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على الغالف
خ ـط ــورة عـمـلـيــة «ب ــرك ــان» وم ـط ــاردة
الشهيد أش ــرف نـعــالــوة ،إذ إن موقع
الـعـمـلـيــة األخـ ـي ــرة ه ــو ف ــي املـحــافـظــة
نفسها ،وقريب من املكان إلى ّ
حد ما.
وهذا كله يعني أن «السجل املتراكم»
كــان مــن املفترض أن يشعل «الـضــوء
األح ـ ـمـ ــر» أمـ ـ ــام أجـ ـه ــزة ال ـ ـعـ ــدو ،لـكــن
استطاع مقاوم جديد أن ينفذ عملية
في سلفيت ويختفي بعدها مباشرة
مثل نعالوة وعاصي.
إلــى جانب هــذا «السجل ُ ّالحافل» ،لم
يحدث منذ سـنــوات أن نــفــذت عملية
بهذا األسلوب ،أو حتى اغتنام سالح
جندي ليكون هو أداة العملية نفسها.
ثمة ٌ
وجه آخر لخطورة الحدث كشفته
قناة «كان» العبرية ،عندما أوضحت
أن ال ـ ـش ـ ــاب تـ ــوجـ ــه نـ ـح ــو جـ ـن ـ َّ
ـدي ــن
يحتميان بمكعبات إسمنتية داخــل
م ـح ـطــة انـ ـتـ ـظ ــار ال ـ ـحـ ــافـ ــات ،وط ـعــن
أح ــده ـم ــا وس ـي ـطــر ع ـلــى س ــاح ــه من
دون رد فـعــل م ــن اآلخ ـ ــر ،وأنـ ــه «رغ ــم
انتشار الجنود في املنطقة ،فإنهم لم
يشتبكوا مع املقاوم أو يطلقوا النار
عليه».

لم تخطئ تقديرات األجهزة األمنيةّ اإلسرائيلية ،على رأس كل سنة أو خالل كل مرحلة فارقة ،في التحذير
من أن هدوء الضفة المحتلة يجب أل يغش المسؤولين في تل أبيب .أيضًا ،لم تخطئ هذه األجهزة في
تقدير أن «العقوبات» الجماعية والعنيفة لن تؤدي إلى انتهاء ظاهرة العمليات الفردية .لكن الذي
أخطأت في تقديره هو شجاعة المنفذين ،وفوق ذلك الخبرة المتراكمة بفعل التجارب ،فليست كل
عملية ناجحة ملهمة لعملية شبيهة فحسب ،بل إن الفعل المقاوم في الضفة والقدس وغيرهما
عمل مستمر ،حتى لو كانت التكلفة التي ستدفعها عائلة المنفذ ومنطقته عالية جدًا .كذلك ،فإن
اإلحباط المستمر جراء القرارات األميركية المتواصلة ،ومن بعدها االستشراس اإلسرائيلي في نهب الضفة
أرضًا وكرامة ،ال يعني في القاموس الفلسطيني االستسالم

عملية غير مسبوقة في سلفيت:

كابوس الضفة
ّ
يؤرق االحتالل
سلفيت ــ عبد القادر عقل
فــي تـمــام الـعــاشــرة إال ربــع صباحًا،
سـ ـ ّـجـ ــل م ـ ـقـ ــاوم ف ـل ـس ـط ـي ـنــي بـصـمــة
جديدة في تاريخ العمليات الفدائية
فــي الـضـفــة املـحـتـلــة ،املـسـتـمــرة على
وتيرة تصاعدية منذ أكثر من ثالث
س ـنــوات ،لـيـضــاف إل ــى «األي ـقــونــات»
خـيــرة ،وذلــك في منطقة
الشبابية األ ّ
ّ
م ــثـ ـل ــت وتـ ـم ــث ــل ك ــاب ــوس ــا م ـس ـت ـم ـرًا
للمستوطنني اإلسرائيليني وجنود
جـيــش ال ـع ــدو عـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .هــذه
امل ــرة ،ج ــاء التنفيذ ق ــرب مستوطنة
«أريـئـيــل» ،مــا أدى إلــى مقتل جندي
وإصـ ــابـ ــة ح ــاخ ــام بـ ـج ــروح خـطـيــرة
ووقـ ـ ـ ـ ــوع إصـ ـ ــابـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ،نـتـجــت
م ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا «حـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة مـ ـجـ ـن ــون ــة»
للمستوطنني في مــدن وقــرى شمال

ال ـض ـفــة .كــذلــك جـ ــاءت الـعـمـلـيــة بعد
أربـ ـ ـع ـ ــة أيـ ـ ـ ــام م ـ ــن إطـ ـ ـ ــاق نـ ـ ــار عـلــى
مركبة إسرائيلية في محيط املنطقة
ن ـف ـس ـه ــا .وال ـ ــاف ـ ــت أن ـ ــه رغ ـ ــم ت ـك ــرار
عمليات فلسطينية في املكان عينه،
فـ ــإن أجـ ـه ــزة أمـ ــن الـ ـع ــدو ت ـخ ـفــق في
«تحييد منفذيها فورًا» ،إذ ينجحون
ّ
والتحول من بعدها
في االنسحاب،
إلــى عملية مـطــاردة تتفاوت مددها
الــزمـنـيــة قـبــل االش ـت ـبــاك األخ ـي ــر مع
املقاوم واستشهاده.
وك ـشــف اإلع ـ ــام ال ـع ـب ــري ،أمـ ــس ،أن
الجندي املقتول هو غال كيدان (19
ع ــام ــا) ،وه ــو نـفـســه الـ ــذي اسـتــولــى
املـقــاوم على ســاحــه ،مشيرًا إلــى أن
كيدان كان عضوًا في فيلق املدفعية
مـ ــن «ل ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ـنـ ـ ــار» .أمـ ـ ــا الـ ـح ــاخ ــام
الجريح «امليؤوس من حالته» ،فهو

عملية البحث

احتفت فصائل المقاومة بالعملية ووصفتها بـ«الشجاعة والجريئة» (أ ف ب)

راب ــي آي ــاد إيتنغر ( 47عــامــا) ،وهو
أحد سكان مستوطنة «إيلي»ٌ ،
وأب
لــ 12ابنًا .وقد كان الحاخام إيتنغر
رئ ـي ـســا ملـ ـ ــدارس دي ـن ـيــة ت ـج ـمــع بــن
ال ــدراس ــة الــدي ـن ـيــة وخ ــدم ــة الـجـيــش
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب .وفـ ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
ّ
رجـ ـحـ ــت الـ ـتـ ـق ــدي ــرات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
األول ـ ـيـ ــة أن م ـن ـفــذ ال ـع ـم ـل ـيــة «ب ـ ــارد
عادي وحازم»،
األعصاب بشكل غير ّ
م ــرج ـح ــة أن ي ـك ــون ت ـل ــق ــى «ت ــدري ـب ــا
عـسـكــريــا» .وذك ــر املـحـلــل الـعـسـكــري
فـ ــي «ي ــديـ ـع ــوت أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت» ،رون
ب ــن يـ ـش ــاي ،أن تـ ـق ــدي ــرات األجـ ـه ــزة
األمـنـيــة تــدور حــول أن «املـنـفــذ عمل
وحيدًا دون أن يكون مرتبطًا بخلية
س ــاع ــدت ــه ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ال ـع ـم ـل ـيــة أو
االن ـس ـحــاب ،رغــم أنـهــا كــانــت مركبة
وال تشبه سابقاتها».

من األلف إلى الياء
ب ـ ـ ــدأت ال ـع ـم ـل ـي ــة ب ـ ـخـ ــروج امل ـن ـف ــذ مــن
أحــد املـحــال التجارية قــرب دوار على
مدخل بلدة كفل حــارس ،أو ما ُيعرف
ّ
ب ــ«دوار أريئيل» ،حيث هاجم بسكني
موقف حــافــات أمــام املنطقة يحرسه
ج ـن ــود الـ ـع ــدو بـ ـص ــورة ش ـب ــه دائ ـم ــة،
فنجح فــي طعن أحــد الجنود واغتنم
ب ـنــدق ـي ـتــه ،ث ــم ش ــرع ف ــي إطـ ــاق ال ـنــار
على ثــاث مركبات ملستوطنني كانت
تـمـ ّـر ب ـجــوار امل ـكــان ،فــأصــاب حاخامًا
فــي إح ــداه ــا ب ـجــروح خـطـيــرة .سيطر
املـقــاوم على مركبة من الـثــاث ،وسار
بـهــا فــي ال ـشــارع االسـتـيـطــانــي ،وعلى
مـ ــا يـ ـب ــدو أطـ ـل ــق ال ـ ـنـ ــار خ ـ ــال س ـيــره
بـهــا ،ثــم بعد سبع دقــائــق ( 9:52وفقًا
ملوقع «واال» العبري) وصل إلى مكان

م ـخ ـت ـلــف ،وأط ـل ــق ال ـن ــار م ـج ــددًا على
موقف انتظار حــافــات آخــر ،يحرسه
أيضًا جنود ويوجد فيه مستوطنون،
وبعدها استمر في قيادة املركبة نحو
بلدة بروقني حيث اختفى.
ل ـيــس غــري ـبــا أن ُي ـط ـلــق مـسـتــوطـنــون
وصـ ــف «رام ـ ـبـ ــو» ع ـل ــى م ـن ـفــذ عـمـلـيــة
سـلـفـيــت ص ـب ــاح أمـ ــس ،ك ـمــا ظ ـهــر في
ت ـع ـل ـي ـقــات ـهــم ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وال م ـفــاج ـئــا أن تنتقد
وســائــل اإلعــام العبرية أداء الجنود.
فالعملية الـتــي ب ــدأت بطعنات سكني
تدحرجت نحو إطالق نار متكرر ،كما
استهدف رصاص املنفذ أهدافًا ثانية
أث ـن ــاء ان ـس ـحــابــه بــاملــرك ـبــة م ــن املــوقــع
األول ،م ــا أدى إلـ ــى ت ـحــوي ـل ـهــا لـيــس
ّ
إلــى عملية مركبة فحسب ،بــل ُم ْربكة
َ
َ
فــي بــدايـتـهــا ،بعدما س ــرت معلومات

م ـغ ـلــوطــة ع ــن وج ـ ــود أك ـث ــر م ــن منفذ
وعمليات متزامنة في الوقت نفسه.
وفـقــا ملــراقـبــن ،ال تكمن قــوة العملية
فـ ــي خـ ـس ــائ ــره ــا الـ ـبـ ـش ــري ــة ف ـح ـســب،
ً
ّ
بــل فــي كــونـهــا مــركـبــة أوال ،وت ـحـ ّـدت
ت ـع ـق ـي ــدات كـ ـثـ ـي ــرة ،م ـن ـه ــا أن سـجــل
املنطقة ومحيطها حافل بالعمليات
م ـنــذ أعـ ـ ــوام ،وأن املـنـطـقــة قــري ـبــة من
م ـس ـتــوط ـنــة «أريـ ـئـ ـي ــل» الـ ـت ــي تـشـهــد
م ــواج ـه ــات دائـ ـم ــة (اس ـت ـش ـهــد هـنــاك
فــي  12آذار ال ـشــاب مـحـمــد شــاهــن)،
وأن ال ـج ـي ــش ال ـ ـ ــذي اسـ ـت ــول ــى عـلــى
كاميرات املراقبة في أماكن عديدة في
سلفيت لم يستطع «معالجة املوقف»
ب ـســرعــة ،ك ـمــا أن «الـ ـش ــاب ــاك» وحـتــى
وسائل اإلعالم العبرية لم تخرج بأي
تفاصيل أخرى حول إطالق النار وما
فعله املقاوم.

وك ــان ــت املـنـطـقــة نـفـسـهــا ق ــد شـهــدت،
م ـن ـت ـص ــف تـ ـش ــري ــن األول /أك ـت ــوب ــر
امل ـ ــاض ـ ــي« ،م ـ ـحـ ــاولـ ــة ت ـن ـف ـي ــذ ط ـع ــن»
استشهد إثرها الشاب إلياس ياسني،
وقـبـلـهــا عملية طـعــن نـفــذهــا األسـيــر
عبد الكريم عاصي .كما ال يمكن إغفال

سجل المنطقة
ومحيطها حافل
بالعمليات منذ أعوام

ع ـقــب الـعـمـلـيــة ،أغ ـل ــق ج ـيــش ال ـعــدو
مداخل سلفيت كافة ،ونصب حواجز
ع ـل ــى م ــداخ ــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ب ـلــدات ـهــا،
فيما دهمت قوة خاصة إسرائيلية،
ثم الجيش ،بلدة بروقني ،حيث ُعثر
ّ
عـلــى املــرك ـبــة ال ـتــي اسـتـقــلـهــا املـنـفــذ،
ف ــدف ــع الـ ـع ــدو ب ـت ـع ــزي ــزات عـسـكــريــة
ّ
كـبـيــرة قـبــل أن ي ـشــن حـمـلــة تفتيش
مل ـ ـ ـنـ ـ ــازل وم ـ ـ ـحـ ـ ــال ت ـ ـجـ ــاريـ ــة ه ـ ـنـ ــاك،
ّ
تخللها نصب حــواجــز واسـتـجـ ٌ
ـواب
أله ــل ال ـب ـلــدة والـفـلـسـطـيـنـيــن داخ ــل
امل ــرك ـب ــات امل ـ ـ ــارة .ك ـمــا ط ـ ــاول الــدهــم
بلدات مجاورة غربي سلفيت ،فيما
لم تفارق طائرات االستطالع أجواء
القرى والبلدات املحيطة.
وف ــي وق ــت الحـ ــق ،ام ـت ــدت تـشــديــدات
الـ ـع ــدو ل ـت ـط ــاول م ـنــاطــق ب ـع ـيـ ُـدة عن
سـلـفـيــت وم ـك ــان الـعـمـلـيــة ،إذ نـ ِـشــرت
الحواجز على معظم الطرق الواصلة
بني املدن في الضفة ،تزامنًا مع هجمات
نفذها مستوطنون بــالـحـجــارة على

مـنــازل فلسطينية فــي قــريــة عصيرة
الـقـبـلـيــة ،ومــركـبــات جـنــوبــي نابلس،
وم ــرك ـب ــات أخ ـ ــرى ش ـمــالــي رام ال ـلــه.
كما صـ ّـعــد املستوطنون اعتداءاتهم
على املركبات في ساعات الليل على
ال ـشــوارع الــواصـلــة بــن امل ــدن والـقــرى
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،اس ـت ـج ــاب ــة ل ــدع ــوات
أطلقوها عقب العملية ،فيما صدرت
مناشدات بتفعيل «اللجان الشعبية»
ملواجهة هجمات املستوطنني.
وبعد ساعات من املالحقة ،تــواردت
تقارير عن كشف هوية املنفذ من دون
العثور عليه .وإثــر ذلــك ،دهــم جيش
الـعــدو بـلــدة الــزاويــة غــربــي سلفيت،
واقتحم منزل الـشــاب عمر أمــن أبو
ليلى ،حيث جرى استجواب عائلته،
ُ
وأبلغت بتنفيذ ابنها العملية ،كما
ان ــدلـ ـع ــت م ــواجـ ـه ــات هـ ـن ــاك أص ـيــب
ّ
خاللها شابان بالرصاص املطاطي.
تعقيبًا عـلــى الـعـمـلـيــة ،قــالــت «حــركــة
الجهاد اإلسالمي» في تصريح أمس:
«ن ـ ـبـ ــارك ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـف ــدائ ـي ــة ،ون ـش ـ ّـد
على يدي منفذها» ،مشيرة إلى أنها
«توجيه للبوصلة وتصحيح للمسار
ونقل للمعركة إلى ميدانها الطبيعي
والـحـقـيـقــي ،وتنبيه للجميع إلــى أن
التناقض األساسي هو مع االحتالل».
ك ــذل ــك ،وصـ ـف ــت «ح ـ ـمـ ــاس» الـعـمـلـيــة
ب ــ«ال ـش ـجــاعــة وال ـج ــري ـئ ــة ....تــؤكــد أن
خـيــار املـقــاومــة هــو األق ــوى واألنـجــح
لــردع االحـتــال ّوإفـشــال مخططاته»،
مضيفة أن «ضــفــة العياش تؤكد في
ك ــل م ــرة أن ـه ــا م ـخ ــزون اسـتــراتـيـجــي
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وتـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــئ االح ـ ـ ـتـ ـ ــال
بعمليات نــوعـيــة» .وفــي وقــت الحــق،
دعت «حماس» إلى مسيرات شعبية
في غزة احتفاء بالعملية.
فــي سـيــاق آخ ــر ،اعـتـقــل جـيــش الـعــدو
ال ـش ــاب ــة والء أك ـ ــرم غ ـيــث ( 17عــامــا)
قـ ـ ــرب املـ ـسـ ـج ــد اإلبـ ــراه ـ ـي ـ ـمـ ــي ،وس ــط
الخليل (جنوب) ،مساء أمس ،بحجة
«م ـح ــاول ـت ـه ــا ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة ط ـع ــن».
وإلى ذلك ،اندلع حريقان مساء أمس
فــي مستوطنات ُ«غــاف غ ــزة» ،بفعل
بــالــونــات حــارقــة أطـلـقــت مــن القطاع،
فيما وصفت وسائل اإلعالم العبرية
أحد الحريقني بـ«الكبير»

تحليل إخباري

طريق إسرائيل إلى ترميم الردع :إعالن خطة احتالل غزة!
يحيى دبوق

(أ ف ب)

ص ـ ّـدق «املجلس ال ــوزاري اإلسرائيلي
املـ ـصـ ـغ ــر» (الـ ـك ــابـ ـيـ ـن ــت) عـ ـل ــى خـطــة
رفـعـهــا الـجـيــش إلع ــادة اح ـتــال قطاع
غ ــزة بــالـكــامــل ،وإس ـق ــاط حـكــم حركة
«ح ـ ـمـ ــاس» .ف ــي ال ـخ ـبــر ك ـمــا يـ ــرد في
اإلعالم العبري تشديد مضاعف على
أن ال عالقة للخطة والتصديق عليها
بقصف تل أبيب بالصواريخ الخميس
املاضي .وبالطبع ،ال يعني تبلور الخطة
ثــم التصديق عليها تغييرًا أو إشــارة
تغيير في موقف إسرائيل املمتنع عن
خوض الحرب ،كما ال يعني التوثب لها
أو أنه مقدمة في سياقها ،بل هو هدف
في ذاتــه لخدمة أهــداف أخــرى مرتبطة
أي ـضــا ب ــال ـص ــراع وال ــواق ــع ال ـحــالــي مع
الفلسطينيني.
ال غرابة في أن ّ
يعد الجيش اإلسرائيلي
خـطــط ح ــرب وس ـي ـنــاريــوات ويستعد
ل ـه ــا ،ف ـه ــذا ج ــزء م ــن مـهـمـتــه الـقــائـمــة
فــي األسـ ــاس عـلــى خ ــوض ال ـحــرب و/
أو االس ـت ـع ــداد ل ـهــا ض ـمــن فــرضـيــات
م ـع ـقــولــة وش ـب ــه م ـع ـق ــول ــة ،ح ـت ــى تـلــك

ُ
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ــواج ـه ــات وح ـ ـ ــروب ت ـع ـ ّـد
أرجحيتها منخفضة .والــواقــع أنــه في
حالة إسرائيل يحب أن يكون املسعى
مضاعفًا ،لـكــون هــذا الـكـيــان زرع في
محيط راف ــض لــه ،ويحيط بــه األع ــداء،
بغض النظر عن الالتناظرية في القوة
فــي بعض الـســاحــات ،كما هــو الوضع
مع الفصائل َفي غزة.
ُ
لـ ـك ــن أن تـ ـع ــل ــن هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــط وتـ ـت ـ ّـم
املصادقة عليها من ِق َبل «الكابينت»،
ف ـه ــذه م ـســألــة ت ـث ـيــر أك ـث ــر م ــن عــامــة
اس ـت ـف ـه ــام ،ف ــي ت ــوق ـي ــت بـ ــات يـتـطـلــب
تخويفًا للفلسطينيني على أكـثــر من
صعيد .بالطبع ،هي في الدرجة األولى
حـ ــرب ع ـلــى ال ــوع ــي ،وج ـ ــزء ال يـتـجــزأ
مــن الـحــرب على مستوى ال ــردع لجهة
تــرسـيــخ وج ــوده وإعـ ــادة تــرمـيـمــه .في
الحالة األولــى ،الهدف هو وعي األعــداء،
وم ـحــاولــة الـتــأثـيــر فـيــه عـبــر تشويش
م ــا ت ـ ّ
ـرســخ لــديــه ف ــي األش ـه ــر األخ ـيــرة
ً
َ
وصــوال إلى صاروخي تل أبيب ،وفيه
أن إس ــرائ ـي ــل غ ـيــر مـعـنـيــة وال تــرغــب
وخــارج إطــار تفكيرها العملي خوض
الحروب واملواجهات الشاملة مع القطاع،

وتحديدًا الحرب البرية والتوغالت.
في الواقع ،هذا االنطباع يضعف واحدًا
مــن أه ــم أســاســات ال ــردع ال ــذي تــراهــن
عليه إسرائيل ملنع أعمال فلسطينية
مبادر إليها ضد االحتالل أو ردًا على
اع ـتــداءاتــه .وإذا اعتقد الفلسطينيون
أن إســرائ ـيــل تمتنع وال تــريــد خــوض
املواجهات معهم ،فهذا يزيد حافزيتهم
ل ـلــرد ب ـقــوة عـلــى اع ـتــداءات ـهــا ،ويسهم
أيضًا في دفعهم إلى خيارات عسكرية
لتحقيق مصالحهم كـمــا هــو الــوضــع
اآلن ،وهو ما يتوافق مع رؤية بعضهم
َ
أن ص ــاروخ ــي ت ــل أب ـيــب جـ ــاءا قـصـدًا
ال خ ـطــأ .فـلــو رأى الـفـلـسـطـيـنـيــون أن
إسرائيل معنية بخوض حرب ضدهم،
ملا أطلقوا الصاروخني بـ«الخطأ».
ف ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ــراه ـ ــن ال ـج ـي ــش
اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى إم ـكــان إعـ ــادة الثقة
به في وعي اإلسرائيليني ،بعد الضرر
ال ــذي لـحــق بــه فــي أع ـقــاب ال ــرد الباهت
على قصف تل أبيب ،حيث ُح ّمل هو،
عمليًا ،مسؤولية الدفع باتجاه االمتناع
الثقيلة» ضد غزة،
عن اتباع «الخيارات
ّ
وهي وظيفة داخلية قد ال تقل أهمية عن

وظيفته تجاه األعداء .لكن في املباشر،
هدف اإلعالن هو التفاوض الجاري بني
َ
الجانبني برعاية مصرية .فإذا لم يخش
الـفـلـسـطـيـنـيــون إق ـ ــدام إس ــرائ ـي ــل على
املواجهة في حال فشل التفاوض ،فال
يمكن تليني مــواقـفـهــم وتقليص سلة
مطالبهم لقبول التهدئة .كذلك ،ال يمكن
ل ـتــل أب ـي ــب أن تـتـمـســك بــال ـحــد األدن ــى
املطلوب منها الستمرار الجزء األكبر
من الحصار ما لم تتكون حالة خشية
(ردع) لــدى الفلسطينيني تدفعهم إلى
ق ـبــول مــا أم ـكــن ،العـتـقــادهــم أن فشل
املفاوضات يؤدي إلى املواجهة.
وصاروخا تل أبيب ،والرد اإلسرائيلي
املـ ـح ــدود ق ـيــاســا بــواق ـعــة ك ـب ـيــرة ج ـدًا
كـقـصــف هـ ــذه امل ــدي ـن ــة ،ج ـ ــاءا إلع ـطــاء
عملية ميدانية .وهذه الصدقية
صدقية
ٍ
ٍ
جـ ـ ــاءت أي ـض ــا ب ـع ــد س ـل ـس ـلــة ت ـقــاريــر
عبرية وتصريحات ومــواقــف ،وكذلك
وثـ ــائـ ــق وشـ ـ ـه ـ ــادات ل ـك ـب ــار ال ـض ـب ــاط
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،ت ـف ـيــد بـ ــأن وحــدات ـهــم
الـبــريــة غـيــر جــاهــزة وغـيــر قـ ــادرة ،وال
ثقة لديها وبها لخوض القتال البري.
اتحاد الصدقيتني ،التوثيقية وامليدانية،

ليبرمان :عملية «أريئيل»
نتيجة ّرد إسرائيل الباهت
على قصف تل أبيب

ً
ُي ـ ـع ـ ـ ّـد سـ ــاحـ ــا ق ـ ــات ـ ــا ض ـ ــد ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي ،ألنه ّ
يعريه أكثر في كشف
ضيق خياراته العملية ،وإن كان يهدد
بخالفها ،وهــو مــا يستدعي بطبيعة
الحال مواقف وتصريحات وتقارير،
كما إع ــان خطة احـتــال غ ــزة ،لعلها
تـفـيــد فــي ن ــزع االع ـت ـقــاد ال ـســائــد لــدى
الفلسطينيني بأنه غير معني بخوض
املواجهات البرية.
وف ــي ت ـقــريــر مــوقــع «واال» اإلخـ ـب ــاري،
ُربـطــت الخطة ب ــ«إن تطلب األمــر ذلــك»،
وهي عبارة مطاطة جدًا وحمالة أوجه،
ومن شأنها إلغاء معناها بنفسها ،رغم

أنها مرتبطة كذلك باملباحثات الجارية
بـ ــن ال ـج ــان ـب ــن ب ـخ ـص ــوص ال ـت ـه ــدئ ــة،
وتهدف إلى تعزيز املوقف اإلسرائيلي
ف ــي ال ـت ـفــاوض عـلــى سـلــة الـتـسـهـيــات
االقتصادية مقابل التهدئة ،وذلــك عبر
تـخــويــف الفلسطينيني مــن مــرحـلــة ما
ب ـعــد ف ـشــل ال ـت ـف ــاوض ،املـفـضـيــة وفــق
ً
التهديد إلى املواجهة الشاملة ،وصوال
إلى ّ
حد إعادة احتالل القطاع!
ّ
مع ذلك ،يمثل نزع االعتقاد الفلسطيني
ال ــذي تــرســخ فــي الــوعــي ،بــأن إسرائيل
غ ـي ــر م ـع ـن ـيــة ب ـخ ــوض ال ـ ـحـ ــرب ،مـهـمــة
صعبة ال يمكن ضمان نتيجتها عبر
تصريح وتقرير من هنا أو هناك ،بعد
التأكد من هذا عمليًا الخميس املاضي،
إذ ّ
تبي للفلسطينيني أن مقولة االنجرار
والتدحرج إلى املواجهة الشاملة نتيجة
هـ ــذا الـ ـح ــادث أو ذاك م ـقــولــة ف ــاس ــدة،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا بـ ـع ــد «حـ ـ ـ ـ ـ ــادث» ت ـ ــل أب ـي ــب
الصاروخي .أيضًاُ ،يظهر إعالن الخطة
وتعميمها مدى الضرر الذي لحق بردع
إســرائ ـيــل ومــوقـفـهــا ال ـت ـفــاوضــي ،لكن
النتيجة هــي نفسها ،إن جــاء القصف
بــالـخـطــأ كـمــا ورد ع ــن ال ـج ـيــش ،أو إن

جاء عمدًا وفقًا لفرضيات عبرية أخرى
شـكـكــت ف ــي روايـ ـ ــة ال ـخ ـط ــأّ ،
ورج ـح ــت
سخرية «حـمــاس» من إسرائيل للمرة
الـثــانـيــة بـعــد ح ــادث ــة الـخـطــأ أي ـضــا في
قـصــف بـئــر الـسـبــع فــي تـشــريــن األول
املاضي.
وفي التداعيات غير املباشرة لقصف
تــل أب ـيــب ،تحفيز لـشـ ّـن عمليات ضد
االحـ ـ ـت ـ ــال ،وم ـن ـه ــا ع ـم ـل ـيــة أم ـ ــس فــي
م ـس ـت ــوط ـن ــة «أريـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــل» ف ـ ــي ال ـض ـفــة
املحتلة .ورغم إرادة املزايدة على خلفية
انتخابية ،ال تبعد صحة ما صدر عن
وزير األمن السابق ،أفيغدور ليبرمان،
مــن أن عملية «أريـئـيــل» جــاءت نتيجة
رد إســرائـيــل الـبــاهــت عـلــى قـصــف تل
أب ـيــب .فــي املـحـصـلــة ،ال يـمـكــن إغـفــال
ما حدث الخميس املاضي ،وما كشفه
ميدانيًا من «ضوابط» إسرائيلية حيال
املواجهة مع غزة .وإعالن خطة احتالل
القطاع هو جزء من محاربة ما ّ
ترسخ
فــي وعــي الـعــدو ال أكـثــر ،مــع التشكيك
املسبق في إمكانات هذا املسعى الذي
يعزز ما ّ
تكون في وعي الفلسطينيني،
وربما من وراءهم أيضًا.

«باب الرحمة»
مغلق لـ 60يومًا:
موقف أردني
باهت
أصـ ـ ــدرت «م ـح ـك ـمــة ال ـص ـل ــح» اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
صـبــاح أم ــس ،أم ـرًا يقضي بــإغــاق مصلى
«ب ـ ــاب ال ــرح ـم ــة» ف ــي امل ـس ـجــد األق ـص ــى 60
ي ــوم ــا ،وذل ـ ــك «اس ـت ـج ــاب ــة الل ـت ـم ــاس قــدمـتــه
الـنـيــابــة اإلســرائـيـلـيــة ب ـض ــرورة إغ ــاق بــاب
الرحمة واملصلى ألسباب أمنية» ،كما ذكر
موقع «واال» العبري .يأتي ذلك بعد أيام على
إغالق شرطة العدو غالبية بوابات األقصى
وبــاب الرحمة (الثالثاء املــاضــي) ،واعتدائها
على املصلني وطــردهــم مــن املـسـجــد ،بزعم
إلقاء زجاجة حارقة تجاه مقر للشرطة في
باحاته ،إلى أن أعادت فتحه األربعاء املاضي.
في املقابل ،قالت الخارجية األردنية ،في بيان
أم ــس ،إن «مـبـنــى ب ــاب الــرحـمــة ج ــزء أصيل
من املسجد األقـصــى ...إدارة أوقــاف القدس
هي السلطة صاحبة االختصاص الحصري
فــي إدارة جـمـيــع ش ــؤون املـسـجــد األقـصــى
وفقًا للقانون الــدولــي» .وبينما تتهم أطراف
فلسطينية عـ ّـمــان و«األوقـ ـ ــاف اإلســام ـيــة»
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ب ــ«ال ـت ــواط ــؤ» ف ــي قـضـيــة «ب ــاب
ّ
الــرح ـمــة» ومـ ـص ــاه ،يــاحــظ ت ــدح ــرج ملف
األقصى من الديوان امللكي إلى ملف يخضع
لـلـخــارجـيــة ت ـحــدي ـدًا .ك ــذل ــك ،قــالــت الــرئــاســة
الفلسطينية ،أمس ،إن قرار اإلغالق «باطل...
ومخالف لكل قــرارات الشرعية الدولية التي
تنص على أن شرق القدس بما فيه املسجد
األقـصــى امل ـبــارك /الـحــرم الـقــدســي الشريف
هــي ضـمــن األراض ـ ــي الفلسطينية املحتلة
عـ ــام  ،1967وال تـخـضــع لـسـلـطــة الـقـضــاء
اإلسرائيلي».
ف ــي ش ــأن آخـ ــر ،ن ـفــت ال ـخــارج ـيــة األردنـ ـي ــة،
أمس ،تسلل أشخاص عبر الحدود األردنية
إلى فلسطني املحتلة ،مشيرة إلى أن «أفــرادًا
تابعني لجهاز الــدفــاع املــدنــي عـبــروا الحدود
ال ــدول ـي ــة بــال ـخ ـطــأ أثـ ـن ــاء تــأدي ـت ـهــم ال ــواج ــب،
للبحث عــن غريق محتمل فــي منطقة غور
الصافي من جراء األمطار التي هطلت أمس،
وقد عادوا فورًا إلى األراضــي األردنية» ،في
إشارة إلى حديث اإلعالم العبري عن اعتقال
َ
أردنيني اثنني في منطقة فنادق البحر امليت
بعد تسللهما.
(األخبار)
(أ ف ب)

