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العالم

فلسطين

عملية القدس تؤسس لسياق عمليات أكثر صعوبة
على وقع عملية القدس التي نفذها ثالثة
شبان فلسطينيين من جنين ،لم يعد بوسع
اإلسرائيلي التعامل مع العمليات المؤلمة
كأنها استثناء في سياق عام من العمليات
الـفــرديــة ،كما لــم يعد ق ــادرًا على تجاهل
مفاعيلها المعنوية والـسـيــاسـيــة ،على
الواقع اإلسرائيلي
علي حيدر
ال تـ ــزال ال ـق ـي ــادة اإلســرائ ـي ـل ـيــة تـلـتــزم
م ـعــادلــة رد ،م ــن ب ـعــد عـمـلـيــة ال ـقــدس
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ت ـت ـس ــع خـ ـي ــاراتـ ـه ــا ب ـب ــطء
م ـخ ــاف ــة ان ـف ـج ــار ش ـع ـبــي فـلـسـطـيـنــي
واس ــع يـضــع إســرائـيــل أم ــام تحديات
أم ـن ـي ــة وس ـي ــاس ـي ــة مـ ـعـ ـق ــدة ،فـ ــي ظــل
م ـح ـيــط م ـع ـقــد وس ـ ـيـ ــال .وي ــأت ــي ه ــذا
الـ ـسـ ـل ــوك بـ ــرغـ ــم أن ع ـم ـل ـي ــة الـ ـق ــدس
انطوت على أكثر من رسالة في أكثر
مــن ات ـجــاه .فهي أك ــدت تـبــدد رهــانــات
قيادة العدو ،وآخرين من املتربصني،
على إمكانية تراجع زخــم االنتفاضة
مـ ـ ــع م ـ ـ ـ ــرور ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت .أو حـ ـت ــى ع ـلــى
إمكانية أن تتمكن األجهزة املختصة
مــن تطوير أدوات رد ووقــايــة تسمح
لها بالتعايش مــع هــذا املـسـتــوى من
العمليات.
ف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،ت ـم ـيــزت العملية
بــأنـهــا ل ــم تـجــر كـســابـقــاتـهــا ،عـلــى يد

ما يجري قد يحشر
اإلسرائيليين نحو خيارات
كانوا يتفادونها
م ـن ـف ــذ واح ـ ـ ـ ــد ،ولـ ـ ــم ي ـس ـت ـخ ــدم فـيـهــا
ال ـســاح األب ـيــض فـقــط ،أو عـلــى األقــل
ك ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ــزءًا م ـ ــن األدوات ،ف ـ ــي حــن
اس ـت ـخ ــدم ــت رشـ ــاشـ ــات إليـ ـق ــاع أك ـبــر
ع ــدد مـمـكــن م ــن اإلص ــاب ــات .م ــع ذل ــك،
ع ـج ــزت األجـ ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــاري ــة عن
اكـتـشــاف ه ــذه العملية مسبقًا برغم
مــا تــدعـيــه ،وهــو صحيح ،بالتنسيق
مع أجهزة السلطة ،وامتالكها سطوة
معلوماتية ،وكما يفترض في الحاالت

فرض العدو طوقًا على بلدة قباطية التي دخلت خط المواجهات واالعتقاالت (آي بي ايه)

الـتــي تتكون فيها مجموعة التنفيذ
من أكثر من شخص ،مع خصوصية
أن الـعـمـلـيــة اح ـتــاجــت إل ــى اسـتـطــاع
وتـ ـنـ ـسـ ـي ــق وتـ ـخـ ـطـ ـي ــط وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ،بــل
كــانــت بــرغــم خصوصياتها املــذكــورة
مشابهة لنحو  200عملية نفذت حتى
اآلن ،ولم تتمكن األجهزة املختصة من
اكتشافها بسبب مــا تسميه ،مهنيًا،
«انـعــدام املــؤشــرات الــدالــة الواضحة».
نتيجة ذلــك ،ليس بإمكان «الشاباك»
أو غيره من األجهزة التذرع بما سبق
أن أوردتــه لتبرير فشلها ،وخاصة أن
التنفيذ كان على أيدي ثالثة أفراد.
ومع أن العملية تشكل امتدادًا تراكميًا
للعمليات السابقة ،فإن القلق بدا على
املــؤسـســة اإلســرائـيـلـيــة بـ ــارزًا ،كونها
تمثل ارت ـقــاء فــي مـسـتــوى التخطيط
والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم وال ـ ـ ـك ـ ـ ـفـ ـ ــاءة واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
م ـك ــان الـتـنـفـيــذ .وه ــو م ــا يـكـشــف عن
مـ ـس ــار ت ـص ــاع ــدي ل ـل ـم ـن ـفــذيــن ال ــذي ــن
اس ـت ـخ ـل ـص ــوا ،ع ـل ــى ص ـغ ــر ع ـم ــره ــم،

العبر مــن نتائج العمليات السابقة،
وكذلك على ضوء استقراء مفاعيلها
في الوسط اإلسرائيلي.
التجلي األبرز لهذه الكفاءة ،كمن في
مكان العملية وأسلوبها والتخطيط
لها واختيار أدواتـهــا .وبغض النظر
عن املعطيات امليدانية التي استجدت
وح ـ ــال ـ ــت دون ت ـن ـف ـي ــذه ــا كـ ـم ــا ك ــان
مـخـطـطــا ،فـقــد ك ــان بــإم ـكــان املـنـفــذيــن
ت ـن ـف ـي ــذه ــا ف ـ ــي ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـن ـق ــاط
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة ف ــي ال ـض ـفــة
املحتلة ،لكنهم قرروا قطع مسافة من
قباطية ،شمالي الضفة ،إلــى القدس،
رغ ــم مــا يـمـكــن أن يـتـعــرضــوا لــه على
الطريق من احتمالية كشف وعقبات
تحول دون النجاح.
مــا ت ـقــدم ،يــؤكــد أن إســرائـيــل واجـهــت
محاولة تنفيذ عملية معقدة نسبيًا،
بالقياس إلى عمليات الطعن والدهس
الـســابـقــة ،وه ــو مــا كــانــت تـنـتـظــره أن
يجري على يــد إحــدى خاليا فصائل

املـ ـق ــاوم ــة .ل ـك ــن الـ ـ ــذي ح ـ ــدث أن ه ــذه
املـحــاولــة ،جــرت كما أعلنت التقارير
اإلسرائيلية ،على يد مجموعة نسقت
في ما بينها وال تنتمي تنظيميًا إلى
أي مــن ه ــذه الـفـصــائــل .ه ــذه الــوقــائــع
سـتـفــرض عـلــى «ال ـش ــاب ــاك» تـحــديــات
م ـس ـت ـج ــدة س ـت ـك ــون مـ ـح ــور ت ــرك ـي ــزه
فــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة .وسـيـتــركــز جهد
«ال ـشــابــاك» أيـضــا ح ــول مـســار تحرك
املـجـمــوعــة م ــن نـقـطــة االن ـط ــاق حتى
وص ــول ـه ــم إلـ ــى الـ ـق ــدس ،وخ ــاص ــة أن
أحدهم كــان ممنوعًا من الــدخــول إلى
داخــل الخط األخـضــر ألسـبــاب أمنية.
والنقطة األخــرى ،التي ال تقل أهمية،
فحص ما إن كــان دخولهم عبر ثغرة
في الجدار ،وما إذا كانوا قد حصلوا
على السالح في القدس ،والبحث عمن
سلمهم السالح.
ومـ ـ ــع أن ال ـع ـم ـل ـي ــة بـ ـك ــل ال ـح ـي ـث ـيــات
املـ ـحـ ـيـ ـط ــة ب ـ ـهـ ــا ،تـ ـظـ ـه ــر م ـ ـ ــرة أخ ـ ــرى
شجاعة وتصميم املنفذين ،لكنهم في

لقاءات فتح وحماس« ...تقطيع وقت»
ارت ـفــع فــي األســاب ـيــع الـمــاضـيــة منسوب
التفاؤل لدى الفلسطينيين باقتراب إتمام
المصالحة بين حركتي «حماس» و«فتح»،
ولكن ذلك يصطدم بحائط واحـد ،هو أن
هذه األخبار ليست دقيقة ،أو بالصورة التي
توحي بأن شيئًا كبيرًا وجديًا يطبخ
قاسم س .قاسم
من األمــور التي ساهمت في بث األمل
في نفوس الفلسطينيني ،حول اقتراب
ت ـح ـق ـيــق املـ ـص ــالـ ـح ــة ،ت ـن ــاق ــل وس ــائ ــل
اإلعالم املقربة من السلطة الفلسطينية
أنه سيعقد لقاء هذا الشهر بني رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس،
ورئ ـ ـيـ ــس امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـحــركــة
«ح ـم ــاس» خــالــد مـشـعــل ،فــي الــدوحــة،
إلع ـ ـ ــان ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء الـ ـ ـخ ـ ــاف ب ـ ــن أك ـب ــر
حــركـتــن عـلــى ال ـســاحــة الفلسطينية.
الخبر غير صحيح باملطلق ،حتى إن
ق ـي ــادات ف ــي الـحــركـتــن ي ـجــزمــون بــأن
اآلم ـ ــال ب ــال ــوص ــول إل ــى ت ـســويــة خــال
العام الجاري شبه معدومة.

يعلم الطرفان هذه الحقيقة ،ويعلمان
ب ـ ــأن الـ ـخ ــاف ــات ب ـي ـن ـه ـمــا لـ ــن تـحـلـهــا
بضعة ل ـقــاءات عـقــدت فــي قطر أواخــر
العام املاضي ،وفي تركيا منذ أسبوع،
ألنـهــم جميعًا يـنـتـظــرون اآلن «نتائج
االنـتـخــابــات االمـيــركـيــة ملعرفة مصير
املنطقة» ،وفق مسؤول فتحاوي كبير.
ت ـق ــول مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـلــى ل ـق ــاءات
الطرفني ،إن االجتماعات حتى اآلن لم
تصل إلــى أي نتيجة ،كما لــم يستطع
ال ـج ــان ــب ال ـف ـت ـح ــاوي ت ـقــديــم إج ــاب ــات
عــن أسئلة عــدة طرحها الحمساويني
عليهم ،مثل :هل يضمن عباس سماح
إس ــرائـ ـي ــل بـ ــإجـ ــراء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات كـمــا
جــرى منذ  10س ـنــوات؟ وهــل ستلتزم
إسرائيل والعالم بنتائج االنتخابات
إذا حدثت أم سيرفضونها كما فعلوا
بـ ـع ــد ن ـ ـجـ ــاح «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس»؟ ه ـ ــل ي ـحــق
لألخيرة االعتراض على أسماء الوزراء
الذين تقترحهم فتح ،وبالعكس أيضًا؟
ت ـقــول امل ـص ــادر إن «ال ــوف ــد الـفـتـحــاوي
أت ـ ــى م ـ ــن دون صـ ــاح ـ ـيـ ــات ،ورف ـ ــض
اإلجابة عن األسئلة ،ولم يقدم أي نوع
من االلتزامات ...طلبوا العودة إلى رام
ال ـل ــه لـلـتـبــاحــث م ــع عـ ـب ــاس» .وه ــو ما
نـظــر إلـيــه عـلــى أن ــه مــؤشــر يظهر عــدم
ج ــدي ــة ع ـب ــاس ف ــي إتـ ـم ــام امل ـصــال ـحــة.

وت ـ ـ ـ ــروي امل ـ ـص ـ ــادر ن ـف ـس ـه ــا أن ف ـك ــرة
إعــادة إحياء املصالحة بني الحركتني
جــرت فــي الــدوحــة خــال مـشــاركــة وفد
فـتـحــاوي (م ـقـ ّـرب مــن الـقـيــادي األسير
م ـ ــروان ال ـب ــرغ ــوث ــي) م ــن رام ال ـل ــه فــي
ندوة نظمها «املركز العربي لألبحاث
ودراســة السياسات» (اململوك لعزمي
بشارة) حول «مــأزق املشروع الوطني
الفلسطيني ومستقبله» ،فــي تشرين
الثاني من العام املاضي.
كــذلــك تـقــول إن الــوفــد اسـتـغــل وج ــوده
في الدوحة وطلب لقاء مشعل ،وخالل
اجـتـمــاعـهــم ب ــه ،اسـتـمـعــوا إل ــى وجـهــة

نظر «حماس» في املصالحة واألسباب
التي أدت إلــى إحباطها .اقـتــرح الوفد
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى رام الـ ـل ــه والـ ـعـ ـم ــل عـلــى
م ـبــادرة مــا إلحـيــاء املـصــالـحــة مـجــددًا.
أك ـ ـ ــد الـ ـحـ ـمـ ـس ــاوي ــون رفـ ـضـ ـه ــم ط ــرح
أي م ـب ــادرة ج ــدي ــدة «ألن ـن ــا مـلـلـنــا من
وطلب من الوفد الفتحاوي
األوراق»ُ ،
العمل على «اتفاقية مخيم الشاطئ».
عــاد أصــدقــاء الـبــرغــوثــي إلــى رام الـلــه،
نقلوا لعباس مــا سـمـعــوه ،واقـتــرحــوا
عـلـيــه إعـ ــادة ال ـتــواصــل مــع «ح ـمــاس».
أع ـلــن األخ ـي ــر ع ــدم مـمــانـعـتــه ،فـتــوجــه
وف ــد م ــن «ف ـت ــح» وال ـت ـق ــى قـ ـي ــادات من

قيادات في الحركتين يجزمون بأن التسوية خالل العام شبه معدومة (آي بي ايه)

هذه املسألة يشتركون مع من سبقهم
من منفذي عمليات الطعن والدهس.
لـكــن يـنـبـغــي أن يـسـجــل لـهــم قــدرتـهــم
على تخطي الحواجز واألجهزة كافة
وعبور جدار الفصل دون اكتشافهم.
فــي الـخــاصــة ،تــؤشــر عملية الـقــدس،
وب ـع ــض م ــا س ـب ـق ـهــا م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات،
الى أن إسرائيل قد تكون أمام محطة
ت ـح ــول ب ــات ـج ــاه ال ـه ـج ـمــات املـنـظـمــة،
وغـيــر املنتمية تنظيميًا ،األم ــر الــذي
س ـ ـ ــوف ي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ــى حـ ـش ــر الـ ـقـ ـي ــادة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي ح ــافـ ـظ ــت حـتــى
اآلن عـلــى ض ــوابــط م ـحــددة ف ــي ال ــرد،
بهدف عدم الدفع نحو انفجار شعبي
فلسطيني واسع ،في الوقت الذي تعد
فيه القيادتان السياسية والعسكرية
جـمـهــورهـمــا بـحـلــول ملشكلة األن ـفــاق
الهجومية باتجاه مستوطنات غالف
غزة.
مــن جهة مقابلة ،تقر القيادة نفسها
بـ ـع ــدم وج ـ ـ ــود حـ ــل ع ـس ـك ــري جـ ــذري
لهذه العمليات ،وال يبدو أنه سيكون
لـهــا حــل فــي األف ــق امل ـن ـظــور .مــع ذلــك،
تحاول املـنــاورة بني حــدي الــرد املؤلم
واإلح ـ ـ ـبـ ـ ــاط ،وب ـ ــن ت ـ ـفـ ــادي مـ ــا ي ـقــدر
أن ــه يـسـبــب ب ــرد ف ـعــل شـعـبــي واس ــع.
ل ـكــن ت ــواص ــل ال ـع ـم ـل ـيــات امل ــؤمل ــة ،في
خ ـســائــرهــا أو م ـكــان ـهــا ،وامل ـق ـل ـقــة في
زخ ـم ـهــا وأس ــال ـي ـب ـه ــا ،ق ــد ي ـح ـشــر تل
أبيب التي تتفادى حتى اآلن الذهاب
رغــم الضغوط السياسية والنفسية،
نحو قــرارات رد دراماتيكية .وهــو ما
تجلى في قــرار رئيس حكومة العدو،
بنيامني نتنياهو (راجــع عدد أمس)،
بعد جلسة مشاورات مكثفة مع قادة
األج ـهــزة األمـنـيــة والـعـسـكــريــة ،بطلب
دراس ــة سلسلة إجـ ـ ــراءات؛ مــن بينها
ف ـص ــل شـ ـم ــال ال ـض ـف ــة ع ــن ج ـنــوب ـهــا،
وف ـح ــص إم ـك ــان ـي ــة س ـح ــب ت ـصــاريــح
العمل من ذوي منفذي العمليات.
ووف ـ ـ ـ ــق ت ـع ـب ـي ــر املـ ـعـ ـل ــق ال ـس ـي ــاس ــي
ف ــي م ــوق ــع صـحـيـفــة «مـ ـع ــاري ــف» ،بن
كسبيت« ،ينبغي أن نعترف بالحقيقة
الـ ـق ــاسـ ـي ــة :إس ــرائـ ـي ــل فـ ــي فـ ــخ مـعـقــد
وخ ـط ـيــر .ال يــوجــد وراء ه ــذه املــوجــة
الحالية بنك أهداف ،وال بنية تحتية،
وال ق ـي ــادة وال هـيـكـلـيــة .ف ــي الـجـيــش
وال ـش ــاب ــاك ،ي ـعــرفــون أن ـهــم سيحنون
بعد أبو مازن إليه».

الخالفات الداخلية
ستنعكس سلبيًا على
أداء الوفد الفتحاوي

«حـمــاس» في تركيا .تباحث الطرفان
حـ ــول ال ـن ـق ــاط امل ـش ـت ــرك ــة ال ـت ــي يـمـكــن
السير فيها ،وتــرك امللفات الصدامية
إلى وقت الحق.
ف ــي األسـ ـب ــوع امل ـق ـب ــل ،سـيـعـقــد عضو
ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة فـ ــي «ف ـ ـتـ ــح» ،عـ ــزام
ـاء فــي قطر .يجزم
األحـمــد ،ومشعل لـقـ ً
الـحـمـســاويــون ب ــأن األح ـمــد لــن يحمل
شيئًا جــدي ـدًا ،وب ــأن كــل مــا يـجــري هو
«تمكنا
مجرد «تقطيع وقــت» ،لكن إذا
ّ
من االتفاق أو إيجاد صيغة لتخفيف
الـ ـص ــراع ف ــي م ــا بـيـنـنــا ف ــذل ــك يـكـفــي».
وتـ ـق ــول قـ ـي ــادات ح ـم ـســاويــة ف ــي قطر
إن «عـبــاس ليس جديًا فــي املصالحة،
وه ـ ّـم ــه األس ــاس ــي اآلن ه ــو املـحــافـظــة
ع ـلــى ب ـق ــاء ال ـس ـل ـطــة وم ـن ــع (ال ـق ـي ــادي
الفتحاوي املفصول محمد) دحالن من
الوصول إلى الرئاسة».
وت ـ ـض ـ ـي ـ ــف أن «أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازن» ق ـ ــرر
إرس ـ ــال األح ـم ــد ورئ ـي ــس «امل ـخ ــاب ــرات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة» ،مـ ــاجـ ــد فـ ـ ـ ــرج ،الـ ــذي

