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ّ
إسرائيل تفجر «إنجازها» :كشف نفق «قديم» للمقاومة
إخراج مسرحي كامل إلعالن
تعمدت إسرائيل ّترتيب ٌ
اكتشاف نفق ،تبين أنه حدث جرى قبل عشرة أيام ،وعملت
على تفجيره غداة اإلعالن .المقاومة قللت من أهمية
الكشف اإلسرائيلي ،واعدة بالتفاصيل في وقت الحق.
كذلك تحدثت مصادر أمنية لـ«األخبار» ،عن أن هذا النفق
عمل من  2007إلى 2014
محمد بدير
غزة ــ يوسف فارس
ف ـ ـ ـجـ ـ ــأة ،قـ ـطـ ـع ــت م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـتـ ـلـ ـف ــزة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة بــرام ـج ـهــا ع ـنــد ظـهـيــرة
أم ــس ،وانتقلت إلــى بــث مـيــدانــي ّ
حي
بالقرب من مستوطنة «حوليت» غرب
ُاملنطقة الجنوبية في قطاع غزة .هناك
قـ ـ ِّـدم ال ـحــدث بــدرامــاتـيـكــة م ـفــرطــة ،ما
لبث أن القاها رئيس الوزراء ،بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو ،ب ــإع ــان ت ـطــويــر إســرائ ـيــل
تكنولوجيا تمثل «اختراقًا عامليًا في
قدرة تشخيص األنفاق».
النفق املكتشف ،بعدما فكت الرقابة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة حـ ـظ ــر الـ ـنـ ـش ــر بـ ـش ــأن ــه،
يمتد على مسافة نحو كيلومترين،
انطالقًا مــن منطقة «الـبــويـكــي» ،غرب
ً
رفـ ــح (داخ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع) ،وص ـ ـ ــوال إل ــى
األراض ـ ــي املـحـتـلــة ع ــام  ،1948مــا بني
مستوطنتني حوليت وسوفا ،أي على
مسافة عشرات األمتار غربي السياج
الحدودي مع قطاع غزة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ض ـ ــاب ـ ــط كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـج ـي ــش
اإلسرائيلي إن عمق النفق يــراوح بني
 40مترًا داخل حدود القطاع ،و 30مترًا
داخل األراضــي «اإلسرائيلية» .وحتى
اآلن لم يتمكن جيش العدو من تحديد
املـســار الــدقـيــق للنفق ،لكنه نـفــذ عند
اكتشافه قبل نحو أسـبــوعــن نشاطًا
عملياتيًا في املنطقة املفتوحة داخل
نطاق القطاع بهدف تدميره ،علمًا بأن
غياب الكشف عن مسار النفق يشكك
في فرضية الكشف التكنولوجي ،التي
ستؤكدها األيام املقبلة في حال توالي
االكتشافات.

وذكـ ــرت وســائــل إع ــام إســرائـيـلـيــة أن
الجيش «ال يعلم تاريخ حفر النفق»،
ل ـك ـن ـهــا ن ـق ـلــت ع ــن مـ ـص ــادر عـسـكــريــة
قــول ـهــا إن وتـ ـي ــرة ح ـفــر ال ـن ـفــق كــانــت
ســريـعــة نـسـبـيــا ،وه ــي «إحـ ــدى العبر
التي استخلصتها الحركة بعد حرب
ال ـج ــرف ال ـص ــام ــد» ق ـبــل ن ـحــو عــامــن.
وأش ــارت املـصــادر إلــى أن عمق النفق
ُ َ ّ
ـواح أخ ــرى
ي ــع ــد «شـ ـ ـ ــاذًا» ،ل ـكــن م ــن نـ ـ ـ ٍ
فــإن الخصائص هــي َ نفسها لألنفاق
ُ
األخـ ــرى ال ـتــي اكــت ـشــفــت ،لـجـهــة سكك
الحفر والـجــدران اإلسمنتية املسلحة
واالرتفاع الداخلي ،وغيرها.
ُ
وقـ ـ ـ ـ ـ ــدرت املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن ال ـ ـن ـ ـفـ ــق أعـ ـ ـ ـ ّـد
لــاسـتـخــدام «ف ــي ي ــوم األمـ ــر» لتنفيذ
عـمـلـيــة اسـتــراتـيـجـيــة تـتـضـمــن تسلل

«هآرتس» :إن
كان النفق جديدًا
فهذا مؤشر على أن
«حماس» لم ترتدع
عـشــرات املقاتلني مــن وح ــدات النخبة
الـتــابـعــة لـحــركــة «ح ـم ــاس» إل ــى داخــل
إســرائ ـيــل .وف ــي ســاعــات امل ـســاء ،أعلن
للمستوطنني أال يفزعوا من سماعهم
لصوت انفجار كبير ،سيكون صوت
تفجير النفق.
ً
يشار إلى أن مسؤوال في قيادة املنطقة

الجنوبية في جيش العدو ،تحدث عن
أن «حماس» تشغل نحو  800شخص
فــي مـشــاريــع حـفــر األن ـف ــاق ال ـتــي يــرى
فيها قائد ال ــذراع العسكرية للحركة،
مـحـمــد ال ـض ـيــف ،ع ـن ـص ـرًا ري ــادي ــا في
تعاظم قدرات الحركة.
تعليقًا على الحدث ،قال رئيس وزراء
ال ـعــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،إن «دول ــة
إسرائيل أحــرزت خالل األيــام األخيرة
اخ ـت ــراق ــا عــامل ـيــا ف ــي ق ـ ــدرة تشخيص
األن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق» ،مـ ـ ـش ـ ــددًا عـ ـل ــى اس ـت ـث ـم ــار
«أموال ضخمة من أجل إحباط تهديد
األن ـف ــاق» .وح ــذر نتنياهو «حـمــاس»
بالرد «بقوة على أي محاولة ملهاجة
جنود إسرائيل ومواطنيها».
أمـ ـ ــا وزيـ ـ ــر األم ـ ـ ـ ــن ،م ــوشـ ـي ــه ي ـع ـل ــون،
فـقــال إن اكـتـشــاف الـنـفــق «ث ـمــرة جهد
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ــي ل ـل ـج ـيــش
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة األمـ ـنـ ـي ــة
وال ـص ـن ــاع ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة» .وأضـ ــاف
يـ ـعـ ـل ــون« :أعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـن ــا فـ ــي ال ـط ــري ــق
الصحيح الكتشاف كل األنفاق».
بعد اإلعــان ،تحدثت تقارير إعالمية
إسرائيلية عن أجــواء من القلق تسود
املـسـتــوطـنــات الـقــريـبــة مــن غ ــزة .وقــال
م ـس ـتــوط ـنــون إن ـه ــم ل ــم يـ ـف ـ َ
ـاج ــأوا مــن
اكتشاف النفق ،ووجـهــوا انتقاداتهم
إلى الحكومة والجيش في ضوء عدم
حصول أي تغيير على هــذا الصعيد
بــن مــا قـبــل ح ــرب «ال ـجــرف الـصــامــد»
وم ـ ــا بـ ـع ــده ــا .وأوضـ ـ ـ ــح ب ـع ـض ـهــم أن
اكتشاف النفق هو «كشف عن مشكلة
نعيشها يوميًا».
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،رأت ص ـح ـي ـفــة
«هــآرتــس» أنــه إذا كــان النفق مما قبل
ح ــرب «ال ـج ــرف ال ـصــامــد» ،ف ــإن إعــان
الحكومة آنــذاك تدمير كل األنفاق «لم
يـكــن مــوثــوقــا» ،وإن ك ــان ج ــدي ـدًا ،فــإن
ذلك «مؤشر على أن حماس لم ترتدع
وأن ـه ــا ال تـ ــزال ت ــراه ــن ع ـلــى منظومة
األنفاق كورقة هجومية أساسية ضد
إسرائيل في الجولة القتالية املقبلة».
الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى ال ـن ـف ــق امل ـ ــذك ـ ــور ،وف ــق
معلومات أمنية فلسطينية ،لــم يكن
مفاجئًا للمقاومة ،فقد سبق أن أعلن
ال ـع ــدو ق ـبــل أس ـب ــوع ــن ،وف ــق وســائــل

إعالم إسرائيلية« ،نية الجيش الكشف
عن حدث خطير قد يؤدي إلى حرب».
في هذا اإلطــار ،ردت «كتائب القسام»
ّ
ب ـب ـيــان قــل ـلــت ف ـيــه م ــن ق ـي ـمــة الـكـشــف
اإلســرائ ـي ـلــي ،مـضـيـفــة أن «ال ـك ـيــان لم
يجرؤ على نشر تفاصيل النفق أمام
شعبه ...وستحتفظ الكتائب لنفسها
بـ ـح ــق نـ ـش ــر كـ ــافـ ــة ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـت ــي
أخفاها العدو في الوقت املناسب».
وتقول مصادر أمنية في غزة إن النفق
املكتشف قديم إلى ّ
حد أنه «استخدم
في عملية أسر الجندي جلعاد شاليط
عــام  ،2007بل إنــه ظل مستخدمًا في
عـمـلـيــات أخ ــرى لـلـمـقــاومــة فــي خــال
حرب  ،»2014وهو ما يعني أن «كشف
النفق بعد استخدامه طوال هذه املدة
من دون التمكن من اكتشافه مسبقًا
ي ـش ـك ــل ص ـف ـع ــة إلم ـ ـكـ ــانـ ــات ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي» .وذهبت مصادر أمنية
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة أخـ ـ ـ ــرى إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــول إن
ال ـت ـق ــدي ــرات ت ـش ـيــر إلـ ــى أن اك ـت ـشــاف
النفق «ك ــان مـصــادفــة ،لـكــون املنطقة

ش ـه ــدت عـمـلـيــات ســاب ـقــا لـلـمـقــاومــة،
ومـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ت ـش ـهــد ح ـفــريــات
مستمرة».
أحـ ـ ــد قـ ـي ــادي ــي امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ف ـ ــي غ ـ ــزة،
ً
ت ـح ــدث ط ــوي ــا إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،عن
ح ــرب األن ـف ــاق ،الـتــي «تـكـلــف حفرها
ً
مــايــن ال ـ ـ ــدوالرات ،ف ـضــا عــن جهد
بشري كبير» .وقــال« :تكلفة أي نفق
ال تـقــل ع ــن مـلـيــونــي دوالر ،والـنـفــق
ّ
املكتشف كلف املقاومة أربعة ماليني
دوالر لـ ـحـ ـف ــره» .ل ـك ــن هـ ــذه الـتـكـلـفــة
تـ ـه ــون أمـ ـ ــام ك ـ ــون األن ـ ـفـ ــاق أس ـلــوبــا
ً
عسكريًا فعاال ،وال تزال تمثل تحديًا
حقيقيًا إلســرائـيــل ،وأق ــل دالل ــة على
ذل ــك الـضـجــة اإلعــامـيــة الـتــي رافـقــت
اكتشاف النفق .كذلك تــرى املصادر
األمنية أن «اختيار إسرائيل توقيت
مـحــاولــة لطمأنة الجبهة الداخلية،
والتسويق لقرب التوصل إلى إنجاز
تكنولوجي من أجــل استمرار الدعم
ملشروع مكافحة األنفاق الذي مولته
الواليات املتحدة جزئيًا».

المقاومة:
كشف النفق
بعد هذه
المدة صفعة
إلمكانات
الجيش
اإلسرائيلي
(أ ف ب)

هوالند في مصر ...زيارة «إعالن النوايا»
لم يعلن في زيــارة األيــام الثالثة للرئيس الفرنسي فرانسوا
ه ــوالن ــد ،ال ـتــي تختتم ال ـي ــوم ،س ــوى تــوقـيــع  18اتـفــاقـيــة بني
البلدين ،من بينها « 12إعــان نوايا» دون أي التزامات على
ال ـطــرفــن ،إل ــى جــانــب سـتــة ات ـفــاقــات ق ــروض مـيـســرة ومنح
فرنسية ملشروعات في الطاقة والصرف الصحي ،في وقت
تحدثت فيه مـصــادر عــن صفقة أسلحة فرنسية ضخمة
جرى االتفاق عليها ،لكن لم تكشف
تفاصيلها حتى اآلن.
وه ــذه ه ــي ال ــزي ــارة الـثــانـيــة لـهــوالنــد
إلـ ــى م ـصــر ف ــي أقـ ــل م ــن ع ـ ــام ،لكن
ً
االسـ ـتـ ـقـ ـب ــال كـ ـ ــان حـ ــافـ ــا وش ـم ــل
ترحيبًا حضره الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،فــي املـطــار ،وحفل عشاء
في قصر عابدين ،إضافة إلــى لقاء
مــع رئيس الـبــرملــان علي عبد العال،
الجالية الفرنسية
وعدد من أعضاء
ّ
في البالد ،إضافة إلى تفقده مشروع
مـتــرو األن ـفــاق ال ــذي تنفذه شركات
فرنسية.
ّ
على الصعيد العسكري ،وقع وزير
الــدفــاع املـصــري صــدقــي صبحي ،ونـظـيــره الفرنسي جان
إيــف لــودريــان ،اتفاقية إع ــان مـبــادئ فــي مـجــال «الـتـعــاون
العسكري الفضائي» ،بالتزامن مع حديث مصادر عسكرية
مصرية عــن تــدشــن قمر اصطناعي عسكري بمساعدة
فرنسية ،وهي االتفاقية التي لم تكشف تفاصيلها بعد ،في
وقت وافق فيه البرملان قبل أسابيع قليلة على إقرار قرض
عسكري ّ
ميسر من باريس بقيمة  3.3مليارات يــورو ،من

دون الكشف عن أغراضه تفصيليًا.
وي ــدور الحديث فــي األوس ــاط العسكرية عــن وج ــود صفقة
جديدة لحاملة طائرات فرنسية ومجموعة من أحدث األسلحة
يصدر عن القوات املسلحة أي بيان رسمي
الفرنسية ،لكن لم
ّ
بشأن ذلك ،في وقت تفقد فيه لودريان برفقة صبحي قاعدة
جوية فيها طائرات «رافال» التي حصلت عليها مصر مؤخرًا
من فرنسا.
واف ـت ـت ــح ال ـس ـي ـســي وهـ ــوالنـ ــد أم ــس
جـلـســات مـنـتــدى «مـجـلــس األع ـمــال
املصري ـ الفرنسي» ،وأكد األول أن
ً
هناك «تنسيقًا وتواصال بني مصر
وفــرنـســا فــي مـجــاالت ع ــدة ،خاصة
فــي مــا يتعلق بمكافحة اإلرهـ ــاب»،
فيما قال الثاني إن «فرنسا اختارت
الوقوف إلى جانب مصر على جميع
املستويات من أجل خدمة املشاريع
الطويلة األجل بني البلدين» ،وهو ما
عكسه وجود عدد كبير من ممثلي
الشركات الفرنسية املرافقني .كذلك
رأى هوالند أن الــزيــارة تأتي ضمن
أزم ــات تــواجــه منطقة الـشــرق األوس ــط يجب حلها «حتى ال
تتعرض أوروبا للضرر».
والالفت أن هوالند دخل على خط العالقات الروسية ـ املصرية
ً
املتعثرة قليال ،حينما أبدى استعداد بالده لتقديم املساعدة
في إنجاز املشروع النووي املصري واالستفادة من التجارب
الفرنسية في مجال توليد الطاقة النووية لألغراض السلمية.
(األخبار)

