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ـوية

وجهة نظر

لجنة التحقيق في حرب غزة وخطيبة جورج كلوني
سامية مباركي

الذي حققته املقاومة في غزة .وأمس خرج
م�س�ي��ر م�س�ل��ح للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطني وسط غزة ،وانتهى إلى بقايا برج
الباشا الذي دمره االحتالل .وحمل مسلحو
الجبهة الشعبية راي��ات لفلسطني وح��زب
الله وسوريا وإي��ران ،وهي جهات شكرها
ال�ق�ي��ادي ف��ي الجبهة ه��ان��ي ث��واب�ت��ة ،خالل
كلمته ،إضافة إلى أميركا الالتينية.
ب�ش��أن إع ��ادة اإلع �م��ار ،ق��ال وزي ��ر خارجية
مصر ،سامح شكري ،إنه ال مجال إلخفاق
مؤتمر القاهرة من أجل إع��ادة إعمار غزة.
وأض � ��اف ش �ك��ري ،ف��ي م��ؤت�م��ر م�ش�ت��رك مع
نظيره الفرنسي في العاصمة باريس أمس،
أن «ه �ن��اك ت��واف�ق��ًا دول �ي��ًا ل�لإع �م��ار ،ون��أم��ل
مشاركة الدول بكثافة ،خاصة فرنسا ألنها
ضيف له خصوصية».
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،أع �ل �ن��ت م �ص��ادر طبية
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجراح
ع �ل��ى ح ��اج��ز «إي � � ��ال» ق� ��رب ق�ل�ق�ي�ل�ي��ة غ��رب
الضفة املحتلة أمس .وزعمت القناة العبرية
ال �ع��اش��رة أن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ح� ��اول اق�ت�ح��ام
ال�ح��اج��ز ب�م��رك�ب��ة تحمل ل��وح��ات تسجيل
إسرائيلية لدهس أحد الجنود.
وف��ي ال�ج��ان��ب اإلس��رائ�ي�ل��ي ،ب��دت ت��ل أبيب
أمس كأنها تستبق االستحقاقات املقبلة،
في محاولة منها للحؤول دون استئناف
ال�ت�ف��اوض م��ع ال�ج��ان��ب الفلسطيني ،أك��ان
م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ت �ف��اوض غ �ي��ر امل �ب��اش��ر مع
ال�ف�ص��ائ��ل ح��ول غ ��زة ،وامل��زم��ع إج� ��راؤه في
القاهرة ،أم استئناف مفاوضات التسوية
مع محمود عباس.
وس� ��رب اإلع �ل��ام ال �ع �ب��ري أح ��ادي ��ث مغلقة
ل��رئ�ي��س وزراء ال �ع��دو ،بنيامني نتنياهو،
نعى فيها بصورة غير مباشرة املفاوضات
في االتجاهني؛ فهو من جهة لن يرسل وفد
ال�ت�ف��اوض ال�خ��اص ب�غ��زة إل��ى ال�ق��اه��رة «إذ
ال طائل منها» ،ومن جهة أخرى «عاد إلى
نظرياته القديمة ،وأك��د أن االنسحاب من
الضفة سيشكل خطرًا أمنيًا على إسرائيل».
(األخبار)

عينت األم��م امل�ت�ح��دة م��اري م��اك�غ��وان ديفيس
ع� �ض ��وا ث ��ال �ث ��ا ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة األم� �م� �ي ��ة امل �ك �ل �ف��ة
التحقيق في العمليات العسكرية وانتهاكات
ح�ق��وق اإلن�س��ان ال�ت��ي شهدها ق�ط��اع غ��زة منذ
تاريخ  13حزيران املاضي .وماكغوان ديفيس،
التي كانت تشغل منصب قاضية في املحكمة
العليا لوالية نيويورك ،ستنضم إلى عضوين
آخ��ري ��ن ه �م��ا رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ك �ن��دي وي�ل�ي��ام
ش ��اب ��اس ،وال �س �ن �غ��ال��ي دودو دي � ��ان ،وف ��ق م��ا
أعلنه مجلس األم��م امل�ت�ح��دة لحقوق اإلن�س��ان
في  11آب املاضي.
وجاء التعيني األخير للقاضية بعدما اعتذرت
أم��ل علم الدين ،وه��ي محامية لبنانية األصل
وخطيبة املمثل ج��ورج كلوني ،عن عدم قبول
امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة األم� �م� �ي ��ة «الل� �ت ��زام ��ات
خ ��اص ��ة» ،ع�ل�م��ا ب ��أن األم� ��م امل �ت �ح��دة ك��ان��ت قد
اخ �ت��ارت �ه��ا ل �ه��ذه امل�ه�م��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا خ �ب�ي��رة في
القانون الدولي وحقوق اإلنسان.
وس�ت�ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء على
ال ��وق ��ائ ��ع وح � � ��االت ان� �ت� �ه ��اك ح� �ق ��وق اإلن� �س ��ان
وال �ج��رائ��م امل��رت�ك�ب��ة ،وذل ��ك ل�ك�ش��ف امل�س��ؤول�ين
ع�ن�ه��ا ،ع�ل��ى أن ت �ق��دم ت �ق��ري��را م�ك�ت��وب��ا ُي�ع��رض
أمام مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان في
جلسته الثامنة والعشرين ،واملقرر انعقادها
في آذار املقبل.
لن نخوض في ظروف تكوين اللجنة األممية،
وال قدرتها على إنصاف ضحايا العدوان على
غزة ،وال حتى في فرص تعاون إسرائيل معها
وتسهيل مهمتها ،كما لن نخوض في مصير
ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي س �ي �ص��در :ه��ل س�ي�ب�ق��ى حبيس
األدراج كسابقيه ،أم س�ي�ح��رك امل �ي��اه ال��راك��دة،
وت� �ل� �ق ��ى ت ��وص� �ي ��ات ��ه ص� � ��دى م� �ل� �م ��وس ��ا ي � ��ردع
االح �ت�لال ،بعدما كشفت ح��رب غ��زة م��زي��دا من
عوراته أمام الرأي العام العاملي؟
م��ا ي�س�ت��وق��ف ه �ن��ا ه��و اع� �ت ��ذار امل �ح��ام �ي��ة علم
الدين عن قبول املهمة .لن نطلق من التشكيك

ف��ي ص�ح��ة م��ا ق��ال�ت��ه خطيبة ك�ل��ون��ي و«زوج ��ة
امل �س �ت �ق �ب��ل» ح �ي �ن �م��ا ق ��ال ��ت إن «ال �ت ��زام��ات �ه��ا»
تمنعها من املشاركة في اللجنة األممية بشأن
جرائم الحرب في غزة.
م ��ع ذل� � ��ك ،م ��ن ح �ق �ن��ا أن ن � �س ��أل :أل �ي �س��ت غ��زة
وم��ا ج��رى ف�ي�ه��ا ح��ال��ة ت�م�ث��ل ال �ت��زام��ا أخ�لاق�ي��ا
وإن�س��ان�ي��ا قبل أن ي�ك��ون مهنيا؟ وال ي�ب��دو أن
جورج كلوني كان سيعارض أن تكون خطيبته
«جهوده املضنية»
عضوا في هذه اللجنة بعد
ْ
التي بذلها حني أق��ام الدنيا ول��م ُيقعدها عام
 2007تنديدا بما كان يجري في إقليم دارفور
في السودان.
وأي �ض ��ا ك �ي��ف ج� ّ�ي��ش امل �م �ث��ل ال��وس �ي��م أم�ي��رك��ا
والكونغرس للضغط على الرئيس السوداني
عمر حسن البشير بالطرق كافة ،وهدده بفزاعة
محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت قرارا
ب�ج�ل�ب��ه إل ��ى امل �ح��اك �م��ة ب�ت�ه�م��ة ارت �ك ��اب ج��رائ��م
إبادة جماعية وأخرى ضد اإلنسانية.
بهذا املنطق نجرؤ على التخمني أن املحامية
اللبنانية األص��ل ،بقبولها املشاركة في لجنة
التحقيق ب�ش��أن غ��زة ،ك��ان��ت ستلقى «تفهما»
م��ن كلوني «ال�ن��اش��ط ف��ي التنديد بانتهاكات
ح�ق��وق اإلن �س��ان ،وخ�ص��وص��ا أن��ه رأى جهوده
قد أتت ثمارها في هذا امللف.
ورغ� ��م االع� �ت ��راف ب � ّ�أن ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ال��رئ �ي��س
ال� �س ��ودان ��ي ق ��د خ� ��ف ف ��ي ال� �س� �ن ��وات األخ� �ي ��رة
بمجرد استكمال تقسيم السودان ،لم يعد أحد
يذكر شيئا اسمه دارفور ،على األقل في الوقت
الراهن.
ف ��ي ل ��ب ال �ق �ض �ي��ة أن� �ن ��ا ـ ال � �ع ��رب ـ ك �ث �ي ��را م��ا
ن �ش �ت �ك ��ي م � ��ن ق� �ل ��ة «ال � � �ع� � ��زوة وال � �ظ � �ه� ��ر» ف��ي
امل� �ح ��اف ��ل ال� ��دول � �ي� ��ة ،ل �ق �ل ��ة ال� ��ذي� ��ن ي �ش �غ �ل��ون
مناصب مهمة ف��ي املؤسسات الدولية حتى
يدافعوا عن قضايانا وحقوقنا ،كما نحاول
دائ� �م ��ا أن ن� �ب � ّ�ر ر ع �ج��زن��ا وظ �ه ��ورن ��ا ال �ب��اه��ت
ف��ي ك��ل م �ح �ف��ل ب ��أن «ال �ل��وب��ي ال �ي �ه��ودي» ف��ي
«ال�ح�ك��وم��ة ال�ف�لان�ي��ة وامل�ن�ظ�م��ة ال�ع�لان�ي��ة» لم
ي�ت��رك ل�ن��ا م�ك��ان��ا ت�ح��ت ال�ش�م��س وه��و يقوض

كل مساعينا في الحصول على حقوقنا.
أما حينما تسنح لنا الفرصة ألن نكون أعضاء
ف��ي ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ف��ي م �ج��ازر ارت �ك �ب��ت بحق
شعب أعزل ،فإننا نعتذر عن تحمل املسؤولية؟
قد يجادل أحد ويقول إن علم الدين بعيدة عما
يجري في العالم العربي ،ألنها تعيش خارجه
وتربت بعيدة عنه ،لكن ،ملاذا قبلت أن تشارك
في املحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس
رفيق الحريري؟ ومل��اذا لم تعتذر عن أن تكون
ع�ض��وا ف��ي وف��د ك��وف��ي ع�ن��ان أث�ن��اء مهمته في
س��وري��ا ع��ام 2012؟ أم إن ال�ق�ض�ي�ت�ين ،اغ�ت�ي��ال
ال�ح��ري��ري وال�ح��رب ال�س��وري��ة ،ت�ت�ع� ّ�دي��ان لبنان
وسوريا وتخضعان لحسابات دولية أخرى؟
ه �ن��اك س ��ؤال آخ ��ر :ه��ل االع� �ت ��ذار س�ب�ب��ه خ��وف
املحامية من رد فعل زمالء خطيبها في املهنة،
أي ن�ج��وم ه��ول�ي��وود ال��ذي��ن ن�ع��رف التوجهات
واأله��واء السياسية ملعظمهم ،برغم أن فيهم
م��ن ينتصر للحق مهما كلفه ذل��ك .أكبر دليل
على ذل��ك املمثلة اإلسبانية ،بينيلوب ك��روث،
وموقفها املشرف من العدوان على غزة.
ه�ل�ل�ن��ا ك�ث�ي��را ل�ل�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي س�ت�ص�ب��ح زوج��ة
ج ��ورج ك�ل��ون��ي وازدح �م��ت ص�ف�ح��ات الصحف
ح �ي �ن �م��ا أع� �ل ��ن خ �ب ��ر االرت � � �ب� � ��اط ،ون �ق �ل ��ت أدق
التفاصيل ع��ن الخطيبني وترتيبات ال�ع��رس،
وكيف أن «عربية» خطفت قلب املمثل الوسيم
ب �ع��د  15ام� ��رأة دخ �ل��ن ح �ي��ات��ه ق�ب�ل�ه��ا .ف��ي تلك
اللحظة ك��ان ال�ح��دي��ث ع��ن ه��ذه ال�ع�لاق��ة كأننا
غ ��زون ��ا ال� �ف� �ض ��اء ،أو اخ �ت��رع �ن��ا ش �ي �ئ��ا م �ف �ي��دا
ل�لإن�س��ان�ي��ة ي�ن�س��ي ال�ع��ال��م ت�ه��م ق�ط��ع ال ��رؤوس
والعنف والكره التي تالزمنا كظلنا.
س �ت �ت��زوج ع�ل��م ال��دي��ن ف��ي ل �ب �ن��ان ،وب��ال�ت�ح��دي��د
في ضيافة وليد جنبالط ،وسينسى الجميع
ه��ذا «التفصيل الصغير» ،وه��و اعتذارها عن
عدم قبول املشاركة في لجنة قد تنصف شعبا
م�ج� ّ�وع��ا م�ظ�ل��وم��ا ع�ل��ى م��دى ع �ش��رات ال�س�ن�ين،
ك �م��ا ل��ن ي ��ذك ��روا إال ف �س �ت��ان ال �ع��رس وأس �م��اء
امل ��دع ��وي ��ن ووج� �ه ��ة ال �ع ��روس�ي�ن ل �ق �ض��اء ش�ه��ر
العسل ،فالناس مقامات!

تل أبيب تسأل نفسها :لم نفاوض الفلسطينيين؟
بمقاطعة املحال التجارية للعرب.
وإن ال�ت��زم��ت ال�غ��ال�ب�ي��ة ب��ذل��ك ،ف ��إن ت�ج��ارًا
ع ��رب ��ًا رأوا أن امل� �ق ��اط� �ع ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ل �ل �ب �ض ��ائ ��ع اإلس ��رائ � �ي � �ل � �ي ��ة ف � ��ي ال� ��داخ� ��ل
«ستكون بال جدوى ،خاصة أن االقتصاد
العربي في فلسطني املحتلة غير مستقل
عن اإلسرائيلي ،وهذه املقاطعة ستضرب
االقتصاد املحلي للعرب ألنها ستشجع
مقاطعة يهودية مماثلة».
وه��ذا م��ا ح��دث ف��ي بعض امل ��دن ،إذ يقول
أح ��د ال �ت �ج��ار ال� �ع ��رب ،وي �م �ل��ك م �ت �ج �رًا في
ال� �س ��وق ال �ق��دي �م��ة ف ��ي ع �ك ��ا ،إن م�ق��اط�ع��ة
ال �ي �ه��ود امل �ح��ال ال�ع��رب�ي��ة ض��رب��ت امل��وس��م
ّ
وسببت خسائر غير مسبوقة،
التجاري
خ��اص��ة م��ع ت��وق��ف السياحة م��ن ق�ب��ل ،في
ح�ين رأى ت�ج��ار آخ ��رون أن املقاطعة أدت
إلى كسب املزيد من الزبائن العرب الذين
ك ��ان ��وا ي �ت��وج �ه��ون س��اب �ق��ًا ن �ح��و م�ت��اج��ر
إسرائيلية.
وم� � ��ع ان� �ت� �ه ��اء ال � �ح� ��رب س� �ت� �ع ��ود األم� � ��ور
ب��ال �ت��دري��ج إل� ��ى ح��ال �ه��ا ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ،لكن
ي �س �ج��ل أن� ��ه خ�ل��ال ال � �ع� ��دوان غ ��اب ��ت ه��ذه
القضية (الفصل الوظيفي واملقاطعة) عن
أج �ن��دات ال�س�ي��اس�ي�ين (أع �ض��اء الكنيست
ول� �ج� �ن ��ة امل � �ت ��اب� �ع ��ة) ل �ت �ن �ح �ص��ر م �ق ��ارب ��ة
امل��وض��وع م��ن التحرك ال�ق��وي وال�ع��ام إلى
الرد على دعوة ليبرمان.
ون�ق�ل��ت م�ص��ادر ع�ب��ري��ة أم��س أن الرئيس
اإلسرائيلي ،رؤوبني ريفلني ،وجه انتقادًا
حادًا حيال رغبة بعض أعضاء الكنيست
من أحزاب «البيت اليهودي» و»الليكود»
و»إس� ��رائ � �ي� ��ل ب �ي �ت �ن��ا» ال� �ت� �ق ��دم ب �م �ش��روع
ق��رار أم��ام الكنيست «إلل�غ��اء مكانة اللغة
ال �ع��رب �ي��ة ك �ل �غ��ة رس �م �ي��ة ف ��ي إس ��رائ� �ي ��ل».
وأض � ��اف :علينا االع �ت ��راف بحقيقة أننا
ال ن��دي��ر م �ع��رك��ة أم �ن �ي��ة ف �ق��ط ب ��ل م�ع��رك��ة
اجتماعية».

يحيى دبوق
اس � �ت � �ب � �ق� ��ت إس� � ��رائ � � �ي� � ��ل أي ك � �ل� ��ام ع��ن
ال �ت �ف��اوض غ�ي��ر امل �ب��اش��ر م��ع الفصائل
الفلسطينية امل �ق��رر إج ��راؤه ق��ري�ب��ًا في
القاهرة ،وأيضًا املحادثات املباشرة مع
السلطة حول التسوية السياسية .هي
ترى أن الزمن هو زمن محاربة اإلرهاب
وم��واج�ه��ة ال�ت�ه��دي��دات ،ل��ذل��ك أوح��ت أن
التفاوض في القاهرة «ال طائل منه»،
وك��ذل��ك االنسحاب م��ن الضفة املحتلة،
في إشارة إلى التسوية ،يهدد أمنها.
وف��ي ن�ع��ي غ�ي��ر م�ب��اش��ر مل �ف��اوض��ات ما
بعد وق��ف ال�ن��ار ف��ي غ��زة ،س��رب رئيس
حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو ،عبر
اإلعالم العبري ،أنه يدرس منع إرسال
فريق التفاوض االسرائيلي إلى مصر،
ما يفتح االحتماالت باتجاه مستقبل
ال ��وض ��ع م ��ع ال� �ق� �ط ��اع .ون �ق �ل��ت ال �ق �ن��اة
ال�ع��اش��رة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ع��ن «مسؤولني
م �ق��رب�ين م ��ن ن �ت �ن �ي��اه��و» ،أن االن �ط �ب��اع
ي �ش �ي��ر إل � ��ى غ� �ي ��اب ال �ن �ي��ة الس �ت �ئ �ن��اف
ال �ت �ف��اوض غ�ي��ر امل �ب��اش��ر م��ع الفصائل
الفلسطينية.
وفق املصادر نفسها ،أوضح نتنياهو
ف��ي أح ��ادي ��ث م�غ�ل�ق��ة أن ��ه «غ �ي��ر م�ع�ن� ّ�ي
ب��امل �ف��اوض��ات ،ألن امل �ط��ال��ب م �ث��ل ن��زع
س�ل�اح غ ��زة ت �ب��دو ب �ع �ي��دة ع ��ن ال ��واق ��ع،
وأي �ض��ًا ال ي�م�ك��ن امل��واف �ق��ة ع�ل��ى إن�ش��اء
ً
م��رف��أ ب�ح��ري أو م �ط��ار» .ب ��دال م��ن ذل��ك،
ي�ن��وي نتنياهو أن يتخذ سلسلة من
الخطوات األحادية الجانب تجاه غزة،
لكن من دون أن يقدم تنازالت.
وأشارت القناة إلى أن األحاديث املغلقة
ركزت على وضع مغاير تمامًا ،وال مكان
فيه للمفاوضات غير املباشرة مع غزة،
أو حتى امل�ب��اش��رة م��ع رئ�ي��س السلطة،

م�ح�م��ود ع �ب��اس .وع ��ن األخ� �ي ��رة ،ت�ق��ول
املصادر إن نتنياهو يرى أنه في حال
االن�س�ح��اب م��ن ال�ض�ف��ة ،ف��إن «ح�م��اس»
ستسيطر عليها ،وتنفذ هجمات «مع
صنع مدن من األنفاق ستصل إلى كفار
سابا ومدن (هاشارون) الوسط».

ينوي نتنياهو اتخاذ
خطوات أحادية غزة دون
تقديم تنازالت لغزة

في اإلطار نفسه ،ذكر رئيس وزراء العدو
أم��ام وفد من لجنة الشؤون الخارجية
في مجلس ال�ن��واب األميركي ،برئاسة
أي� ��د روي� � ��س ،أن إس ��رائ �ي ��ل وال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة م��وج��ودت��ان ف��ي خ�ن��دق واح��د
في الحرب ضد أعداء اإلنسانية« ،وهم
اإلرهابيون من منظمات حماس وحزب
الله والقاعدة وداعش وغيرها» ،معربًا
عن شكره واشنطن على دعمها العام،
وخاصة عملية «الجرف الصامد» ،وال
سيما تصديق الكونغرس على زي��ادة
امل� �س ��اع ��دات ل �ت �ط��وي��ر م �ن �ظ��وم��ة ال�ق�ب��ة
الحديدية.
ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع ت � �ح� ��ذي� ��رات ن �ت �ن �ي��اه��و
م��ن االن �س �ح��اب م��ن ال �ض �ف��ة ،أك ��د وزي��ر
ال� �ج� �ي ��ش ،م ��وش� �ي ��ه ي� �ع� �ل ��ون ،أن ع�ل��ى
ً
إس��رائ �ي��ل أن ت �ج��د ح�ل�ا دي�ب�ل��وم��اس�ي��ًا
م ��ن «خ � � ��ارج ال � �ص � �ن� ��دوق» ،ف ��ي إش� ��ارة
م�ن��ه إل��ى االل�ت�ف��اف ع�ل��ى ال�ت�ف��اوض مع
غ ��زة .وأض ��اف أن «ال �ح��ل ه��و استغالل
املصالح التي تشكلت أخيرًا في املنطقة
بني إسرائيل ودول عربية معتدلة في
الشرق األوسط».
ع�ل��ى غ ��رار ن�ت�ن�ي��اه��و ،ح��ذر ي�ع�ل��ون من
العملية ال�س�ي��اس�ي��ة م��ع ال�س�ل�ط��ة التي
س �ت �خ��رج إس��رائ �ي��ل م ��ن ال �ض �ف��ة ،ف�ه��ذا
االن� �س� �ح ��اب «س � �ي� ��ؤدي إل� ��ى م ��زي ��د م��ن
ال �ص��واري��خ وال �ق��ذائ��ف ع�ل��ى م �ط��ار بن
غ ��وروي ��ن» ،وت��اب��ع« :ي �ج��ب ال�ن�ظ��ر إل��ى
العملية السياسية م��ع الفلسطينيني
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ن �م��وذج س �ي �ط��رة ح�م��اس
على غزة».
م ��ا ك �ش �ف �ت��ه ال �ق �ن��اة ال� �ع ��اش ��رة ع ��ن ن�ي��ة
نتنياهو حيال املفاوضات يتزامن مع
م��ا ورد ف��ي صحيفة «ه��آرت��س» أم��س،
وس � � ��ردت ف �ي��ه «م� ��واج � �ه� ��ات ع��اص �ف��ة»
ف��ي ج�ل�س��ة امل �ج �ل��س ال� � ��وزاري امل�ص�غ��ر

الخميس املاضي« .املواجهة» كانت بني
وزيرة القضاء ،تسيبي ليفني من جهة،
وي �ع �ل��ون م��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ،وذل� ��ك على
خلفية اق �ت��راح ليفني ض ��رورة إط�لاق
م�ب��ادرة سياسية م��ع السلطة ملواجهة
تبعات العملية العسكرية في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن املواجهة في
ال� ��وزاري امل�ص�غ��ر ،كشفت ع��ن خ�لاف��ات
عميقة بني مكونات االئتالف الحكومي
ح� � �ي � ��ال امل � � � ��وض � � � ��ووع ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي،
ل �ك �ن �ه��ا ك �ش �ف��ت ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،أن
ّ
معني حتى في التفكير
نتنياهو غير
ب�ت�س��وي��ة س�ي��اس�ي��ة ج��دي��ة م��ع السلطة
الفلسطينية.
أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة،
وفق «هآرتس» ،قال إن املواجهات بني
ليفني ويعلون تظهر عمق الخالفات
ح ��ول امل��وض��وع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي« ،لكنها
ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ت �ظ �ه��ر أن م��ؤي��دي
مسار التسوية أقلية في مقابل أغلبية
م�ع��ارض��ة» ،مشيرًا إل��ى أن يعلون ق��ال:
«ي�ج��ب أن نتصرف ب�ب��طء وب �ح��ذر ،فال
حاجة إل��ى رف��ع ش��ارة النصر لحكومة
املصالحة الفلسطينية والقول هيا إلى
املفاوضات».
وي �ع �ل��ون ك ��ان ق��د ق ��ال ف��ي ت��ل أب �ي��ب إن
اإلن �ف��اق امل�ب��اش��ر للجيش اإلس��رائ�ي�ل��ي
خالل العملية العسكرية األخيرة كلف
ال �خ��زي �ن��ة أك �ث��ر م��ن  9م �ل �ي��ارات شيكل
(ن�ح��و  2.5م�ل�ي��ار دوالر) ،لكنه أك��د أن
منظومة القبة الحديدية وفرت عليهم
اح �ت�لال ال �ق �ط��اع ،وس�م�ح��ت ب��اس�ت�م��رار
ال�ح�ي��اة دون امل��س ب��االق�ت�ص��اد ،م��ع أن
الصاروخ االعتراضي الواحد في هذه
املنظومة يكلف مئة أل��ف دوالر« ،ومن
ال �ن��اح �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة األم� ��ر يستحق
ذلك ،لكنه يبقى مكلفًا».

