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ّ
شهيدان للتصعيد في غزة

ّ
«كتائب ّ
القسام» تطلق  49صاروخًا على إسرائيل ...ونتنياهو يهدد بـ«ضربات عنيفة»

ّ
ّ
صعدت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة خالل اليومني
املاضيني ،ما أدى إلى سقوط شهيدين ،ردًا على إطالق كتائب
ّ
عز الدين ّ
القسام  49صاروخًا ،وسط تهديد إسرائيل باتخاذ
اإلجراءات الالزمة لحماية مواطنيها
غزة ــ قيس صفدي
ش �ه��د ق �ط��اع غ ��زة ت�ص�ع�ي�دًا ن��وع �ي��ًا ،مع
إط�لاق كتائب ع��ز ال��دي��ن ال�ق�س��ام ،الذراع
العسكرية لحركة «ح �م��اس» 49 ،قذيفة
صاروخية على أهداف إسرائيلية ،أعقبه
قصف جوي ومدفعي إسرائيلي أدى إلى
ّ
فلسطينيني ،وإصابة آخرين
استشهاد
بجروح.
وقتلت ق��وات االحتالل ليل أول من أمس
فتيني فلسطينيني ،استهدفتهما بقذيفة
مدفعية ب��ال�ق��رب م��ن ال�س�ي��اج الحدودي
ال �ف��اص��ل ب�ي�ن ف�ل�س�ط�ين امل�ح�ت�ل��ة ع ��ام 48
وقطاع غزة .وقال املتحدث باسم اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�إس �ع��اف وال � �ط� ��وارئ ف ��ي غزة،
أده ��م أب ��و س�ل�م�ي��ة ،إن س �ي��ارات إسعاف
الهالل األحمر انتشلت جثتي الشهيدين
ع�م��اد ف��رج ال�ل��ه ( 17ع��ام��ًا) ،وص�ل�اح أبو
عطيوي ( 17عامًا) ،بعد سماح االرتباط
اإلسرائيلي بإجراء التنسيق الالزم لذلك.
وف �ي �م��ا أع �ل��ن ج �ي��ش االح� �ت�ل�ال أن ��ه قتل
ّ
فلسطينيني ح ��اوال ال�ت�س�ل��ل إل ��ى داخل
إس ��رائ� �ي ��ل م ��ن م �ن �ط �ق��ة ح� ��دودي� ��ة شرق
منطقة جحر الديك ،جنوب شرق مدينة
غ� ��زة ،دح ��ض أب ��و س�ل�م�ي��ة ه ��ذه املزاعم،
م��ؤك�دًا أن الفتيني كانا أع��زل�ين ول��م يكن
بحوزتهما سالح لحظة استهدافهما.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ال�ت�ص�ع�ي��دي ،أصيب
ن ��اش ��ط ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب� �ج ��روح متوسطة
أمس ،إثر قصف مدفعي إسرائيلي على
م�ن�ط�ق��ة ج �ح��ر ال ��دي ��ك .وش �ن��ت طائرات
ح��رب�ي��ة غ ��ارات ج��وي��ة اس�ت�ه��دف��ت مواقع
ت��اب �ع��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة امل �ق��ال��ة ال �ت��ي تديرها
حركة «ح�م��اس» ،وم��واق��ع تدريب تابعة
ّ
لكتائب القسام ،أدت الى إصابة خمسة
فلسطينيني ،أحدهم في حال الخطر.
وت��زام��ن ال�ق�ص��ف ال �ج��وي وامل��دف �ع��ي مع
توغل قوات إسرائيلية لبضع مئات من
األم�ت��ار ف��ي منطقة جحر ال��دي��ك ،وشرق
مدينة خان يونس جنوب القطاع .وقال
سكان في بلدة عبسان شرق خان يونس
إن القصف املدفعي ألحق أض��رارًا مادية

ما قل
ودل
أطلقت دائرة شؤون الالجئني
في منظمة التحرير الفلسطينية
أمس ،حملة لجمع مليون توقيع
تأييدًا لوثيقة تؤيد حق العودة
لالجئني الفلسطينيني الذين
ّ
هجروا منذ عام  .1948وقال
رئيس الدائرة ،وعضو اللجنة
التنفيذية للمنظمة ،زكريا األغا،
في مؤتمر صحافي في غزة ،إن
الحملة «تستهدف إعادة التأكيد
على تمسك شعبنا الفلسطيني
بحقه العادل في العودة إلى دياره
ّ
التي شرد منها ،ورفض التوطني
ومؤامرات إسقاط هذا الحق أو
إلغائه» .وأشار إلى أن الحملة
انطلقت أمس وتستمر حتى
الرابع عشر من أيار املقبل.
(يو بي آي)

ب��أح��د م �س��اج��د ال �ب �ل��دة ،م��ن دون وقوع
إصابات.
وش �ه��د ال �ق �ط��اع أول م��ن أم ��س تصعيدًا
ميدانيًا إثر إطالق كتائب القسام نحو 49
قذيفة صاروخية على مواقع إسرائيلية.
ّ
وتعد هذه أكبر موجة إطالق للصواريخ
من غزة على جنوب إسرائيل منذ الحرب
التي شنها جيش االحتالل على القطاع
في  28كانون األول عام  ،2008واستمرت
 22ي��وم��ًا ،وأدت ال ��ى م�ق�ت��ل ن �ح��و 1400
فلسطيني وعشرة إسرائيليني.
وذك��ر م�ت�ح��دث ب��اس��م ج�ي��ش االح �ت�لال أن
انفجار القذائف الصاروخية الفلسطينية
ّ
ل � ��م ي� � � ��ؤد ال � � ��ى وق� � � ��وع إص � � ��اب � � ��ات ،إال أن
إح ��دى ال �ق��ذائ��ف أل�ح�ق��ت أض � ��رارًا بمنزل.
وذك� ��رت اإلذاع � ��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة أن نشطاء
فلسطينيني اس�ت�ه��دف��وا ق��وة إسرائيلية
ب �ص��اروخ «ف��اغ��وت» م�ض��اد ل �ل��دروع قرب
السياج الحدودي في منطقة جحر الديك،
من دون وقوع إصابات .وأعلنت مصادر
إسرائيلية رسمية نجاح جيش االحتالل
ف��ي اس �ت �خ��دام م�ن�ظ��وم��ة «م�ع�ط��ف الريح»
املضادة للصواريخ في اعتراض الصاروخ
الذي استهدف دبابة مزودة باملنظومة.
ون �ق �ل��ت اإلذاع� � ��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع ��ن هذه
املصادر قولها إن املنظومة املستخدمة
على دب��اب��ة م��ن ط��راز ميركافا  4تمكنت
م ��ن ص ��د ال � �ص� ��اروخ وت �ف �ج �ي��ره ق �ب��ل أن
يصل إلى هدفه .وقالت إن جهاز الرادار
الذكي املركب في املنظومة رصد مصدر
إط�لاق ال�ص��اروخ ،وتصدت املنظومة له
وتمكنت من اعتراضه أثناء تحليقه في
الجو.
وأش� ��ارت اإلذاع� ��ة إل��ى أن ه��ذه ه��ي املرة
ال �ث��ان �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ت �م �ك��ن ف �ي �ه��ا منظومة
(م�ع�ط��ف ال��ري��ح) م��ن اع �ت��راض صاروخ
م � �ض� ��اد ل� � �ل � ��دروع م� �ن ��ذ ت��رك �ي �ب �ه��ا على
الدبابات من ط��راز (ميركافا  )4العاملة
في محيط القطاع قبل بضعة أسابيع.
وه��ذه ه��ي امل��رة األول ��ى ال�ت��ي يعلن فيها
ج� �ي ��ش االح� � �ت �ل��ال اس � �ت � �خ� ��دام املقاومة
ص � � � ��اروخ «ف� � ��اغ� � ��وت» روس� � � ��ي الصنع.

خالل تشييع شهيدي غزة (محمد سالم ــ رويترز)
وي �ح��دد ه ��ذا ال� �ص ��اروخ ه��دف��ه بواسطة
ش �ع��اع أح �م��ر ال �ل��ون ي�ت��رك��ز ع�ل��ى الهدف
املقصود ،ويوجه الصاروخ إليه ،إضافة
إل��ى ارتباطه بسلك دقيق يسمح ملطلقه
ب �ت��وج �ي �ه��ه ن �ح��و ال� �ه ��دف ب �ع��د اإلطالق.
وت��رى إسرائيل أن ظهور ه��ذا الصاروخ
إشارة إلى تطور مخزون السالح املوجود
لدى املقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
ّ
وص� ��ع� ��د رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء اإلسرائيلي
ب �ن �ي��ام�ين ن �ت �ن �ي��اه��و م ��ن ل �ه �ج �ت��ه حيال
«حماس» ،وق��ال إنه ينظر بخطورة إلى
«ال �ه �ج �م��ات اإلج ��رام� �ي ��ة ال �ت��ي ترتكبها
ح �م��اس» .وه ��دد ب��أن إس��رائ�ي��ل ستتخذ
ج �م �ي ��ع اإلج� � � � � � � ً�راءات ال �ل��ازم � ��ة لحماية
مواطنيها ،قائال« :حان الوقت لكي تفهم

عباس قد يصل
ّ
غزة مطلع األسبوع
إلى ّ
المقبل ،وسط تأكيد
بأن الحوار قبل
حمساوي ّ
الحكومة

ح�م��اس أن أم��ن م��واط�ن��ي إس��رائ �ي��ل غير
مسموح املساس بهم ،وسيوجه الجيش
ض ��رب ��ات ع �ن �ي �ف��ة ل �ل �م �س��ؤول�ين ع ��ن تلك
الهجمات».
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،رأى امل �س �ت �ش��ار السياسي
ل��رئ �ي��س ال� � � ��وزراء ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة املقالة
ف��ي غ ��زة ،ي��وس��ف رزق� ��ة ،أن «ال �ه��دف من
ال �ت �ص �ع �ي��د اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي األخ � �ي� ��ر على
ال � �ق � �ط� ��اع ه � ��و إف� � �ش � ��ال ج � �ه� ��ود تحقيق
املصالحة وإعادة اللحمة ألبناء الشعب
الفلسطيني» .وق��ال إن «الحكومة تنظر
بقلق كبير ل�ه��ذا التصعيد اإلسرائيلي
امل �ج �ن��ون» ،الف�ت��ًا إل��ى أن ه��ذا التصعيد
«ي � �ه� ��دف إل� � ��ى إف � �ش� ��ال ج � �ه ��ود تحقيق
املصالحة ،وإعادة اللحمة ألبناء الشعب
الفلسطيني».
وأضاف رزقة إن «الحكومة ّ
وجهت رسائل
ع��اج�ل��ة إل��ى األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م املتحدة
(ب ��ان ك��ي م ��ون) ،واألم�ي�ن ال �ع��ام لجامعة
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ع�م��رو م��وس��ى ،ولبعض
دول االت �ح��اد األوروب� ��ي ومنها النروج،
تكشف فيها عن املخططات اإلسرائيلية
التصعيدية الخطيرة بحق ق�ط��اع غزة،
وتطالبهم بسرعة التدخل الفوري لوقف
التصعيد الحاصل» .وتابع إن إسرائيل
«تحاول من خ�لال ه��ذا التصعيد إرسال
رس ��ائ ��ل إل � ��ى ح� �م ��اس وإل� � ��ى املصالحة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وإل � ��ى ال� � ��دول ف ��ي اإلقليم
العربي التي تساند الحق الفلسطيني،
وخصوصًا في مصر الجديدة».
ف ��ي ه � ��ذا ال� ��وق� ��ت ،أع� �ل ��ن ع �ض��و اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير ،زكريا اآلغا،
أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس،
سيصل إل��ى ق�ط��اع غ��زة مطلع األسبوع
امل �ق �ب��ل «إذا م ��ا ج� ��رت األم � � ��ور ك �م��ا هو
م�خ�ط��ط ل�ه��ا ج �ي �دًا» ،م�ش�ي�رًا إل ��ى إعالن
«حماس» موافقتها املبدئية على قبول
م� �ب ��ادرة ع �ب��اس .وك� ��ان وف ��د م��ن «فتح»
ق ��د أط �ل��ع م��وس��ى ع �ل��ى م� �ب ��ادرة عباس
للمصالحة.
م��ن جهته ،ق��ال ال�ن��اط��ق ب��اس��م الحكومة
الفلسطينية امل �ق��ال��ة ط��اه��ر ال �ن��ون��و ،إن
حكومته تسعى إل��ى ح��وار شامل يقود
إل��ى إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة
وال� �ت ��واف ��ق ع �ل��ى ح ��ل دائ � ��م .وأوض � ��ح أن
إسماعيل
دع��وة رئيس ال ��وزراء (امل�ق��ال)
ً
هنية لعباس «واضحة بأن الحوار أوال،
ث ��م ح �ك��وم��ة وح� ��دة وط �ن �ي��ة ،ال العكس،
حتى ال نقع في أخطاء سابقة مثل اتفاق
مكة».

ّ
ّ
«الهجمات الصاروخية للهرب من استحقاقات داخلية»
السيد
مهدي ّ

ّ
ظ�ه��ر ت�ب��اي��ن ف��ي اآلراء ب�ي�ن امل�ع��ل�ق�ين في
ال �ص �ح��ف اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ن��د مقاربتهم
أسباب وخلفيات التصعيد األمني الذي
شهده قطاع غزة واملستوطنات القريبة
منه ف��ي اليومني امل��اض�ي�ين .ففيما ّ
حمل
البعض املستوى السياسي في إسرائيل
مسؤولية التصعيد ،معربًا عن خشيته
من خروج املواجهة العسكرية مع حركة
«ح �م��اس» ف��ي ق�ط��اع غ��زة ع��ن السيطرة،
رأى آخ��رون أن التصعيد ناجم عن أزمة
داخ �ل �ي��ة ت�ع�ي�ش�ه��ا ح��رك��ة «ح� �م ��اس» في
ضوء تزايد الدعوات إلى املصالحة بينها
وبني حركة «فتح» ،دون أن يعني ذلك أن
«حماس» معنية بمواجهة واسعة.
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ألقى أليكس فيشمان،
معلق ال �ش��ؤون ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي صحيفة
«ي��دي�ع��وت أح��رون��وت» ،ال�ك��رة ف��ي ملعب
املسؤولني اإلسرائيليني ،مشيرًا إل��ى أن
خطأ إسرائيل
التصعيد األخير ناجم عن ّ
ف��ي ت�ق��دي��ر األم� ��ور ،ال ��ذي ت�م��ث��ل ف��ي قيام
جيش االحتالل اإلسرائيلي بـ «رد مبالغ
فيه على ن��ار ال�ق�س��ام» ،األم��ر ال��ذي يهدد
ب��أن يتطور ال��ى م��واج�ه��ة شاملة أخرى.
وأض��اف إن الطرفني يسوقان «تعليالت

سياسية وأم�ن�ي��ة ثقيلة ال ��وزن ،لكنهما
يتحمسان ويقودان غزة الى انفجار غير
مضبوط».
واتهم فيشمان رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو ووزي��ر ال��دف��اع إيهود
ب � ��اراك ،ب��أن�ه�م��ا «أرخ �ي��ا ال�ح�ب��ل للقيادة
ال�ع�س�ك��ري��ة ل�ت�ص�ع�ي��د ردود ال �ف�ع��ل على
ال� �ن ��ار م ��ن ق� �ط ��اع غ� ��زة ن �ح��و ب� �ل ��دات في
إسرائيل» ،مشيرًا إلى أن «إسرائيل غير
ادعاءات
مستعدة ب�ع��د ال �ي��وم ألن تقبل
ّ
ح�م��اس ب��أن ال�ن��ار تطلقها ج�ه��ات عاقة،
وأن ال�ج�ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي غ�ي��ر مستعد
ألن يقبل بعد اليوم وضعًا يكون فيه كل
م�ن�ب��وذ ل��دي��ه ق� ّ�س��ام ت�ح��ت ال�س��ري��ر يطلق
النار نحو إسرائيل ألنه راقه األمر».
ول��م ُي�ع��ف فيشمان امل�س�ت��وى العسكري
اإلسرائيلي من مسؤوليته عن التصعيد،
ح� ُي�ن أش � ��ار إل� ��ى أن «ال ��رس ��ال ��ة العنيفة
ال��ت�ق�ط��ت ج �ي �دًا ف��ي ال �ج �ي��ش» ،وع� ّ�ب��ر عن
ذلك بالقول «انتهت اإلش��ارات ،ومن اآلن
ـــــ اكسح» ،مضيفًا إن «أح�دًا ما في قيادة
امل�ن�ط�ق��ة ال�ج�ن��وب�ي��ة س ��ار خ �ط��وة واحدة
أبعد مما ينبغي في ترجمة مزاج القيادة
السياسية».
ف��ي امل�ق��اب��ل ،أك��دت صحيفة «جيروزاليم
بوست» أن الهجمات التي شنتها حركة

«ح� � �م � ��اس» خ� �ل��ال ال� �ي ��وم�ي�ن األخيرين
ت�س�ت�ه��دف ح��رف األن �ظ��ار ع��ن قضاياها
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة .وأش� � � ��ارت ال � ��ى «أن الحركة
تستهدف جر إسرائيل الى تنفيذ هجوم
ع� �س� �ك ��ري ع� �ل ��ى ق� �ط ��اع غ � � ��زة ،وه � � ��ذا هو
املطلوب م��ن ح�م��اس لحشد ال��رأي العام
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وراء ه � � ��ا» .وب�ي�ن��ت أن هذه
الهجمات بقذائف املورتر على إسرائيل
ف � ��ي م �ط �ل ��ع األس� � �ب � ��وع ك� ��ان� ��ت لتحويل
االنتباه عن مشاكل «ح�م��اس» املتنامية
داخل قطاع غزة ،وفق الصحيفة.
وق ��ال ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إن ق �ي ��ادة «حماس»
ت �ع �ي��ش ت �ح��ت ض �غ ��وط ش ��دي ��دة نتيجة
ل�ل�ت�ظ��اه��رات ف��ي ق�ط��اع غ��زة خ�ل�ال األيام
األخ� �ي ��رة ل�ل�م�ط��ال�ب��ة ب��إن �ه��اء ال� �ن ��زاع بني
حركتي «ح�م��اس» و«ف �ت��ح» ،وخصوصًا
بعد فشلها في منع االحتجاجات .وقالت
«إن� � ��ه ب �ع��د ه � ��ذا ال �ف �ش��ل ب� � ��دأت سلطات
ح��رك��ة ح�م��اس بشن حملة ض��د منظمي
ه ��ذه االح �ت �ج��اج��ات ط��اول��ت خصومهم
السياسيني والصحافيني».
وت � � ��رى «ح� � �م � ��اس» ،وف � ��ق «جيروزاليم
ب ��وس ��ت»« ،أن م � ّ�ا ي �ج��ري م ��ن تظاهرات
ف ��ي ال �ق �ط��اع ت �ن��ظ �م��ه ح��رك��ة ف �ت��ح كجزء
م��ن م �ح��اول��ة ل�ت�ق��وي��ض س�ي�ط��رت�ه��ا على
ه � ��ذه امل� �ن� �ط� �ق ��ة» .وم � ��ن امل � �ف� ��ارق� ��ات ،كما

ت �ق��ول ال�ص�ح�ي�ف��ة« ،ف ��إن ع�م�ل�ي��ة للجيش
اإلس��رائ �ي �ل��ي ف��ي ق �ط��اع غ ��زة م��ن شأنها
ت� �خ� �ف� �ي ��ف ال � �ض � �غ� ��وط ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة على
حماس».
وف��ي «ه��آرت��س» ،اتفق الكاتبان عاموس
هرئيل وآف��ي ي�س�خ��روف ،م��ع م��ا أوردته
«جيروزاليم بوست» ،وتحدثا عن أمواج
ارتدادية من مصر وصلت الى «حماس»
أيضًا .وق��ال الكاتبان إن��ه رغ��م التصعيد
ي �ب��دو اآلن أن إس ��رائ �ي ��ل و«ح � �م� ��اس» ال
ّ
معنيتني بمواجهة واسعة.
تزاالن غير
وت�ح��دث الكاتبان ع��ن أن حماس تعيش
أزمة في األيام األخيرة جراء إعالن رسمي
من فتح برغبتها في املصالحة والوحدة
ب�ين املعسكرين الفلسطينيني ،وه��و ما
ّ
أجج خالفًا داخليًا في «حماس» .ويعتقد
الكاتبان أن تأييد الجمهور الفلسطيني
ل �ح �م��اس ف��ي ان �خ �ف��اض ،وي �ض �ي �ف��ان إنه
ّ
«إذا ك ��ان ق� ��ادة ح �م��اس ق��د ق � ��دروا حتى
اآلن أن ال� � �ث � ��ورة ف� ��ي م� �ص ��ر واألحداث
ف��ي ش ��وارع ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي س�ت�ك��ون في
مصلحة املنظمة ،ف��إن األم��ور اآلن تبدو
أكثر تعقيدًا .في نهاية األسبوع شعروا
ألول م��رة حتى ف��ي دم�ش��ق ،وه��ي حصن
تأييد حماس ،باألمواج االرتدادية لربيع
الشعوب العربي».

