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االح ـ ـ ـتـ ـ ــال م ـ ــن الـ ـ ــدخـ ـ ــول ال ـ ـ ــى ق ــري ــة
س ــردا ،لكنهم فشلوا فــي ذلــك بعدما
دخ ــل الـجـيــش م ـنــزل الـشـهـيــد حلبي
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــادروا حـ ــاسـ ــوبـ ــه ال ـش ـخ ـص ــي.
وبينما كــان الـعــدو يـفــرغ حـقــده ضد
الفلسطينيني ،نشرت فاطمة الزهراء،
أخت الشهيد حلبي ،صورة شقيقها
على موقعها على الفايسبوك ،معلقة
«حـبـيـبــي ي ــا أخـ ــوي يـكـســر إي ــده ــم»،
وقبلها تعليق «وص ــار اسـمــي أخــت
الشهيد ،الله يرحمك يا أخوي».
هكذا ،وبينما كانت الضفة تشتعل،
كان هناك شهيد آخر يودع حبيبته،
وي ـخ ـبــرهــا ع ــن ن ـي ـتــه ت ـن ـفـيــذ عـمـلـيــة
ط ـعــن واالس ـت ـش ـه ــاد؛ فـعـنــد ســاعــات
الـ ـفـ ـج ــر األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،أعـ ـلـ ـن ــت ص ـح ـي ـفــة
«ي ــديـ ـع ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت» ع ــن تـنـفـيــذ
ع ـم ـل ـيــة ط ـع ــن ف ــي م ـح ـطــة وقـ ـ ــود فــي
ال ـق ــدس ،وإص ــاب ــة مـسـتــوطــن بـجــراح
متوسطة واستشهاد منفذ العملية.
وقد تبني الحقًا أن منفذ العملية هو
فادي علون ،ابن منطقة العيسوية في
القدس.

كان علون قد كتب على صفحته على
الفايسبوك «اللهم إني نويت الشهادة
أو النصر في سبيل الله .اللهم اغفر
ل ــي ول ـج ـم ـي ــع امل ــؤمـ ـن ــن وامل ــؤمـ ـن ــات
واملسلمني واملسلمات .نويت التوبة
بــإذن الله والـشـهــادة الله أكـبــر» .وقد
أخبر علون حبيبته في حديث خاص
ّ
بأنه صلى الفجر وأعلن توبته ونوى
تنفيذ عملية طعن .طلبت منه الفتاة
الـبـقــاء فــي املـنــزل والتفكير بــوالــدتــه.
ً
أنهى علون حديثه قائال «بدي أروح
يال سالم».
ب ـعــد ت ـن ـف ـيــذه عـمـلـيــة ال ـط ـع ــن ،أطـلــق
جـ ـن ــود االحـ ـ ـت ـ ــال س ـب ــع رص ــاص ــات
على الشهيد الــذي سرعان ما ركض
املستوطنون باتجاهه وب ــدأوا بركل
جـ ـثـ ـت ــه وه ـ ـ ــم ي ـش ـت ـم ــون ــه ص ــارخ ــن
«عرافيم» عربي).
وأعـلــن جيش االحـتــال أمــس ،رفضه
تسليم أهل الشهداء جثامني أبنائهم.
كما حاول جنود العدو أمس اقتحام
منزل علون فــي العيسوية ،مــا أسفر
عــن إصــابــة مــراسـلــة قـنــاة «املـيــاديــن»
الزميلة هناء محاميد بقنبلة صوتية
في وجهها.
وفي السياق نفسه ،اندلعت املواجهات
أمس في كل مناطق الضفة؛ وأشدها
كــانــت ف ــي مـخـيــم ج ـنــن الـ ــذي ح ــاول
ج ـن ــود االحـ ـت ــال اق ـت ـحــامــه للقبض
ع ـلــى األس ـي ــر «ال ـح ـم ـس ــاوي» امل ـحــرر
قيس السعدي الذي نجح في الهرب.
وفي كلمة مصورة له ،طلب السعدي
م ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
إط ــاق س ــراح امل ـقــاومــن املحتجزين
لديها والكف عن مطاردتهم.
ً
لـ ـي ــا ،شـ ـه ــدت م ــدي ـن ــة الـ ـق ــدس ورام
الـلــه مــواج ـهــات بــن جـنــود االحـتــال
وفـلـسـطـيـنـيــن .وبـحـســب إحـصــائـيــة
ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ف ــإن
طواقمه عالجت في الضفة والقدس
 395إصابة خالل الـ  24ساعة املاضية،
 30إص ــاب ــة ب ــال ــرص ــاص ال ـح ــي118 ،
إصــابــة بــالــرصــاص امل ـطــاطــي ،و234
حالة اختناق من قنابل الغاز املسيلة
للدموع ،و 11إصابة بالضرب املبرح،
ك ـم ــا ت ـع ــرض ــت سـ ـي ــارت ــان تــاب ـع ـتــان
لـلـهــال األح ـمــر إلط ــاق ن ــار مــن قبل
اإلسرائيلي .وفــي وقت
جنود الـعــدو
ّ
متأخر مــن ليل أمــس ،حــذر االحتالل
املستوطنني مــن التوجه الــى املدينة
القديمة فــي الـقــدس وذلــك بعد ورود
« إنذارات باحتمال وقوع عمليات».
هـ ـك ــذا أظ ـ ـهـ ــرت األح ـ ـ ـ ــداث فـ ــي األي ـ ــام
املاضية ،أن االنتفاضة املقبلة سيكون
وقودها شبان لم يعيشوا أو يعرفوا
ما جرى عام  .2000هذه املرة ستالقي
انتفاضة األقـصــى الثانية صــواريــخ
من غزة ،لتعيد املقاومة ربط ما حاول
االح ـتــال والـسـيــاســة تفريقه الضفة
الغربية بالقطاع املحاصر.

سياسي والقتل العبثي للفلسطينيني
ومصادرة األراضي وهدم البيوت ،مع
غ ـيــاب أي أف ــق وأمـ ــل ،ف ــإن االنـتـفــاضــة
الثالثة قد تنشب بالفعل.
كذلك ،حــذرت صحيفة «معاريف» من
«الواقع األليم واشتعال الضفة الغربية
والقدس» ،كما حذرت من االنشغال في
تسمية مــا يـجــري إن كــانــت انتفاضة
جــديــدة أم ال ،مشيرة إلــى أن املـهــم في
ك ــل ذل ــك أن ه ـن ــاك «ع ــام ــات واض ـحــة
النتفاضة فلسطينية جديدة ،والوضع
قابل لالنفجار السريع».
وك ـت ــب م ـح ـلــل الـ ـش ــؤون األم ـن ـي ــة في
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ،ي ـ ــوس ـ ــي مـ ـيـ ـلـ ـم ــان ،أن
«حكومة إسرائيل برغم كل ما يجري،
تـتـمـســك كــامل ـع ـتــاد بــالــوضــع الــراهــن
كما هو ،وال تتحمل املسؤولية ،وفي
أح ـس ــن األح ـ ـ ــوال ت ـع ـمــل ع ـلــى تنفيذ
حلول باتت شبيهة بــدواء األسبرين
مل ــرض ــى ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،ف ـ ــزي ـ ــادة ن ـق ــاط
ال ـت ـف ـت ـيــش والـ ـح ــواج ــز وم ـن ــع م ــرور
امل ــرك ـب ــات الـفـلـسـطـيـنـيـيــة ع ـلــى طــرق

الضفة ليست إال حـلــوال تكتيكية ال
تؤدي إلى نتائج استراتيجية».
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ك ـ ـتـ ــب آفـ ـ ـ ــي يـ ـسـ ـسـ ـخ ــاروف
ف ــي م ــوق ــع «ت ــاي ـم ــز أوف إس ــرائ ـي ــل»،
م ــرح ـج ــا أن ال ـه ـج ـم ــات األخ ـ ـيـ ــرة لــن
ت ـتــوقــف قــري ـبــا ،ألن «ن ـج ــاح مـنـفــذي
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،ي ـم ـث ــل إلـ ـه ــام ــا ل ـل ـمــزيــد
م ــن ال ـش ـب ــان الـفـلـسـطـيـنـيــن لتنفيذ
عمليات مماثلة» ،وق ــال إن الدافعني
الــرئـيـسـيــن لـسـكــان ال ـقــدس والـضـفــة
لـ ـش ــن ه ـ ـج ـ ـمـ ــات ،هـ ـم ــا «ال ـ ـ ـيـ ـ ــأس مــن
الـ ــوضـ ــع الـ ـسـ ـي ــاس ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واالجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الفلسطينية ،وأي ـضــا مــا يــرونــه من
أع ـ ـمـ ــال إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى ش ــاش ــات
ال ـت ـل ـف ــزة تـ ـج ــاه امل ـس ـج ــد األق ـ ـصـ ــى»،
ول ـك ـنــه رف ــض ال ــرب ــط الـ ــذي س ــاد في
األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،بــن
خطاب رئيس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس ومــا سموه تحريض
السلطة ،واالحتجاجات الفلسطينية
والهجمات.

العالم
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تحليل إخباري

عمليتا نابلس والقدس:
التفاف على التنسيق األمني وإسقاط الردع اإلسرائيلي
حائط املبكى ،هو عملية استراتيجية وليس أقل من ذلك».
علي حيدر
وقــارنــت الصحيفة بــن هــذه العملية وبــن مــا جــرى في
ليس مهمًا إلى أي فصيل فلسطيني مقاوم ينتمي منفذو املنطقة نفسها خــال سـنــوات  1920و 1921و،1929
عمليتي نابلس والقدس ،وبالقدر نفسه ال ّ
يهم هل أتت محذرة من أن هــذه العملية «يمكن أن تــردع اليهود عن
العمليتان ترجمة لقرار صــادر من قيادة عليا ،ونفذها زي ــارة أق ــدس مقدساتهم فــي الهوية والــذاكــرة اليهودية
مقاومون منتفضون على واقع اإلحباط العربي ،أو كانتا والقلب».
بقرار ذاتــي تخطيطًا وإع ــدادًا وتنفيذًا .في كل األحــوال ،وأضافت« :هذه املسألة باتت تحدث في جبل الزيتون ،في
ما حدث يأتي ترجمة لقرار الشعب الفلسطيني رفض أكبر وأقدم مقبرة يهودية في العالم ،حيث يخاف اليهود
الــرضــوخ لالحتالل والتمرد على كل القيود املفروضة من زيارة قبور أعزائهم هناك» .كما رأت «إسرائيل اليوم»
عليه من الداخل والخارج ،وتنطويان على رسائل موجهة أن العملية الـتــي جــرى تنفيذها فــي الـقــدس جــرت أمــام
نحو عدد من الجهات.
الكاميرات التي توثق كل حركة على هــذا املسار ،وهذه
ت ـجــاوزت العملية األول ــى فــي مستوطنة «إيـتـمــار» قرب الحقيقة وحدها «تعلمنا أنه تم فقدان الــردع ،وأنه حدث
نــابـلــس إج ـ ــراءات التنسيق األم ـنــي بــن أج ـهــزة السلطة تشوش ما .وإذا لم يتم عمل شيء استثنائي وبسرعة،
واألج ـهــزة األمـنـيــة اإلســرائـيـلـيــة .وت ـجــاوزت الثانية (في ف ــإن مصير حــائــط املـبـكــى سـيـكــون مـثــل مصير جبل
القدس) كل اإلجــراءات الوقائية والقمعية ألجهزة العدو .الزيتون».
وبــرغــم األثـمــان الباهظة املـعــروفــة مسبقًا على
عائالت األم ــر نفسه صــدر على لـســان رئـيــس حــزب «إسرائيل
ً
هؤالء وذواتهم ،فقد قــرروا تجسيد إرادة شعبهم فعال ب ـي ـت ـنــا» ،أف ـي ـغ ــدور ل ـي ـب ــرم ــان ،ال ـ ــذي رأى أن الـعـمـلـيــات
مـقــاومــا بطوليًا ،تجلى بتنفيذ احـتــرافــي ،وفــي توقيته الفلسطينية ج ــاءت نتيجة ف ـقــدان الـ ــردع .لـكــن مشكلة
وأسلوبه ومكانه ونتائجه.
اإلسرائيلي أنه بالغ في حشر الطرف الفلسطيني الرسمي
ومع أن العمليات لم تتجاوز ،حتى اآلن ،الطابع املوسمي والشعبي ،وجعل الجماهير أمام خيار وحيد هو خيار
وال ـتــذك ـيــري ال ــذي يــراهــن ال ـعــدو عـلــى اح ـتــوائــه وتحمل املقاومة .وإن كان في مرحلة من املراحل قد يكون بعض
مفاعيله ،ف ــإن تــوالـيـهــا وتــزامـنـهــا مــع ح ــراك فلسطيني الفلسطينيني نخيلوا وجود ظروف تسمح بتحقيق حد
غاضب ،وتوقيتها أيضًا ،كلها عوامل
أدنــى ما يخفف معاناة الشعب ،لكن
أثــارت في وعــي القادة اإلسرائيليني
الوقاحة التي أظهرتها إسرائيل ،على
ووسائل إعالمهم قلقًا من أن يكون
ألسنة قــادتـهــا ،وتـحــديـدًا على لسان
ما يجري بداية انتفاضة ثالثة .لذلك
رأس الهرم السياسي نتنياهو ،تؤكد
أنه
اإلسرائيلي
مشكلة
ينصب الجهد اإلسرائيلي اآلن على
حقيقة للشعب الفلسطيني هي أنه ال
الـحــؤول دون تــواصــل هــذا الـنــوع من بالغ في حشر الطرف
بديل من املقاومة إال املقاومة نفسها،
العمليات وتحولها إلى ظاهرة تلتف الفلسطيني الرسمي
وخــاصــة أن إسرائيل تحتل األرض،
ً
والشعبي
ع ـلــى الـتـنـسـيــق األمـ ـن ــي .م ــن الـجـهــة
وانتزعت من السلطة تنازال عن غالبية
األخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــا ج ـ ــرى ي ـم ـث ــل صـفـعــة
أرض فلسطني ،وتعتقل اآلالف من
ل ـكــل مـ ـح ــاوالت اإلحـ ـب ــاط امل ــدروس ــة
الشباب ،وتـمــارس الـعــدوان والتوسع
واملوجهة إلــى عقول وقلوب الشعب
االستيطاني دائمًا ،ثم بعد ذلك تتهم
الفلسطيني وخــاصــة فـئــة الـشـبــاب،
السلطة بأنها ال تريد املفاوضات من
العدو
عمل
التي
اإلسرائيلية،
وهو يؤكد إخفاق قوة الردع
أجل تقديم املزيد من التنازالت!
على تعزيزها بالقمع واستهداف املقاومني وعائالتهم والــذنــب ال ــذي ارتـكـبـتــه الـسـلـطــة ،أنـهــا تـطــالــب بـمــا أبقته
وأقربائهم.
«الالءات» اإلسرائيلية التي طالت األرض واإلنسان واملياه
من جهة أخرى ،ينبغي تسجيل اعتراف ألجهزة التنسيق والسماء وجــوف األرض :ال لــدولــة فلسطينية مستقلة
األمني مع أجهزة العدو بـ«إنجازاتها» التي تمكنت بها من تتمتع بالسيادة على أرضها وعالقاتها الخارجية ،وال
تخفيض مستوى العمليات إلى الدرجة التي بات العدو لـعــودة الــاجـئــن ،وال لالنسحاب مــن غــور األردن الــذي
معها يراهن على إمكانية الجمع بني تكريس االحتالل يشكل الـبــوابــة الـشــرقـيــة الــوحـيــدة لـلــدولــة الفلسطينية
وتوسيع االستيطان واإلمـعــان في القمع ،وبــن تحقيق املـ ـفـ ـت ــرض ــة ،وال ل ـت ـق ـس ـيــم الـ ـ ـق ـ ــدس ،وال الق ـ ـتـ ــاع كــل
األمن ،وإن حدث «خرق» هنا أو هناك ،فإنه ال يزال ضمن املستوطنات (املطالبة بضم الكتل االستيطانية الكبرى)،
السقف املحمول .وبرغم أن عمليات القدس والضفة لم إضافة إلى املطالبة بحق سالح الجو اإلسرائيلي بسماء
تبلغ حـتــى اآلن مـسـتــوى تحولها إل ــى ع ــبء أمـنــي على الـضـفــة ،أو الــدولــة الفلسطينية املـفـتــرضــة ...وأي ـضــا :ال
صانع القرار في تل أبيب ،فإن مؤشراتها تؤكد وجود الستخراج املياه من آبــار الضفة ألنها تؤثر في الثروة
أرضـيــة لتحرك م ــدروس ومخطط يمكن أن ي ــؤدي إلى املائية في إسرائيل .وبعد كل ذلك ،تتهم إسرائيل السلطة
إسقاط املعادلة القائمة ،وينجح الشعب الفلسطيني في بأنها ترفض االعتراف بيهودية إسرائيل في أي اتفاق
مفاجأة الصديق والعدو ،كما حدث أكثر من مرة سابقًا .نهائي مفترض ،ثم تأتي أجهزة السلطة وتعتقل الشباب
وم ـمــا يـضـفــي عـلــى تـلــك الـعـمـلـيــات قـيـمــة إضــافـيــة أنها الفلسطينيني الــذيــن يـحــاولــون أو يخططون أو يـعـ ّـدون
تزامنت مع سياق انسداد آفاق التسوية وانفتاح املنطقة العدة ملقاومة هذا العدو!
على مسارات ال تزال آفاقها ونتائجها غير واضحة.
«السيناريو الكابوس» لقيادة العدو يتمحور في القلق من
ينبغي الـتـشــديــد عـلــى حقيقة أن العمليتني نـفــذتــا في اتساع نطاق املجموعات الشبابية املحدودة العدد التي
الساحات التي يفترض أنها ينبغي أن تكون من ساحات تحرص على أال تتواصل مــع بعضها البعض ،وتلعب
امل ـقــاومــة الـفـعــالــة ،وخــاصــة أن تـكــريــس اح ـتــال الضفة هــي نفسها دور صــانــع ال ـق ــرار ،واملـخـطــط واملستطلع
والـقــدس وتهويدهما يحتالن رأس قائمة أهــداف العدو والـتــأمــن اللوجستي واملـنـفــذ ،وكــل ذلــك يسلب أجهزة
االستراتيجية .وهو يواصل تنفيذ مخططه في ظل غياب ال ـعــدو ،وأج ـهــزة التنسيق األم ـنــي ال ـقــدرة عـلــى اخـتــراق
وتآمر عربي ،ويمكن القول ،أيضًا ،إنه يستخدم عملية خطوط التواصل والتأثير في قــرار هــؤالء ،لــذا ال يعني
التسوية كغطاء سياسي لالستراتيجية التي يعتمدها .الحديث عــن انتفاضة ثالثة بــالـضــرورة تـكــرار أساليب
وفي ما يتعلق بالخاصية املكانية لعملية القدس ،لفتت املراحل السابقة نفسها ،فلكل مرحلة تكتيكاتها التي
صحيفة «إســرائ ـيــل ال ـيــوم» املـقــربــة مــن رئـيــس حكومة تمكن مقاوميها مــن توجيه الـضــربــات املــؤملــة وتوفير
الـعــدو ،بنيامني نتنياهو ،إلــى أن «مــا جــرى على طريق مظلة تسمح لها باالستمرار.

