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أين تكمن القيمة التاريخية في إنتصار 
تموز 2006 ؟

شارل أبي نادر 
يعيــش لبنــان هــذه األيــام بشــكل عــام وحــزب اهلل بشــكل خــاص أجــواء ذكــرى حــرب تمــوز عــام 2006، تلــك الحــرب 
التــي انتصــر فيهــا الحــزب علــى العــدو االســرائيلي، فــي مواجهــة غيــر متكافئــة، فــي القــدرات واالمكانيــات واألســلحة، 
ــًا(، اســتنادًا للمســار  ــوا العكــس )مبدئي ــا، توقع ــن العســكريين حينه ــن والمراقبي ــع المحللي ــن أن جمي ــك بالرغــم م وذل
الطبيعــي والمنطقــي لمعــادالت المعــارك، والــذي درجــت عليــه تقريبــًا نتائــج أغلــب المواجهــات العســكرية عبــر التاريــخ.
صحيــح أنــه قــد مــر علــى تلــك الحــرب )12 عامــا(، ثابــر خاللهــا حــزب اهلل علــى االحتفــال الســنوي بذكــرى االنتصــار فيهــا، وحيــث 
ــا واســتراتيجيًا،  ــاد االنتصــار، عســكريًا ووطني ــج وأبع ــع أوجــه ونتائ ــى جمي ــاالت، لتضــيء عل ــوع صــور ومظاهــر االحتف ــا تتن ــت دائم كان
وعلــى غيــر ذلــك ممــا يمكــن ربطــه بالحــرب وبهزيمــة العــدو االســرائيلي، ربمــا ســتحمل الذكــرى هــذا العــام، أو ستكشــف بدالالتهــا 
مــع مــا يجــري فــي منطقتنــا، القيمــة التاريخيــة النتصــار تمــوز عــام 2006 ؛ فأيــن تكمــن هــذه القيمــة التاريخيــة لهــذا االنتصــار التاريخــي؟
أواًل: تتزامــن الذكــرى هــذا العــام مــع تحقيــق الجيــش العربــي الســوري انتصــارًا كبيــرًا فــي الحــرب الواســعة 
منــذ  ضــده  شُــنّت  التــي 
ســنوات.  ســبع  مــن  أكثــر 
حــرب كونيــة اشــتركت فيها 
االقليميــة  الــدول  عشــرات 
ــة مباشــرة  ــة، بطريق والغربي
العســكرية  وحداتهــا  عبــر 
قدراتهــا  وعبــر  الخاصــة 
الدبلوماســية  فــي  الذكيــة، 
وفــي اإلعــالم وفــي النفــوذ 
غيــر  وبطريقــة  الدولــي، 
تمويــل  عبــر  مباشــرة 
وإدارة  وتدريــب  وتســليح 
ســوريا. الــى  الدنيــا  أصقــاع  كافــة  مــن  اســتقدموهم  والذيــن  واألجانــب،  المحلييــن  االرهابييــن  جحافــل 

 ... والنتيجــة ثبــات الدولــة الســورية وانتصارهــا )مدعومــة مــن حلفــاء أوفيــاء( فــي معركــة غيــر متكافئــة، بمواجهــة 
نصــف العالــم تقريبــًا، وحيــث تســتجمع هــذه الدولــة اليــوم أغلــب عناصــر القــوة لديهــا، تكتمــل لديهــا تقريبــًا صــورة الدولــة 

القــادرة، كمــا كانــت قبــل الحــرب وربمــا أقــوى.  
ثانيــًا: تتزامــن ذكــرى انتصــار تمــوز 2006 هــذا العــام ايضــًا، مــع تحقيــق الجيــش واللجــان الشــعبية وأنصــار اهلل فــي 
اليمــن الجريــح، أقــوى وأغــرب انتصــار عبــر التاريــخ، وأيضــًا فــي معركــة ال تحمــل بتاتــا اأي عنصــر مــن عناصــر التكافــؤ، فــي 
األســلحة واالمكانيــات الماديــة والعســكرية والتقنيــة، بمواجهــة تحالــف اقليمــي وغربــي، ال يختلــف كثيــرًا عــن التحالــف 

ضــد ســوريا، ال بــل ربمــا هــو نفســه تقريبــًا.
ــة:  ــم الذاتي ــون، وبقدراته ــت اليمني ــد وثب ــة، صم ــة والحديث ــارك القديم ــخ المع ــي تاري ــدة ف ــرة فري ــًا، وبظاه ... أيض
ــًا وفكريــا وميدانيــا وعســكريا ،  فرضــوا وخلقــوا معــادالت جديــدة فــي التفــاوض والقتــال والتكتيــك وفــي تطويــر  وجداني
األســلحة. وفــي منظومــة تــوازن الرعــب ومعادلــة الــردع برعــوا فــي  إختيــار االهــداف االســتراتيجية، واليــوم أصبــح 
ــة  ــزاع حقوقهــم التاريخي ــرض وانت ــق لتثبيــت وف ــى الطري ــي، وهــا هــم عل ــد الدول ــى الصعي يُحســب لهــم حســاب عل

ــي الســيادة والســلطة والوجــود. ــة ف والطبيعي
وهكــذا كان انتصــار تمــوز 2006 حلقــة أولــى فــي مسلســل مــن االنتصــارات غيرالمألوفــة تاريخيــًا، مسلســل انطلــق 
مــن وادي الحجيــر وعيتــا الشــعب وبنــت جبيــل ومــن غيرهــا، مــن الكثيــر مــن تلــك المناطــق المشــابهة فــي الجغرافيــا 
والــروح والهــواء والنفــس والوجــدان والتــراب، واالبنــاء طبعــًا، مسلســل إكتمــل اليــوم مــع الجيــش العربــي الســوري فــي 
حلــب وفــي تدمــر وديــر الــزور ودرعــا والقنيطــرة، والســويداء طبعــا، مسلســل يكتمــل  اليــوم مــع الجيــش واللجــان الشــعبية 

وانصــار اهلل فــي اليمــن،  فــي مــأرب وصعــدة وميــدي وحــرض والحديديــة والدريهمــي والبيضــا ... وغيرهــا طبعــا.
وتبقــى القيمــة التاريخيــة النتصــار تمــوز 2006 ، أنــه انتصــار بــدأ فــي لبنــان مــع كســر شــوكة وغطرســة العــدو 
االســرائيلي وصورتــه الزائفــة بــان جيشــه ال يُقهــر، واكتمــل فــي ســوريا مــع كســرهيبة تحالــف دولــي واســع، فشــل وعجــز 
فــي فــرض معادلــة تغييــر نظــام وقيــادة واركان دولــة بالقــوة وبالضغــط العنيــف، ويكتمــل فــي اليمــن اليــوم مــع تمريــغ أنــف 
عــدوانٍ غاشــٍم فــي الوحــل، ال يعــرف مــن الحــرب ومــن المعــارك ااًل شــراء وعــرض وتكديــس االســلحة المتطــورة، وال 

يفقــه العالقــات الدوليــة ااّل بشــراء الذمــم والنفــوس والحكومــات .
واألهــم فــي ذلــك كلــه، فــي تاريخيــة انتصــار تمــوز، أثبــت  هــذا االنتصــار أن عناصــر الصمــود والنصــر فــي المعــارك 
والحــروب، ال يمكــن حصرهــا فقــط بالقــوة العســكرية والماديــة أو بالنفــوذ السياســي والديبلوماســي والدولــي، بــل هــي 
فــي أمكنــة أخــرى غيــر منظــورة، ال يمكــن تحديدهــا ورؤيتهــا ماديــًا، انهــا مجموعــة مــن االحاســيس والقــدرات الخفيــة، 

اولهــا االيمــان بــاهلل، وثانيهــا التشــبث بالحــق وثالثهــا الثقــة بالنفــس.

’إسرائيل’ تفشل مجددًا: المقاومة تؤكد ثوابتها بالرد والنيران
جهاد حيدر

غزة ترد بـ220 صاروخا على 150 غارة اسرائيلية  
المصــادر االســرائيلية اعترفــت بــان الفصائــل الفلســطينية امطــرت المســتوطنات الصهيونيــة بـــ220 

صاروخــا ردا علــى 150 غــارة اســرائيلية.
تبــادل النيــران بشــكل متكافــيء بيــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية وجيــش االحتــالل الصهيونــي 

االخيــرة،  االيــام  خــالل 
مفادهــا  رســالة  يحمــل 
المحتملــة  النتائــج  ان 
حمــاس  لمفاوضــات 
التــي تجــري بوســاطة 
يجــب  مصريــة  قطــرة 
ان تاخــذ بعيــن االعتبــار 
جميــع الجوانــب بشــكل 
متكافــيء . وقــف اطــالق 
الصواريــخ علــى االراضي 
قبــل  مــن  المحتلــة 
حمــاس بعــد مهرجــان 

النيــران الــذي نفذتــه ضــد الكيــان الصهيونــي مؤشــر علــى ان اليــد الدولــى فــي الميــدان هــي لحمــاس.
-اتســاع رقعــة تهديــد المســتوطنات الصهيونيــة العشــوائية امنيــا مــن قبــل حركــة حمــاس وان كان 
ردا مناســبا علــى القصــف الصهيونــي ، ولكنــه فــي نفــس الوقــت يحمــل رســالة مضمونهــا ان تجهيــز 

الكيــان الصهيونــي بالقبــة الحديديــة ال يضمــن امــن هــذا الكيــان .
ــي  ــان الصهيون ــن الكي ــال ش ــى احتم ــير ال ــت تش ــرة كان ــرة االخي ــالل الفت ــر خ ــم ان التقاري - رغ
عدوانــا علــى غــزة، ولكــن يبــدو فــي ضــوء الظــروف الجديــدة ان الكيــان الصهيونــي يســعى الــى التنصــل 

العالممــن هكــذا حــرب النــه عاجــز عــن رســم نهايتهــا.

مساحيق التجميل في الوجه الشنيع
رند األديمي

تتعالــى األصــوات المناهضــة للحــرب والمطالبــة للســالم فــي وســط تشــويش فــي بــث الحقائــق 
متعمــد ومــدروس، مــن قبــل مؤسســة “ريــاح الســالم” المدعومــة مــن قِبــل  تحالــف العــدوان

و تهــدف تلــك المؤسســة للتشــويش علــى مســار الحقائــق، فبــدال مــن الحديــث أن هنالــك إعتــداء 
علــى المســتضعفين فــي اليمــن )...( و المســتضعفين فقــط!.

 تتحول األصوات للمطالبة بالسالم والتعايش والنأي عن األحقاد، وتصف المؤسسة المشهد كالتالي:
  طرفيــن متعنتيــن ومتعطشــين للحــرب، بينمــا الطــرف الــذي يتبــع للتحالــف هــو طــرف األقــل 
ــي  ــذ ماتبقــى مــن  اليمــن، الت ــر جــاء لينق ــف “كســوبر مــان” طائ ــا دور  التحال ــم يكــون هن ــة، ث دموي

ــا ! يدمرهــا ابنائه
ــار  ــدت اختي ــد تعم ــك فلق ــج ذل ــن لتروي ــم  الصحفيي ــتقطبت أه ــي اس ــة الت ــدف المؤسس ــو ه ــك ه ذل

اســماء محايــده وغيــر 
مــن  موقفهــا  مفهــوم 
لنأتــي  الطرفيــن 
لنظــرة خاطفــة للواقــع 
تكشــف  اليمــن  فــي 
يحــدث  مــا  حقيقــه 
وقائــع الدمويــة  موثقــة 
والصــورة   بالصــوت  
أخــر  شــيء  تحكــي  
تحــت  مــن  الالم  ...آ
التــراب رؤوس االطفــال 
غــارات  مــن  تتفجــر 

هســتيريه و اجســاد للضعفــاء فقــط تندثــر تحــت ركام المنطقــة والمبانــي المتطايــرة،  مؤلــم، ومثيــر للعجــب.
يجــد المتابــع للوضــع  أن جماعــة أنصــار اهلل يطلقــون بشــكل مســتمر مبــادرات ســالم  فــي الوقــت 

الــذي يصعــد التحالــف غاراتــه ضــد ابســط الكائنــات فــي اليمــن.
يتحــرك المبعــوث األممــي لتحقيــق تســوية وتزامنهــا غــارات مجنونــه مــن التحالــف وبطريقــه غيــر 
مفهومــة أيضــا ولمــن أراد فليرصــد تاريــخ المبــادرات و تصعيــد التحالــف بغــارات هســتيريه عبــر مســتر جوجــل!

 ومــع كل ذلــك  الزال مــن هــو مقتنــع أن “الحوثــي” هــو الجانــح للحــرب والــدم والزال مــن يثرثــر علــى 
شاشــات التلفــاز لســاعات حــول أن ســبب اســتمرار الحــرب فــي اليمــن هــم جماعــة أنصــار اهلل بــدون أن 

يعــرف أن هنالــك وبنفــس التوقيــت  “أباتشــي” يختــار وجبتــه الدســمة بــرؤوس البســطاء فــي البلدِ.
وأخيــرا يعــرف الجميــع مبــادرة محمــد علــي الحوثــي للســالم وهدنــه لوقــف الحــرب  فــي الوقــت 
الــذي لــم تلبــث ســاعات قــوى التحالــف لتقصــف المرضــى فــي مستشــفى الثــورة العــام فــي الحديــدة.

 وتبقى مؤسسة رياح السالم هي “ميك أب” و “كنتور” لوجه التحالف المليىء بالندوب !

خبراء أميركيون يروون قصة التخبُّط األمريكي ضد إيران!
محمد علي جعفر

“إن استســالم إيــران، وعودتهــا الــى طاولــة المفاوضــات إلعــادة اإلتفــاق، هــو مــن األمــور التــي يبــدو أنهــا 
ــي وزارة  ــر اإلســتخبارات الســابق ف ــو ليفيــت” نائــب مســاعد وزي ــذه الكلمــات وصــف “ماثي مُســتبعدة”. به
الخزانــة األمريكيــة عــدم جــدوى العقوبــات علــى إيــران. وهنــا فــإن مقاربــة الواقــع اإليرانــي والتــي تقــع ضمــن 

أولويــات أغلــب المراقبيــن فــي ظــل الحــرب التــي 
تشــنها واشــنطن اليــوم ضــد الجمهوريــة اإلســالمية، 
وأبعادهــا التــي تتخطــى الجغرافيــا اإليرانيــة، باتــت 
تحتــاج الــى قــراءة مُغايــرة. حيــث يتكشَّــف يومــًا 
بعــد يــوم، ضعــف رهانــات واشــنطن ليــس فقــط 
لوضــوح  بــل  الدوليــة،  األحاديــة  إلنهيــار  كنتيجــة 
المتحــدة  الواليــات  بيــن  المصالــح  فــي  التناقــض 
وحلفائهــا التقليدييــن وتحديــدًا أوروبــا. باإلضافــة الــى 
ــة اإلســالمية،  ــى الجمهوري ــة عل ــة األمريكي أن الهجم
لــم تــأت ضمــن اســتراتيجية مُحــددة وواضحــة، بــل 
ــن  ــر م ــًا أكب ــات حجم ــرض العقوب ــالء مســألة ف إن إي
خطــًأ  يُعتبــر  سياســة،  حتــى  وليســت  أداة  كونهــا 
جســيمًا يرتكبــه الكثيــر مــن المحلليــن. فمــا هــي 
الحقائــق التــي تجعــل نجــاح العقوبــات كأداة أمــرًا 

مُســتبعداً؟ وكيــف يُحــدد خبــراء أمريكيــون مظاهــر التخبُّــط والضعــف فــي السياســة األمريكيــة تجــاه إيــران؟
عدة حقائق يُظهرها الواقع الحقيقي، نُشير اليها في التالي:

أواًل: إذا كانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة تُــدرك علــى صعيــد صُنــاع قرارهــا )مراكــز القــرار( أن 
ــي  ــدة ف ــادالت الجدي ــا ترضــخ للمع ــًا، فهــي مــن جهته ــران ال يجــب أن يتخطــى ســقفًا مُعين إســتفزاز طه
المنطقــة وتعتــرف بالواقــع الــذي بــات يفــرض دورًا اســتراتيجيًا لطهــران. وألن التجربــة الســابقة فــي الصــراع 
األمريكــي اإليرانــي أثبتــت أن العــداء اإليرانــي لهــا تاريخــي ويتخطــى النظــام الــى الشــعب اإليرانــي، تتيقًّــن 

واشــنطن يومــًا بعــد يــوم بــأن إيــران لــن تحتاجهــا علــى اإلطــالق.
واقعــا  تفــرض  اإلســالمية  للجمهوريــة  السياســية  والجغرافيــا  اإليرانــي،  الــدور  تعاظــم  إن  ثانيــًا: 
ــو كان الســياق  ــى ول ــة حت ــي المنطق ــور ف ــه األم ــة مســاٍر تتجــه الي ــن أي ــاؤه م ــن إلغ ــة ال يمك ــن األهمي م
اإلســتراتيجي لألمــور ســيفرض أي تســوية، حيــث ســتكون إيــران جــزًءا أساســيًا منهــا. وهنــا تأتــي أهميــة 

حســابات األطــراف، ومــدى قناعتهــا وقبولهــا بأولويــة التســويات علــى الحــروب.
ــا  ــى نوعه ــة اإلســالمية بغــض النظــر عــن شــكلها أو إطارهــا أو حت ــًا: إن أي معركــة مــع الجمهوري ثالث
)صلبــة أو ناعمــة(، تعنــي معركــة النفــس األطــول. وهــو مــا باتــت تُدركــه واشــنطن جيــدًا وتعــرف صعوبتــه، 

خصوصــًا فــي ظــل تراجــع نفــوذ حلفائهــا اإلقليمييــن وقدرتهــم علــى مجابهــة طهــران.

ــون، شــككوا  ــراء أمريكي ــا خب ــي أفصــح عنه ــات الت ــل أعــاله ال ينفصــل عــن اإلعتراف ــإن التحلي ــا، ف وهن
ــي: ــه فيمــا يل ــا نســرد بعضــًا من ــة. وهــو م ــات الحالي ــج العقوب بنتائ

- نشــرت مجلــة “نيويوركــر” منــذ أيــام، تقريــرًا كتبتــه المحللــة “روبيــن رايــت” وضعــت فيــه إطــار الحــرب 
بيــن واشــنطن وطهــران ضمــن التســاؤل حــول مــن 
يمتلــك النفــس األطول فــي الصمود: أمريــكا أم إيران؟ 
ــج  ــان النتائ ــة ضم ــراف بصعوب ــي لإلعت ــاؤٌل يكف تس
األمريكيــة ضــد طهــران.  اإلقتصاديــة  الحــرب  مــن 
ــة  ــات الحالي ــة الفــرق بيــن العقوب ــم تُخــف الكاتب ول
الواقــع  أن  حيــث   ،)2012-2015( الســابقة  والعقوبــات 
الحالــي يختلــف، تحديــدًا لجهــة إعــالن كل مــن وزراء 
خارجيــة بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا واإلتحــاد األوروبي 
تخوفهــم مــن القــرارات األمريكيــة تجــاه إيــران، إذ ال 
تبــدو هــذه الــدول متفقــة فــي توجهاتهــا مــع اإلدارة 
ــة  ــام عزل ــل واشــنطن أم ــا يجع ــة م ــة الحالي األمريكي
فــي قرارهــا. فيمــا التزمــوا بالحفــاظ علــى القنــوات 

ــة مــع طهــران. المالي
ــن  ــاب “ف ــف كت ــو” مؤل ــارد نيفي ــرف “رتش -  اعت
العقوبــات” بــأن أداة العقوبــات الحاليــة ال تبــدو فعَّالــة، بــل ســتواجه الكثيــر مــن الصعوبــات. فالخالفــات بيــن 
ــة، يجعــل الحشــد األمريكــي مُهــددًا وهــو مــا يُضعــف الموقــف األمريكــي  واشــنطن والحكومــات األوروبي
وبالتالــي يضــرب نقطــة القــوة المتعلقــة بالدبلوماســية الدوليــة التــي كانــت تلجــأ لهــا واشــنطن فــي مثــل 
هــذه الحــاالت. فــي حيــن قــد تجــد أوروبــا مصلحــة فــي المضــي ُقدمــًا بالتعــاون مــع إيــران، مــا يجعــل أحــد 

نتائــج العقوبــات، توجــه أوروبــا مــن الغــرب الــى الشــرق.
- مــن جهتــه يُقــر مســاعد وزيــر الخزانــة األمريكيــة األســبق لجرائــم تمويــل اإلرهــاب “دانيــال غالســر” 
ــن  ــي ضم ــف ال تأت ــي ظــل مواق ــران، ف ــي سياســتها تجــاه إي ــط ف ــن التخب ــة م ــش حال أن واشــنطن تعي
اســتراتيجية واضحــة وبالتالــي ال تُعبِّــر عــن أهــداف واضحــة. متســائاًل عــن غيــاب الســياق اإلســتراتيجي 

لهــذه العقوبــات؟!
بيــن التحليــل، ورأي الخبــراء األمريكييــن، يتبــادر الــى الذهــن مباشــرة، بــأن الحــرب عبــر العقوبــات كأداة، 
تدخــل ضمــن الحــرب اإلعالميــة، وهــي أحــد أدوات الحــرب الناعمــة. اليــوم، تتجــه األمــور فــي المنطقــة نحــو 
انتهــاء مفاعيــل الحــرب الصلبــة، مــا يســتلزم اإلنتبــاه الــى التحــوالت نحــو أدوات الحــرب الناعمــة. ال شــك أن 
العقوبــات علــى إيــران، تُعتبــر تحديــًا إليــران وحلفائهــا اإلقليمييــن والدولييــن الــى جانــب محــور المقاومــة. 

لكنهــا الحــرب، ومــا تعنيــه، أن المنتصــر هــو مــن يفــوز فــي النهايــة!

لــم يقتصــر فشــل كيــان العــدو علــى عــدم 
الخــروج مــن الدائــرة المغلقــة التــي طوقتــه بهــا 

المقاومــة فــي قطــاع غــزة. ويعــود ذلــك إلــى 
إقــراره بمحدوديــة خياراتــه إزاء القطــاع، فــال هــو 
مســتعد للذهــاب بعيــدا فــي عدوانــه العســكري 
نتيجــة  القطــاع  احتــالل  إعــادة  إلــى  وصــوال 
االثمــان التــي يســعى لتجنبهــا، وليــس لديــه 

أجوبــة علــى أســئلة اليــوم الــذي يلــي؟.
ويســعى ايضــا لتجنــب مــا دون ذلــك، بمــا 
يــؤدي إلــى قصــف المقاومــة لتــل أبيــب وبقيــة 
المــدن فــي العمــق اإلســرائيلي ثــم العــودة 
إلــى المعادلــة الســابقة، وال هــو قــادر علــى 
التكيــف مــع النضــال الشــعبي الفلســطيني 
الــذي حــوّل غــالف غــزة إلــى آداة ضغــط علــى 
تــل  فــي  واألمنــي  السياســي  المســتويين 

ــب. أبي
فــي هــذا االطــار، أوضــح رئيــس “معهــد 
أبيــب”  تــل  فــي  القومــي  األمــن  أبحــاث 
عامــوس يادليــن، الحــاالت االربعــة الماثلــة 
أمــام “إســرائيل”، وهي”تســوية، وقــف للنــار، 

تامــة”. ومعركــة  محــدودة،  جولــة 
غيــر  الطرفيــن  بيــن  التســوية  أن  ورأى 
ممكنــة نتيجــة الهــوة الكبيــرة التــي تفصــل 
بينهمــا. فيمــا المعركــة التامــة ال يريدهــا أي 
مــن االطــراف. ولفــت يادليــن إلــى ضــرورة أن 
ال تخوضهــا “إســرائيل” إال بعــد أن تســتنفذ 
ســقف  وتحــت  السياســية  الوســائل  كافــة 
اجمــاع داخلــي واســع، علــى قاعــدة أنــه لــم 
يعــد هنــاك خيــار بديــل، ووضــع أهدافــًا وســقفًا 

َطموحــًا لهــذه المعركــة ال تتــالءم مــع معطيــات 
واالولويــات  السياســية  والظــروف  الواقــع 

ومعــادالت القــوة القائمــة االن، رغــم التفــوق 
المطلــق. العســكري اإلســرائيلي 

فيمــا يتعلــق بـــ الجولــة المحــدودة فهــو مــا 

يتــم االن، ويأتــي بعــد جــوالت مماثلــة ســابقة. 
ــن  ــد م ــي مســتوى التصعي ــاء ف ــع ارتق ــن م لك
قبــل جيــش العــدو وايضــا مــن قبــل المقاومــة 
واســتطاعت  االعتــداءات.  علــى  ردهــا  فــي 
المقاومــة مــرة أخــرى أن تكشــف محدوديــة 
ــاب  ــى اســتعدادها للذه ــد عل ــدو، وتؤك ردع الع
بعيــدا فــي حــال تجــاوز العــدو بعــض الخطوط.

أمــا بخصــوص وقــف النــار، فهــو هــدف 
لكــن  المرحلــة،  هــذه  فــي  ملــحّ  إســرائيلي 
بشــروط وســقف سياســي محدَّديــن. وأظهــر 
ــياق  ــي س ــت ف ــا أت ــة أنه ــذه الجول ــت ه توقي
تفاوضــي تعمــل عليهــا مصــر بهــدف التوصــل 
إلــى صيغــة مــا بيــن القطــاع وكيــان العــدو. 
ــروط  ــالء الش ــى ام ــد إل ــذا التصعي ــدف ه ويه
تتمســك  التــي  المقاومــة  فصائــل  علــى 
بثوابتهــا وترفــض الخضــوع لمطالــب العــدو 
ــادة  ــا قي ــي تلقته ــة الت ــن الصفع ــروطه. لك وش
العــدو أن المقاومــة أظهــرت بالتجربــة، كمــا 
ال  لكنهــا  الواســعة،  المواجهــة  تريــد  أنهــا ال 
تخشــاها ولــن تقبــل بــأي صيغــة وقــف للنــار 
أو تهدئــة بــأي ثمــن كان. وهــو مــا يضــع العــدو 

مــن جديــد أمــام خيــارات ضيقــة.
مــن الواضــح أن مــا جــرى لــم يكــن نتيجــة 
كان  بــل  موضعــي  حــادث  بفعــل  تدحــرج 
ترجمــة لقــرار ومخطــط مــدروس مــن قبــل 

ــدو ــادة الع قي
مــا  أن  الواضــح  مــن  ذلــك،  ضــوء  فــي 
جــرى لــم يكــن نتيجــة تدحــرج بفعــل حــادث 
موضعــي، حتــى لــو أخــذ هــذا الطابــع، بــل 
كان ترجمــة لقــرار ومخطــط مــدروس مــن 
قبــل قيــادة العــدو، التــي تحــاول كســر ارادة 
الفلســطينيين فــي القطــاع.  فــي المقابــل، 
ادركــت فصائــل المقاومــة المــأزق التــي تواجهه 
التــي تحــاول تركيــز جهودهــا  العــدو  قيــادة 
علــى الجبهــة الشــمالية، وهــو دافــع اضافــي 
لهــا كــي ال تفتــح جبهــة فــي مواجهــة القطــاع. 
هــذا باالضافــة إلــى الشــجاعة والحكمــة التــي 

أظهرتهــا المقاومــة فــي القطــاع.
بيــن هــذا وذاك يحــاول العــدو أن يتحــرك 
علــى  ذلــك  فــي  ويراهــن  وضغطــًا،  عدوانــًا 
بفعــل  التراجــع  أو  المقاومــة،  ارادة  تطويــع 
للضغــط  داخلــي  أو تحريــك وضــع  التهويــل 
أظهرتــه  الــذي  االداء  لكــن  المقاومــة.  علــى 
المواكــب  السياســي  وخطابهــا  المقاومــة 
ــد  ــه يري ــه ـ أن ــى حقيقت ــدو ـ عل ــدَّم الع ــه، ق ل
الوقــت نفســه  االبقــاء علــى الحصــار وفــي 
الميدانــي  الضغــط  تريــد  والمقاومــة  أمنــًا. 
الهــدف مــع حــرص وســعي  لتحقيــق هــذا 
لعــدم المواجهــة الواســعة، وهــو مطلــب كل 

وخارجــه. القطــاع  داخــل  فلســطيني 
ــك، يالحــظ أن الجــوالت المتكــررة  مــع ذل
ــت  ــا زال ــن م ــدي، ولك ــار تصاع ــي مس ــي ف ه
تحــت ســقف عــدم التصعيــد الواســع. وهــو 
ــة، لكــن  ــد لجــوالت الحق ــد يؤشــر ويمه ــا ق م
ــى  ــى أن تبق ــرة إل ــتبقى مضط ــرائيل” س “إس
ــدم  ــى ع ــردود تحــرص عل ــًا ل مضبوطــة تجنب
الــذي  اإلربــاك  ضــوء  وفــي  لهــا.  التعــرض 
حــول  اإلســرائيلية،  المؤسســة  تشــهده 
ــل  ــا مقاب ــارات الواجــب اتباعه ــداف والخي األه
اإلقليمــي  المشــهد  وتعقيــدات  القطــاع، 
وتفاعلــه مــع الداخــل الفلســطيني، كل ذلــك 
ــل  ــي ت ــرار ف ــى مؤسســة الق ــه عل ــي بثقل يلق
أبيــب، ويمنــح المقاومــة فــي غــزة مزيــدًا مــن 
هامــش المبــادرة والــرد، الــذي يســتند فــي 
الدرجــة األولــى إلــى التصميــم والقــدرة علــى 

الــرد علــى االعتــداءات.
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