسه تـكــرر على لسان
وزيــر االسـتـخـبــارات ،يسرائيل كاتس،
عندما أعلن أن «مــن سيهدد إسرائيل
من الجو أو البر أو تحت األرض ،سيدفع
كامل الثمن».
ف ــي الـبـعــد ال ـس ـيــاســي ،م ــن ال ــواض ــح أن
إسرائيل نفذت جريمتها على «توقيت
امل ـص ــال ـح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة» .وي ـك ـشــف
ذل ــك ع ــن أن ص ـنــاع الـ ـق ــرار الـسـيــاســي
واألم ـن ــي فــي تــل أب ـيــب راه ـن ــوا عـلــى أن
الظرف السياسي الفلسطيني الداخلي
(املـ ـص ــالـ ـح ــة) قـ ــد ي ـش ـك ــل قـ ـيـ ـدًا عـلــى
املقاومة ،وتحديدًا «الجهاد اإلسالمي»،
في الرد بما يتناسب على العدوان.
ويمكن التقدير أن إسرائيل تــرى أنها
نـجـحــت ف ــي وض ــع ف ـصــائــل امل ـقــاوم ــة،
بني خيارين :األول الرد التناسبي املؤلم
مــع حجم الجريمة ،وهــو مــا قــد يترتب
عنه مسار تصعيدي محتمل .وتكون
إســرائ ـيــل قــد نـجـحــت بــذلــك فــي تقديم
امل ـص ــال ـح ــة ك ــأن ـه ــا ع ـم ـل ـيــة «ت ـب ـي ـيــض»
لواقع املقاومة .وهو ما ورد ضمنًا في
كالم وزيــر األمــن اإلسرائيلي ،أفيغدور
ل ـي ـبــرمــان ،ع ـنــدمــا أع ـل ــن أن «الـتـفـجـيــر
جرى في أراضينا ،وهذا (حفر النفق)

خــرق للقواعد املـتـعــارف عليها .ورغــم
املصالحة (الفلسطينية) ،ال يزال قطاع
غزة مملكة إرهاب» .والخيار الثاني هو
الـعـ ّـض على الـجــراح مــن أجــل املحافظة
على املصالحة ،واالمتناع عن الرد الذي
قــد ي ــؤدي إلــى تصعيد يـفـ ّـجــرهــا .وفــي
كلتا الحالتني ،تكون إسرائيل قد حققت
أكثر من هدف في آن واحد.
وب ـهــدف تـعــزيــز الـ ــردع وتــوسـيــع نطاق
تــدف ـيــع ال ـث ـم ــن ،وجـ ــه ن ـت ـن ـيــاهــو رســالــة
ت ـح ــذي ــر إل ـ ــى «حـ ـ ـم ـ ــاس» ،م ــؤكـ ـدًا أن ـهــا
«تـتـحـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ،ع ــن أي مـحــاولــة
ل ـل ـم ـســاس ب ـس ـي ــادة إس ــرائـ ـي ــل» ،وذل ــك
بهدف دفعها إلى الضغط على «الجهاد
اإلس ــام ــي» لثنيها عــن الـ ــرد .وب ـمــا أن
االس ـت ـهــداف الـعـسـكــري املـبــاشــر «غير
امل ـبــرر» إقليميًا وأمـيــركـيــا ،سيضعها
مـبــاشــرة فــي مــوقــع مــن يـعــرقــل املـســار
ال ـس ـيــاســي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ــذي تــدفـعــه
القاهرة ومعسكر «االعتدال العربي» مع

نفذ العدو جريمته
على «توقيت
المصالحة الفلسطينية»
يقيد المقاومة
كي ّ

«القبة الحديدية»
على حدود غزة أمس (أ ف ب)

موافقة أميركية عليه ،قرروا في تل أبيب
االلـتـفــاف على هــذه العقبة السياسية،
ع ـبــر اس ـت ـه ــداف ن ـفــق ه ــو م ــن مـنـظــور
إسرائيلي أحد أخطر األسلحة املحدقة
بــأمــن املـسـتــوطـنــات جـنــوبــي فلسطني
املحتلة .مع أن إعالمها أكد أن النفق لم
يكن في طور الجهوزية.
على املستوى العمالني ،تدرك إسرائيل
أن حفر األنفاق جزء من بناء الجهوزية.
وهـ ـ ــو كـ ـ ــأي سـ ـ ــاح ت ـ ـحـ ــاول املـ ـق ــاوم ــة
ال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه ،أو ت ـط ــوي ــره .وت ـع ـ ّـزز
هــذا الخيار فــي القطاع بعد اإلنـجــازات
ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ـه ــا ه ـ ـ ــذا ال ـت ـك ـت ـي ــك خ ــال
ّ
الحرب األخـيــرة التي شنها العدو على
غ ــزة خ ــال عـمـلـيــة «ال ـج ــرف الـصــامــد»
ع ــام  .٢٠١٤تــرجـمــة ذل ــك أن إســرائـيــل
اس ـت ـهــدفــت ج ـهــوزيــة دفــاع ـيــة وردع ـيــة

ل ـل ـم ـق ــاوم ــة ،ولـ ـك ــن ب ـطــري ـقــة م ــدروس ــة
وه ـ ــادف ـ ــة عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ـع ـس ـك ــري
وال ـب ـش ــري وال ـس ـي ــاس ــي .وض ـم ــن هــذا
اإلطار ،تكون إسرائيل قد هدفت أيضًا
إلــى توجيه رسالة ردع للمقاومة ،وإلى
م ـحــاولــة رس ــم س ـقــف ع ـمــانــي كثمن
للمصالحة عـبــر تـحــديــد «ش ــارة ثمن»
لكل خـطــوة فلسطينية مــن هــذا الـنــوع،
حتى لو كانت دفاعية وردعية.
عندما تبادر إسرائيل إلى إسقاط هذا
الـكـ ّـم مــن الخسائر البشرية املــؤملــة ،من
دون أن تكون في موقع الــرد أو إحباط
خطر وشيك ،يعني أنها تعمدت االعتداء
مــن مــوقــع امل ـبــادرة االبـتــدائـيــة ،ولغايات
م ــرس ــوم ــةّ م ـس ـب ـقــا .ول ـك ـن ـهــا احـتــاجــت
إلى أن تغلف ذلك بعنوان أمني يحظى
ب ــإجـ ـم ــاع داخـ ـ ـل ـ ــي ،وتـ ـب ــري ــر س ـيــاســي
إقليمي ودول ــي .وهــو مــا بــرز جليًا في
بيان املتحدث باسم جيش العدو ،رونن
منليس ،الــذي ركز على ما وصفه بأنه
«خـ ــرق واضـ ــح لـلـسـيــادة اإلســرائـيـلـيــة،
وه ــو أم ــر ال يـمـكــن ق ـبــولــه ،وف ــي ضــوء
ذلك عمل الجيش» ،مضيفًا أن ما حدث
«جــزء من الجهد الدفاعي الواسع الذي
ي ـقــوم عـلـيــه الـجـيــش مـنــذ نـهــايــة عملية
الجرف الصلب».
مع ذلك ،ينبغي القول إنه عندما يتناغم
الخارج اإلقليمي والدولي مع إسرائيل،
فـلـيــس م ــن م ــوق ــع ن ـج ــاح ت ــل أب ـي ــب في
تضليله ،بل هو يدرك خلفياتها ،ولكن
كما هو دائمًا ،عندما يكون الخيار بني
إســرائـيــل والشعب الفلسطيني ،يكون
انحياز الدول العظمى الغربية وأتباعهم
في املنطقة تلقائيًا إلى جانب إسرائيل،
وإن قرنوا ذلك بانتقادات ما إلسرائيل.
وهذا ما سنالحظه في حال ّ
رد املقاومة
ب ــال ـش ــدة ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل ،إذ
ّ
ستقدم املقاومة كأنها وقعت في الفخ
ّ
أو سببت في التصعيد ...مع أن العكس
هو الصحيح.
فــي مــا يتعلق بــأس ـلــوب كـشــف الـنـفــق،
ب ــرز ح ــرص امل ـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن،
ووســائــل اإلع ــام الـعـبــريــة ،إضــافــة إلــى
بيان املتحدث باسم الجيش ،على تقديمه
كـثـمــرة لـتـطــور تـكـنــولــوجــي مــزعــوم في
مواجهة خطر األنفاق .وتراهن إسرائيل
ع ـلــى أن يـ ــؤدي ال ـت ــروي ــج ل ـه ــذا املـفـهــوم
إلــى ثني فصائل املقاومة عن مواصلة
حفر األنـفــاق مــا دامــت ستكشف بهذه
الوسيلة .ولكن ماذا لو كان لدى فصائل
امل ـقــاومــة أن ـفــاق أخ ــرى لــم تستطع هــذه
التكنولوجيا اكتشافها .فعندئذ سيكون
الرهان اإلسرائيلي عقيمًا.
ف ــي ك ــل األحـ ـ ــوال ،وإدراكـ ـ ــا مـنــه لحجم
الجريمة التي ارتكبتها ،عمد جيش العدو
إلى رفع مستوى الجهوزية واالستعداد،
وأع ـلــن نـشــر بـطــاريــة قـبــة حــديــديــة في
جنوب فلسطني املحتلة و«غالف غزة»،
مؤكدًا أنه مستعد ملواجهة أي تصعيد
بنقل قــوات قــرب القطاع مــن عــدة ألوية
تابعة للمشاة واملــدرعــات ،كذلك أعطى
ت ـع ـل ـي ـمــات لـلـمـسـتــوطـنــن بــال ـب ـقــاء فــي
املـ ـن ــازل .لـكـنــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ّ
وج ــه
رس ــائ ــل بــأنــه غـيــر مـعـنــي بــالـتـصـعـيــد،
وهــو مــا أعلنه مــراســل القناة العاشرة،
أور هيلر ،إذ قال ًإن «إسرائيل توجهت
إل ــى مـصــر طــالـبــة تدخلها ملـنــع حــدوث
تصعيد مــع الـقـطــاع ،لـكــون الـحــدث وقع
داخل إسرائيل».

