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العالم

إسرائيل «الغائب األكثر حضورا»
في «مؤتمر القاهرة»

ادة اإلعمار
ليبرمان ،املؤتمر بالقول ،إن «إسرائيل
غ ـيــر مـعـنـيــة بـمـنــع عـمـلـيــة اإلعـ ـم ــار»،
لكنه أكد أنه «ال يمكن إعادة إعمار غزة
من دون تعاون إسرائيل ومشاركتها».
أبـ ــو م ـ ـ ــرزوق عـ ــاد وأوض ـ ـ ــح أن «ع ــدم
رعــايــة الــواليــات املتحدة رســالــة قوية
ل ـ ـكـ ــون ال ـ ـسـ ــاح األم ـ ـيـ ــركـ ــي هـ ــو أداة
التدمير ،لكن تصريح أميركا بني يدي
املؤتمر تصريح غير مسؤول وتعبير
عــن غضبها وبـعــدهــا عــن الترتيبات
ألن ـه ــا ك ــان ــت م ـع ـتــرضــة س ــاب ـق ــا عـلــى
موعد املؤتمر» .وبعدما وضع املؤتمر
ف ــي سـ ـي ــاق أشـ ـب ــه ب ــاالن ـت ـص ــار «ألن ــه
حمل املجتمع الــدولــي املسؤولية عن
الــدمــار ،وهــي فكرة نرويجية»ّ ،
توجه
إلــى تسجيل املالحظات على غيابهم
عن املشاركة ،بالقول« :ال أفهم أن يخلو
الوفد من كل ألوان الطيف الفلسطيني،
خاصة املعنيني في اإلعمار مباشرة،
وإن كـ ــانـ ــت دع ـ ـ ـ ــوة مـ ـص ــر خ ـص ــوم ــا
سياسيني لها تصرف مسؤول».
وال ي ـخ ـف ــى أن ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن رغ ـب ــة
ح ـم ـســاويــة ف ــي امل ـش ــارك ــة ف ــي مــؤتـمــر
دولي مشابه فيه إشارة إلى نية نحو
مشاركة سياسية أكثر اتساعًا خالل
املــرحـلــة املـقـبـلــة ،مــع أن الـحــركــة تؤكد
أنها ليست جــزءًا من «التوافق» ،ومن
ه ـنــا ي ـم ـكــن امل ـق ــارن ــة ب ــن رغ ـب ــة تـيــار
ك ـب ـيــر داخ ـ ــل «حـ ـم ــاس» ف ــي االن ـك ـفــاء
نـ ـح ــو الـ ـ ــداخـ ـ ــل واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد املـ ـق ــاوم ــة
املسلحة خ ـيــارًا وح ـي ـدًا ،وبــن الرغبة
في مشاركة سياسية أوسع تصل إلى
سقف املنافسة على رئــاســة السلطة.
وهـ ــو ال ـت ـبــايــن ن ـف ـســه ال ـ ــذي ظ ـهــر في
إص ــرار املستوى السياسي على نفي
تـشـكـيــل أي «ج ـيــش شـعـبــي» بجانب
كتائب القسام ،فيما أكدت في املقابل،
عبر أكثر من إعالن ،الشروع في «ضم
غير املنتسبني إلــى الحركة» إلــى هذا
الجيش ،وهي ،بال شك ،خطوة جديدة
وفارقة في تاريخ الحركة وتركيبتها.

التنسيق واضح
بين الواليات المتحدة
وإسرائيل حول شروط
إعادة اإلعمار في غزة.
والتماس عبد الفتاح
السيسي أن تتفهم إسرائيل
عدم دعوتها لحضور
المؤتمر ال يلغي ّأن دولة
المؤسسة
العدو هي
ّ
األصيلة لهذا المؤتمر
علي حيدر
الغائب األكثر حضورا في مؤتمر إعادة
اإلعمار في القاهرة ،كان إسرائيل .فهي
امل ـ ِّ
ـؤس ـس ــة األص ـي ـلــة لـلـمــؤتـمــر ،وال ـتــي
وضـ ـع ــت م ـب ــادئ ــه وض ــوابـ ـط ــه ،لـجـهــة
ضمان أن يكون وفق آلية تضمن عدم
اسـتـفــادة املـقــاومــة مــن امل ــواد املفترض
دخولها إلى القطاع ،ولوال القلق من أن
يؤدي استمرار الواقع القائم الى إعادة
التوتر األمني على الجبهة الجنوبية
ل ـلــدولــة الـعـبــريــة مل ــا ك ــان لـلـمــؤتـمــر أن
يـنـعـقــد .وبــال ـتــالــي ف ــإن أص ــل وم ـســار
إع ــادة اإلع ـمــار سـيـكــونــان بـمــا يضمن
ت ـعــزيــز ال ـت ـهــدئــة ،خ ـ ّ
ـاص ــة أن املـطــالــب
األساسية للشعب الفلسطيني ليست
ضـمــن ج ــدول أع ـمــال ه ــذا املــؤتـمــر ،وال
مشروطة به.
إن االت ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـقـ ــت
امل ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر ضـ ـمـ ـن ــت ع ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـس ـل ـط ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة،عـلــى أم ــل أن يـمـثــل ذلــك
انطالقة جديدة ،تراهن اسرائيل وعدد

مــن الــدول العربية ،على أن تــؤدي الى
تطويق املقاومة في قطاع غزة.
قـ ــوة حـ ـض ــور اس ــرائـ ـي ــل ف ــي امل ــؤت ـم ــر،
أوجبت التمهيد له بضمانات للسقف
الذي تشترطه ملا يمكن أن يصدر عنه،
وت ـقــديــم ت ـب ــري ــرات لـغـيــابـهــا الـشـكـلــي.
وقــد كشف وزيــر خارجيتها ليبرمان
ملوقع "يديعوت احــرونــوت" عن وجود
"ت ـف ــاه ـم ــات ب ــن اس ــرائ ـي ــل وال ــوالي ــات
املـتـحــدة ح ــول ش ــروط إع ــادة اإلع ـمــار،
ً
وأنه سيكون مستحيال دون مشاركة
إسرائيل" .الفتا إلى أن إسرائيل تريد
التحدث عن «نظام مراقبة ،حول كيفية
عبور املــواد واألم ــوال .ومــا من مطالب
أمـيــركـيــة ،بــل هـنــاك تـفــاهـمــات بيننا»
ونـ ـف ــى ل ـي ـب ــرم ــان أال تـ ـك ــون اس ــرائ ـي ــل
مـشــاركــة فــي املــؤت ـمــر ،مـشـيــرا إل ــى أنــه
«ال يمكن إعمار غــزة من دون مشاركة
وت ـ ـعـ ــاون إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،ل ـك ـن ـنــا نـفـهــم
القيود لدى الدول العربية .وسنحاول
أن ن ـكــون ايـجــابـيــن» وتــابــع «:الـعـتــاد
سـيـمــرعــن طــريــق ح ــواج ــزن ــا ،وتــرمـيــم
البنى التحتية املدنية أمر إيجابي» ّأما
بشأن النتائج السياسية للحرب على
القطاع فقد أوضح أن األفضل بالنسبة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ه ـ ــو أن "تـ ـحـ ـك ــم ال ـس ـل ـطــة
الفلسطينية قطاع غزة".
ول ـج ـه ــة أن يـ ـك ــون امل ــؤتـ ـم ــر ،وع ـ ــودة

تفاهمات بين إسرائيل
والواليات المتحدة حول
شروط إعادة اإلعمار

ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة الـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ،م ــدخـ ـل ــن
الس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف املـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات ،رأى أن
«ال ـعــالــم مـشـغــول اآلن بــأمــريــن،مــرض
اإلي ـ ـبـ ــوال ومـ ـح ــارب ــة "داع ـ ـ ــش" م ـش ـي ـرًا
إلــى أن "أي خطوة فلسطينية أحادية
ال ـج ــان ــب ل ــن ت ـن ـج ــح" .وبـ ـش ــأن تـبــريــر
ال ـغ ـي ــاب ن ـق ـلــت صـحـيـفــة ه ــآرت ــس عن
موظف رفيع املستوى قوله :منذ عدة
أسابيع بــدأ مكتب الرئيس السيسي،
بإرسال رسائل إلــى حكومة إسرائيل،
ّ
م ـفــادهــا أن مـصــر ال تـعـتــزم دعــوتـهــا،
ط ــال ـب ــا«أن ت ـب ــدي اس ــرائ ـي ــل تـفـهـمـهــا»
وال ـس ـب ــب ،ب ـح ـســب "هـ ــآرتـ ــس" أنـ ــه إذا
ً
شاركت إسرائيل فإن دوال كالسعودية
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة ،س ـت ـم ـت ـنــع عــن
املشاركة ،وأوضح املصريون إلسرائيل
أن التمويل األساسي لإلعمار سيكون
بــأمــوال خليجية ،ومـشــاركــة إسرائيل
قد تؤدي إلى فشل املؤتمر.
ّ
وذكـ ـ ـ ـ ــر امل ـ ــوظ ـ ــف "إن مـ ــوقـ ــف وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ك ـ ــان يــؤكــد
على أن تصر إسرائيل على املشاركة،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـغـ ـي ــب س ـي ــوح ــي
ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي ب ـ ـ ــأن إس ــرائـ ـي ــل
تـ ــوافـ ــق ع ـل ــى م ـقــاط ـع ـت ـهــا وال ـت ـم ـي ـيــز
ض ــده ــا" ،لـكـنــه ل ـفــت إل ــى أن نتنياهو
ومستشاريه كــان موقفهم االستجابة
ل ـط ـل ــب م ـ ـصـ ــر ،وأن "فـ ـ ـح ـ ــوى رس ــال ــة
ّ
مـكـتــب نـتـنـيــاهــو لـلـمـصــريــن ك ــان أن
إسرائيل تفهم وضعهم ،ولــن تمارس
ض ـغــوطــا لــدعــوت ـهــا" وذك ـ ــرت هــآرتــس
أن ح ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــل يـ ـ ـح ـ ــاول م ـ ــع ح ــزب
العمال البريطاني إقناع نواب األخير
االمتناع عن أو عدم التصويت ،اليوم،
على مشروع قرار لالعتراف بفلسطني
كــدولــة .ورغ ــم أن ق ــرارًا كـهــذا ،إذا وافــق
عليه البرملان ،لن يكون ملزمًا للحكومة
الـبــريـطــانـيــة ،إال أن إســرائـيــل ت ــرى أنــه
ينطوي على أهمية رمزية.

«جلبة» داخل السجون :صفقة قريبًا؟

ــرط التسوية
م ــا أنـ ـج ــزن ــاه» .لـكـنـهــا اس ـت ـب ـعــدت أن
ت ـف ـع ــل «ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» أي ش ـ ـ ــيء ي ـع ـيــق
عملية اإلعمار «ألنه سيكون انتحارًا
سياسيًا».
ع ـل ــى ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ح ـ ـ ــاول ال ــرئ ـي ــس
امل ـص ــري ب ـعــث رس ــائ ــل مـتـنــوعــة بني
الطمأنة والتحذير ،فهو أكد للجانب
الفلسطيني أن ال ـقــاهــرة لــن تتخلى
عن القضية الفلسطينية مهما كانت
الظروف ،ومن ناحية أخرى حذر من
نتائج «غـضــب املــواطــن الفلسطيني
الـ ـ ـ ــذى ي ـع ـي ــش م ـ ــأس ـ ــاة الـ ـعـ ـي ــش بــا
وطـ ـ ـ ــن ،وه ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــورة ال ي ـم ـك ــن أن
تتحمل عواقبها األجـيــال املقبلة من
اإلسرائيليني» .وقــال السيسي خالل
اجتماعه مع عباس« :يجب الوصول
إل ــى تـســويــة نـهــائـيــة عــادلــة وشــامـلــة
تـضـمــن إق ــام ــة ال ــدول ــة الفلسطينية
عـلــى ح ــدود الــرابــع مــن يــونـيــو 1967
وعــاصـمـتـهــا ال ـقــدس ال ـشــرق ـيــة» ،كما
شــدد على أهمية اإلس ــراع فــي تنفيذ
عملية اإلعمار.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أك ــد ع ـبــاس أن الـفــرصــة
لإلعمار ستكون للشركات الخاصة
ف ــي ق ـط ــاع غـ ــزة ،وب ـش ــأن ال ــدول ــة أكــد
أن غ ــزة وال ـض ـف ــة ،ب ـمــا فـيـهــا ال ـقــدس
الشرقية ،تشكالن نطاقنا الجغرافي
الذى نريد أن يرحل االحتالل عنه».
ولــم يخل الـبـيــان الختامي للمؤتمر
مــن تأكيد مساندة امل ـبــادرة املصرية
لوقف إطالق النار في غزة ،مشددين
ع ـل ــى اس ـت ـع ــداده ــم دعـ ــم س ـب ــل وق ــف
ال ـ ـنـ ــار عـ ـب ــر «حـ ـش ــد الـ ــدعـ ــم ال ــدول ــي
إلع ـ ــادة إع ـم ــار غ ــزة ف ــي إطـ ــار طــويــل
امل ـ ـ ـ ــدى وي ـ ـنـ ــاسـ ــب ت ـن ـم ـي ــة ف ـل ـس ـطــن
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ككل» .وشــرح البيان أن هناك حاجة
عاجلة إلى  ٤١٤مليون دوالر لإلغاثة
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،ث ـ ــم  ١،٢مـ ـلـ ـي ــار دوالر
ل ـت ـعــافــي االق ـت ـص ــاد ك ـمــرح ـلــة أولـ ــى،
إضافة إلى مبلغ  ٢،٤مليار دوالر هو
التكلفة املبدئية إلعادة اإلعمار .كذلك
أعلنت الــدول املانحة موافقتها على
خطة حكومة التوافق بشأن اإلعمار،
وضــرورة أن يواكب ذلك دعم موازنة
الحكومة نفسها للتنمية فى الضفة.
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــص إس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،شـ ــدد
امل ـش ــارك ــون عـلــى أن ــه ال يـمـكــن إع ــادة
إعمار غزة إال بفتح إسرائيل املعابر
وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واإلســراع فى االنتعاش االقتصادي،
وخـ ــاصـ ــة إزالـ ـ ـ ــة الـ ـقـ ـي ــود ب ـم ــا يـتـيــح
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة بـ ــن غ ــزة
وال ـ ـض ـ ـفـ ــة والـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى أسـ ـ ـ ــواق
العمل .كذلك أعلن االتحاد األوروبــي
استعداده لتقديم دعم ميداني يضمن
الوجود في نقاط الدخول والخروج،
إضافة إلى املساعدة فى بناء القدرات
الـبـشــريــة وتـعــزيــز الــربــط بــن الضفة
وغزة برًا وبحرًا ،وذلك على أن يمتنع
«الطرفان ،اإلسرائيلي والفلسطيني،
ع ــن أي أع ـم ــال أح ــادي ــة ال ـج ــان ــب من
شأنها أن ّ
تقوض مفاوضات السالم
املقبلة».

تقارير أخرى
على موقعنا

غزة ـ هاني إبراهيم
ت ـ ــوح ـ ــي تـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات جـ ـ ـه ـ ــاز ال ـع ـم ــل
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــري الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع ل ـ ـحـ ــركـ ــة
ً
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» فـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــزة ،فـ ـ ـض ـ ــا ع ــن
ت ـص ــري ـح ــات إع ــامـ ـي ــة ،بـ ـق ــرب ب ــدء
مـ ـف ــاوض ــات غ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ج ــدي ــدة
تخص ملف األســرى ،على أن هناك
تـشــديـدًا عـلــى أن أي مـفــاوضــات في
هـ ــذا الـ ـش ــأن س ـت ـكــون مـنـفـصـلــة عــن
الـتــي سيجريها الــوفــد الفلسطيني
فــي ال ـقــاهــرة ،خ ــال الـنـصــف الثاني
من الشهر الجاري ،وتخص تثبيت
وقف النار مع االحتالل.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ك ـ ــان ـ ــت امل ـ ـل ـ ـص ـ ـقـ ــات ت ـمــأ
شـ ـ ـ ـ ــوارع غ ـ ـ ـ ــزة ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى ص ـف ـقــة
«ال ــوف ــاء ل ــأح ــرار  ،»2أك ــد الـقـيــادي
فــي «ح ـم ــاس» ،مـحـمــد نـ ــزال ،وجــود
تــرتـيـبــات لـبــدء مـبــاحـثــات فــي مصر
ع ـ ـبـ ــر «وف ـ ـ ـ ـ ــد يـ ـخـ ـتـ ـل ــف ع ـ ـ ــن الـ ــوفـ ــد
املـ ـف ــاوض ح ــال ـي ــا» .وذك ـ ــر ن ـ ــزال فــي
ص ـف ـح ـت ــه عـ ـل ــى «الـ ـف ــايـ ـسـ ـب ــوك» أن
حركته أبلغت القاهرة «رسميًا» أن
قضية األسرى ستكون منفصلة عن
امل ـف ــاوض ــات غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة ،مــؤكــدا
أنـ ـه ــم لـ ــن يـ ـق ــدم ــوا أي «م ـع ـل ــوم ــات
مجانية بشأن عدد الجنود األسرى
لــدى الحركة أو طبيعة أحوالهم إن
ً
أحياء أو أمواتا».
كانوا
رس ـمـ ّـيــا ،ت ـصــرح «ح ـم ــاس» بــوجــود
جندي واحد لديها هو شاؤول آرون
ال ــذي أعـلـنــت أس ــره فــي حــي الـتـفــاح
شـ ــرق غـ ــزة خـ ــال الـ ـح ــرب األخـ ـي ــرة،
لكنها لم تذكر حالته الصحية ،فيما
أع ـلــن الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي اخـتـفــاء

جـنــدي آخــر اسـمــه جــولــدن هــدار في
مدينة رفح (جنوب).
ّ
وت ـقــاطــع ح ــدي ــث ن ـ ــزال م ــع تـصــريــح
آخـ ـ ـ ــر لـ ـعـ ـض ــو امل ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
للحركة ،صالح العاروري ،املوجود
ف ــي ت ــرك ـي ــا ،أك ـ ـ ّـد ف ـي ــه أن «ح ـم ــاس»
ل ــن تـكـشــف عـ ّـمــا لــديـهــا م ــن األس ــرى
ّ
اإلســرائـيـلـيــن إل عـبــر امل ـفــاوضــات.
ّ
وقـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاروري إن املـ ـعـ ـل ــوم ــات
املـ ـ ـت ـ ــداول ـ ــة ،حـ ـ ــول ق ـض ـي ــة األسـ ـ ــرى
وعـ ــددهـ ــم وح ــال ـت ـه ــم ال ـص ـح ـي ــة فــي
اإلعالم« ،ليس لها أي صفة رسمية».
فــي امل ـقــابــل ،يـنـفــي أق ـطــاب عــديــدون
فــي الــوفــد الـفـلـسـطـيـنــي ال ــذي يمثل
الفصائل والسلطة أن تكون لديهم
معلومات بشأن األســرى أو الجثث،
وقــد أشـيــع أخـيـرًا عــن وج ــود أســرى
أح ـيــاء ل ــدى «ح ـمــاس» وأش ــاء لــدى
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» .لـكــن مـصــادر
أم ـن ـي ــة رأت أن ال ـ ـخـ ــوض فـ ــي ه ــذه
التفاصيل يخدم العدو.
داخــل سجون االحـتــال ،أفــادت عدة
مصادر لـ «األخبار» بأن هناك نوعًا
من «الحركة» وتناقل األخبار بشأن
انـفــراج محتمل فــي قضية األس ــرى.
وذك ـ ــرت ه ــذه املـ ـص ــادر أن األسـ ــرى،
وخــاصــة ذوي امل ــؤب ــدات فــي أقـســام
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» ،وصـ ـلـ ـتـ ـه ــم م ـع ـل ــوم ــات
تفيد باقتراب تحقيق «اختراق» في
مــوضــوع ـهــم ،مــن دون اإلش ـ ــارة إلــى
ماهية هذا االختراق.
كــذلــك نقلت وجــود مـشــاورات داخــل
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـقـ ـي ــادي ــة ال ـع ـل ـي ــا ألسـ ــرى
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ف ـ ــي س ـ ـجـ ــون االح ـ ـتـ ــال
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ال ـ ـق ـ ـض ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــث ع ــن

أس ـمــاء .وتــرافــق مــع هــذه الـتـطــورات
ت ـع ـي ــن رئـ ـي ــس ح ـك ــوم ــة االح ـ ـتـ ــال،
نتنياهو ،الجنرال ،ليؤور
بنيامني
ً
لــوتــان ،منسقًا جــديـدًا مللف األســرى
وامل ـف ـق ــودي ــن ،لـيـخـلــف ب ــذل ــك داف ـيــد
م ـيــدان ،ال ــذي أنـهــى مـهـمــاتــه أخـيـرًا.
ونقل عن نتنياهو قوله عقب تعيني
ل ــوت ــان ،إن «إس ــرائ ـي ــل تـلـتــزم إع ــادة
امل ـف ـقــوديــن إل ــى ب ـيــوت ـهــم» ،م ــن دون
أن يفصح عــن عــددهــم أو معلومات
أخرى.
في السياق ،نفت مصادر من داخل
الـسـفــارة الفلسطينية لــدى القاهرة
وج ـ ــود أي ت ـح ــرك ف ــي هـ ــذا ال ـش ــأن،
مــؤكــدة أن كــل مــا لــديـهــا هــو البحث
فـ ــي اس ـت ـئ ـن ــاف م ـب ــاح ـث ــات تـثـبـيــت
التهدئة فقط.
أم ــا حــركــة «ف ـت ــح» ،ف ــأك ــدت رفـضـهــا
إجــراء مباحثات منفردة مــن جانب
«حـ ـ ـم ـ ــاس» فـ ــي ق ـض ـي ــة م ـف ــاوض ــات
األس ــرى ،معتبرة ذل ــك تــراجـعــا عما
وصـفـتــه «األداء الـفـلـسـطـيـنــي خــال
الحرب» .وقــال القيادي في الحركة،
يحيى رب ــاح ،ل ـ «األخـبــار» ،إن «على
حـ ـم ــاس أن ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى امل ـك ـســب
ب ــوج ــود وف ـ ــد م ــوح ــد ،وخ ــاص ــة أن
قـضــايــا الـتـفــاوض كلها وطـنـيــة وال
ً
تعني فصيال بعينه» .كما دعا رباح
إلـ ــى أن ت ـك ــون م ـف ــاوض ــات األسـ ــرى
ضمن الوفد املوحد أو عبر منظمة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـ ـتـ ــي سـ ـيـ ـك ــون دوره ـ ـ ــا
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي ضـ ـم ــن م ــواف ـق ــة
ك ــل األطـ ـ ــراف ،فـيـمــا ل ــم ي ـبــد الــراعــي
املصري أي موقف رسمي من قضية
«وفد األسرى».

