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رات؟ في اي             راآم الخب ا نتيجة ت لعلها من دالئل نضج الوعي العربي للصراع مع اسرائيل، ام تراه
ة                          د قل ة اال عن ة القومي ر الحمي دنيين اسرائيليين تثي ر استهدفت م ة تفجي اء عملي ى  . حال، لم تعد انب عل

ستفيد  العكس من ذلك، صارت ردة الفعل التلقائية عند السواد االعظم من الناس ال            تساؤل عن هوية الم
سهم ال يتوهمون             : ال مجال للخداع اذن    . وعن الهدف اآلني من العملية     ر انف أون لتفجي ذين ُيهي ى ال حت

ذاتي           . انهم بعملهم سيحررون فلسطين    من المستفيد؟ قطعا ليس الفلسطينيون من سكان مناطق الحكم ال
را     ت اس ذي احكم ن القفص ال د م وا بع م يخرج م ل ستفيد، وه ن ي ين  م د العمليت ولهم بع ه ح ئيل ابواب

.السابقتين قبل اسابيع قليلة
ن     سحب م رات ُي ن التفجي از ان ثم رف بامتي ي تع ي الت ستفيد، وه ن ي سطينية م سلطة الفل ست ال  ولي
دافع عن                  رصيدها، فيدفعها مرغمة الى المزيد من التنسيق االمني مع اسرائيل، ويضعها في موقع الم

ات ال  ام الوالي دقيتها ام ع       ص داني م وى مي ار ق الق اي اختب ي اط ة ف سها مكبل رى نف ا ت دة، فيم متح
.االحتالل او تعزيزه

نمط من              ذا ال رى له ة الكب اح المسلح   " تلك المفارق سلطة            ": الكف سمع معارضي ال وم اال ن ال يمضي ي
هم ان  الوحيدين الذين يتحرآون ميدانيا ال يهم     " المعارضين"الفلسطينية يطالبون بانتفاضة جديدة، لكن      

سلطة ام ال   ا ال واء قادته سعى الطالق انتفاضة، س وا اي م م احبط ة  . ه راج الحكوم ال الح اذ ال مج
رات                 ائج التفجي ى نت االسرائيلية امام مجتمعها المنقسم حول مسألة االستقالل الفلسطيني حين تكون اول

ذ  . اعادة توحيد الجمهور االسرائيلي حول هاجس االمن       ة    فضال عن الطوق االمني ال ع آل عملي ي يتب
.من هذا النوع

ذا    ن، فه ي احالل االم اهو ف امين نتني شل بني ات وف دس اثب ة الق دبري عملي سابات م ون ح ا ان تك  ام
م                          ه سماع محاضرة واحدة في عل يح ل ة، اذا ات ى في الجامع محض وهم، آما سيتبين لطالب سنة اول

ا،          . النفس الجماهيري  اهو؟ حتم ستفيد هو نتني تفادة            ايعني ذلك ان الم ين االس ز ب  وان يكن يجدر التميي
ة          . والمسؤولية ا من الغريزي ة "ما النفع ان خرجن ه             " القومجي ة؟ صحيح ان نقع في المؤامرتي ا س اذا آن

ى             ذ المراحل االول ل، ومن ذا القبي سبق للمخابرات االسرائيلية ان قامت بتدبير اعمال استفزازية من ه
ذه االجراءات تفترض          ). ١٩٥٣مثال عام   " نقضية الفو (" االسرائيلي   -للصراع العربي    ل ه لكن مث

وم  اهو الي ا نتني ي يواجهه ك الت ن تل ر م ات اآب ادلين  . رهان سيدة م ارة ال ال؟ زي ا يق أين الحشرة، آم ف
ى      سوية حت ة الت اولبرايت؟ لم تظهر على وزيرة الخارجية االميرآية بوادر الحماسة الشديدة لدفع عجل

.اجع على الحكومة االسرائيليةيتوقع من مجيئها ضغط اميرآي ن
ت     ودة اآتمل ى ان الع شير ال ت ت دالئل آان ل ال ا، فك ن زيارته ة م ة مقنع ي نتيج ت ترغب ف  واذا آان
د ان الغرض                        لمعاودة المحادثات، في شكل او بآخر، بين سوريا واسرائيل، وان يكن في شبه المؤآ

 االعالن آان يكفي السيدة اولبرايت. من مثل هذه المحادثات هو مجرد ابقاء عجلة عملية السالم دائرة        
ه      -عن هذا التقدم، وربما ايضا رعاية جولة جديدة من شد الحبال الفلسطيني               االسرائيلي متى تعتبر ان

اؤل حول      . آان مفيدا انتظار آل هذه االشهر حتى تحل بيننا    ر من التف زم الكثي وفي جميع االحوال، يل
.ة اولبرايتامكان تبدل االولويات االميرآية العتبار عملية القدس تفجيرا لزيار
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ما الهدف  " التفاؤل" وقد جاء ليل امس اعالن اولبرايت عن تصميمها على القيام بالجولة دحضا لهذا             
ل      ى داخ دا ال سطينية، وتحدي ساحة الفل ل ال ى داخ ر ال در النظ ا يج ستفيد؟ ربم ن الم ة "اذن؟ وم الحال

ي مسؤول                . في فلسطين " االسالمية ذي دار حول تبن ى اللغط ال دنا ال اذا ع سابقتين في       ف ين ال ية العمليت
ة    سطينية وحرآ سلطة الفل ين ال ة ب وج بقبل وار المت ى الح م ال دس ث اس"الق ذه  "حم ى رفض ه م ال ، ث

ا ان            الحرآة االعالن عن وقف التفجيرات، وهو اعالن رفض ساواه البعض بقبول ضمني، قد يبدو لن
د ا بع م تتضح معالمه شهد تحوالت ل سطيني ي ون و. التنظيم االصولي الفل ن تك ا ل ك، فانه اذا ثبت ذل

.انه ربما شك مريب. المرة االولى التي تنفجر فيها ازمة تنظيمية في وجه المشروع الفلسطيني نفسه
اب            " هدنة" لكن العودة الى اسلوب التفجيرات بعد         طويلة، هي عودة ال تقل ريبة، وخصوصا في غي

ريس وانجاح        حين ادت    ١٩٩٦هدف سياسي واضح آالذي حققته عمليات شتاء         الى اسقاط شمعون بي
سالم          . بنيامين نتنياهو  ة ال اودة عملي ة        : وفي المناسبة، فليطمئن الخائفون من مع ى نهاي اق حت اهو ب نتني
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