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العالم

على الغالف

عدوان غزة:

«ألغام المصالحة»
تتفجر
تلقت إسرائيل
سرعان ما ّ
المصالحة الفلسطينية
لتمرر عبره،
كموضوع دسم ّ
ومن تحته أيضًا ،جملة من
والنيات المسبقة.
الخطط ّ
حذرت في البداية من انهيار
ّ
االتفاق خالل ثالثة أشهر
«حقل من
أو أربعة ،بسبب
ٍ
األلغام» ،لكنها سارعت أمس
إلى تفجيرها دفعة واحدة:
تعده
مبيت لنفق ّ
ٌ
استهداف َّ
المقاومة؛ الفصيل المسؤول
عن النفق ليس «حماس»،
بل «الجهاد اإلسالمي»
التي ال تشارك في العملية
السياسية وليست طرفًا
في المصالحة؛ التوقيت
واألسلوب مشابهان تمامًا لما
حدث ّإبان «اتفاق الشاطئ»
حينما أنهى مفاعيله عدوان
 2014الذي بدأ باستهداف
مقاومين في األنفاق...
تعم ٍد هذه المرة إليقاع
مع ّ
أكبر عدد من الشهداء .قبل
أسبوعين ،قال بنيامين
نتنياهو إن إسرائيل ترفض
المصالحة ،لكنها لن تعمل
على منعها ،فيما يثبت
عدوانها على غزة أنها تريد
فرض نفسها في التفاصيل
مواز،
كافة ،فهي على ٍّ
خط ٍ
وبينما تواصل االستيطان ،ال
تريد الدخول في المفاوضات
التي يطلبها األميركي إ ّلا
تحت سقف واضح :إن لم ننزع
سالح المقاومة ،فعلينا ــ أو
عليهم ــ تجميده ،و«التجربة
خير برهان» .مع ذلك ،سارعت
تل أبيب إلى طلب التهدئة
من القاهرة ،كذلك حاولت
«التملص» من بعض تبعات
ّ
بادعاء أنه لم
االستهداف ّ
يكن مقصودًا استهداف
قيادات ولم تستعمل أسلحة
محرمة كالغازات السامة.
فعال ُتحسن إسرائيل التقاط
ً
الفرص ،لكن النهايات ليست
سعيدة لها دومًا ،وهذا ما
تقوله تجربتها الدائمة مع
المقاومة

يتكرر
الصامد»
«الجرف
سيناريو
ّ

بالرد
شهداء في استهداف نفق ...والمقاومة ّ
تتوعد ّ
ف ــي س ـي ـنــاريــو ش ـب ـيــه ب ـب ــداي ــة عـ ــدوان
ع ــام  ،2014اسـتـهــدفــت طــائــرات الـعــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي أم ـ ــس ،ن ـف ـقــا ق ـيــد الـحـفــر
لـ ــ«س ــراي ــا الـ ـق ــدس» (ال ـج ـن ــاح املـسـلــح
لــ«حــركــة الجهاد اإلس ــام ــي») ،مــا بني
ال ـ ـحـ ــدود مـ ــع غ ـ ــزة وداخـ ـ ـ ــل األراض ـ ـ ــي
الفلسطينية املحتلة عام  ،١٩٤٨ما أدى
إلـ ــى اس ـت ـش ـهــاد س ـب ـعــة أشـ ـخ ــاص من
«الـســرايــا» و«كـتــائــب الـقـســام» (ال ــذراع
الـعـسـكــريــة ل ـحــركــة «ح ـ ـمـ ــاس») ،فيما
تتواصل عمليات اإلنقاذ /االنتشال.
وقصف جيش العدو بخمسة صواريخ
ال ـن ـفــق ال ـ ــذي كـ ــان ب ــال ـق ــرب م ــن مــوقــع
«كـيـســوفـيــم» الـعـسـكــري ش ــرق مدينة
خ ــان ـي ــوس ،ج ـن ــوب ق ـط ــاع غـ ــزة ،علمًا
بأنه سبق العدوان على املقاومة نشر
منظومة «القبة الحديدية» في أسدود
(بـ ــدأ ن ـشــرهــا م ـنــذ الـجـمـعــة املــاض ـيــة)
واسـ ـت ــدع ــاء الـ ـع ــدو بـ ـص ــورة مـفــاجـئــة
جنود االحتياط (صـبــاح أم ــس) ،وفق
مـ ــواقـ ــع ع ـب ــري ــة م ـق ــرب ــة مـ ــن ال ـج ـي ــش،
ومصادر قريبة من املقاومة.
مع ذلك ،قال موقع « »٠٤٠٤اإلسرائيلي،
ُ
است َ
دعيت لتنفيذ
إن «قوات االحتياط
تــدريـبــات عسكرية واس ـعــة ،فيما قــال
امل ـت ـحــدث بــاســم جـيــش ال ـع ــدو ،رونــن
م ـن ـل ـي ــس ،إن «املـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاورات سـتـسـتـمــر
حتى نهاية اليوم (أمــس) ...وتأتي فى
إطار خطة املناورات السنوية الهادفة
إل ــى ال ـح ـفــاظ عـلــى اس ـت ـع ــدادات ق ــوات
الطوارئ»!
ّ
ورك ـ ـ ـ ــز بـ ـي ــان جـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو عـ ـل ــى أن
القصف حصل داخــل أراض ــي الـ ــ ،48ال
فــي قطاع غــزة ،وذلــك إلحــراج املقاومة
وم ـن ـع ـهــا م ــن الـ ـ ــرد ،وهـ ــذا م ــا ّ
روج له
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــالـ ـع ــربـ ـي ــة بـ ــاسـ ــم ج ـيــش
الـعــدو ،أفيخاي أدرع ــي ،حينما ّ
صرح
ب ــأن «الـتـفـجـيــر ح ــدث داخ ــل األراض ــي
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا م ـع ـظــم الـقـتـلــى
هــم نــاش ـطــون دخ ـلــوا إل ــى الـنـفــق بعد
تفجيره وقتلوا داخــل غزة وال (ليس)
نتيجة التفجير».
طبقًا لـبـيــانــات فـصــائــل امل ـقــاومــة ،فــإن
خـمـســة م ــن ال ـش ـه ــداء ه ــم م ــن «ســرايــا
القدس» :قائد «لواء الوسطى» وعضو
«امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري» ع ــرف ــات مــرشــد
أب ــو عـبــد ال ـلــه ،ونــائـبــه حـســن رمـضــان
أبو حسنني ،باإلضافة إلى عمر نصار
ال ـف ـل ـيــت ،وأح ـم ــد خـلـيــل أب ــو عــرمــانــة،

وحسام السميري ،واثنان من «كتائب
ال ـق ـســام» :الـقــائــد املـيــدانــي فــي «وح ــدة
النخبة» مصباح فايق شبير ،ومحمد
مروان اآلغا ،وكذلك أصيب  ١١شخصًا.
ووف ـ ـ ـ ــق امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،تـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــت ٌب ـعــد
الـقـصــف اإلســرائ ـي ـلــي لـلـنـفــق ف ــرق من
«الـقـســام» و«ال ـســرايــا» للمساهمة في
إن ـقــاذ امل ـقــاومــن .وب ـعــد دخــولـهــم إلــى
ال ـن ـف ــق ،أدت ال ـ ـغـ ــازات ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا
ص ــواري ــخ الـ ـع ــدو إلـ ــى اس ـت ـش ـهــادهــم،

يصل وفد من «المخابرات
المصرية» اليوم إلى
غزة لتثبيت التهدئة
وتسليم المعابر

فيما بقيت املجموعة املستهدفة داخل
النفق من دون تحديد مصيرها (حتى
كتابة التقرير).
وكشف املتحدث باسم وزارة الصحة
في غزة ،أشرف القدرة ،عن «استخدام
االحـ ـت ــال أس ـل ـحــة م ـحــرمــة دول ـي ــة في
عــدوانــه األخ ـيــر ،مضيفًا فــي تصريح
ّ
صحفي أن «الشهداء الذين وصلوا إلى
املستشفى تعرضوا لكمية كبيرة من
ال ـبــارود والـغــاز ال ـســام ...هــذه الـغــازات
ت ـس ـت ـخــدم ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ولـ ــم نـعــرفــه
نوعها» ،وهو ما أكده مدير مستشفى
شهداء األقصى ،كمال الخطيب ،الذي
قــال إن «ع ــددًا مــن اإلصــابــات الطفيفة
ال ـت ــي غـ ـ ــادرت املـسـتـشـفــى ع ـ ــادت بعد
ساعات وعليها أعراض أخرى».
م ــن الـ ـف ــور ،أع ـل ـنــت «س ــراي ــا ال ـق ــدس»
حالة «االستنفار العسكري العام في
صفوف عناصرها» ،وأكــدت في بيان
أن «دماء الشهداء لن تذهب هدرًا ،وأن
جميع خ ـيــارات ال ــرد سـتـكــون أمامنا
م ـف ـت ــوح ــة» .أيـ ـض ــا ،ق ــال ــت «ال ـق ـس ــام»
إن «مـ ـح ــاوالت ال ـع ــدو ل ـفــرض قــواعــد
جديد ٍة لالشتباك عبر ارتكاب جرائم

عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعًا لتقييم الموقف وأجرت اتصاالت مع القاهرة (أ ف ب)

ومجاهدينا
ـداءات على أرضـنــا
واع ـتـ
ٍ
ٌ
ٌ
محاوالت بائسة تعيها
وشعبنا هي
املقاومة جيدًا وستبوء بالفشل».
وب ـي ـن ـمــا ع ـق ــدت ال ـف ـصــائــل اجـتـمــاعــا
لتقييم الوضع وأجــرت اتصاالت مع
القاهرة ،قالت «الجهاد اإلسالمي» إن
«ســرايــا القدس ستقرر في الساعات
الـقــادمــة طريقة ال ــرد على ال ـع ــدوان...
ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــدث ه ـ ــو إع ـ ـ ـ ــان ح ـ ـ ــرب مــن
ج ــان ــب االح ـ ـ ـتـ ـ ــال» .أم ـ ــا «ح ـ ـمـ ــاس»،
ف ــوص ـف ــت االسـ ـتـ ـه ــداف اإلس ــرائ ـي ـل ــي
بأنه «محاولة يائسة لتخريب جهود
املصالحة».
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق نـ ـفـ ـس ــه ،أدان ـ ـ ـ ــت «فـ ـت ــح»
«الجريمة اإلسرائيلية البشعة» ،وقال
ن ــائ ــب أم ـ ــن س ــر «امل ـج ـل ــس الـ ـث ــوري»

للحركة فــايــز أبــو عيطة ،فــي تصريح
ّ
صحافي ،إن «هــذه الجريمة تأتي في
سـيــاق خلط األوراق وتــوتـيــر األج ــواء
إلفـشــال املصالحة ...املـضـ ّـي فــي تنفيذ
اتفاق املصالحة هو الرد األمثل».
من جهة أخرى ،أعلنت األذرع العسكرية
للمقاومة وقوفها مع «سرايا القدس»،
وقــالــت «كـتــائــب أب ــو عـلــي مصطفى»،
الجناح العسكري لـ«الجبهة الشعبية
ّ
ل ـت ـح ــري ــر فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن
«جريمة استهداف املقاومة ...تفتح كل
الخيارات أمام املقاومة» ،ودعا املكتب
ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـج ـب ـهــة الــديـمـقــراطـيــة
لتحرير فـلـسـطــن»« ،ق ـيــادة األجنحة
العسكرية لعقد اجتماع طارئ لدرس
ه ــذا الـتـصـعـيــد وال ـخ ـطــوات املـطـلــوبــة

لقاء «اقتصادي» بين السلطة وإسرائيل ...بضغط
للمرة الثانية في غضون ستة أشهر،
اج ـت ـم ــع وزي ـ ـ ــر امل ــالـ ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي،
م ــوش ـي ــه كـ ـحـ ـل ــون ،ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الفلسطيني ،رام ــي الحمدالله ،مساء
أول من أمس ،في مدينة رام الله ،وذلك
«ملناقشة قضايا اقتصادية ...والبناء
االس ـت ـي ـط ــان ــي ف ــي ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة»
املحتلة.
اللقاء الــذي ُعقد س ـ ّـرًا ،يأتي فــي إطــار
ال ـج ـه ــود امل ـتــواص ـلــة إلدارة الــرئـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،ل ـلــدفــع
بمسار سياسي بني إسرائيل والسلطة
الفلسطينية قــد يــوصــل إل ــى تسوية
ن ـه ــائ ـي ــة ،ووفـ ـ ــق م ــا ن ـق ـل ـتــه صـحـيـفــة
«هآرتس» عن مسؤولني إسرائيليني،
مــارســت «إدارة تــرامــب ضغوطًا على
الطرفني بهدف عقد اللقاء بني كحلون
والـحـمــدالـلــه ملـنــاقـشــة قـضــايــا تتعلق
بالشراكة االقتصادية بني الجانبني».
وحضر اللقاء الثاني من نوعه خالل
ّ
أق ـ ــل م ــن ن ـص ــف ع ـ ــام ك ـ ــل م ــن ال ــوزي ــر
كـ ـحـ ـل ــون ومـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء
االقتصاديني في وزارته ،باإلضافة إلى
«منسق أعمال الحكومة اإلسرائيلية»
في األراضــي املحتلة ،يوآف مردخاي،

ومن الجانب الفلسطيني :الحمدالله،
ورئ ـ ـي ـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـ ـش ـ ــؤون امل ــدنـ ـي ــة،
الــوزيــر حسني الشيخ ،ورئـيــس جهاز
املخابرات العامة ،ماجد فــرج ،ووزيــر
املالية ،شكري بشارة.
وك ــان ه ــذا ال ـل ـقــاء قــد سـبـقـتــه سلسلة
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ب ـ ــن مـ ـبـ ـع ــوث ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط،
جيسون غرينبالت ،ورئـيــس ال ــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،وذلك
ب ـع ــد وقـ ــت ق ـص ـيــر ع ـل ــى زي ـ ــارة وزي ــر

الخزانة األميركي ،ستيفن منوتشني،
لـ ـفـ ـلـ ـسـ ـط ــن امل ـ ـح ـ ـت ـ ـل ـ ــة ،ح ـ ـي ـ ــث ن ـق ــل
املسؤولون األميركيون إلــى نتنياهو
رســالــة مــن ت ــرام ــب ،تـفـيــد بــرغـبـتــه في
تحريك عجلة املفاوضات بني إسرائيل
والسلطة.
وت ـ ـ ــزام ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــع ح ـ ــدي ـ ــث لـ ــوزيـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،ب ــوري ــس
جونسون ،قال فيه إن «الحل الوحيد
ال ـقــابــل لـلـتـطـبـيــق» ف ــي الـ ـص ــراع بني
إس ــرائ ـي ــل والـفـلـسـطـيـنـيــن ه ــو «حــل

صورة نشرها مبعوث ترامب ،جيسون غرينبالت ،على حسابه في «تويتر» عن االجتماع

ال ـ ــدولـ ـ ـت ـ ــن» ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـم ــن إق ــام ــة
دول ــة فلسطينية مـسـتـقـلــة .وأض ــاف
جونسون في مقالة نشرتها صحيفة
«ت ـ ـل ـ ـغـ ــراف» ق ـب ـي ــل زيـ ـ ـ ــارة ن ـت ـن ـيــاهــو
للعاصمة البريطانية لندن لالحتفال
ب ــذك ــرى «وع ـ ــد ب ـل ـف ــور» امل ـئ ــوي ــة ،إنــه
ليس لديه أي شك في أن الحل الوحيد
الـقــابــل للتطبيق يشبه ال ــذي وضعه
ف ــي األصـ ـ ــل ال ـ ـلـ ــورد ب ـي ــل ف ــي ت ـقــريــر
الـلـجـنــة املـلـكـيــة ب ـشــأن فـلـسـطــن عــام
« ،1937وهو ما يعني رؤية الدولتني
لشعبني».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ّـدرت مـ ـص ــادر
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة أن امل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي،
غرينبالت ،مهتم بأن يظهر لترامب أنه
حقق نتائج ملموسة في هــذا الشأن،
وألن «هناك صعوبات للدفع بعملية
سياسية ،فقد اتجه غرينبالت للمسار
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي» ،إذ ن ــاق ــش االج ـت ـم ــاع
الـ ـس ـ ّـري م ـش ــروع املـنـطـقــة الـصـنــاعـيــة
امل ــزم ــع إن ـش ــاؤه ف ــي مـنـطـقــة تــرقــومـيــا
في الخليل ،جنوبي الضفة ،حيث من
املـفـتــرض أن يعمل فـيــه فلسطينيون
إلى جانب إسرائيليني من مستوطنة
«مودعني» بالقرب من القدس املحتلة.

