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العالم

فلسطين

تفجير الحافلة في القدس ...عودة العمليات «االستشهادية»؟
ال يلبث اإلسرائيليون أن
يشعروا بأن «انتفاضة
القدس» خبت ،حتى تشهد
تطورًا في العمليات،
نوعًا وطريقة .كانت
مدينة القدس أمس مع
لعمل أعاد التذكير
موعد ٍ
باالنتفاضتين األولى والثانية،
بعد تفجير حافلة لشركة
«إيجيد» بعبوة محلية الصنع.
تطور سيكون له رد فعل
إسرائيلي عنيف ،لكنه أدخل
ّ
الهبة الشعبية في مرحلة
جديدة قد تشهد عمليات
نوعية
قاسم س .قاسم
بعد مرور سبعة أشهر على «انتفاضة
ال ـقــدس» ،حــدث أمــس مــا كــان ينتظره
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون ...تـفـجـيــر حــاف ـلــة فــي
م ــديـ ـن ــة الـ ـ ـق ـ ــدس أدت إل ـ ــى ج ـ ــرح 21
شخصًا ،عدد منهم في حالة خطرة.
وف ـ ــي األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة ،أعـ ـل ــن األم ــن
اإلســرائـيـلــي اعـتـقــال ع ــدد مــن الخاليا
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـن ــوي ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات
«فـ ــدائ ـ ـيـ ــة» (إط ـ ـ ـ ــاق نـ ـ ــار وأس ـ ـ ـ ـ ــر) ،أو
«اسـتـشـهــاديــة» تستهدف شخصيات
إسرائيلية ،منها رئيس حكومة العدو،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ن ـت ـي ـجــة أخ ـط ــاء
صغيرة وقع فيها أحد أفراد الخاليا.
إل ـق ــاء ال ـع ــدو ال ـق ـبــض ع ـلــى امل ـقــاومــن
قبل تنفيذهم العمليات ،دفع أصحاب
الـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي املـ ـق ــاوم ــة إل ـ ــى ال ـت ـح ـق ـيــق
فــي مـكــامــن ال ـخ ـلــل ،لـتـتـفــاداه الـخــايــا
الـبــاقـيــة ،فـكــان ال ـقــرار اخـتـيــار أف ــراد ال
يملكون أي سجالت وال تحوم حولهم
أي ش ـب ـه ــات أمـ ـنـ ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
أش ـخ ــاص ال ي ــرت ــادون امل ـســاجــد الـتــي

ينشر العدو فيها عيونه ،معتقدًا أنه
يجري تجنيد أفراد فيها.
وبـ ـع ــد إجـ ـ ـ ــراء املـ ـق ــاوم ــة ت ـح ـق ـي ـقــا عــن
س ـبــب س ـقــوط «خ ـل ـيــة الـ ـق ــدس» ،الـتــي
كــانــت تـنــوي اغـتـيــال نتنياهو ،طلبت
مــن بــاقــي أف ــراد الـخــايــا الـنــائـمــة ،عدم
تغيير عاداتهم اليومية حتى ال يثيروا
الشبهات مــن حــولـهــم .هــذه الخطوات
االحترازية ،والعمل بصمت بعيدًا عن
عـيــون السلطة الفلسطينية وال ـعــدو،
أوصلت إلى تنفيذ العملية.
هكذا ،نجح أحد املقاومني عصر أمس،
في تحقيق أسوأ كوابيس العدو ،وهو
تفجير إحدى الحافالت .وقع االنفجار
في شارع الخليل ،في القدس ،وتحديدًا
عـلــى خــط سـيــر رق ــم  .12فــي ال ـب ــدء ،لم
يتضح سبب االنفجار ،هل هو بسبب
خلل تقني أو عملية «فــدائـيــة» .وعلى
م ــدى ســاعــة كــام ـلــة ت ـضــاربــت األن ـبــاء
والتصريحات في اإلعالم اإلسرائيلي.
فقد أعلنت شرطة العدو أن «التفجير
نــاتــج م ــن عـمــل أم ـنــي (فـ ــدائـ ــي)» ،أدى
إلـ ــى اح ـ ـتـ ــراق ح ــاف ـل ــة أخـ ـ ــرى مـتــوقـفــة
بــال ـقــرب م ــن ال ـحــاف ـلــة امل ـس ـت ـهــدفــة .مع
مــرور الــوقــت ،تبدلت الــروايــة ،لتصير
ً
أن «خلال تقنيًا أدى إلى اندالع الحريق
وانفجار الحافلة».
ب ـع ــد أق ـ ــل مـ ــن س ــاع ــة مـ ــن رواج ه ــذه
الرواية ،خرج رئيس بلدية القدس ،نير
بركات ،معلنًا أن انفجار حافلة شركة
«إيـجــد» سببه «عـبــوة نــاسـفــة» ،ودعــم
البيان الصادر عن مستشفى هداسا،
ألن عــددًا مــن الجرحى الــذيــن عولجوا
أصيبوا بعدد من املسامير.
م ــع ان ـت ـشــار ه ــذه الـ ــروايـ ــة ،ب ــدأ إع ــام
الـعــدو التعاطي مــع املسألة على أنها
عملية «أم ـن ـيــة» ،ثــم تـبــن مــن تحقيق
الشرطة أن العبوة لــم ّ
تفجر عــن بعد.
وقــالــت املـتـحــدثــة بــاســم شــرطــة الـعــدو
إن «العبوة الناسفة وضعت في الجزء
الخلفي من الحافلة ومجمل اإلصابات
 21ج ــري ـح ــا  2ب ــال ـغ ــة الـ ـخـ ـط ــورة و7
ب ـج ــراح م ـتــوس ـطــة»ّ .
وروج ـ ــت وســائــل
إع ــام ال ـع ــدو أن فلسطينيًا م ــن قــريــة
صورباهر هو منفذ العملية وأصيب
بجروح خطرة.

ث ــم ف ــي س ــاع ــات املـ ـس ــاء األول ـ ـ ــى ،ق ــال
السائق إنه قبل انطالقه ،فتش الحافلة
مرتني ،لكنه لم يجد شيئًا ،وفي خالل
ق ـيــادتــه ال ـحــاف ـلــة ،سـمــع دوي انـفـجــار
خلفه ففتح أب ــواب ال ـبــاص طــالـبــا من
الــركــاب الـنــزول ،مؤكدًا أنــه رأى «شابًا
فلسطينيًا م ـق ـطــوع ال ـي ــدي ــن» .وأع ـلــن
قــائــد شــرطــة الـعــدو فــي الـقــدس ،الـلــواء
يـ ــورام هــالـيـفــي ،أن الـتـحــريــات تجري
ب ـشــأن كـيـفـيــة وص ــول ال ـع ـبــوة وهــويــة
ال ـش ـخ ــص ال ـ ـ ــذي وضـ ـعـ ـه ــا ،مــوض ـحــا
أن ــه «ي ـجــري فـحــص احـتـمــال أن يكون
الـ ـشـ ـخ ــص ال ـ ـ ـ ــذي جـ ـل ــس ف ـ ــي الـ ـج ــزء
الـخـلـفــي م ــن ال ـب ــاص وأص ـي ــب بـجــراح
خ ـط ــرة ج ـ ـدًا ه ــو املـ ـس ــؤول ع ــن وض ــع
الـعـبــوة» .والــافــت أن هاليفي أكــد أنه
«ل ــم يـكــن ل ــدى األج ـه ــزة األمـنـيــة إن ــذار
مسبق بشأن العملية» ،مشيرًا إلى أن
الشرطة كــانــت فــي حــالــة تــأهــب «ربطًا
بعيد الفصح اليهودي القريب».

نـتـنـيــاهــو ،تـطــرق فــي خ ــال كلمة كــان
يلقيها بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـ ــ 80على
تأسيس منظمة «إيتسل» ،إلى عملية
القدس ،فتوعد بالوصول إلى «الجهات
املــرسـلــة الـتــي تـقــف وراء هـ ـ ــا ...وســوف
نتحاسب مع هؤالء اإلرهابيني» .وكان
نتنياهو قــد تـبــاهــى خ ــال االجـتـمــاع

المتوقع أن
من
ّ
يكون رد الفعل اإلسرائيلي
كبيرًا أو باالغتياالت
األسبوعي املاضي للحكومة بتراجع
منسوب العمليات الفلسطينية ،عازيًا
األمـ ــر إل ــى ال ـس ـيــاســة ال ـت ــي ينتهجها
وجهود األجهزة األمنية.
في املقابل ،رأت الفصائل الفلسطينية
أن الـعـمـلـيــة ّ
«رد طبيعي عـلــى جــرائــم

بعد  7أشهر على «انتفاضة القدس» حدث الكابوس الذي انتظره اإلسرائيليون (أ ف ب)

الـ ـ ـع ـ ــدو» .وبـ ــاركـ ــت «حـ ــركـ ــة امل ـق ــاوم ــة
اإلســام ـيــة ـ ـ ح ـم ــاس» ،عـلــى موقعها،
العملية قائلة إنـهــا ّ
«رد فعل طبيعي
ع ـلــى ال ـج ــرائ ــم اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،خــاصــة
اإلعــدامــات امليدانية وتدنيس املسجد
األقـ ـص ــى» .وكـ ــان الف ـتــا وس ــم الـحــركــة
الـ ـتـ ـغ ــري ــدة بـ ـعـ ـب ــارة «سـ ـق ــف الـ ـب ــاص
ال ـ ـطـ ــايـ ــر» ،وه ـ ــي الـ ـعـ ـب ــارة الـ ـت ــي ك ــان
يــرددهــا قائد «حـمــاس» ،الشهيد عبد
ّ
الـعــزيــز الــرنـتـيـســي ،الـتــي حــلــت ذكــرى
اسـتـشـهــاده فــي األي ــام املــاضـيــة .كذلك
ب ــارك ــت «ح ــرك ــة ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»
ال ـع ـم ـل ـيــة ،ق ــائ ـل ــة ف ــي بـ ـي ــان أمـ ـ ــس ،إن
«انتفاضة الـقــدس مستمرة ،والشعب
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي لـ ـ ــن ي ـ ـب ـ ـقـ ــى ص ــامـ ـت ــا
أم ـ ــام الـ ـج ــرائ ــم اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ولـ ــدى
الفلسطينيني ما يحقق الــرد والعقاب
السريع على الجرائم».
ك ــذل ــك ق ــال ــت م ـص ــادر ف ــي امل ـق ــاوم ــة إن
«العملية تـ ّ
ـرد على تصريح (محمود)
عباس (رئـيــس السلطة الفلسطينية)
بــأنــه فــي ح ــال انـسـحــاب إســرائ ـيــل من
املناطق (أ) فإنه سيخمد االنتفاضة».
وأض ـ ــاف ـ ــت« :بـ ـع ــد ع ـم ـل ـيــة الـ ـق ــدس لــن
يـسـتـطـيــع ع ـب ــاس إخ ـم ــاد االنـتـفــاضــة
ألنها دخلت مرحلة جديدة».
وتابعت املـصــادر بــأن «املرحلة املقبلة
ستشهد تطورًا في العمليات ضد العدو
اإلسرائيلي ،وأن العمليات ستستهدفه
فــي األمــاكــن الـتــي ال يـتــوقـعـهــا» .وعند
ســؤالـهــا هــل سيعاد تفعيل العمليات
االستشهادية ،أجــابــت« :كــل الخيارات
متاحة أمام املقاومة ،ومنها تنفيذ هذا
النوع من العمليات» .وبينت أن االرتقاء
إلــى هــذا النوع من العمليات ،قد يدفع
العدو إلى رد فعل مجنون ،مثل «إعادة
تفعيل عمليات اغتيال قيادات املقاومة
ف ــي ق ـطــاع غ ــزة وخ ــارج ــه ،وه ــو م ــا قد
يوصل إلى حرب».
أم ـ ــا ع ــن أسـ ـل ــوب االغـ ـتـ ـي ــال ال ـ ــذي قــد
يلجأ إليه العدو ،فقالت إن العدو «قد
يسعى إلى تسميم القيادات املوجودة
في الخارج ،وعدم تنفيذ عملية أمنية
واضـحــة ،كــي ال تــؤثــر سلبًا فــي عالقة
العدو مع الدول الخليجية ،خصوصًا
أن هذه العالقة آخذة بالتحسن».

تقرير

السودان ليست السعودية ...مصر تلبس «وجه الرافض» للتنازل عن األرض
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
ت ـت ــوال ــى املـ ـف ــارق ــات ف ــي شـ ــأن ال ـس ـي ــادة امل ـصــريــة
بسرعة .فبينما تؤكد القاهرة ـ الرسمية بإصرار
ّ
«سعودية» جزيرتي تيران وصنافير ،سارعت إلى
نفي املطالبة السودانية بمنطقتي حاليب وشالتني،
اللتني بــدا أن التعامل معهما سياسيًا وشعبيًا لم
يكن جديًا كما حدث في قضية الجزيرتني .وفيما
يظهر البرملان املصري ثقته بسالمة املوقف في هذا
الشأن ،تثور مخاوف من تأثير الحديث السوداني
عـلــى م ـفــاوضــات س ـ ّـد الـنـهـضــة ،لـكــن م ـصــادر في
وزارة الخارجية استبعدت ذلك.
وس ـب ــق ل ـلــدول ــة امل ـصــري ــة أن أك ـ ــدت ،ف ــي أك ـث ــر من
مناسبة ،أنه ال مجال للتفاوض حول وضع املدينتني
الجنوبيتني ،إلــى حـ ّـد ُمنع فيه الرئيس الـســودانــي،
ّ
عمر البشير ،مــن تلقي أسئلة الصحافيني خالل
ُ
ّ
الزيارة األخيرة ،تجنبًا إلثارة األزمة التي تجدد بني
حني وآخر ،خاصة مع قرب االنتخابات السودانية
التي يتفهمها دائمًا الساسة املصريون باعتبارها
محاولة لكسب املزيد من التأييد الداخلي والرد على
املعارضة.
كــذلــك لــم تـغــب الـسـخــريــة فــي ال ــدوائ ــر االجتماعية
والحزبية بشأن طلب السودان الذي تنازل رئيسه
ع ــن ن ـص ــف الـ ـب ــاد إلق ــام ــة دولـ ـ ــة أخـ ـ ــرى (ج ـن ــوب

الـســودان) ،مقابل املطالبة بمدينتني صغيرتني «لم
يدخلهما مــن قـبــل» .حتى إن أعـضـ ًـاء فــي البرملان
من «ائتالف دعم مصر» قالوا لـ«األخبار» إنهم لن
يثيروا القضية في البرملان عبر طلبات إحاطة أو
بيانات للحكومة ،وذلك بسبب تأكدهم من «صحة
املوقف املصري» وكي ال يشغلوا الــرأي العامّ .
لكن
نــوابــا آخــريــن قــالــوا فــي تـصــريـحــات إن «تـصــرف
ال ـس ــودان انـتـهــازي ومـحــاولــة السـتـغــال األوض ــاع
الداخلية في مصر لتحقيق مصالح خاصة».
األمــر الوحيد الــذي يخيف هــؤالء الـنــواب هو تأثير
ذلـ ــك ف ــي م ــوق ــف الـ ـخ ــرط ــوم م ــن مـ ـف ــاوض ــات ســد
النهضة ،ألن الـســودان الدولة الوحيدة التي تساند
مـصــر ف ــي اع ـتــراضــات ـهــا عـلــى ال ـســد وتـلـعــب دور
ً
الوسيط أحيانًا بني القاهرة وأديس أبابا ،فضال عن
اختيارها كمكان النعقاد اللجان الفنية التي تشهد
ّ
تعنتًا من الطرفني.
يقول النائب عن حاليب وشالتني ،ممدوح عمارة،
لـ«األخبار» ،إن املطالبة السودانية «غير مقبولة ،ألن
املدينتني مصريتني حتى النخاع وال يمكن قبول
الـحــديــث عــن مـفــاوضــات حــولـهـمــا ،وهـمــا تضمان
مصريني ولـيــس ســودانـيــن» ،الفـتــا إلــى أن «الــدولــة
بدأت التحرك واالهتمام بتنفيذ مطالب أهل املدينتني
باعتبارهما مــن املـنــاطــق الـحــدوديــة املهمشة التي
ّ
نص الدستور على االهتمام بها وتنميتها» .وذكر

عمارة أن «تصريحات الخارجية املصرية (البيان
الرسمي) كافية للرد حتى ال يأخذ املوضوع مسارًا
مختلفًا فــي ظــل عــاقــات بــن دول ـتــن شقيقتني...
واأله ــال ــي فــي حــايــب وشــاتــن ال يـهـتـمــون بهذه
التصريحات التي اعتادوا سماعها بني حني وآخر».
وكان املتحدث باسم وزارة الخارجية قد سارع إلى
القول إن «حاليب وشالتني أراض مصرية وتخضع
للسيادة املصرية ،وليس لدى مصر تعليق إضافي
على بيان الخارجية السودانية».
فــي املـقــابــل ،يؤكد مصدر فــي وزارة الخارجية أن
هذه القضية لن تؤثر في مفاوضات «سد النهضة»،
ً
مـسـتــدال ب ـصــدور بـيــان عــن الـخــارجـيــة الـســودانـيــة
قبل ساعات من سفر وزيــر الــري املصري محمد
عبد العاطي إلى الخرطوم ،في أول لقاء بعد توليه
منصبه ،مع نظيره السوداني ،وذلــك للتوصل إلى
رؤيــة مشتركة حــول مفاوضات «النهضة» .كذلك
ص ـ ــدرت تـعـلـيـمــات م ــن ج ـه ــات س ـي ــادي ــة لــوســائــل
ّ
اإلعــام بتجنب السجال وتصعيد املوقف ،خاصة
مع تأكيدات من الخارجية للسفير السوداني لدى
ال ـق ــاه ــرة ب ــأن ي ـكــون ظ ـه ــوره اإلع ــام ــي محسوبًا
وملتزمًا األعــراف والتقاليد الدبلوماسية ،وهــو ما
التزمته غالبية وسائل اإلعالم كما بدا أمس.
تاريخيًا ،تثير الخرطوم مسألة حاليب وشالتني
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ع ـ ّـزز الجيش املـصــري وج ــوده فــي املنطقة ،وبــدأت
الدولة تنمية املنطقة (راجع العدد  ٢٨٤٥في  ٢٣آذار)
عبر مشروعات بدأ العمل فيها فعليًا ،كبناء مدارس
وتــوفـيــر خــدمــات ألهـلـهــا .كــذلــك فــإنــه لـلـمــرة األول ــى
ُ
خ ّصص مقعد ألهالي الدائرة في مجلس النواب.
وي ــرى امل ـصــدر فــي الـخــارجـيــة أن بـيــان الخارجية
السودانية جاء تحت ضغوط شعبية في الخرطوم
ت ـطــالــب ب ــال ـت ـف ــاوض ع ـلــى املــدي ـن ـتــن بــاعـتـبــارهـمــا
سودانيتني ،مثلما حدث بني مصر والسعودية على
جزيرتي تـيــران وصنافير ،وهــو مــا تبعه تصعيد
إعالمي مقصود من بعض اإلعالميني في البلدين.
ولفت إلى أن الرد املصري جاء واضحًا ومقتضبًا
ل ــ«يــؤكــد ال ـس ـيــادة املـصــريــة عـلــى املــديـنـتــن بشكل
كامل ،حتى لو لجأت الخرطوم إلى التحكيم الدولي».
لكن املفارقة أن الدولة تريد ترسيخ اقتناع متزامن
لدى املواطنني بأن تيران وصنافير سعوديتان بعد
عشرات السنوات من الحديث عن «الحق املصري»
فـيـهـمــا ،وه ــي م ـفــارقــة قــد يـبـنــي عليها مـعــارضــو
ات ـفــاق ـيــة تــرس ـيــم الـ ـح ــدود امل ـصــريــة ـ ـ ـ ال ـس ـعــوديــة.
وتضيف مصادر أنه في الحالة السعودية ـ املصرية
يستحيل التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم الدولي،
«على األقل اآلن» ،ليس «بسبب نمو حركة التبادل
االقتصادي بشكل كبير ولكن العتبارات خاصة
باملصالح واالتصاالت بني كبار قيادات البلدين».

