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ساحات مواجهة ألسلحة وتكتيكات جديدة
أم ــا ف ــي ال ــداخ ــل امل ـح ـت ــل ،ف ـقــد أطـلــق
جيش الـعــدو الـنــار على ابـنــة مدينة
ال ـ ـنـ ــاصـ ــرة إسـ ـ ـ ـ ــراء ع ـ ــاب ـ ــد ،م ـت ــذرع ــا
بـحـمـلـهــا سـكـيـنــا وتـنـفـيــذهــا عملية
ط ـعــن .وق ــد أظ ـهــرت لـقـطــات مـصــورة
بثها ناشطون على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي أن ال ـف ـتــاة أط ـلــق عليها
الـ ـن ــار ب ـش ـكــل م ـت ـع ـمــد ب ـي ـن ـمــا كــانــت
ت ــرف ــع يــدي ـهــا ف ــي ال ـ ـهـ ــواء .وبـحـســب
امل ـع ـل ــوم ــات ،فـ ــإن إسـ ـ ــراء طــال ـبــة وأم
لثالثة أطفال.
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،قـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
املكتب السياسي لحركة «حـمــاس»،
ّ
إسماعيل هنية ،إن «غــزة على أهبة
االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـمــواج ـهــة ف ــي مـعــركــة
ال ـ ـقـ ــدس ،ورغـ ـ ــم ال ـض ـي ــق وال ـح ـص ــار
وم ــا ن ـحــن ف ـي ــه ،ف ــإن م ـعــركــة ال ـقــدس
معركتنا ،ولــن نتوانى عــن أن نكون
في املكان املناسب دومًا» .كذلك ّ
حمل
املتحدث باسم «حماس» ،سامي أبو
زهـ ـ ــري ،ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار»،
االحتالل املسؤولية عن التصعيد في
غزة وقتل الشبان ،معتبرًا استشهاد
سبعة شبان «دليل حضور غــزة في
املـيــدان بجانب الشعب الفلسطيني
في الضفة والقدس».
ً
وق ـ ــد اش ـ ـتـ ــدت املـ ــواج ـ ـهـ ــات لـ ـي ــا فــي
الضفة الغربية بــن الشبان وجنود
االحـتــال في مخيم شعفاط وشمال
مــديـنــة بـيــت ل ـحــم ،إذ ح ــاول ــت ق ــوات
االحتالل للمرة الثانية على التوالي
اقتحام املخيم لتفتيش مـنــزل منفذ
عـمـلـيــة ال ـط ـعــن ف ــي الـ ـق ــدس أول من
أم ـ ــس ،ص ـب ـحــي أبـ ــو خ ـل ـي ـفــة ،لكنها
فشلت في ذلــك بعد مواجهة شديدة
مع أبناء املخيم.
أي ـضــا ،ص ــدر تـصــريــح لـنــائــب األمــن
ال ـعــام ل ــ«حــركــة الـجـهــاد اإلســامــي»،
زي ــاد الـنـخــالــة ،ق ــال فـيــه إن «الـشـعــب
الفلسطيني فــي كافة أمــاكــن وجــوده
ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ح ــال ــة حـ ـ ــرب (اشـ ـتـ ـب ــاك)
م ــع الـ ـع ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي» .وأض ـ ــاف:
«املـقــاومــة ســوف تكون فــي الخطوط
األول ـ ــى وامل ــواج ـه ــة ونـنـتـظــر مــوع ـدًا
جديدًا مع املقاومة».

يحاول مقاومو الضفة
ابتكار وسائل مؤثرة في
ّ
هبتهم الشعبية .صحيح
أن زمن السالح واإلمكانات
العسكرية غاب ،ولكن
زمن االبتكار واإلبداع في
المقاومة ال يزال حيًا
رام الله ــ إيلياء غربية
«حجر ومقليعة وسكني» ،ثالث أدوات
ال تـ ـف ــارق ك ــل مـ ـق ــاوم ف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
ال ـض ـفــة ي ـخ ــرج إلـ ــى ن ـق ــاط االش ـت ـب ــاك.
ف ـب ـعــد أن ي ـل ــف ع ـل ــى ن ـف ـســه ال ـكــوف ـيــة
ويخرج من بيته يتأكد من أنه لم ينس
أيــا منها .حكايات السالح التي فقدت
من الضفة املحتلة ،يسعى شبابها إلى
تعويضها بابتكار وسائل بديلة لها
قدر من الفعالية والتأثير.
«ال يمكن أن تذهب إلى املواجهات من
دون لثمة ،كوفية أو قميص .املـهــم أن
تغطي وجهك حتى ال يصورك الجنود
ثم يأتوا إلى بيتك ليعتقلوك» ،نصائح
تـسـمـعـهــا م ــن ال ـف ـتــى م ـح ـمــد ال ـ ــذي لم
يتجاوز عمره  15عامًا .ال يــرى محمد
عيبًا أو نقصًا في إلقاء الحجارة ،مع
أنه يتمنى أن يصبح معهم سالح مثل
الـ ــذي ف ــي غ ــزة ل ـي ـقــاومــوا ب ــه .يضيف:
«كلو بيقاوم على قد ايده .انتفاضتنا
األولى أصلها حجر».
هــذه الـحـجــارة يمكن الـحـصــول عليها
ب ـس ـهــولــة ف ــي ال ـض ـف ــة .ي ـك ـفــي تحطيم
ص ـخ ــرة واح ـ ــدة م ــن الـ ـت ــال وال ـج ـبــال
املحيطة بـمــواقــع االشـتـبــاك للحصول
عـ ـل ــى ح ـ ـجـ ــارة مـ ــن ج ـم ـي ــع األح ـ ـجـ ــام.
الالفت أن بني املتظاهرين لغة متبادلة
وأسماء خاصة بهذه األحجام .إذا طلب
أح ــده ــم «دبـ ـش ــة» ف ــإن ــه يـعـنــي الـحـجــر
الكبير الحجم ،وإذا طلب «دحـمــوس»
فإنه حجر مسطح خفيف الوزن يمكن
إل ـقــاؤه ملـســافــات بـعـيــدة .أمــا الصخور
ال ـض ـخ ـمــة الـ ـت ــي ي ـص ـعــب تـحـطـيـمـهــا،
ّ
فتجر إلــى وســط الطريق إلعاقة مرور
الجيبات ،أو التخاذها متاريس.

وق ــد ال تـظـهــر ال ـص ــور ص ـعــوبــة إل ـقــاء
الـ ـحـ ـج ــارة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـح ـت ــاج إلـ ــى جـهــد
بــدنــي وم ـهــارة خــاصــة مـمــن يستخدم
ّ
«الشديدة» (حبل مطاطي آخره ممسك
لحجر ويدور بسرعة) .وعلى املتظاهر
أن يتخذ مكانًا جيدًا وأن يدرس املسافة،
وتــزيــد املهمة صعوبة عند استخدام
الزجاجات الحارقة بأنواعها وخاصة
«املولوتوف» ،التي تصنع من زجاجة
فــارغــة تمأل بالبنزين أو الكيروسني،
وتوضع فيها أيضًا مادة تساعد على
إمساك السائل املشتعل بالهدف املراد
حرقه مثل الغراء (الصمغ) .وما لبثت
هــذه الزجاجات أن تحولت إلــى قنابل
صـغـيــرة تسمى «األك ـ ــواع» وتستخدم
ضــد ال ــدوري ــات ال ـجــوالــة ،وق ــد تضاف
إليها املسامير.
ومـ ــن األم ـ ـ ــور ال ـت ــي ك ـث ــر اس ـت ـخــدام ـهــا
أخـ ـيـ ـرًا زجـ ــاجـ ــات «األسـ ـ ـي ـ ــد» الـ ـح ــارق
كذلك ،التي توضع فيها مواد حمضية،
وم ــا إن تنكسر ف ــور تـصــويـبـهــا حتى
تذيب ما تلمسه .ولعل الثمن الباهظ
لـ ــ«األسـ ـي ــد» ج ـعــل م ــن اس ـت ـخ ــدام هــذه
ً
ال ــزج ــاج ــات ق ـل ـيــا وم ــركـ ـزًا ،لــذلــك فــإن
لــأل ـعــاب ال ـنــاريــة خ ـي ــارًا ج ـي ـدًا ،ألنـهــا
رخيصة الثمن ومـتــوافــرة بكثرة ،كما
ثبت أنـهــا تبث الـخــوف واالرت ـب ــاك في
صفوف الجنود.
كــذلــك يـسـعــى امل ـت ـظــاهــرون إل ــى ش ــراء
الزجاجات املليئة بالطالء التي تعيق

الرؤية في حال أصابت الزجاج األمامي
لــآلـيــات العسكرية .كما يستخدمون
امل ـس ــام ـي ــر وال ـ ــزج ـ ــاج امل ـك ـس ــر إلع ــاق ــة
اآلل ـيــات بغرسها فــي الـطــرق مباشرة،
أو بزرعها في حبات البطاطا ونشرها
على الـطــرق ،ومــن املمكن دق املسامير
الـكـبـيــرة فــي قـطــع خشبية وتــوزيـعـهــا
على مسافات متفاوتة من الطريق.
ولـ ـع ــل أصـ ـع ــب م ــا ي ـم ـكــن اس ـت ـخــدامــه
هــو السكني ،التي تتطلب مــن حاملها
الـقــرب حـتــى «مـســافــة صـفــر» ،والـقــدرة
الجسدية على تسديد ضــربــات قوية
بها .وفي أحيان عديدة كانت تستخدم
سكاكني كبيرة «ســواطـيــر» ،أو أدوات
بناء.
هـ ــذه األدوات ال ـت ــي ت ـم ـثــل أق ـص ــى مــا
يمكن للمقاومة الشعبية العمل به في
ال ـض ـفــة اآلن ،لـيـســت أف ـض ــل م ــا وصــل

تحطم صخرة للحصول
على كمية حجارة من
جميع األحجام

استخدم العدو طائرات استطالع صغيرة تراقب تحركات المتظاهرين (أ ف ب)

إليه مقاومو الضفة ،الذين استخدموا
فــي صــد عملية الـســور الــواقــي ()2002
األسلحة الرشاشة والعبوات الجانبية
وال ـق ـن ــاب ــل الـ ـي ــدوي ــة .ل ـك ــن ال ـض ـف ــة فــي
أحـســن أحــوالـهــا لــم تستطع الحصول
على صواريخ محلية أو قذائف هاون
ومضادات دروع مميزة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـغ ـيــب م ـش ـهــد ال ــدب ــاب ــات
«امل ـي ــرك ــاف ــا» ع ــن شـ ـ ــوارع ال ـض ـفــة منذ
عـ ــامـ ــن م ـ ــن بـ ـع ــد «ال ـ ـس ـ ــور ال ـ ــواق ـ ــي».
وي ـ ـت ـ ـنـ ــوع اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن
للرصاص عبر عدة بنادق وقناصات،
مـ ـن ــه :الـ ــرصـ ــاص الـ ـح ــي ،أو امل ـطــاطــي
واملعدني املغلف باملطاط أو من دونه،
ً
ف ـض ــا ع ــن رصـ ــاص ال ـتــوتــو ـ ـ ـ ال ــدم ــدم
أو الــرصــاص االن ـش ـطــاري ،واألخ ـيــران
يـ ـتـ ـفـ ـج ــران داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـجـ ـس ــم ف ـ ــي ح ــال
اإلصــابــة ويتسببان بمضاعفات أكثر
قد تفقد اإلنسان أحد أعضائه.
ً
وفـ ـض ــا ع ــن ق ـن ــاب ــل الـ ـص ــوت والـ ـغ ــاز
املسيل للدموع أو غــاز األعـصــاب ،كان
جنود العدو يستخدمون املياه العادمة
لتفريق املتظاهرين بها .لكن في األيام
األخ ـيــرة ،ظـهــرت أدوات جــديــدة معهم
أهمها طــائــرات االسـتـطــاع الصغيرة
الـ ـت ــي تـ ــراقـ ــب تـ ـح ــرك ــات امل ـت ـظــاهــريــن
ً
وتشكيالتهم الـتــي يسعون فيها أوال
إلــى إعــاقــة م ــرور املــركـبــات العسكرية،
ثم تشتيت الجنود باملفرقعات وأخيرًا
ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم بـ ــال ـ ـح ـ ـجـ ــارة والـ ــزجـ ــاجـ ــات
الحارقة.
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ي ـتــرقــب ب ـعــض ال ـش ـبــاب
ع ـ ـ ــودة اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات لــدهــس
امل ـس ـت ــوط ـن ــن ،ال ــذي ــن ب ـ ـ ــدأوا عـمـلـيــات
هـجــوم جماعية وهــم يحملون أنــواعــا
مـ ــن األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـفـ ــرديـ ــة والـ ــرشـ ــاشـ ــة.
كـمــا ال تغيب عــن ذاكــرتـهــم «انتفاضة
الـ ـج ــراف ــات» ال ـت ــي ك ــان ب ـعــض الـعـمــال
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون ف ـي ـه ــا ال ـ ـجـ ــرافـ ــة ل ـق ـلــب
ب ـ ـ ــاص ـ ـ ــات أو اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــداف س ـ ـ ـيـ ـ ــارات
إلسرائيليني؟ ولكن كثيرين يتخوفون
م ـ ــن أن حـ ــالـ ــة عـ ـسـ ـك ــرة ل ـ ـهـ ــذه ال ـه ـب ــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة قـ ــد ت ـج ـع ــل اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
ي ـ ـ ــزي ـ ـ ــدون مـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان ـ ـيـ ــة
ً
واستخدام أسلحة أخرى ،فضال عن أن
ً
الـهــدف هــو ديـمــومــة االشـتـبــاكــات بــدال
من أن يحولها اإلسرائيليون إلى حرب
عسكرية قصيرة.

التصعيد يشمل كل فلسطين ...ونتنياهو «يضغط» على عباس للتهدئة
يحيى دبوق
«مــوجــة اإلرهـ ــاب» ،وفــق توصيف رئـيــس حكومة
العدو اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،تحولت أمس
إلى «تسونامي» .فامليدان وتطوراته املتالحقة سبقا
م ـح ــاوالت إســرائ ـيــل املـتـنــاقـضــة لـلـحــل ،ب ــن إرادة
الـتـهــدئــة بمعنى خـضــوع الفلسطينيني وعــودتـهــم
إلى املربع األول ،والتطلع إلى صــورة االنتصار ،أو
بالنقاط ،لإلجراءات العقابية اإلسرائيلية بحقهم.
وق ــد دخ ــل قـطــاع غ ــزة عـلــى خــط املــواج ـهــات أمــس،
بجانب الـقــدس والضفة واألراض ــي املحتلة ،وذلــك
إسرائيلي مباشر على تظاهرة نظمها
بعد اعتداء
ً
أهالي غزة نصرة لباقي شعبهم ،أدت إلى استشهاد
سبعة فلسطينيني وج ــرح ال ـع ـشــرات ،األم ــر الــذي
أعقبه استنفار لجيش الـعــدو وإع ــان التأهب في
املستوطنات القريبة من القطاع ،مع نشر منظومات
من «القبة الحديدية» في جنوب فلسطني املحتلة،
خشية من إطالق صواريخ.
وكـ ـ ــان األمـ ـ ــل الـ ـ ــذي س ـ ــاد إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ال ـيــومــن
امل ــاضـ ـي ــن ،حـ ــول إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ــوص ــل إلـ ــى تـهــدئــة
بمساعدة من األجهزة األمنية الفلسطينية ،قد تبدد
أم ــس ،بـعــدمــا بــاتــت عمليات الـطـعــن تنتج بــدورهــا
عمليات أخرى .وبرغم أن العدو عمد إلى إعالن حالة
الـتــأهــب الـقـصــوى فــي الـقــدس والـضـفــة ،استمرت
الـعـمـلـيــات بــوت ـيــرة ال تـشـيــر إل ــى إم ـك ــان الـتــوصــل

إلــى هــدوء قــريــب ،خاصة أن االحتجاجات ورشــق
الحجارة والزجاجات الحارقة ،انتقلت إلى ما وراء
«الخط األخضر» في تل أبيب والعفولة والناصرة.
وق ــد ش ــارك فـيـهــا فلسطينيو  ،1948األم ــر الــذي
ذكر اإلسرائيليني ّ
بهبة عام  2000الدامية ،مع بدء
االنتفاضة الفلسطينية الثانية.
القناة الثانية العبرية تحدثت أمس عن أن نتنياهو،
بعد تقدير خــاص لــأوضــاع فــي كــل املناطق ،قرر
الـتــوجــه إلــى رئـيــس السلطة الفلسطينية ،محمود
عباس ،مع «رسالة سياسية» لتخفيف حدة التوتر
فــي امل ـي ــدان ،فــي مـ ــوازاة رســالــة مـقــابـلــة أي ـضــا إلــى
غزة ،وتحديدًا كما أشار اإلعالم العبري إلى حركة
«حـمــاس» ،عبر طــرف ثالث ،ومفادها أن إسرائيل
غير معنية بتصعيد أمني مع القطاع.
مع ذلك ،بدت تل أبيب في حالة من االرتباك بعدما
كاد امليدان يسبق جهود الحل ،فإلى جانب رسائل
التهدئة إلى رام الله وغزة ،عمدت أيضا إلى «عرض
ال ـع ـض ــات» .وات ـه ــم وزي ــر األمـ ــن ،مــوشـيــه يـعـلــون،
«حـمــاس» ،بالوقوف خلف استشهاد املتظاهرين
بالقرب من السياج مع القطاع ،الفتًا إلى أن «حماس
أرسلت املتظاهرين إلى منطقة مغلقة ،وهي تدرك
مسبقًا أنـهــا منطقة مـغـلـقــة» .واس ـت ــدرك« :آم ــل أال
يؤدي ذلك إلى تصعيد أمني ،وآمل أن تتذكر حماس
ما حدث لها في عملية الجرف الصامد».
على خط آخر ،كشفت مصادر سياسية إسرائيلية

لإلذاعة العبرية ،أن تل أبيب ّ
وعمان تتبادالن الرسائل
وتـعــربــان عــن رغـبــة فــي الـتـهــدئــة إزاء ال ـقــدس ،وأنّ
«إسرائيل واألردن يرغبان في إنهاء الوضع املتأزم
في املدينة» ،مشيرة إلى ّأن الجانب اإلسرائيلي أبلغ
األردنيني «حقيقة ما حدث في املسجد األقصى».
وقالت املصادر« :القوات األمنية اإلسرائيلية اضطرت
إلى التدخل بعدما لم تتمكن األوقاف اإلسالمية من
التصدي للعناصر الفلسطينيني الــذيــن تحصنوا
داخ ــل األق ـص ــى وب ـحــوزت ـهــم م ـت ـف ـجــرات» ،مشيرة
إلى أن «جهات متطرفة والحركة اإلسالمية بقيادة
ال ـش ـيــخ رائ ـ ــد ص ـ ــاح ،ه ــي ال ـت ــي ت ـقــف خ ـلــف هــذه
النشاطات والتحريض على إسرائيل».
من جهة ثانية ،أثار شريط تصوير تداولته املواقع
اإلخبارية أمــس ،حــول إطــاق الشرطة اإلسرائيلية
الـنــار على سيدة فلسطينية مــن سكان الناصرة،
خـشـيــة إس ــرائ ـي ــل م ــن أن يـسـبــب ذل ــك م ــزي ـدًا من
ردود الفعل الفلسطينية .وكانت شرطة العدو قد
أصدرت بيانًا قالت فيه إنها أحبطت محاولة طعن
شرطي في العفولة ،وإنها أصابت الفلسطينية التي
حاولت تنفيذ العملية في املحطة املركزية للمدينة.
لكن يتبني من شريط التصوير أنها لم تكن تشكل
خـطـرًا على أح ــد ،وأن إط ــاق الـنــار عليها جــاء من
دون مبرر .وقال مصدر أمني إن «املؤسسة األمنية
تخشى ردود الفعل على انـتـشــار الـشــريــط ،وهي
تتوقع أن يلتهب الشارع نتيجة لذلك».

ـاق إس ــرائ ـي ــل ف ــي منع
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،إن إخ ـف ـ ّ
االحـتـجــاجــات الفلسطينية ،أث ــر سلبًا فــي شعور
اإلسرائيليني باألمن الشخصي .وأفــادت صحيفة
«إسرائيل الـيــوم» بـ ّ
ـأن الشرطة تلقت في الساعات
األربع والعشرين األخيرة ،أكثر من  25ألف اتصال
هاتفي من إسرائيليني يبلغون عن شخص مشبوه
أو حقيبة مشبوهة.
ال ــاف ــت ،أن اإلعـ ــام ال ـع ـبــري ش ـ ّـن حـمـلــة ان ـت ـقــادات
واسـ ـ ـع ـ ــة بـ ـح ــق ن ـت ـن ـي ــاه ــو وأدائـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
االحـتـجــاجــات ،الـتــي رأت أنـهــا مبنية أســاســا على
«يأس فلسطيني» من سياساته وإفشاله للتسوية
مــع الـسـلـطــة .وكـتــب نــاحــوم بــرنـيــاع ،فــي «يــديـعــوت
أحرونوت» ،أن «نتنياهو يطرح رؤية واحدة ملواجهة
موجة اإلره ــاب :مزيد من التشدد ومزيد من قمع
الفلسطينيني ،وهو يؤمن بأن االنتصار على اليأس
ي ــأت ــي ب ـمــزيــد م ــن الـ ـي ــأس ،وال ـت ـم ــرد يـمـكــن كـســره
بـعـقــوبــات سـجــن وغ ــرام ــات تعسفية» .ويـسـتــدرك
الـكــاتــب« :ه ــذه ال ـقــرارات لــن تغير مــن الــواقــع شيئًا،
فهو (نتنياهو) ّ
يعول على عامل الزمن ،لعله يؤدي
إلى نهاية لألحداث» .ولفت برنياع إلى أن «إسرائيل
ً
ً
محتل سيئ ،فبدال من أن تمنح الفلسطينيني أمال،
ً
قامت باالستيطان في أراضيهم ،وبدال من اإلسهام
في رفاه السكان تصرفت معهم بانعدام مسؤولية
وانعدام احترام ،وهي ترفض أن تعيش معهم كما
ترفض أن تنفصل عنهم».

