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فلسطين

إسرائيل تغتال مقاومًا في «فتح»

أحــداثــا مشابهة مــن التصفيات أثناء
سـيـطــرة «اإلصـ ــاح» و«ال ـقــاعــدة» على
السلطة والنفوذ في الشمال.
م ــن ج ـه ــةٍ أخ ـ ــرى ،وفـ ــي إط ـ ــار امل ـع ــارك
املـتــواصـلــة فــي املـحــافـظــات الشمالية،
اسـتـهــدف الـجـيــش الـيـمـنــي و«الـلـجــان
الشعبية» جمعًا لقوات املرتزقة املوالني
للعدوان في محيط مفرق األحيوق في
محافظة تـعــز بصليات مــن صــواريــخ
ال ـكــات ـيــوشــا .وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،كــانــت
ق ــوات الـجـيــش و«ال ـل ـجــان» قــد تمكنت

م ــن تـطـهـيــر ثــاثــة م ــواق ــع كــانــت تحت
س ـي ـط ــرة امل ـس ـل ـح ــن فـ ــي مـ ـف ــرق ال ـ ــدار
ب ــن ن ـج ــد ق ـس ـيــم وم ــدي ــري ــة املـ ـس ــراخ.
وبحسب «اإلع ــام الـحــربــي» ،فقد قتل
ع ــدد مــن املسلحني املــؤيــديــن لـلـعــدوان
فــي عملية املـســراخ ونجد قسيم .وفي
ج ـب ـهــة ال ـع ـم ــري ف ــي ت ـع ــز ،اس ـت ـهــدفــت
ال ـق ــوة ال ـصــاروخ ـيــة تـجـمـعــات ل ـقــوات
«التحالف» بصواريخ الكاتيوشا خلف
السلسلة الجبلية ملــدارس العمري في
مديرية ذو باب.

اغتالت الطائرات الحربية اإلسرائيلية،
يوم أمــس ،املقاوم في «كتائب األقصى»،
الــذراع العسكرية لحركة «فتح» ،موسى
أبو زعيتر ( 31عامًا) ،في بيت الهيا ،بعد
استهدافه مع ثالثة آخرين .وقال املتحدث
ب ــاس ــم وزارة ال ـص ـحــة ف ــي غ ـ ــزة ،أش ــرف
القدرة ،إن أبو زعيتر «استشهد وأصيب
ثالثة آخرون كانوا على بحر بيت الهيا
عندما أطلق االحتالل اإلسرائيلي قذائف
صاروخية باتجاهم» ،مضيفًا أن الشهيد
«أصـ ـي ــب ب ـش ـظــايــا ف ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـح ــاء
جسمه» ،وذلك في خرق متواصل للهدنة
القائمة في غزة.
في املقابل ،أعلن جيش العدو ،في بيان،
أن ــه ش ــن غ ــارة جــويــة اسـتـهــدفــت «خلية
إره ــاب ـي ــة» ك ــان ــت تـتـهـيــأ لـتـفـجـيــر عـبــوة
ن ــاس ـف ــة ض ــد قـ ـ ــوات م ــن ال ـج ـي ــش كــانــت
مـتـمــركــزة عـلــى ط ــول ال ـحــدود مــع شمال
قطاع غــزة» .وقــال املتحدث باسم جيش
ال ـعــددو ،بيتر ليرنير ،إن «ال ـقــوات التي
تـحــرس ال ـحــدود مــع غــزة تــواجــه تهديدًا
متزايدًا من الجماعات اإلرهابية املعادية
التي تحاول زعزعة استقرار الوضع على
األرض».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ح ـ ــذرت ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس»،
الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،مــن مغبة «الـتـمــادي
فــي الـتـصـعـيــد» ضــد ق ـطــاع غ ــزة .وقــالــت
الـحــركــة فــي ب ـيــان« :ن ـحــذر مــن اسـتـمــرار
الـعــدوان اإلسرائيلي على شعبنا ،وهي
(إسرائيل) تتحمل املسؤولية عن العدوان
وكافة نتائجه» .وفــي تصريح مقتضب،
قال القيادي في الحركة ،صالح البردويل،
إن «جريمة استهداف االحتالل ملجموعة
من املواطنني في بيت الهيا شمال قطاع
غزة صباح اليوم (أمس) لعب في النار».
فــي سـيــاق آخ ــر ،شـ ّـيـعــت الـضـفــة املحتلة
أرب ـعــة ش ـهــداء ارت ـقــوا أول مــن أم ــس ،هم
مـصـطـفــى ال ـخ ـط ـيــب م ــن مــدي ـنــة ال ـب ـيــرة
وس ــرور أبــو ســرور مــن مخيم عــايــدة في

بيت لحم وعــدنــان الحاليقة فــي الخليل
ومحمد الكوازبة .وبعد التشييع اندلعت
مــواجـهــات بــن الشبان وق ــوات االحتالل
ال ـتــي اعـتـقـلــت طـفـلــن وشــابــا مــن مدينة
البيرة .كذلك اعتقل العدو أول من أمس،
سـبـعــة فلسطينيني بـيـنـهــم ط ـفــان بعد
اقتحام منازلهم في حي الطور في جبل
الزيتون املطل على القدس.

حذرت «حماس»
العدو اإلسرائيلي من
التمادي في التصعيد

في السياق نفسه ،اتهمت «هيئة شؤون
األس ــرى وامل ـحــرريــن» التابعة لـ«منظمة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر» ،الـ ـسـ ـلـ ـط ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
ب ــ«ت ـع ــذي ــب وإه ــان ــة أس ـي ــر ق ــاص ــر ،قبل
ً
التحقيق مـعــه» .وقــالــت الهيئة ،نقال عن
مـحــامـيـتـهــا ه ـبــة م ـصــال ـحــة ،ال ـتــي زارت
سجن مجدو اإلسرائيلي شمال فلسطني،
إن «املعتقل الفلسطيني القاصر ،محمد
عــاهــد الـشــوبـكــي ( 15ع ــام ــا) ،مــن مدينة
قلقيلية (شمال الضفة) ،تعرض للتنكيل،
وال ـضــرب امل ـبــرح ،والـتـعــذيــب ،واإلهــانــة،
قبل نقله ملركز التحقيق».
ونـقـلــت مـصــالـحــة ع ــن ال ـشــوب ـكــي ،قــولــه،
خــال زيارتها ،إن الجنود اإلسرائيليني
انهالوا عليه بـ«الضرب املبرح ،وعصبوا
عينيه ،وأوثقوا يديه بمرابط بالسيتيكة،
قبل أن يعاودوا ضربه على رأسه ،وكتفيه
بأسلحتهم ،قبل نقله إلى مركز التحقيق
في سجن عسقالن (جنوب)».

الشهيد زعيتر «أصيب بشظايا في مختلف أنحاء جسمه» (األخبار)

ّ
نتنياهو يعبد الطريق نحو رئاسة الحكومة الخامسة
علي حيدر

أكدت وحدة الرصد في «اإلعالم الحربي»
مقتل أربعة جنود سعوديين (أ ف ب)

صــور لـعـشــرات القتلى مــن املقاتلني
املرتزقة الذين جندتهم ُ
وحشد املئات
منهم بصورة غير مسبوقة.
تـ ـ ــأتـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات ف ـ ـ ــي ظ ــل
ت ـص ـع ـي ــد مـ ـلـ ـح ــوظ ف ـ ــي اسـ ـتـ ـه ــداف
املواقع العسكرية السعودية من قبل
املدفعية القوة الصاروخية اليمنية
فــي الـسـعــوديــة ،حـيــث تمكنت الـقــوة
الـصــاروخـيــة اليمنية مــن استهداف
مــرابــض مدفعية الجيش السعودي
فـ ــي م ـح ـيــط م ــدي ـن ــة الـ ـخ ــوب ــة لـجـهــة
الـ ـ ـغ ـ ــرب .فـ ـبـ ـع ــد إح ـ ـك ـ ــام ال ـي ـم ـن ـي ــن
سيطرتهم على أجزاء من جبل الدود
وم ــوق ـع ــي ال ـش ـب ـكــة واملـ ـنـ ـت ــزه بــاشــر
س ــاح املــدفـعـيــة بــاسـتـهــداف املــواقــع
الـعـسـكــريــة الـسـعــوديــة الــواق ـعــة على
جبل الدخان غرب مدينة الخوبة.
وح ـق ـقــت الـ ـق ــوات الـيـمـنـيــة إص ــاب ــات
مباشرة في مرابض مدفعية الجيش
السعودي على موقع املصفق ،وهو
مــن أكـثــر املــواقــع سيطرة نــاريــة على
طرق املدينة وقراها املحيطة.

بعدما فــاز برئاسة حــزب «الليكود»
ب ــالـ ـت ــزكـ ـي ــة ،عـ ـ َّـبـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـيــاهــو،
ال ـ ـطـ ــريـ ــق نـ ـح ــو رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة
املقبلة لـلـمــرة الـخــامـســة مـنــذ توليه
وضمن
قيادة «الليكود» عــام .1993
ِ
نتنياهو الفوز برئاسة الحزب بفعل
ام ـت ـنــاع ّ
أي م ــن قـيــاديـيــه ع ــن تقديم
ترشيحه ملنافسته فــي االنتخابات
ال ـت ـم ـه ـيــديــة ال ـت ــي ك ــان ــت مـ ـق ــررة في
الثالث والعشرين مــن شباط املقبل
(ب ـعــدمــا ألـغـتـهــا املـحـكـمــة الــداخـلـيــة
ف ــي الـ ـح ــزب) .ولـقـيــت ه ــذه النتيجة
امل ـح ـس ــوم ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات واس ـ ـعـ ــة مــن
محللني ومراقبني التقوا على وصف
ما جرى بأنه أبعد ما يكون عن كونه
«انتخابات ديموقراطية».
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــور ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ت ـ ــرك ـ ــز ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـع ــد
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي لـ ـه ــذا ال ـ ـحـ ــدث ،ف ــإن
ال ـ ــوج ـ ــه اآلخـ ـ ـ ــر ي ـت ـص ــل بـشـخـصـيــة
رئـ ـي ــس ال ـ ـحـ ــزب ن ـف ـس ــه ،ن ـت ـن ـيــاهــو،
ال ــذي استطاع تحييد كــل منافسيه
داخـ ــل ح ــزب ب ــات أقـ ــرب إل ــى الـيـمــن
االستيطاني.
من أهم العوامل التي ساعدت الرجل
ع ـلــى ال ـت ـفــرد ب ـق ـيــادة «ال ـل ـي ـكــود» ما
يتصل بمجمل الـســاحــة السياسية
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـتـ ـص ــل بـ ــال ـ ـحـ ــزب ن ـف ـســه
وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو وأدائ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
أي ـض ــا؛ ت ـعــانــي ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،عـ ـم ــوم ــا ،مـ ــن غ ـيــاب
القيادات الكاريزماتية والتاريخية،
وهو ما فتح الطريق أمام شخصيات
م ـث ــل ن ـت ـن ـي ــاه ــو لـ ـتـ ـص ــدر الـ ـس ــاح ــة،
فـبــاتــت املـنــافـســة ت ـجــري بــن أجـيــال
قيادية من الصف الثاني والثالث.

وم ـ ـ ّـم ـ ــا ي ـت ـس ــم ب ـ ــه «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود» أن ــه
عـلــى عـكــس «ال ـع ـم ــل» ،ل ــم يـكــن يـعـ ّـج
ب ـش ـخ ـص ـيــات ق ـي ــادي ــة الم ـع ــة قـ ــادرة
على جذب الشارع .فمنذ  ،1948ومع
تأسيس حزب «حيروت» الذي تحول
إل ــى «ال ـل ـي ـكــود» الح ـق ــا ،ق ــاد ال ـحــزب
م ـن ــاح ـي ــم ب ـي ـغــن إل ـ ــى حـ ــن اع ـت ــزال ــه
الحياة السياسية في  .1983وتولى

نتنياهو استطاع تحييد
كل منافسيه داخل
حزب بات أقرب إلى
اليمين االستيطاني

ً
إسـ ـح ــاق ش ــام ـي ــر بـ ـ ــدال م ـن ــه رئ ــاس ــة
الحزب ،في ظل محدودية الخيارات
ل ـت ــول ــي قـ ـي ــادة ب ــدي ـل ــة .وف ـ ــي ،1992
اس ـت ـق ــال ش ــام ـي ــر م ــن م ـن ـص ـبــه بـعــد
خسارة االنتخابات العامة آنذاك.
نتيجة ذل ــك ،وصــل نتنياهو للمرة
األول ــى إلــى رئــاســة الـحــزب ،رغــم أنه
كــان مــن قياديي الصف الـثــانــي ،مع
اإلش ــارة إلــى أنــه لــم ينتخب شــارون
ف ــي ذلـ ــك ال ـح ــن رغـ ــم أنـ ــه كـ ــان أكـثــر
«نـجــومـيــة» مـنــه .الـسـبــب يـعــود إلــى
أنــه فــي ذلــك الــوقــت كــان تأثير دوره
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى ل ـب ـن ــان ومـ ـج ــزرة
ص ـ ـبـ ــرا وشـ ــات ـ ـيـ ــا ح ـ ــاضـ ـ ـرًا بـ ـق ــوة،
ون ـت ـي ـج ــة ذلـ ـ ــك ل ـ ــم يـ ـك ــن ب ــاإلمـ ـك ــان
توليه قـيــادة الـحــزب .أمــا عــن توليه
هـ ــذا امل ـن ـص ــب ب ـع ــد ن ـت ـن ـيــاهــو ،فـقــد
ك ــان نتيجة اع ـت ــزال األخ ـيــر الـحـيــاة
السياسية بعد الضربة التي تلقاها
ب ـف ـع ــل خـ ـس ــارت ــه فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
العامة مقابل إيهود باراك في .1999
وكــان شــارون األبــرز ملهمة التصدي
ل ـق ـي ــادة الـ ـح ــزب ،ث ــم عـ ــاد نـتـنـيــاهــو
إلــى ق ـيــادة «الـلـيـكــود» بـعــد انشقاق
شـ ـ ــارون ع ـن ــه وت ــأس ـي ـس ــه «ك ــدي ـم ــا»
ف ــي  .2005واخ ـت ـي ــر ن ـت ـن ـيــاهــو مــرة
أخرى من أجل إنقاذ «الليكود» الذي
تراجعت شعبيته إلــى مستوى أنه
نال في انتخابات  12 ،2006مقعدًا.
ّ
وق ــد اشـتـهــر نـتـنـيــاهــو خ ــال تــولــي
قـ ـ ـي ـ ــادة «ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود» ب ــال ـع ـم ــل ع ـلــى
إقصاء كل من كان مرشحًا ملنافسته
أو م ـص ــدر إزعـ ـ ــاج وإرب ـ ـ ــاك لـ ــه ،كما
حدث مع القيادي اليميني املتطرف
م ــوشـ ـي ــه ف ــايـ ـغـ ـل ــن ،وح ـ ـ ـ ـ ــاول ب ـكــل
جـ ـه ــوده إقـ ـص ــاء س ـي ـل ـفــان ش ــال ــوم،
الــذي استقال في األسابيع األخيرة
ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـف ـضــائــح الـجـنـسـيــة.
وف ــي ال ـعــام األخ ـيــر أي ـضــا ،ب ــرز اســم

ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق غـ ــدعـ ــون س ــاع ــر،
كمنافس مفترض لنتنياهو .ووفق
العديد من التقارير ،فقد كان اعتزاله
الـسـيــاســة قـبــل أكـثــر مــن ع ــام ،يعود
إلى أداء نتنياهو وضغوطه عليه.
وي ـ ّ
ـرج ــح أن ي ـكــون تـفـسـيــر مـســارعــة
ن ـت ـن ـيــاهــو ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة إل ــى
إجـ ــراء ان ـت ـخــابــات تـمـهـيــديــة مبكرة
فـ ــي «الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» م ــرت ـب ـط ــا بـتـثـبـيــت
زعامته ،ومنع إعـطــاء ساعر فرصة
للمنافسة الـجــديــة ض ــده ،كــونــه من
أب ـ ـ ــرز ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـقـ ـي ــادي ــة فــي
«الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» ،خ ــاص ــة أن ـ ــه فـ ــي ح ــال
إجراء انتخابات للكنيست بعد أكثر
مــن عــام ،فــإن على «الـلـيـكــود» إعــادة
انـتـخــاب رئـيـســه ،وف ــي ه ــذه الـحــالــة
من املستبعد أن يوافق الحزب على
ت ـغ ـي ـيــر رئ ـي ـس ــه ف ــي ذروة ال ـح ـم ـلــة
االنتخابية ،وتحديدًا عندما يكون
رئيسًا للحكومة.
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن «الـلـيـكــود»
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ يـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــذ م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــف
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ب ـ ــداي ـ ــة ت ـغ ـي ـي ــر فــي
تركيبته الداخلية بفعل تسلل قوى
يـمـيـنـيــة اسـتـيـطــانـيــة م ـت ـطــرفــة إلــى
قواعده وهيئاته القيادية .واملنطق
الــذي استندت إليه هــذه الجماعات
أن تغلغلها داخــل األح ــزاب الكبيرة
ي ـس ـم ــح لـ ـه ــا ب ــال ـت ــأث ـي ــر فـ ــي الـ ـق ــرار
السياسي للدولة ،خاصة إذا تنامى
حجم كتلها داخل األحزاب.
وعـ ـ ـ َّـم ـ ـ ـقـ ـ ــت نـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن ط ــاب ــع
«ال ـ ـل ـ ـي ـ ـكـ ــود» ك ـ ـحـ ــزب اس ـت ـي ـط ــان ــي،
ّ
م ــا ع ــط ــل م ـحــاولــة لـعـبــه دور حــزب
الوسط في الساحة السياسية ،فيما
اس ـت ـفــاد نـتـنـيــاهــو م ــن ه ــذا املتغير
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـت ـ ــاءم م ـ ــع خـ ـط ــه الـ ـفـ ـك ــري
والسياسي.

