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فلسطين

مفاوضات القاهرة إيجابية« :حماس» تنتظر الرد اإلسرائيلي
ّ
تشهد القاهرة خط تواصل
غير مباشر بين العدو
اإلسرائيلي و«حماس»
لتحريك ملف األسرى .تتردد
إسرائيل في السير في
«صفقة المعلومات»
وسط خوف بنيامين
نتنياهو من الثمن الذي
سيدفعه الحقًا على
الصعيد السياسي الداخلي
قاسم س .قاسم
رغـ ــم ك ــل األج ـ ـ ــواء ال ـس ـل ـب ـيــة وال ـن ـفــي
ال ــذي عـ ّـبــر عـنــه وزراء ف ــي الـحـكــومــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي األيـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
بـ ـش ــأن مـ ــا ي ـت ـع ـلــق عـ ــن قـ ـ ــرب إت ـم ــام
«صفقة معلومات» (تعطي «حماس»
بموجبها معلومات مقننة عن مصير
الـجـنــديــن اإلســرائـيـلـيــن األسـيــريــن:
هــدار غــولــدن وش ــاؤول آرون ،اللذين
أس ــرت ـه ـم ــا خ ـ ــال ح ـ ــرب  ٢٠١٤عـلــى
ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ـ ــزة مـ ـق ــاب ــل إطـ ـ ـ ــاق س ـ ــراح
م ـع ـت ـق ـلــي ص ـف ـق ــة ش ــالـ ـي ــط ،ب ـجــانــب
أسـيــرات وأط ـفــال) ،أكــدت قـيــادات في
الـحــركــة أن ال ـل ـقــاءات الـتــي ج ــرت في
ال ـعــاص ـمــة امل ـص ــري ــة ال ـق ــاه ــرة خــال
اليومني املاضيني ،مــع النائب العام

ل ــ«ك ـتــائــب ال ـق ـس ــام» م ـ ــروان عـيـســى،
والـ ـقـ ـي ــادي روحـ ـ ــي م ـش ـت ـهــى ،كــانــت
«إيجابية جدًا على كل الصعد».
وت ـ ـنـ ــدرج زي ـ ـ ــارة ع ـي ـســى ومـشـتـهــى
للقاهرة ،الـتــي انتهت بـعــودة الوفد
الحمساوي أمس إلى غزة ،في سياق
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ق ـ ــرب إت ـ ـمـ ــام امل ــرح ـل ــة
األولــى من صفقة تبادل املعلومات،
وف ـ ــق املـ ـ ـص ـ ــادر الـ ـت ــي ت ـح ــدث ــت إل ــى
«األخبار».
وذكرت هذه املصادر أن «االتصاالت
غ ـي ــر املـ ـب ــاش ــرة مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو ال تـ ــزال
مستمرة عبر الوسيط املصري ،ولم
يطرأ أي جديد في ما يتعلق بعملية
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض» ،م ـض ـي ـف ــة أن «ال ـ ـعـ ــدو
يماطل في بدء املرحلة األولى (تبادل
معلومات مقابل إطالق سراح أسرى)
من عملية التبادل ملعرفته أنه بمجرد
م ـبــاشــرتــه ب ـه ــا ،ف ــإن ــه م ـج ـبــور على
االنـتـقــال إل ــى املــرحـلــة الـثــانـيــة حيث
سـيـكــون الـثـمــن مــرت ـف ـعــا ...و(رئ ـيــس
حـكــومــة ال ـع ــدو بـنـيــامــن) نتنياهو
خائف من الضغوط السياسية التي
قد يتعرض لها داخليًا».
وع ــن طبيعة ال ـث ـمــن ،قــالــت« :مـقــابــل
جلعاد شاليط أخــرجـنــا ألــف أسير،
مقابل  ٤أســرى إسرائيليني يمكننا
إخ ــراج  ٤آالف أس ـيــر» .كــذلــك ،ذكــرت
قـ ـ ـي ـ ــادات فـ ــي الـ ـح ــرك ــة أن الـ ـل ــوائ ــح
امل ـت ـض ـم ـن ــة أس ـ ـمـ ــاء األسـ ـ ـ ـ ــرى ،ال ـتــي
ت ـن ــوي «ح ـ ـمـ ــاس» إطـ ـ ــاق ســراح ـهــم
م ــن س ـج ــون االحـ ـت ــال ف ــي الـصـفـقــة
النهائية ،باتت شبه جاهزة.

على الجانب اإلســرائـيـلــي ،استمرت
املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاالت ال ـت ـح ـل ـي ـل ـي ــة ملـ ـ ــا ن ـش ــرت ــه
«األخبار» السبت املاضي ،من اقتراب
«حماس» وتل أبيب من إتمام «صفقة
م ـع ـلــومــات» .وت ـفــاوتــت ردود الفعل
اإلسرائيلية بني رافــض للثمن الذي
يجب دفعه ،مثل رئيس حزب «البيت
ال ـي ـه ــودي» ،وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة ،نفتالي
بينت ،وبــن النفي للمعلومات مثل
وزيـ ـ ـ ــري األم ـ ـ ــن أفـ ـيـ ـغ ــدور ل ـي ـبــرمــان
واألمن الداخلي جلعاد أردان.
فبينما قال بينت ،إنه ُ
«يحظر علينا
إطالق سراح املخربني الذين هم على
قـيــد الـحـيــاة مـقــابــل جـثــث ج ـنــودنــا...
يجب علينا زي ــادة الضغط وإلـحــاق
ض ــرب ــة ب ـح ـمــاس بـحـيــث ال ي ـظــل من

امل ـج ــدي ل ـهــا أن تـحـتـجــز ال ـج ـثــث ،إذ
ي ـج ــب أن ت ـش ـك ــل ع ـم ـل ـي ــات ال ـخ ـطــف
عبئًا ولـيــس ك ـن ـزًا» ،رأى ليبرمان أن
مــا نـشــرتــه «األخ ـب ــار» «ح ــرب نفسية

تتواصل ردود الفعل
اإلسرائيلية على ما نشرته «األخبار»
ضمن مستويات عدة
تمارسها حماس دون ضوابط ويجب
أخ ــذ ذل ــك فــي الـحـسـبــان» ،مستدركًا:
«هناك جهود مستمرة إلطالق سراح
الـجـنــود ...الــذيــن تحتجزهم حماس،
لكن لم يطرأ أي تقدم».

من اعتصام أهالي األسرى األسبوعي في غزة أمس (آي بي ايه)

ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،واصـ ـ ـ ـ ـ ــل أردان ال ـ ـحـ ـ ُـديـ ــث
ً
باألسلوب نفسه ،قائال إن «ما أشيع
ع ــن وجـ ــود م ـح ــادث ــات ح ــول صفقة
ال ـت ـبــادل ال أس ــاس لــه مــن ال ـص ـحــة...
وحماس تمر في أزمة كبيرة وتحاول
بمثل هــذه الـشــائـعــات الضغط على
بعض األطراف».
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ذك ـ ـ ـ ــرت الـ ـقـ ـن ــاة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة أم ـ ـ ــس ،أن
«مبعوث الرئيس األميركي دونالد
ترامب إلى الشرق األوســط جيسون
غ ــري ـن ـب ــات ،س ـي ـصــل إلـ ــى ت ــل أبـيــب
للقاء عائالت اإلسرائيليني األســرى
ل ــدى ح ـمــاس ،عـلــى خلفية الـتـقــاريــر
الـتــي تحدثت عــن الـتـقــدم املـحــرز في
امل ـح ــادث ــات ح ــول صـفـقــة ت ـب ــادل بني
حماس وإسرائيل».
ف ــي وق ـ ــت الحـ ـ ــق ،ع ـ ــاد ب ـي ـنــت وأك ــد
م ـجــددًا أم ــس أن ــه سـيـصـ ّـوت «داخ ــل
ال ـ ـكـ ــاب ـ ـي ـ ـنـ ــت (امل ـ ـج ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري
املـصـغــر) ضــد اإلف ــراج عــن املخربني
مقابل جثث الجنود في غزة» ،وذلك
ف ــي وقـ ــت ق ــال ــت ف ـيــه وس ــائ ــل إع ــام
إسرائيلية أمــس ،إن جهات مطلعة
عـلــى م ـســار عـمـلـيــات ال ـت ـبــادل أقــرت
لـهــا ب ــأن «امل ـفــاوضــات فــي مراحلها
األولــى ،وتشهد على ذلــك العناوين
الـتــي تـطــالــب حـمــاس فـيـهــا بــإطــاق
س ــراح أس ــرى ك ـبــار مـثــل الـبــرغــوثــي
وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدات ،ل ـ ـكـ ــن ب ـ ـمـ ــا أن
إس ــرائ ـي ــل ل ــم تـطـلــق ســراح ـه ـمــا في
صفقة شاليط ،فليس هناك احتمال
إلطالق سراحهما مقابل الجثتني».

إسرائيل تسرق أموال منفذي العمليات لـ«تبني الضفة»!
بينما ّ
يضيع جنود العدو
اإلسرائيلي سنوات من ّ
الكد
والعمل بلمح البصر ،يضيف
قادتهم عذرًا أقبح من
ذنب :نحن نسرق أموال
أهالي «المخربين» من
شبابكم لنصرفها على البنية
التحتية لكم!
رام الله ــ زويا إبراهيم
ال ت ـك ـت ـفــي إس ــرائـ ـي ــل ب ـق ـت ــل ال ـش ـب ــاب
الفلسطينيني على الحواجز في أدنى
اشتباه ،وال بأن تهدم بيوتهم وتشرد
ذوي ـهــم بـعــدهــا أو أن تحرمهم دفنهم
ّ
إال بعد أن تسلمهم ُمـجـ ّـمــدي الجثث،
ً
فضال عما تسرقه من أعضاء الشهداء
أو م ـ ــا ت ـح ـك ــم ب ـ ــه عـ ـل ــى ج ـثــام ـي ـن ـهــم
بـسـنــوات مــن االحـتـجــاز فــي الثالجات
أو تحت األرض؛ أكثر من ذلك كله ،هي
ت ـس ــرق «بـ ـص ــورة رس ـم ـيــة وم ـقــون ـنــة»
أه ــم م ـق ـ ّـوم ــات ال ـص ـمــود ل ــدى ال ـنــاس:
أمــوال ـهــم وم ــدخ ــرات عـمــرهــم ،ب ــدءًا من
بـيــوت منفذي العمليات ،الـتــي يسلب
م ـن ـهــا املـ ـ ــال وامل ـ ـجـ ــوهـ ــرات ت ـح ــت بـنــد
«م ـ ـصـ ــادرة أم ـ ــاك إره ــابـ ـي ــن» ،أو ما
ي ــأخ ــذه ال ـض ـبــاط وال ـج ـن ــود ألنفسهم
من بيوت أهالي الضفة املحتلة ،التي
تتعرض بمختلف تقسيماتها (أ ،ب،
ج) ،ل ـح ـمــات ده ــم وتـفـتـيــش يــومـيــة،
ً
نهارًا وليال.
بدأ األمر يدخل أطره الرسمية عام 2008
عندما وافق الكنيست اإلسرائيلي في
ال ـقــراءة التمهيدية ،وبغالبية كبيرة،
على مشروع قانون يسمح بـ«مصادرة
ً
أمــاك الشخص الــذي ارتكب عمال من
أعمال اإلرهــاب» ،علمًا بأن املبادر إلى
مشروع القانون كان رئيس كتلة حزب
«الـلـيـكــود» جــدعــون ســاعــر ،ال ــذي قــال
آن ــذاك إن هــذا الـقــانــون يمكن أن يكون
أك ـثــر فـعــالـيــة بكثير مــن ه ــدم امل ـنــازل.

وبموجب مشروع القانون ،يأمر وزير
األم ــن ،الــذي يتبع لــه جيش االحـتــال،
سحب اإلقامة
بمصادرة املمتلكات أو ُ
مــن منفذ العملية ـ ـ ســواء أدي ــن أو ال ـ
كما يمكن بيع عقارات يملكها.
ّ
يخص القدس
هذا اإلجــراء العقابي ال
واملناطق املحتلة عام  ،1948بل يسري
على الضفة ،وفقًا للمختص في الشأن
اإلســرائـيـلــي خ ـلــدون الـبــرغــوثــي .وفــي
وق ــت الح ــق ،اق ـتــرحــت وزيـ ــرة الـقـضــاء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،إي ـل ـيــت ش ــاك ـي ــد ،إج ـ ـ ً
ـراء
ف ــي ك ــان ــون األول  ،2015ط ـل ـبــت فـيــه
أن ي ـض ــاف إل ــى اإلجـ ـ ـ ــراءات الـعـقــابـيــة
مـصــادرة كل ممتلكات منفذ العملية،
وإل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرر ل ـ ـيـ ــس ب ـم ـن ـف ــذي
عـمـلـيــات أدت إل ــى مـقـتــل إســرائـيـلـيــن
فقط ،بل حتى املنفذين الذين أصابوا
إسرائيليني في عمليات طعن.
جراء ذلك ،تمت مصادرة خمسة ماليني
و 300ألف شيكل إسرائيلي ( 100دوالر
=  355شـيـكــل) بــأمــر عـسـكــري مــا بني
 2013ـ ـ  ،2015فيما يدعي نائب وزيــر
الجيش ،إيلي بــن ده ــان ،أن املـصــادرة
تكون وفق القانون اإلسرائيلي ،وذلك
ردًا على ما تقدمت به عضو الكنيست
عن «القائمة العربية املشتركة» حنني
زع ـب ــي ،ال ـتــي ت ـســاء لــت ع ــن «قــانــونـيــة
م ـصــادرة االح ـتــال أم ــوال وممتلكات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن» ،ل ـي ـج ـي ـب ـهــا دهـ ـ ــان،
ب ــرس ــال ــة خ ـط ـي ــة ،ك ـم ــا أوردت ال ـق ـنــاة
ً
السابعة اإلسرائيلية ،قائال« :إن املبالغ
وامل ـم ـت ـل ـك ــات ال ـت ــي يـ ـص ــادره ــا جـيــش
االحـ ـت ــال م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن تـصــرف
ملصلحة مشاريع بنية تحتية مدنية
في الضفة الغربية»!
ف ــي ه ــذا ال ـجــانــب ،يــوضــح الـبــرغــوثــي
أن ال ـقــانــون اإلســرائ ـي ـلــي ال ـس ــاري في
ال ـض ـفــة املـحـتـلــة ه ــو ق ــان ــون االح ـتــال
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ل ــذل ــك ت ــأت ــي أوامـ ـ ـ ــر ه ــدم
املنشآت ومصادرة األراضــي واألمــاك
ال ـخ ــاص ــة ب ــامل ــواط ـن ــن ض ـم ــن «أوام ـ ــر
ع ـس ـك ــري ــة» ع ـ ـ ــادة مـ ــا تـ ـك ــون ص ـ ــادرة
عـ ـم ــا ي ـس ـم ــى «ق ـ ــائ ـ ــد قـ ـ ـ ــوات ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي في الضفة» .وسابقًا كان
مشروع قانون مصادرة أمالك منفذي

العمليات مـطــروحــا مبدئيًا للتعامل
م ــع امل ـق ــدس ـي ــن أو فـل ـسـط ـي ـن ـيــي ع ــام
 ،1948لكنه بــات يشمل الفلسطينيني
في الضفة.
وال تقتصر «األوام ــر العسكرية» على

ُ
تسرق من البيوت
مدخرات المواطنين و«مهور
العرسان» ومجوهرات
هــدم منزل منفذ العملية أو مصادرة
أرض ـ ـ ــه ،ف ـك ـمــا تـ ـ ــروي وال ـ ـ ــدة الـشـهـيــد
مـ ـحـ ـم ــد ج ـ ـب ـ ــارة الـ ـفـ ـقـ ـي ــه م ـ ــن م ــدي ـن ــة
الخليل ،أخذ االحتالل قياسات املنزل
وهدد بهدمه ،ثم صادر سيارة الشهيد
مـ ـحـ ـم ــد وشـ ـقـ ـيـ ـق ــه األس ـ ـي ـ ــر ص ـه ـي ــب،
فيما لــم تتمكن العائلة مــن استعادة
الـسـيــارتــن حـتــى اآلن ،وخـصــوصــا أن

االحتالل لم يغلق ملف محاكمة الفقيه
وال يزال يحتجز جثمانه منذ تموز من
العام املاضي.
وبينما لم ُيهدم منزل الفقيه إلى اآلن،
تم تنفيذ هذا القرار بحق منازل أخرى،
لكن ما إن بدأت تظهر حمالت شعبية
لجمع تبرعات من أجــل ّ أهالي شهداء
محفزًا
«انتفاضة الـقــدس» ،ومثل ذلــك ّ
الشـ ـتـ ـع ــال االنـ ـتـ ـف ــاض ــة ،ح ـت ــى خــفــف
الـ ـع ــدو م ــن تـنـفـيــذ هـ ــذا اإلجـ ـ ــراء دون
إل ـغــاء ل ـل ـقــرارات أو لـتـهــديــدات ال ـهــدم.
وذلــك لــم ينهِ حالة التوتر التي يبقي
االحتالل ذوي الشهداء ضمن نطاقها،
إذ ي ــروي طــه قطناني ،وال ــد الشهيدة
أشــرقــت ،أن ــه «بـعــد اسـتـشـهــاد أشــرقــت
بعدة أشهر ...اقتحمت قوات االحتالل
منزلنا وجاءت وحدات الهندسة ألخذ
قـيــاســات البيت ووض ــع إش ــارات على
الجدران لهدمه».
وي ـض ـي ــف ق ـط ـن ــان ــي« :ت ـق ـت ـح ــم قـ ــوات

غباي رئيسًا لحزب «العمل»
خالفــا ملعظــم التوقعــات ،فــاز املرشــح آفــي غبــاي ،برئاســة حــزب «العمــل» اإلســرائيلي ،علــى
منافســه عميــر بيرتــس ،وذلــك بعــد جولــة ســابقة فــي االنتخابــات التمهيديــة ســقط خاللهــا رئيــس
الحــزب يتســحاق هرتســوغ .ونــال غبــاي ،وفــق النتائــج املعلنــة ،مــا نســبته  %52,4فــي مقابــل
 %47,6نالهــا بيرتــس .وبلغــت نســبة املشــاركة فــي االنتخابــات  .%59وكان غبــاي قــد اســتقال مــن
حكومــة بنيامــن نتنياهــو علــى خلفيــة إقالــة وزيــر األمــن الســابق موشــيه يعلــون وتعيــن أفيغــدور
ً
ليبرمــان بديــا منــه ،علمــا بــأن الفائــز كان قــد انتقــل الحقــا مــن حــزب «كوالنــو» ،الــذي يرأســه وزيــر
املاليــة ،موشــيه كحلــون ،املنشــق بــدوره عــن حــزب «الليكــود» قبــل ســبعة أشــهر تقريبــا.
(األخبار)

االح ـت ــال امل ـنــزل دوم ــا وت ـهــدد بهدمه
بــاس ـت ـمــرار ...فــي إح ــدى امل ــرات ســرقــوا
أجهزة االتصال الخاصة بنا وأجهزة
ال ـح ــاس ــوب ،لـكـنـهــم أع ــادوه ــا ،وأيـضــا
ً
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادروا ت ـ ـم ـ ـثـ ــاال خـ ـشـ ـبـ ـي ــا خ ــاص ــا
بــالـشـهـيــدة ،ثــم فـقــدنــا مبلغًا مــن املــال
بعد تفتيشهم منزلنا ومغادرتهم».
أم ــا ع ــن م ــزاع ــم إس ــرائ ـي ــل بــاسـتـخــدام
األمــوال وممتلكات الشهداء في تنفيذ
ّ
مشاريع بنى تحتية في الضفة ،فيعلق
األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــ«ال ـه ـي ـئ ــة اإلس ــام ـي ــة
املـسـيـحـيــة» وال ـبــاحــث الـقــانــونــي حنا
ع ـي ـســى ،ب ــال ـق ــول ،إن األدق أن «ه ــذه
األم ـ ـ ـ ــوال ت ــذه ــب إل ـ ــى ت ـط ــوي ــر الـبـنـيــة
الـتـحـتـيــة لـلـمـسـتــوطـنــات ف ــي الـضـفــة،
وليس للفلسطينيني» .ويؤكد عيسى
أن هذا القرار «يتعارض مع االتفاقات
ً
ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،ف ـ ـض ـ ــا ع ـ ــن ال ـ ـسـ ــرقـ ــات
الشخصية الـتــي ينفذها الـجـنــود وال
ُ
تسجل.
وبينما مــن املستحيل إع ــادة مبلغ تم
سـلـبــه فــي أي عملية ده ــم ،رسـمـيــا أو
لـحـســاب ال ـج ـنــود ،ي ـ ّـدع ــي نــائــب وزي ــر
جـيــش االح ـت ــال أن ال ـقــانــون «يضمن
ل ـل ـم ـت ـض ــرريــن إم ـك ــان ـي ــة االس ـت ـئ ـن ــاف
وإق ـ ــام ـ ــة ج ـ ـهـ ــاز ق ــان ــون ــي ل ـل ـم ـتــاب ـعــة
وضـمــان الـشـفــافـيــة» .لكن املتخصص
الـ ـب ــرغ ــوث ــي ي ــؤك ــد أنـ ـ ــه مـ ـن ــذ اقـ ـت ــراح
ال ـق ــان ــون ع ــام  2008ل ــم ي ـكــن بـمـقــدور
الـفـلـسـطـيـنــي أن ي ـقــدم اسـتـئـنــافــا ،ألن
«هيئة االستئناف شكلت في حزيران
املاضي».
ومثال على ذلك حالة شفيق الحلبي،
وهــو والــد الشهيد مهند ،الــذي يقول،
إن قـ ـ ـ ــوات االح ـ ـت ـ ــال «ه ـ ــدم ـ ــت م ـن ــزل
ال ـعــائ ـلــة ع ـقــب اس ـت ـش ـهــاد م ـه ـنــد ،وتــم
منعنا مــن إع ــادة الـبـنــاء أو اسـتـخــدام
أرضـ ـن ــا ،ولـ ــم ي ـح ــدد هـ ــذا امل ـن ــع بـمــدة
زمـنـيــة ...أنــا وزوجـتــي وأوالدي صرنا
ب ــال ـش ــارع» ،فـيـمــا ي ــدور ال ـي ــوم حــديــث
آخ ـ ــر ح ـ ــول اق ـ ـت ـ ــراح بـ ـج ــان ــب ق ــان ــون
«مصادرة املمتلكات» ،وهو رفع دعوى
ف ــي امل ـح ـك ـمــة ض ــد م ـن ـفــذي الـعـمـلـيــات
لـتـعــويــض الـقـتـلــى مــن ص ـفــوف جنود
االحتالل بمبالغ مالية!

