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العالم
ال ـجــدل ،مــع اتـهـمــات روسـيــة لفصائل
محسوبة على تركيا ،بتنفيذ الهجوم
ع ـلــى ق ــاع ــدت ــي حـمـيـمـيــم وط ــرط ــوس.
إذ أفــادت وزارة الــدفــاع بــأن الطائرات
امل ـسـ ّـيــرة أقـلـعــت مــن ال ـجــزء الجنوبي
الغربي ملنطقة «خفض التصعيد» في
إدل ــب ،ال ــذي «تسيطر عليه املعارضة
املعتدلة» .وقدمت الــوزارة رسائل إلى
كل من رئيس األركــان العامة التركية،
خلوصي آكــار ،ورئيس االستخبارات
ح ـقــان ف ـي ــدان ،الف ـتــة إل ــى أن الــرســائــل
«تـ ــؤكـ ــد أن مـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري أن تـفــي
أنـقــرة بــااللـتــزامــات املفترضة لضمان
وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار ،م ــن ق ـبــل ال ـق ــوات
الخاضعة للرقابة ،وتكثيف الجهود
لوضع نقاط مراقبة فى منطقة خفض
التصعيد في إدلب ،وذلك ملنع هجمات
ّ
املسيرة على أي أهداف».
الطائرات
وف ــي امل ـقــابــل ،خ ــرج وزيـ ــر الـخــارجـيــة
التركي مولود جاويش أوغلو ،ليؤكد
ضـ ـ ــرورة أن ت ـت ـحـ ّـمــل إيـ ـ ــران وروس ـي ــا
مـســؤولـيــاتـهـمــا ،إزاء ه ـجــوم الجيش
الـســوري فــي محافظة إدل ــب .وأوضــح
أن «األوضـ ــاع على الـســاحــة السورية
معقدة ،لذا من املتوقع أن يحدث بعض
الـخــروقــات التـفــاق وقــف إطــاق النار،
ل ـكــن م ــا يـحـصــل ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة
م ــن اع ـ ـت ـ ــداءات ع ـل ــى م ـن ــاط ــق خـفــض
ال ـت ـص ـع ـيــد ،تـ ـج ــاوز ح ــد االن ـت ـهــاكــات
امل ـتــوق ـعــة» ،مـضـيـفــا أن ــه «لـ ــوال الــدعــم
اإلي ــران ــي وال ــروس ــي ،ملــا ت ـجـ ّـرأ النظام
ال ـ ـسـ ــوري وق ـ ــام ب ـه ــذه االن ـت ـه ــاك ــات».
ول ـف ــت إلـ ــى أن ب ـ ــاده س ـت ـت ـش ــاور مــع
روس ـي ــا وإي ـ ــران ب ـشــأن ال ـج ـهــات الـتــي
ستشارك في مؤتمر سوتشي املرتقب،
مبينًا أنــه لن يشارك أحــد في املؤتمر
دون إجـمــاع ال ــدول الـثــاث على قبول
م ـشــارك ـتــه .وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،قــال
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي ،سـيــرغــي
الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروف ،إن االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات ح ــول
«مؤتمر سوتشي» وصلت إلى مرحلة
م ـه ـمــة ب ـف ـضــل ج ـه ــود ب ـ ــاده وتــرك ـيــا
ّ
وإيـ ـ ــران .وبـ ـ ــدوره ،أك ــد ال ـنــاطــق بــاســم
ّ
الكرملني ديميتري بيسكوف ،أن عقد
اجـ ـتـ ـم ــاع ث ــاث ــي ب ــن رؤسـ ـ ـ ــاء تــرك ـيــا
وإيــران وتركيا ،قبل مؤتمر سوتشي،
غير مطروح حاليًا .وأوضــح أن بالده
تواصل مشاوراتها مع أنقرة وطهران
لـتـحــديــد الـجـهــات الـتــي سـتـشــارك في
فرنسا
املــؤت ـمــر .وب ــال ـت ــوازي ،أع ــرب ــت ّ
ع ــن قـلـقـهــا إزاء ال ـه ـجــوم ال ــذي يـنــفــذه
الجيش ال ـســوري ،شــرق إدل ــب ،داعية
إلى احترام اتفاق «خفض التصعيد»
الذي أبرم في أستانا.
(األخبار)

وإحــال ـت ـه ـمــا ع ـلــى ال ـت ـح ـق ـيــق .وق ــال
مـكـتــب ال ـج ـب ــوري ف ــي ب ـي ــان ،إن «مــا
جرى في جلسة يوم االثنني املاضي،
مــن قبل بعض الـســادة ال ـنــواب ،بعد
إث ــارتـ ـه ــم ل ـغ ـطــا تـ ـج ــاوز ال ـس ـيــاقــات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة خ ـ ـ ــال الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـت ــي
تضمنت التصويت على أحد النواب
الـ ـ ـب ـ ــدالء ال ـت ــاب ـع ــن الت ـ ـحـ ــاد ال ـق ــوى
الـعــراقـيــة» ،حيث قـ ّـدمــا اعتراضهما
ع ـلــى تــرش ـيــح رجـ ــل األعـ ـم ــال مثنى
الـ ـس ــام ــرائ ــي ،والـ ـ ـ ــذي تـ ـح ــوم حــولــه
املجلس،
«شبهات فـســاد» لعضوية
ّ
ً
ب ـ ــدال م ــن ال ـن ــائ ــب املـسـتـقـيــل مـطــشــر
السامرائي ،مــا ّأدى فــي نهاية األمــر
تشابك باأليدي.
إلى
ٍ
وجاء ّ
رد «األحرار» على لسان النائب
عن الكتلة عبد العزيز الظاملي ،الذي
أب ــدى اسـتـغــرابــه مــن ال ـق ــرار ،واصـفــا
ال ـ ـقـ ــرار ب ــ«غ ـي ــر ال ـص ـح ـي ــح ،ذل ـ ــك أن
االعـ ـ ـت ـ ــراض ل ــم ي ـك ــن م ــن ب ـ ــاب خـلــق
ال ـفــوضــى أو الـسـيـطــرة عـلــى مــوقــف
مـ ـع ــن ،ب ــل ل ــوج ــود ش ـب ـه ــات ف ـســاد
حــول هــذه الشخصية» .وأض ــاف أن
«هـيـئــة الــرئــاســة تــريــد ف ــرض رأيـهــا
ف ــي مـجـلــس الـ ـن ــواب ،وت ـمــريــر هـكــذا
شـخـصـيــات عليها مـلـفــات وقضايا
فـســاد ،وهــو أم ـ ٌـر مخالف لـلـقــانــون...
فالسامرائي يريد أن يحصن نفسه
مــن خ ــال مجلس ال ـن ــواب لالبتعاد
عن القضاء».
(األخبار)
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فلسطين

المصالحة بمقاييس «فتح» :كل مطلب بعشرة مكاسب
تراهن «فتح» بوضوح على قصر نفس «حماس»
المتسرع في القضايا
وسرعة غضب األخيرة ورد فعلها
ّ
الداخلية كما خبرتها ،لكن القيادة الجديدة في غزة
خالفت التوقع الفتحاوي .مع ذلك ،ال تزال السلطة تتعامل
مع المصالحة من أعلى ،رغم الضربة األميركية األخيرة
لمشروعية برنامجها ،متوقعة أن تجني من «حماس»
أضعاف ما خسرته بسببها قبل عشر سنوات
رام اهلل ــ األخبار
رغ ـ ــم م ـ ـ ــرور ن ـح ــو ث ــاث ــة أشـ ـه ــر عـلــى
تــوقـيــع ات ـفــاق املـصــالـحــة بــن حركتي
«فتح» و«حماس» برعاية مصرية ،لم
ّ
يتعد الواقع العملي اإلجراءات األولى
ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا الـ ـط ــرف ــان ،ف ـي ـمــا يـقــف
الــوسـيــط امل ـصــري مــوقــف املـتـفــرج من
دون أي نية لتحميل املسؤولية ألحد.
فبينما التزمت «حماس» حل «اللجنة
اإلداري ـ ـ ــة» إلدارة ق ـطــاع غ ــزة كـخـطــوة
أولـ ّـى ،رأت األطــراف كافة أنها «جريئة
وبناءة» ،ال تزال السلطة الفلسطينية
تـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب بـ ـ ــاملـ ـ ــزيـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازالت
الحمساوية ،تحت شعار واحــد ّ
ردده
قياديو «فتح» والسلطة ،واملتحدثون
بــاســم الـجــانـبــن ،كـثــابــت مــن الـثــوابــت
على مدار املدة املاضية ،وهو« :سلطة
واحـ ــدة ،قــانــون واح ــد وس ــاح شرعي
واحد».
ه ــذا ال ـث ــال ــوث ،بـمــا يـمـثـلــه م ــن تلميح
إلى سالح املقاومة بدرجة أولى ،صار
كلمة السر ملوافقة «فتح» ومن ورائها
السلطة على إتمام املصالحة ،وهو في
الــوقــت نفسه شـعــار يعيد املـبــاحـثــات
إل ــى املــربــع األول :ال ـص ــراع فــي األصــل
بــن برنامجني مختلفني ،إذ ال يمكن
أن ي ـل ـت ـقــي جـ ـس ـ ٌـم ي ــرت ـب ــط ب ــات ـف ــاق ــات
كــأوسـلــو ،مــع جـسـ ٍـم ينبذها ويتحلل
م ــن الـ ـت ــزام ــات «ال ــرب ــاعـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة»
(االع ـ ـتـ ــراف ب ــإس ــرائ ـي ــل ،ون ـب ــذ الـعـنــف
وامل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،وات ـ ـبـ ــاع مـ ـس ــار «مـنـظـمــة
التحرير» في التسوية).
بــالـنـسـبــة إل ــى «فـ ـت ــح» ،يـعـنــي مـفـهــوم
ال ـس ـل ـطــة ال ـ ــواح ـ ــدة س ـي ـط ــرة الـسـلـطــة

ع ـل ــى ج ـم ـي ــع الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمنية في غزة ،أما القانون الواحد،
فهو تطبيق القوانني املعمول بها في
ال ـض ـفــة وم ــا يـتـخـلـلـهــا م ــن ت ـعــديــات،
عـلــى ال ـق ـطــاع ،وبــالـنـسـبــة إل ــى الـســاح
ال ـش ــرع ــي الـ ــواحـ ــد ،ف ـهــو أنـ ــه ال ســاح
س ـ ـ ــوى ألجـ ـ ـه ـ ــزة أم ـ ـ ــن ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ــي
يــرأس ـهــا مـحـمــود ع ـبــاس .وتــأك ـي ـدًا ملا
سـبــق ،أوض ــح املـتـحــدث بــاســم أجـهــزة
السلطة ،ال ـلــواء عــدنــان الـضـمـيــري ،أن
امل ـط ـل ــوب ه ــو «ف ـ ــرض األم ـ ــن ف ــي غ ــزة
كالضفة» ،وأن تعمل األجهزة األمنية
بــاآلل ـيــة نـفـسـهــا ف ــي امل ـكــانــن .وسبقه
ف ــي ذل ــك امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـشــرطــة ح ــازم
ع ـط ــاال ـل ــه ،الـ ـ ــذي أوضـ ـ ــح ف ــي ت ـشــريــن
الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي أن قـ ــواتـ ــه ي ـج ــب أن
تـفــرض األم ــن والـنـظــام فــي غــزة تمامًا
كما الضفة.
ب ـج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،ال تـ ـ ــزال «فـ ـت ــح» تـعـمــل
بـ«روح انتقامية» ،كما يرى مسؤولون
فــي فصائل وقــوى إسالمية ووطنية،
فرغم أن ما فعلته «حماس» في احداث
ً
االنـقـســام لــم يكن سـهــا بالنسبة إلى
«ف ـت ــح» ق ـي ــادة وم ــؤي ــدي ــن ،ف ــإن نـجــاح
امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــة ي ـ ـجـ ــب أن ي ـع ـت ـم ــد ع ـلــى
ت ـجــاوز ذل ــك مــن الـجــانـبــن .والــواضــح
م ــن ال ـس ـل ــوك ال ـف ـت ـحــاوي وال ـس ـل ـطــوي
أن ال ـه ــدف ه ــو إق ـص ــاء «ح ـم ــاس» إلــى
ال ـه ــام ــش ،ك ــي تـسـيـطــر ال ـس ـل ـطــة على
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وأج ـ ـهـ ــزة األم ــن
والعمل التنفيذي والقانوني.
لكن كيف تنظر «فتح» إلى املصالحة؟
ً
أوال ،هــي تـقــر ب ــأن «ح ـم ــاس» ال تريد
ال ـع ــودة إل ــى ال ـح ـكــم ،وه ــي ت ــراه ــن في
ذلـ ــك ع ـل ــى اس ـت ـخ ــاص م ــا ي ـم ـكــن مــن

األخـ ـي ــرة ،كـمــا أن ــه يـجــب ال ـتــريــث قبل
العودة و«الـتــورط» في غــزة .وإن صار
أن انـفـجــرت الـقـيــادة الحمساوية قبل
ذلـ ــك ،ف ــي ظ ــل وجـ ــود ت ـي ــارات داخـلـهــا
تــرفــض املـصــالـحــة ،ف ــإن ه ــذا سيشكل
ً
دليال على وجهة النظر السابقة ،ولن
تكون السلطة قد تحملت مسؤوليات
واسعة كما كان الوضع قبل عام .2006
ـي ال ــوق ــت نـفـســه ،عـلــى «ح ـم ــاس» أن
فـ ّ
ّ
تكفر عن خطيئتها ،وأل تحاول اللعب
أمــام الجمهور على وتر أن املسؤولية
ه ــي ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،ك ـمــا أنـ ــه ال رغـبــة
فتحاوية في وجــود نسيج حمساوي
داخل املؤسسات الرسمية في غزة ،وال
اسـتـعــداد أيـضــا لــدفــع مــرتـبــات لهؤالء
املوظفني حتى لو أحيلوا على التقاعد.
وع ـم ـل ـي ــا ،يـ ـ ــرأس وفـ ــد امل ـص ــال ـح ــة عــن
«ف ـتــح» عـضــو لجنتها املــركــزيــة عــزام
األح ـم ــد ،كـمـمـثـ ٍـل ع ــن رئ ـيــس الـسـلـطــة،
ف ـي ـم ــا ي ـت ـس ـل ــم ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط األم ـ ـن ـ ـيـ ــة فــي
املـصــالـحــة رئـيــس «امل ـخــابــرات» ماجد

عباس وحده
يمتلك ّ
قرار المصالحة وهو
يسيرها ببطء
اآلن ّ

ف ــرج ،ومـعــه رئـيــس «ال ـشــؤون املدنية»
ح ـســن ال ـش ـي ــخ ،وك ــاه ـم ــا ي ـن ـســق مع
إسرائيل .في الوقت نفسه ،يقيم نائب
رئيس الحكومة ،زيــاد أبــو عـمــرو ،في
غزة الذي هو منها في األصل ،مشرفًا
على ملف «اللجنة اإلدارية القانونية»
ل ـ ـب ـ ـحـ ــث شـ ـ ـ ـ ـ ــؤون م ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــي حـ ـك ــوم ــة
«حماس» سابقًا وموظفي السلطة في
القطاع.
وم ـ ــن س ـ ــوء ح ــظ ال ـس ـل ـطــة أن وج ـهــت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة إلـيـهــا ضــربــة قوية
ت ـم ــس م ـش ــروع ـي ــة ب ـق ــائ ـه ــا ،ف ــي وق ــت
كانت فيه تستغل موقعها وعالقتها

للضغط على غزة ،وخاصة أن القاهرة
ال تستطيع أن تعلن يومًا أن رام الله
هــي امل ـســؤولــة عــن إخ ـفــاق املـصــالـحــة.
كما ال يغيب أن كلتا الحركتني جلست
إلى الطاولة املصرية قسرًا ،في تمهيد
ل ـل ـخ ـط ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ال ــاح ـق ــة كـمــا
تبني ،وهذا النوع من التفاهمات قابل
لالنهيار ،وخاصة في أي فرصة يشعر
خــال ـهــا أي طـ ــرف ب ــأن ــه غ ـيــر مـحـتــاج
إلى اآلخر ،في ظل أن امللفات الخالفية
ً
تبدأ من اليوميات ،وصوال إلى قضايا
ك ـب ــرى ك ــال ـب ــرام ــج واألي ــدي ــول ــوج ـي ــات
واألمن.
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ـنـ ـحـ ـص ــر ق ـ ـ ــرار
امل ـصــال ـحــة داخـ ــل «ف ـت ــح» ب ـيــد عـ ّـبــاس
وحــده ،نظرًا إلى هيمنته املطلقة على
قـ ـ ــرار الـ ـح ــرك ــة ع ـل ــى األص ـ ـعـ ــدة ك ــاف ــة،
وخ ــاص ــة أنـ ــه ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام لــأجـهــزة
األم ـن ـي ــة وال ـ ـقـ ــوات ال ـع ـس ـكــريــة (ق ــائ ــد
القوات املسلحة) ،وهو رئيس السلطة،
ورئ ـيــس «منظمة الـتـحــريــر» ،ورئـيــس
لـجـنـتـهــا الـتـنـفـيــذيــة ،ورئ ـي ــس «ف ـتــح»
أي ـضــا ولـجـنـتـهــا امل ــرك ــزي ــة ،وال يــوجــد
أي ت ـ ّـي ــار ي ـعــارضــه داخـ ــل الـسـلـطــة أو
الحركة ،ما يعني أن أي مجال اللتقاط
امل ـصــالــح م ــن داخـ ــل االث ـن ـتــن مــرهــون
بعباس ،وهــو مــا أثبتته التجربة في
س ـلــوك ك ــل م ــن عـ ــزام األح ـم ــد ورئ ـيــس
الحكومة رامي الحمدالله.
ووسط تبادل االتهامات في األسابيع
األخيرة ،رغم انشغال الجميع باألزمة
امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـق ــدس ،صـ ــار وضـ ــع غــزة
معلقًا ،وخــاصــة أن األزم ــات املعيشية
مستمرة ،وكــذلــك الـتـحــذيــرات الدولية
م ــن ع ــواق ــب ذلـ ــك ،وس ــط شـبــح «إق ـفــال
تصريح
األونـ ــروا» .وق ــال األحـمــد ،فــي
ٍ
إذاعي قبل أيام ،إن «حماس ليس لديها
حقيقية لتنفيذ اتفاق املصالحة
إرادة ّ
ال ـ ـ ــذي وق ـ ـ ــع فـ ــي ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،ووض ـع ــت
العراقيل أمام حكومة الوفاق» ،متهمًا
«ح ـمــاس» ب ــأن لـهــا «حـكــومــة مــوازيــة»
ت ـم ــارس م ـه ـمــات ـهــا .وزادت ع ـلــى ذلــك
ص ـح ـي ـف ــة «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس» اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
بنشرها تقويمًا للمصالحة قبل أيام،
ق ــال ــت ف ـيــه إن ـه ــا وص ـل ــت إلـ ــى «طــريــق
مسدود ألن محمود عباس ال يــرى أن
املصالحة مع حماس ستعود بالفائدة
عليه».

عملية نابلس تستنفر الحكومة اإلسرائيلية والمستوطنين
لقي مقتل املستوطن اإلسرائيلي رازيئيل شيباح،
غــربــي نــاب ـلــس ،ش ـمــال الـضـفــة املـحـتـلــة ،عـلــى يد
املـقــاومــة الفلسطينية ،ليل أم ــس ،أص ــداء واسعة
بني املستوطنني ،وشكل مناسبة إلطالق مواقف
سياسية مــن عــدد مــن الـقـيــادات اإلسرائيلية من
أجــل التعبير عــن خـيــاراتـهــم إزاء الفلسطينيني،
وعن وقوفهم إلى جانب املستوطنني في الضفة.
مع ذلك ،لم تخرج حتى اآلن ردود الفعل امليدانية
والسياسية عن دائرة املتوقع والسقف التقليدي.
فـعـلــى امل ـس ـتــوى ال ـع ـم ـلــي ،أجـ ــرت قـ ــوات الـجـيــش
عمليات تفتيش واسعة في املنطقة ،وزار رئيس
أركــان الجيش غــادي ايزنكوت ،برفقة العديد من
ال ـق ــادة الـعـسـكــريــن ،م ـكــان الـعـمـلـيــة ،حـيــث تلقى
تقريرًا عما حدث ،وعن إجراءات الجيش .كما أمر
قائد املنطقة الوسطى الجنرال روني نوما ،بإجراء
عمليات تشمل الداخلني والخارجني من نابلس.
عـلــى املـسـتــوى الـسـيــاســي ،ق ــال رئـيــس الحكومة
بنيامني نتنياهو ،إن «قــوات األمن ستبذل كل ما
يمكن من أجل الوصول إلى القاتل املقيت ،ودولة
إســرائـيــل سـتـعــاقـبــه» .كــذلــك ،ح ــاول وزي ــر األمــن
اف ـي ـغــدور لـيـبــرمــان ،ان ـت ـهــاج ال ــرد املـنـضـبــط عبر
تفعيل ما سماه سياسة «العصا والجزرة» ،وطرد
عائالت منفذي العمليات وتدمير منازلها.
من جهة ثانية ،شكلت جنازة املستوطن فرصة

لعدد من القيادات اليمينية للتعبير عن عواطفهم
ومواقفهم تجاه املستوطنني ،إذ شارك في املراسم
رئـيــس ح ــزب «الـبـيــت ال ـي ـهــودي» ووزي ــر املـعــارف
ن ـف ـتــالــي ب ـي ـن ـيــت ،ووزيـ ـ ــر الـ ــزراعـ ــة أوري أرئ ـي ــل،
والــوزيــر الـســابــق إيـلــي يـشــاي .ودع ــا بينيت إلى
«تعزيز االستيطان وإنجاب املزيد من األوالد» ردًا

على عملية إطالق النار .كما دعا ارئيل إلى «قتل
فلسطينيني أكثر وإيقاع جرحى أكثر» ،مضيفًا
أن ــه «ح ــان ال ــوق ــت لـقـتــل فلسطينيني ف ــي غ ــارات
الجيش على قطاع غزة» .وذكر أنه منذ شهور ال
يسقط قتلى فلسطينيون في غارات سالح الجو،
لــذا «ب ــات الــوقــت مالئمًا إلسـقــاط قتلى وجرحى
منهم».
كذلك ،دعا رئيس املجلس االستيطاني «شومرون»،
يوسي دغان ،الحكومة اإلسرائيلية إلى االعتراف
ال ـكــامــل بــال ـبــؤرة االسـتـيـطــانـيــة كـمـسـتــوطـنــة في
إسرائيل .وطالب ليبرمان بالتصديق على بناء
ألف وحدة سكنية في «حفات غلعاد» ،فيما أطلق
املـسـتــوطـنــون ،مـمــن يـعــرفــون بـ«شبيبة ال ـتــال»،
هتافات تدعو إلى االنتقام من الفلسطينيني.
أم ـ ــا ال ـس ـف ـيــر األمـ ـي ــرك ــي ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب ،دي ـف ـيــد
فريدمان ،فدعا إلى شجب العملية ،وتوقف عند
م ـبــاركــة ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» ل ـهــا و«ك ـ ــون الـسـلـطــة
تــزود املقاومني الفلسطينيني باملكافآت املالية»،
كاف ملعرفة ملاذا لم يتحقق السالم.
معتبرًا أن هذا ٍ
لـكــن فــريــدمــان ل ــم يـتـحــدث ع ــن أي أس ـبــاب لـهــذه
العملية تتعلق بأصل االحـتــال وإج ــراءات القمع
اإلســرائ ـي ـلــي وال ـتــوســع االسـتـيـطــانــي فــي الضفة
والقدس.
(األخبار)

