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العالم

ّ
معادلة جديدة للمقاومة :جو غزة

على الغالف

غزة ــ هاني إبراهيم
بعد أسبوع على الصفعة القوية التي
وجـهـهــا الـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى ق ــوات
االحتالل اإلسرائيلي شمال فلسطني
امل ـح ـت ـل ــة ب ــإسـ ـق ــاط ط ـ ــائ ـ ــرة م ـقــات ـلــة
لألخيرة ،عاودت املقاومة الفلسطينية
ال ـكـ ّـرة بطريقة أخ ــرى ،وفـجــرت عبوة
معلقة بعلم فلسطيني بعدد من جنود
وحدة الهندسة على السلك الحدودي
ج ـنــوب ق ـطــاع غ ــزة قــدمــوا إلزال ـت ــه .لم
تكتف املقاومة بتفجير العبوة ،التي
ِ
أدت إلى إصابة  4جنود ،اثنان منهم
فــي حــالــة الـخـطــر ،بــل مــا إن استعدت

إس ــرائـ ـي ــل لـ ـل ــرد بــال ـق ـصــف الـ ـج ــوي،
كما اعـتــادت مــن ثــاث سـنــوات ،حتى
«تـصــدت الــدفــاعــات الجوية للمقاومة،
للطائرات املغيرة باألسلحة الثقيلة»،
كـمــا أعـلــن الـجـنــاح الـعـسـكــري لحركة
«ح ـ ـمـ ــاس»« ،ك ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام» ،وهــو
م ــا عــرقــل ال ـط ـيــران ل ـســاعــات قـبــل أن
يعيد اإلغارة فجر أمس ،وتتصدى له
املضادات مجددًا.
وهذه املرة األولى منذ حرب  2014التي
ينفذ فيها كمني بهذه النوعية ،وكذلك
املــرة األول ــى التي تعلن فيها املقاومة
قــرارهــا التصدي لـطــائــرات االحـتــال،
رغم أنها سجلت محاوالت سابقة لم

تعلنها .ووفق مصادر محلية ،أطلقت
النيران أكثر من مرة بالرشاش الثقيل
مــن ط ــراز  14.5مـلــم عـلــى ال ـطــائــرات،
فيما استخدمت الصواريخ املحمولة
على الكتف في الوقت نفسه.
ورغم إعالن وزير األمن اإلسرائيلي،
أفيغدور ليبرمان ،أن «لجان املقاومة
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة» م ـ ــن يـ ـق ــف خـ ـل ــف ه ــذه
العملية ،فإن أيًا من الفصائل لم يعلن
مسؤوليته .وقال ليبرمان« :سيبقى
الحساب مفتوحًا حتى تصفية من
يقف خلف الهجوم» ،في إشــارة إلى
نية االحتالل تنفيذ عمليات اغتيال.
مـ ـص ــدر مـ ـي ــدان ــي فـ ــي املـ ـق ــاوم ــة ق ــال

ل ــ«األخ ـبــار» إن ع ــددًا مــن املتظاهرين
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة امل ــاض ــي ن ـص ـبــوا ع ــددًا
مــن األع ــام عـلــى الـسـلــك الـفــاصــل مع
فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة خ ــال ال ـت ـظــاهــرات
األس ـبــوع ـيــة ال ـتــي ت ـقــام ف ــي أك ـثــر من
خ ـمــس م ـنــاطــق .وأش ـ ــار إل ــى أن أحــد
األعـ ـ ــام كـ ــان «ش ــرك ــا ارتـ ـب ــط بـعـبــوة
ناسفة موهت بطريقة احترافية ،وقد
انفجرت بقوة من الجيش أتت في اليوم
التالي».
بجانب سلسلة ال ـغــارات الليلية التي
اس ـت ـهــدفــت م ــواق ــع تـتـبــع ل ــ«ال ـق ـســام»،
ادعــى االحـتــال أنــه قصف نفقًا يمتد
داخ ـ ــل األراض ـ ـ ــي امل ـح ـت ـلــة بــاإلضــافــة

إلـ ــى م ـص ـنــع ل ـل ـص ــواري ــخ .وفـ ــي وقــت
الحــق ،استهدفت مدفعية االحتالل 4
فتية كانوا قبالة حــدود رفح الشرقية
(جنوب) ،ما أدى إلى استشهاد اثنني
ُ
منهم انتشلت جثتاهما صباحًا ،هما
سالم محمد صباح وعبد الله أيمن أبو
شيخة ( 17عامًا).
في الليلة نفسها ،قال موقع «»0404
الـ ـعـ ـب ــري امل ـ ـقـ ــرب مـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ،إن
ص ـ ــاروخ ـ ــا س ـق ــط ع ـل ــى مـ ـن ــزل فــي
مستوطنة «شاعر هنيغف» ،جنوب
فلسطني املحتلة ،ما أدى إلى أضرار
مادية دون إصابات.
تعقيبًا على كل ذلك ،قال مصدر في

«العلم الفلسطيني»
يربك االحتالل
علي حيدر
تـتـجــاوز عملية "الـعـلــم الفلسطيني"
ال ـتــي أدت إل ــى إص ــاب ــة أرب ـع ــة جـنــود
وضـبــاط إسرائيليني ،فــي مفاعيلها
ورس ــائـ ـلـ ـه ــا ،ك ــون ـه ــا مـ ـج ــرد تـفـجـيــر
عـبــوة فــي سـيــاق مــواجـهــة االح ـتــال،
إذ أتـ ــت الـعـمـلـيــة ف ــي أجـ ـ ــواء تــزخـيــم
ح ـ ــرك ـ ــة املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة بـ ـك ــل ع ـن ــاوي ـن ـه ــا
األمـنـيــة والسياسية والشعبية منذ
إع ـ ــان ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
تــرامــب ،الـقــدس "عــاصـمــة إلســرائـيــل"،
وبـ ـع ــد ع ـم ـل ـيــات س ــاب ـق ــة ف ــي الـضـفــة
املحتلة .وبالنسبة إلــى قـيــادة العدو
وجـ ـمـ ـه ــوره ،ش ـك ـلــت "ع ـم ـل ـيــة ال ـع ـلــم"
تـ ـصـ ـعـ ـيـ ـدًا تـ ـك ــامـ ـل ــت ف ـ ــي ت ــوق ـي ـت ـه ــا
وسياقها مع دوي انفجارات عشرات
الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ف ـ ــي أج ـ ـ ــواء
فلسطني املحتلة ،وإسقاط طائرة "إف

كشف «الشاباك» عن مخطط
لـ«الجهاد اإلسالمي» باستهداف
موكب ليبرمان
ً
 ،"16وصوال إلى الكشف عن صواريخ
سورية عبرت أجواء حيفا وتل أبيب
باتجاه البحر.
فــي امل ـقــابــل ،تـنـطــوي الـهـجـمــات التي
شنتها إســرائـيــل فــي غ ــزة أم ــس على
أك ـثــر م ــن رس ــال ــة وت ـش ـيــر إل ــى امل ـســار
الذي تحاول به تل أبيب أن تجمع بني
تعزيز الــردع وتجنب التدحرج نحو
مــواجـهــة واس ـعــة .ونتيجة قلقها من
انكشاف محدودية خياراتها ،حاول
املسؤولون اإلسرائيليون التعويض
ع ــن ذلـ ــك ب ــرف ــع م ـس ـتــوى ال ـت ـهــديــدات
والتوعد باستهداف املنفذين.
فـقــد أك ــد نـجــاح تفجير "ع ـبــوة العلم"
ضد جنود االحـتــال حجم التصميم
الــذي يتحلى به الشعب الفلسطيني،
وش ـكــل م ــع عـمـلـيــات ال ـض ـفــة ،معطى
مـلـمــوســا عــن املــرحـلــة ال ـجــديــدة التي
دخـ ـلـ ـتـ ـه ــا م ـ ـقـ ــاومـ ــة االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ب ـعــد
إع ــان تــرامــب .وأك ــدت أيـضـاً التكامل
املوضوعي بني الجبهة الفلسطينية،
وت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــورات ال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة
لفلسطني ،وهو ما حضر بقلم املعلق
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي ص ـح ـي ـفــة "هـ ــآرتـ ــس"،
عاموس هرئيل ،الذي رأى أن "الوتيرة

الحثيثة لــأحــداث األمـنـيــة مستمرة،
حتى لو تبدلت الساحات ،فبعد يوم
قـتــال بــن س ــاح الـجــو (اإلســرائـيـلــي)
وق ــوات إيــرانـيــة وســوريــة فــي الجبهة
الـشـمــالـيــة ،الـسـبــت امل ــاض ــي ،وق ـعــت...
حادثة قاسية على حدود قطاع غزة...
ُ
بــان ـف ـجــار ع ـب ــوة نــاس ـفــة زرع ـ ــت على
السياج الحدودي".
مــن جهة أخ ــرى ،كشف تنفيذ عملية
ت ـف ـج ـي ــر ال ـ ـع ـ ـبـ ــوة ع ـ ــن عـ ـق ــم رس ــائ ــل
الـتـهــويــل ال ـتــي ت ــوال ــى عـلــى إطــاقـهــا
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادة اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون ،وأك ـ ـ ـ ــدت
بــال ـت ـجــربــة أن ـه ــا ل ــم ت ـن ـجــح ف ــي كبح
وردع فـصــائــل املـقــاومــة عــن مواصلة
نهجها في مقاومة االحتالل ،وهو ما
سيعمق مــأزق االحـتــال ويدفعه إلى
التعامل بمزيد من الحذر والجدية في
تقدير حجم الخطر املحدق بجنوده.
ن ـت ـي ـج ــة ظ ـ ـ ـ ــروف غ ـ ـ ـ ــزة ،وم ـح ـي ـط ـه ــا
الجغرافي واألمني ،تتعاظم الــدالالت
التكتيكية لهذه العملية ،وهو ما دفع
معلق ال ـشــؤون األمـنـيــة فــي صحيفة
"إســرائ ـيــل ال ـي ــوم" ،ي ــوآف لـيـمــور ،إلــى
دع ـ ـ ــوة الـ ـجـ ـي ــش إلـ ـ ــى فـ ـح ــص كـيـفـيــة
وقــوعــه فــي ه ــذا ال ـفــخ ،إذ تــم تفخيخ
علم فلسطيني أدت محاولة انتزاعه
إلـ ــى تـفـجـيــر ال ـع ـب ــوة .وت ـ ـسـ ــاءل" :هــل
كــان هناك استهتار من الـقــوات؟ ملاذا
لــم تكن هـنــاك معلومات استخبارية
عن الهجوم املخطط؟ وكيف لم تلحظ
املراصد زرع العبوة؟".
ومن الواضح أن مجرد وصف ما جرى
بــأنــه ك ــان فـخــا ه ــو إقـ ــرار بــالـكـفــاءات
التكتيكية للمنفذين ،وبنجاح عملية
الـتـضـلـيــل ال ـتــي مــارس ـهــا امل ـقــاومــون،
إذ لم تتمكن كل املراصد من كشفهم،
ً
فضال عن عملية التمويه التي دفعت
ج ـ ـنـ ــود الـ ـ ـع ـ ــدو إلـ ـ ــى تـ ـح ــوي ــل ال ـع ـل ــم
إلـ ــى اسـ ـ ـت ـ ــدراج ل ـل ـج ـنــود وال ـض ـبــاط
الستهدافهم .ويؤكد السياق امليداني
والسياسي أن العملية ليست حادثة
موضعية ،بل محطة في سياق لها ما
قبلها ولها مــا بعدها ،وهــو مــا يبرز
فــي العمليات البطولية الـتــي نفذها
املـ ـق ــاوم ــون ف ــي ال ـض ـف ــة ،إض ــاف ــة إلــى
كشف "الشاباك" عن مخطط لـ"الجهاد
اإلس ــام ــي" بــاسـتـهــداف مــوكــب وزيــر
األمن أفيغدور ليبرمان.
ُيشار إلى أن اإلصابات التي تعرض
لـهــا الـجـنــود وال ـض ـبــاط غـطــت أج ــزاء
واس ـعــة مــن أج ـســادهــم ،وه ــو مــا بــرز
في تقرير مستشفى "ســوروكــا" الذي

لــأسـبــوع الـثــانــي على الـتــوالــي،
ت ــواص ــل ال ـس ـل ـط ــات امل ـصــريــة
احـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز  165م ـ ـسـ ــاف ـ ـرًا
فلسطينيًا في صالة ال تتعدى
مـســاحـتـهــا  150م ـت ـرًا مــربـعــا
م ـطــار ال ـق ــاه ــرة ،وذل ــك ف ــي ظل
ظ ــروف غير إنـســانـيــة ،خاصة
أن من بني املحتجزين مرضى
م ــن ذوي ال ـ ـحـ ــاالت ال ـح ــرج ــة.
واح ـت ـج ــز هـ ـ ــؤالء ب ـع ــد إع ــان
السلطات املصرية فجأة إغالق
معبر رفح ومنعهم من العودة
إلـ ــى غ ـ ــزة ،ف ـي ـمــا أرجـ ـع ــت مـئــة
عــالــق آخ ــري ــن إل ــى الـ ــدول الـتــي
أتوا منها ،ألن تأشيراتهم كانت
صــال ـحــة ،عـلـمــا بــأنـهــم جميعًا
أتـ ـ ــوا ف ــي امل ــوع ــد املـ ـح ــدد ل ــوال
القرار الفجائي.
وال توفر إدارة املطار للعالقني
أي ــا م ــن م ـقــومــات ال ـح ـيــاة وهــم
ينامون منذ أي ــام على األرض
أو الكراسي ،كما نقلت مصادر
أن السلطات األمنية اختطفت 9
شبان مــن الصالة تحت مــرأى
وم ـس ـم ــع مـ ـن ــدوب ــي ال ـس ـف ــارة
الفلسطينية وعذبتهم بسبب
نشرهم صــور معاناتهم عبر
مـنـصــات اإلع ــام االجـتـمــاعــي،
ورفـ ـ ـض ـ ــت ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ل ــرئ ـي ــس
املكتب السياسي لــ«حـمــاس»،
إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،امل ــوج ــود في
ال ـق ــاه ــرة م ــع وف ــد م ــن حــركـتــه
بزيارة العالقني أو تقديم الدعم
املالي إليهم.
(األخبار)

عــال ـج ـهــم ،إذ قـ ــال" :أج ــري ــت عمليات
جـ ــراح ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـن ــود األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ع ـلــى
ي ــد ط ــواق ــم ج ــراح ــة ع ــام ــة ،وعـ ـظ ــام،
وتـجـمـيــل ،وأوع ـي ــة دم ــوي ــة ،وع ـيــون.

الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــود يـ ـ ـع ـ ــان ـ ــون م ـ ـ ــن إص ـ ــاب ـ ــات
م ـش ـت ــرك ــة ،اثـ ـن ــان ج ــراح ـه ـم ــا بــال ـغــة
وه ـمــا ف ــي ال ـع ـنــايــة ال ـفــائ ـقــة ،واث ـنــان
ب ـح ــال ــة مـ ـت ــوسـ ـط ــة" .ولـ ـف ــت امل ــراس ــل

ال ـع ـس ـكــري ل ـل ـق ـنــاة ال ـع ــاش ــرة إلـ ــى أن
العبوة انفجرت بيد ضابط مختص
فــي تفكيك ال ـع ـبــوات الـنــاسـفــة ،تابع
ل ـســاح ال ـه ـنــدســة ،ب ـعــد إن ـ ــزال الـعـلــم

