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العالم

فلسطين

ّ
ّ
االنتفاضة تجدد نفسها :كل عملية تجر أخرى
ّقطعت عملية القدس البطولية التي
نفذها الشهيد مصباح أبــو صبيح الشك
في استمرار الهبة الشعبية الفلسطينية،
باليقين الذي ُيظهر أن مزيدًا من القمع
واالستيطان واالحـتــال يعني مزيدًا من
العمليات .وكــل عملية ناجحة ،وتترك
صدى كبيرًا في الشارع اإلسرائيلي ،باتت ّ
تجر
خلفها عمليات أخرى
علي حيدر
لم يعد باإلمكان الحديث عن مفاجأة
لـ ـ ــدى ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة ج ــريـ ـئ ــة داخـ ــل
فلسطني املحتلة؛ ما إن يتوهم العدو
أن ـ ــه اسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـق ـم ــع االن ـت ـف ــاض ــة
الشعبية الجارية ،أو على األقــل الحد
م ــن م ـفــاع ـي ـل ـهــا ،ح ـتــى يـتـلـقــى ضــربــة
ق ــاسـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـ ـبـ ــدد أوهـ ـ ــامـ ـ ــا قــد
تــراود بعض مــن فــي األجـهــزة األمنية
والعسكرية اإلسرائيلية.
مع ذلــك ،يمكن الحديث عن مفاجآت
تـكـتـيـكـيــة تـتـصــل بــامل ـكــان وال ــزم ــان.

ّردًا على العملية،
سمح نتنياهو بعودة عمل
«لواء االستيطان»
فـبـعــد مـضــي سـنــة عـلــى انـطــاقـتـهــا،
تجدد االنتفاضة نفسها باستئناف
عملياتها ،وتــؤكــد م ــرة أخ ــرى تبدد
ره ـ ــان ـ ــات ق ـ ـ ــادة الـ ـ ـع ـ ــدو ،وأي ط ــرف
إقليمي يسعى إلى حرف الصراع عن
فلسطني باتجاه عناوين أخرى.
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــواض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ــان ل ـع ـم ـل ـي ــة
ال ـق ــدس مـفــاعـيــل قــاسـيــة ف ــي الـســاحــة
اإلسرائيلية ،كونها أدت إلــى خسائر
بشرية مؤملة ،وتم تنفيذها في سياق
األعـيــاد اليهودية التي تستنفر فيها

األجهزة األمنية اإلسرائيلية ،وتتخذ
أشد اإلجراءات بهدف إشعار الجمهور
اإلسرائيلي بقدر من الشعور باألمن
ال ـش ـخ ـص ــي ،وأي ـ ـضـ ــا ب ـف ـع ــل اخ ـت ـي ــار
املـقــاوم (الشهيد مصباح أبــو صبيح
 40ع ــام ــا) ،أس ـلــوبــا أك ـثــر فـعــالـيــة من
األســال ـيــب األخـ ــرى ،كــونــه ت ــواف ــرت له
ً
إمـكــانــات ذلــك ،مــا أضــاف ظــاال ثقيلة
مـ ــن ال ـق ـل ــق والـ ـشـ ـع ــور ب ــالـ ـخ ــوف فــي
الوسط اإلسرائيلي.
م ـمــا ات ـس ـمــت ب ــه هـ ــذه الـعـمـلـيــة الـتــي
شـ ـه ــدت اش ـت ـب ــاك ــا ح ـي ــا ب ــال ــرص ــاص
فــي الـنـهــار ،أنها انطلقت مــن الــداخــل،
وليست نتيجة تسلل أحــد املقاومني
م ــن ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة ،ب ــل ن ـفــذهــا أحــد
سـكــان ال ـقــدس مـمــن يحملون الهوية
الــزرقــاء ،وهــو مــا يؤكد عجز األجهزة
االس ـت ـخ ـب ــاري ــة عـ ــن ت ـل ـم ــس إنـ ـ ـ ــذارات
مسبقة تسمح لها بــاتـخــاذ إج ــراءات
وقــائـيــة أو اسـتـبــاقـيــة ،كـمــا قــد يحدث
مقابل فصائل املقاومة.
وال ـت ــرات ـب ـي ــة ف ــي م ـث ــل هـ ــذه الـ ـح ــاالت
تكون كاآلتي :صانع القرار واملستطلع
وامل ـم ــول ه ــو امل ـق ــاوم امل ـن ـفــذ ،وســاحــة
االنـطــاق مــن الــداخــل ،كما أن التنفيذ
تــم فــي ال ــداخ ــل ،وت ـحــدي ـدًا أم ــام «مـقــر
قـيــادة الشرطة فــي الـقــدس الشرقية».
ه ــذه امل ــواص ـف ــات دف ـع ــت قـ ــادة ال ـعــدو
العسكريني والسياسيني ،إلــى جانب
املـعـلـقــن ،إل ــى االعـ ـت ــراف بــالـعـجــز في
التصدي لهذا النوع من العمليات.
لـ ـ ـك ـ ــن ،ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
امل ـســؤول ـيــة ع ــن م ــواج ـه ــة هـ ــذا ال ـنــوع
مـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــات ل ـي ـس ــت مـ ــن م ـه ـمــات
وزيــر األمــن أفيغدور ليبرمان ،وإنما
ه ــي م ـل ـق ــاة ع ـل ــى ع ــات ــق وزيـ ـ ــر األم ــن
الــداخ ـلــي غـلـعــاد أردان ،ال ــذي وصــف
العملية بـ«الحدث الفظيع والقاسي»
بعد مقتل شرطي وامــرأة إسرائيليني
وإصابة خمسة آخرين بجروح .وأقر
أردان بأنه «في جميع تقديرات الوضع
التي أجريناها ،لم يكن أي إنذار لحدث
مركز كهذا» ،الفتًا إلى أن «املنفذ يحمل
هوية زرقاء».
مع ذلك ،أوضح وزير األمن الداخلي أنه
«فــي أعـقــاب ارت ـفــاع نسبة التحريض

الرمزية األهم للعملية أنها حدثت أمام مقر قيادة شرطة العدو (أ ف ب)

ضــد إســرائـيــل ستقع عـمـلـيــات ...على
ضوء العملية ،تم تعزيز قوات الشرطة
وح ـ ـ ــرس الـ ـ ـح ـ ــدود فـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس ،وإن
اقتضت الضرورة سيتم الدفع بمزيد
م ــن أف ـ ـ ــراد ال ـش ــرط ــة وخ ــاص ــة بـسـبــب
اقـتــراب األعـيــاد الـيـهــوديــة» .كما اتهم
«فايسبوك بخلق قاعدة للتحريض»،
مضيفًا أن إدارة املوقع األزرق «أعادت
حسابات عناصر حماس التي طالبت
إسرائيل بإغالقها».
وف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاملــرحـلــة الــاحـقــة،
تشكل عملية ال ـقــدس بالنسبة إلــى
أج ـهــزة الـتـقــديــر فــي تــل أبـيــب إن ــذارًا
عــامــا ومــؤشـرًا على عمليات الحقة،

ويستندون في ذلك إلى أن كل عملية
كـ ــانـ ــت ت ـ ـجـ ـ ّـر وراء ه ـ ـ ـ ـ ــا س ـل ـس ـل ــة مــن
العمليات ،وخاصة إذا تركت أصداء
واسعة في الواقع اإلسرائيلي بفعل
ن ـجــاح ـهــا .أم ــا فـلـسـطـيـنـيــا وعــرب ـيــا،
ف ـت ـج ـســد ال ـع ـم ـل ـي ــة إرادة ال ـن ـض ــال
الـ ـجـ ـمـ ـع ــي ل ـل ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي،
وتـنـطــوي على رســائــل صــارخــة بأن
فلسطني هي بوصلة الصراع.
فــي الـسـيــاق ،رأت صحيفة «هــآرتــس»
أن العملية «مرتبطة بالصراع الدائم
على املسجد األقـصــى شرقي القدس،
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة اق ـ ـت ـ ـنـ ــاع ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ب ــأن
إســرائـيــل تـحــاول جــر أرج ــل املسلمني

م ــن امل ـس ـج ــد ،وبــال ـتــأك ـيــد ف ــي مــوســم
األع ـي ــاد» ،مـشـيــرة إل ــى أن العملية تم
تنفيذها فــي مـكــان مــركــزي وأدت إلى
خسائر بشرية ،كما وثقتها الكاميرات.
وباعتبار أن املنفذ شخصية معروفة
وس ــط الـنــاشـطــن شــرقــي ال ـقــدس وقــد
اع ـت ـق ــل س ــاب ـق ــا وكـ ـ ــان ب ــان ـت ـظ ــار ق ــرار
اإلبعاد عن القدس ومنعه من السفر،
فــإن هناك عــددًا مــن األسـبــاب للتقدير
بـ ــأن هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة س ـت ـجــر عـمـلـيــات
مـشــابـهــة قــريـبــا ،وخــاصــة فــي الـقــدس
والخليل.
وعـلــى ض ــوء تــراجــع الـشـعــور بــاألمــن
ال ـش ـخ ـص ــي ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــدس ،سـ ـت ــدرس

وجهة نظر

ثالثة دروس من االنتخابات المغربية
عثمان تزغارت
لم تخالف نتائج االنتخابات التشريعية املغربية ،في
توجهها العام ،ما كان متوقعًا .فقط أدى االقتراع
الى قطبية ثنائية يتنازعها "حزب العدالة والتنمية"،
ّ
اإلسالمي ،الذي حل أوال بـ 125مقعدًا نيابيًا ،و"حزب
األصالة واملعاصرة" ،املقرب من القصر امللكي ،الذي
حقق تقدمًا الفتًا ّ
خوله الفوز بمئة مقعد ومقعدين.
َّ
ُ
لكن هذا االستحقاق ،الذي عد أول امتحان لتجربة
"امللكية الدستورية" ،التي تمخضت عنها إصالحات
عام  ،2011والتي سعت الى تحصني البالد من
امتدادات "الربيع العربي" ،حمل ثالثة دروس جديرة
ُ
العبر التي يمكن أن تستلهم منها
باالهتمام ،ألن ِ
تتجاوز حدود التجربة املغربية إلى الفضاء العربي
األوسع:
العبر ،وأهمها بال شك ،أن االقتراع جرى
 1أولى هذه ِفي ظروف ُمرضية ،ضمن الشروط واملواصفات
املتعارفة للتنافس التعددي والديموقراطي .وبالرغم
ّ
من أن "حزب العدالة والتنمية" تشكى من بعض
ّ
والتعديات التي واجهها عدد من مرشحيه،
املضايقات
ّ
فإن نجاح هذا االمتحان االنتخابي ،باعتراف جميع
ّ
األفرقاء السياسيني ،من شأنه أن يكرس تجربة
"امللكية الدستورية" ،مثبتًا بذلك أن التحدي اإلصالحي
الذي رفعه امللك املغربي الشاب ،في مواجهة رياح

"الربيع العربي" ،التي بلغت امتداداتها املغرب ،من خالل
حراك " 20فبراير" الشبابي .وكان تحديا طموحا
ومحفوفا باملخاطر ،بال شك ،لكنه كان خيارا صائبا
الى أبعد الحدود .تنازل القصر امللكي عن بعض
صالحياته ،من أجل إرساء ملكية دستورية قائمة
على نظام برملاني ّ
يخول القوة ،أو القوى ،السياسية
ذات األغلبية النيابية تأليف الحكومة وممارسة الحكم
التنفيذي ،تحت مظلة املرجعية امللكية .بذلك استطاع
"القصر" أن ينأى بنفسه عن التجاذبات واالنقسامات،
ٓ ٓ
الحكم ،ال الخصم ،بني القوى السياسية
ليؤدي دور
املختلفة .وتكفي نظرة سريعة إلى األوضاع املأساوية
التي تتخبط فيها الدول التي طاولتها عدوى "الربيع
العربي" ،واختارت األنظمة الحاكمة فيها مواجهة
الحراك االحتجاجي بالرصاص الحي ،الستيعاب
أهمية هذا الدرس املغربي ،الذي يثبت أن اإلصالح هو
السبيل الوحيد لتحصني الجبهة الداخلية ألي دولة في
هذا الفضاء العربي ،ضد مخاطر االنقسام واالقتتال،
وبالطبع ضد أي خطط تدخلية أو مطامع أجنبية!
 2خروج "العدالة والتنمية" منتصرًا في هذااالستحقاق التشريعي ،بعد خمس سنوات كاملة
قضاها في السلطة ،من خالل حكومة عبد االله
بنكيران ،يحمل درسًا ذا داللة للحركات اإلسالمية
املعتدلة في العالم العربي .درس مفاده أن تلك الحركات
االسالمية تستطيع أن تتجذر في الفضاء السياسي

ُ
القطري الذي تنتمي إليه ،لتصبح قوى وطنية فاعلة
وذات شعبية ،بشرط أن تخلع العباءة اإلخوانية،
التي لطاملا زجت بها في خانة القوى "الالوطنية"،
وفق التعبير الدارج في الساحة السياسية املغربية.
هذا االنعتاق من العباءة االخوانية ،لحساب منهاج
ّ
براغماتي يغلب املصلحة الوطنية على املعطيات

يحمل نجاح{العدالة
والتنمية» درسًا للحركات
اإلسالمية العربية

واالرتباطات التنظيمية ،شهدناه أيضا في تونس،
من خالل مراجعات "حركة النهضة" ،وانخراطها في
ّ
مسار التوافق الوطني التونسي .ولعل نجاح تجربة
حكومة "العدالة والتنمية" املغربية ،التي تستعد لدخول
والية ثانية من الحكم لخمس سنوات مقبلة ،يملي
على بقية القوى االسالمية املعتدلة في العالم العربي
ضرورة التحلي بصفاء الرؤية وبعد النظر ،لتبني

مثل هذا الخيار الوطني الجريء .فهو السبيل الوحيد
الكفيل لتحصينها من مخاطر الردة االستبدادية ،على
الطريقة املصرية!
 3االستحقاق املغربي حمل أيضا درسا أقل تفاؤاليكمن في تراجع وانكماش قوى اليسار .تجسد ذلك
من خالل النتائج املتواضعة التي حصل عليها حزب
"االتحاد االشتراكي للقوى الشعبية" العتيد ،حيث لم
ينل سوى  14مقعدا نيابيا ،فيما حصل رديفه اليميني
"حزب االستقالل" على  46مقعدا .وال يمكن وضع
هذا التراجع اليساري فقط في خانة ترهل األحزاب
العتيدة غير القادرة على تجديد خطابها وتحديث
أدواتها النضالية .فالنكسة األكبر في هذا االستحقاق
النيابي كانت من نصيب "اليسار الديموقراطي" ،الذي
طرح نفسه كنهج ثالث بني اليمني واليسار التقليديني،
وبني اإلسالميني و"حزب القصر" ،لكن هذا الحراك،
الذي تزعمته نبيلة منيب ،بالرغم من كل الهالة التي
حظي بها في وسائل االعالم وعلى شبكات التواصل
االجتماعي ،فإنه لم يفز سوى بمقعدين نيابيني ال
غير! مما ّ
يقدم درسا قاسيا آخر لقوى اليسار ،في
املغرب وخارجه .درس مفاده بأن النهج التوفيقي
القائم على التنكر لقيم اليسار ومرجعياته االخالقية،
بحجة البراغماتية والعصرنة ،يؤدي دوما إلى هزائم
مدوية لهذا اليسار الذي يصنف نفسه ديموقراطيًا:
لبنان والجزائر ،نموذجا!

