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تقرير

عملية بطولية جديدة في تل أبيب :حمزة المتروك
لم ينجح االحتالل حتى اآلن في اكتشاف إجراءات فعالة تمنع عمليات المقاومة الشعبية الفلسطينية ،تمامًا كما ال
يتوقع له أن ينجح في ذلك ،والسبب بكل بساطة أن استمرار العمل المقاوم مرتبط بإرادة الفلسطيني في مواجهة
االحتالل ،وقدرته على مواجهة القمع والتطويع
علي حيدر
ض ـمــن إطـ ــار امل ـق ــاوم ــة الفلسطينية
الشعبية واإلخ ـف ــاق اإلســرائـيـلــي في
كبح العمليات ال ـفــرديــة ،أت ــت عملية
ّ
ي ـ ــوم أم ـ ــس الـ ـت ــي ت ـم ــك ــن ف ـي ـهــا ش ــاب
فلسطيني يــدعــى حـمــزة مـتــروك (23
س ـن ــة ،ط ــول ـك ــرم) ،م ــن ط ـعــن ن ـحــو 12
إســرائ ـي ـل ـيــا ،ث ــاث ــة بـيـنـهــم ف ــي حــالــة
خطرة .ونفذ متروك ،الذي كان يعمل
في محل ثياب مع والدته وال ينتمي
إل ـ ــى أي ت ـن ـظ ـيــم سـ ـي ــاس ــي ،عـمـلـيـتــه
داخ ـ ــل حــاف ـلــة تــاب ـعــة ل ـشــركــة «دان»
في مدينة تل أبيب .وذكــرت التقارير
اإلعــامـيــة العبرية أن ــه ج ــرى اعتقال
املقاوم الفلسطيني ،بعدما تمكن من
االن ـس ـحــاب مــن م ـكــان الـعـمـلـيــة ،لكنه
أصيب في قدميه بالرصاص.
أح ـ ـ ــد مـ ـك ــام ــن ق ـ ـ ــوة ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
العمليات أنها تندمج فيها كل شروط
وم ـق ــدم ــات الـتـخـطـيــط واالس ـت ـط ــاع
والتنفيذ ،في شخص واحد .وهو أمر
يربك االستخبارات اإلسرائيلية التي
كثيرًا ما تعتمد على معلومات تبني
على أساسها إن ــذارات تتحول الحقًا
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــات اس ـت ـبــاق ـيــة تـسـتـهــدف
مجموعة هنا ،وكادرًا عمالنيًا هناك.
فــي الـتــوقـيــت ،االقـلـيـمــي ،تــاقــت هــذه
ال ـع ـم ـل ـيــة م ــع دمـ ـ ــاء املـ ـق ــاوم ــن ال ـتــي
سالت على االراضي السورية ،عندما
اغـتــالــت إســرائ ـيــل سـتــة مــن مـقــاومــي
ح ــزب ال ـلــه مــع ضــابــط إي ــران ــي رفـيــع،
وتكاملت معها لتخط رسالة مشتركة
مفادها أنه بالرغم من محاولة إشغال
املـقــاومــة عــن وجهتها االســاسـيــة ،إال
أن دم ـ ــاء امل ـق ــاوم ــن وال ـف ـع ــل امل ـق ــاوم
يبقى منطقهما أبلغ فــي الـصــدع عن
الوجهة الصحيحة على أمل ان يؤدي
املـســار التراكمي إلــى إع ــادة تصويب
البوصلة.
في كل االح ــوال ،أتــى اإلبــداع الشعبي
الـفـلـسـطـيـنــي ل ـي ـضــرب ضــرب ـتــه مــرة
أخرى في عمق إسرائيل ،ويقفز فوق
كــل أسـ ــوار ال ـطــوق امل ـضــروبــة حــولــه،
والـتــي تكاملت فيها إج ــراءات العدو
م ــع إجـ ـ ـ ــراءات وخـ ـط ــوات آخ ــري ــن في
م ـحــاولــة الس ـت ـنــزاف املـنـطـقــة واالم ــة
بعيدًا عن قضية فلسطني.
بــراعــة ه ــذا ال ـنــوع مــن الـعـمـلـيــات أنــه
يـجـســد اج ـتــراحــا فلسطينيًا لخيار
ع ـم ــان ــي بـ ــديـ ــل ،بـ ــأدنـ ــى االمـ ـك ــان ــات
وبــأبـســط الــوســائــل ،لكن متكئًا على
إرادة صلبة تتجاوز كــل االعـتـبــارات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وم ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت االحـ ـب ــاط
العمالني واملعنوي .وليس من املبالغة
الـقــول إن لهذه العملية لغة ومنطقًا
ي ـ ــؤك ـ ــدان وي ـك ـش ـف ــان عـ ــن أنـ ـه ــا غـيــر
منعزلة ّ
عما سبقها ،بل تأتي امتدادًا
لـ ـق ــرار وخـ ـي ــار ال ـش ـعــب الفلسطيني
باملقاومة ،وتؤسس للقادم منها ،في
سلسلة مترابطة يشد بعضها بعضًا،
عـلــى أم ــل أن ي ــؤدي امل ـســار التراكمي
إلى تحول في قواعد الصراع ،ويؤدي
إلى فتح آفاق أمام حركة املقاومة في
الضفة الغربية.
وعـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــإن امل ـف ــاع ـي ــل املــؤم ـلــة
لهذه العملية ،وما شابهها ،مرتبطة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـت ــواص ـل ـه ــا
واتـســاع نطاقها ،وهــو أكثر ما يقلق
ال ـقــادة السياسيني واالسـتـخـبــاريــن
والعسكريني في الدولة العبرية.
وكما فــي كــل محطة مشابهة ،تؤشر
ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة إل ـ ـ ــى فـ ـش ــل الـ ــرهـ ــان
ال ــذي ي ـحــاول نتنياهو ال ـتــرويــج لــه،
أن ب ــاإلمـ ـك ــان ال ـج ـم ــع ب ــن اس ـت ـم ــرار
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال وتـ ــوس ـ ـيـ ــع االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان
وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى االمـ ـ ــن الـشـخـصــي

لإلسرائيليني ،وخاصة أن هذه املقولة
ي ـب ــدو أن ـه ــا ب ــات ــت أك ـث ــر ان ـت ـش ــارًا في
صفوف الجمهور اإلسرائيلي بعدما
اقتنع بــأن السياسات التي اعتمدتها
ال ـح ـك ــوم ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة املـتـعــاقـبــة
تمكنت مــن ســد الـسـبــل واملـنــافــذ أمــام
الـشـعــب الفلسطيني لتفعيل تزخيم
حــركــة امل ـق ــاوم ــة ،وه ــو م ــا ع ـبــرت عنه
صناديق االقتراع في أكثر من محطة
انتخابية .لكن هذا النوع من العمليات،
ف ــي املــرح ـلــة ال ـحــال ـيــة ،ي ــؤش ــر إل ــى أن
نجاحات االحتالل تبقى مهما عظمت
نسبية ،وتؤكد أن للشعب الفلسطيني
مـ ـع ــادلـ ـت ــه ال ـ ـتـ ــي ي ــرس ـم ـه ــا ب ــدم ــائ ــه،
ويخطها بإرادته ،ويفرضها بسواعده.
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـف ــاع ـي ــل الـسـيــاسـيــة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،إس ــرائ ـي ــل دول ـ ــة ال ي ـتــورع
ق ــادت ـه ــا ع ــن ت ــوظ ـي ــف ق ـض ــاي ــا االم ــن
القومي في اللعبة االنتخابية ،من دون
أن يلغي ذل ــك الـحـســابــات وامل ـعــادالت
ذات الصلة ،واملستقلة عــن أي اعتبار
داخـ ـل ــي .وع ـل ــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،كــانــت
ردود الفعل التي تــوالــت بعد االعــان
ع ـ ــن ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،إذ ل ـ ــم يـغـفــل
نـتـنـيــاهــو ع ــن تــوظـيــف ه ــذه العملية
ونـتــائـجـهــا بـمــا ي ـتــاءم مــع أولــويــاتــه
املرحلية .واعتبر أنها «نتيجة مباشرة
ل ـل ـت ـح ــري ــض ال ـخ ـب ـي ــث امل ـن ـت ـش ــر فــي
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الحدث

ّ
مؤتمر دافوس النفط والسل على ارتفاع  5آالف
 2500شخص بينهم
مديرو أكبر الشركات
تنقلهم  1700طائرة
خاصة؛  40قائدًا سياسيًا
بينهم رئيس الوزراء
الصيني؛ إحدى أجمل
البيئات الجبيلة على
ارتفاع يفوق  5آالف
قدم ،بعيدة قدر
اإلمكان عن أحزمة
الفقر .هي بعض
المؤشرات الضرورية
للحديث عن مؤتمر
دافوس .النفط كان
في قلب نقاشات
يومه األول هذا العام،
صفقات بمليارات
فيما ُ
في ّ
الدوالرات تعقد ُ
الخلفية .صفقات تعزز
وضعية النخبة األغنى
من البشرية

تقارير أخرى
على موقعنا

حسن شقراني
اش ـ ـت ـ ـهـ ــرت م ــديـ ـن ــة دافـ ـ ـ ـ ــوس ب ـكــون ـهــا
ّ
م ـصـ ّـحــة أوروب ـ ـ ــا مل ــرض ــى الـ ـس ــل خــال
القرن املاضي .غير أنها منذ عام 1971
أض ـحــت مــرك ـزًا ألب ــرز تجمع لألغنياء
ونخب األعمال تشهده األرض سنويًا:
مــؤتـمــر األع ـمــال ال ــذي ينظمه املنتدى
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـع ــامل ــي ،وي ـح ـم ــل اس ــم
املدينة السويسرية.
صـحـيــح أن م ــوج ــة ف ـي ــروس «إي ـب ــوال»
أعادت إلى العالم هواجسه القديمة من
مــوجــات امل ــوت الجماعي الناجمة عن
أم ــراض الـقــرون الوسطى ،ولكن ُيمكن
ّ
ب ــراح ــة الـ ـق ــول إن ال ـب ـشــريــة تـخــلـصــت
مــن الـعــديــد مــن مــآسـيـهــا البيولوجية
بمآس إنسانية
التقليدية ،فقط لتتعلق
ٍ
واج ـت ـمــاع ـيــة يــولــدهــا اق ـت ـصــاد كــونــي
معظمه ت ــدي ــره الـنـخـبــة املـجـتـمـعــة في
سويسرا.
هذه النخبة هي أغنى  %1من البشرية،
أو م ــن مـمـثـلــن عـنـهــم ،مــوجــوديــن في
إط ـ ــار ي ـ ّ
ـؤم ــن ل ـهــم ال ـح ــرك ــة وال ـل ـق ــاءات
ُ
ال ـتــي ســتـسـهــم فــي مـضــاعـفــة ثــرواتـهــم
في املستقبل ،تمامًا كما يحدث عندما
يتزوج أبناء األغنياء بعضهم بعضًا.
هـ ـ ــذا الـ ـت ــأثـ ـي ــر تـ ـح ــدث ــت عـ ـن ــه مـنـظـمــة
«أوك ـ ـس ـ ـفـ ــام» فـ ــي ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه ه ــذا
األس ـبــوع ح ــول الــام ـســاواة فــي العالم
ّ
وتركز الثورة ،توقعت فيه أن تتخطى
ح ـ ّـص ــة أغـ ـن ــى  %1مـ ــا ي ـم ـل ـكــه الـ ـ ـ ــ%99
الـبــاقــون مــن ال ـثــروات العاملية ،فــي عام
.2016
هكذا نوع من املؤشرات هو تحديدًا ما
يصبو إلـيــه املجتمعون فــي سويسرا؛
يـحـقـقــون ذل ــك ع ـبــر تـكـثـيــف ال ـل ـقــاءات
وتطوير العالقات.
يشرح املدير التنفيذي للموقع املختص
بــاألعـمــال « ،»Business Insiderهنري

ب ـلــودجــت ،الـ ــذي حـضــر املــؤت ـمــر خــال
السنوات األخيرة ،هذا الواقع في مقال
نشرته شركته« :هــذا الصباح ،قــال لي
مدير كبير في إحدى الشركات العابرة
ل ـل ـقــارات إن ــه سـيـقــوم وزم ـي ــل ل ــه بلقاء
 100زبون خالل األيــام الثالثة املقبلة».
ي ــوض ــح« :ل ـي ــس ه ـن ــاك أي م ـك ــان آخــر
في العالم يؤمن لهم هــذا املستوى من
اللقاءات بهذه الفاعلية في هذا الوقت
املضغوط».
ل ــذا ف ــإن كـثـيــريــن ال ُي ـمــان ـعــون دف ــع ما
ي ـف ــوق  70أل ــف دوالر لـلـحـصــول على
بطاقة ثمينة لحضور املنتدى.
انطلقت فكرة املؤتمر في السبعينيات،
بـجـهــود مــن أس ـتــاذ إدارة اإلع ـم ــال في
جامعة جنيف ،كــاوس شــواب ،ليكون
حيزًا للقاء بــن قــادة األعـمــال ومديري
ال ـشــركــات والـتـبــاحــث فــي سـبــل تعزيز
فاعلية اإلدارة.
ولـ ـك ــن س ــرع ــان م ــا تـ ـح ــول إل ـ ــى «أب ـ ــرز
ّ
خـمـســة أيـ ــام» فــي ك ــل ع ــام إلبـ ــرام أكبر
الصفقات .وفي ذات الوقت يؤمن منصة
للتباحث في أبرز القضايا االقتصادية
التي يواجهها النظام العاملي.
فــي الـيــوم األول مــن املؤتمر هــذا العام،
كان النفط في قلب النقاش .فقد تدهور
سعر هــذه السلعة االستراتيجية أكثر
من  %50خالل األشهر القليلة املاضية،
ّ
وشكل أبرز عامل محدد ملراكمة الثروات
أو خسارتها في النظام العاملي ،نظرًا
إلى تشابك التوقعات حول سعره خالل
املرحلة ّاملقبلة.
وقـ ــد ت ـكــث ـفــت ال ـت ـح ـل ـيــات حـ ــول سبب
تــدهــور الـسـعــر ،غـيــر أن مــا تــم تأكيده
بــه رسـمـيــا هــو أن ال ـس ـعــوديــة ،ومعها
منظمة الــدول املصدرة للنفط« ،أوبــك»،
عمدت إلى املحافظة على إنتاجها ثابتًا
السعر.
في الخريف املاضي رغم تدهور ّ
ك ــان «قـ ـ ــرارًا تــاري ـخ ـيــا» شــرحــه ممثلو

املنظمة واململكة في املؤتمر.
«ن ــاق ـش ـن ــا ل ـف ـت ــرة أرب ـ ــع س ــاع ــات ح ــال
االق ـت ـص ــاد ال ـعــاملــي وات ـف ـق ـنــا بــإج ـمــاع،
باستثناء وزير أو وزيرين ،في النهاية
على إبقاء اإلنتاج ثابتًا» ،شرح األمني
ال ـعــام لـ ــ«أوب ــك» ،عـبــد ال ـســام ال ـبــدري،
خـ ــا ج ـل ـس ــة نـ ـق ــاش حـ ـ ــول «الـ ـع ــوام ــل
االقـتـصــاديــة االستراتيجية فــي قطاع
الطاقة حاليًا».
وأكد البدري وجود فائض في اإلنتاج

سيتراجع االستثمار
في قطاع النفط خالل
هذا العام بتقدير مئة
مليار دوالر

«رغــم أن أوبــك ال تزيد إنتاجها عن 30
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا خ ــال الـسـنــوات
العشر املاضية ...إال أن اآلخرين يفعلون
ذلك ويضخون  7ماليني برميل يوميًا،
وهي كمية لها كلفة يؤمنها سعر يبلغ
 100دوالر».
«اآلخرون» هم تحديدًا أميركا الشمالية
واالت ـح ــاد ال ــروس ــي ،على الــرغــم مــن أن
«أوب ــك» تؤكد أن «ال ـقــرار ليس موجهًا
ضــد أي ب ـلــد ،ال ال ــوالي ــات املـتـحــدة وال
روسيا».
كــان ق ــرارًا استراتيجيًا مــن «أوب ــك» في
وجــه تزايد إنتاج النفط الصخري من
الواليات املتحدة .بحسب األمني العام:
«املـشـكـلــة ه ــي أن الـسـعــر ك ــان يـتــراجــع

