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  حديث صحايف لقائد املنطقة اجلنوبية
  اللواء شلومو يناي بشأن إمكان حدوث مواجهة بين

  ]مقتطفات[ .اجليش اإلسرائيلي والشرطة الفلسطينية
  

  
[.......]  

إن . "ـ يقول أيضاً قائد املنطقة اجلنوبية، شلومو يناي" يف حالة من اجلمود، ال يتقدم أي شيء يف اجتاه إيجابي" □
: ويف غزة حالة خاص تفسر الهدوء السائد اآلن. حالة من املراوحة يف املكان، بل حالة من التراجع اجلمود ليس

إذ لديهم شعور بالسيادة أقوى . الفلسطينيون فيها سيخسرون أكثر من سكان الضفة يف حال حدوث مواجهة حادة
ويف غزة، حمادثاتنا مع الشركاء  .وثمن اإلغالق أفدح، ألن القطاع مغلق على نحو أفضل. من السائد يف الضفة

  .أفضل
ولهذه األسباب جميعاً، فإن اشتعال . من الناحية الطوبوغرافية، من األسهل عزل غزة والعمل عسكرياً "  

فجَّو . الوضع يف غزة غير متوقع بصورة فورية، لكن إمكان االشتعال هذا قائم لدى كل حادث صغير على األرض
  ."د مناخاً ينتج طوال الوقت فطريات سامةمن عرفات أوج 'الضوء األخضر'
  

  حقاً من االنفجارات التي سبقته؟ هل سيكون االنفجار املقبل أشد ■
وأنا أعرف أن الطرف الثاين، على طريقته وبحسب قدرته، . إن كل طرف يستخلص الدروس من حوادث املاضي □

اد بتاتاً للحرب التي كانت، بل للمواجهة التي كما أنني أعرف أنه يُمنع االستعد. استخلص دروساً، كما فعلت أنا
ويف مثل . وهذان األمران يؤديان إىل استنتاج أنه إذا وقعت مواجهة فستكون عسكرية وعنيفة وأكثر شدة. ستكون

  .هذه املواجهة، إذا وقعت، أعتزم أن أجبي ثمناً باهظاً أكثر كثيراً
 
  نيران أكثر؟ ■
  .يقة وأكثر شدة بكثيرنيران أقل، لكن نيران مركّزة ودق □

  
  صواريخ؟ ■
[....] النيران الكثيفة تظهر سيئة يف الصور ـ وهذا اعتبار حاسم . قنّاصة: تصويب دقيق على الهدف. ال صواريخ □

شرطياً  30أنا مستعد جلباية ثمن باهظ ومركّز أكثير كثيراً، ولتكوّن وضع، عند مفرق نتساريم مثالً، يسقط فيه 
  .إذا حدث انفجار، فإن هذا ما أريد أن يسفر عنه.  جرحىال. فلسطينياً موتى

العبء اخلاص امللقى على كاهل القادة، من قائد املنطقة إىل املراتب الدنيا، هو أن يقرر بدقة متى تنتهي   
يقرر بالضبط اللحظة التي أن . املرحلة التي نعيشها اآلن، وهي املرحلة التي من اخلطأ اللجوء إىل القوة فيها

كن حكيماً وال تكن "ضبط النفس واالعتدال والقول " ديسكيت"تستوجب إطالق النار ـ وأن يُخرج منذ تلك اللحظة 
وإن مل . كل عسكري فلسطيني على عالقة بهذا احلادث يعتبر ميتاً: ، وأن تقول لنفسك إن احلرب هي احلرب"عادالً

  .ال جمال هنا أللعاب وسط. موتهيمت، فإنني أطلب تفسيراً لعدم 
  [.......]  

  
  هل يشمل ذلك شراء أسلحة أو إنتاجها بأنفسهم؟. حتدثت عن استخالص الدروس لدى الطرف الثاين أيضاً ■
. نحن نعلم أن لديهم قدرة معينة على إنتاج أسلحة بأنفسهم ـ وهي قدرة كانوا يمتلكونها قبل أن غادرنا املنطقة □

مستوى أعمال خراطة يدوية، على مستوى من يستطيع أن يخرط رشاش عوزي تنفجر سبطانته إنهم يعملون على 
ومن جهة أُخرى، نحن . مرجتالً، وربما بضع قنابل يدوية" كارل غوستاف"بعد إطالق بضع رصاصات، أو أن ينتج 
                                                 

 "أجرى الحديث أليكس فيشمان. 8و 6، ص 9/5/1979 ، الملحق األسبوعي،"يعوت أحرونوتيد. 
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ما يردّ على املدرعات ويمكنني أن أخمن أنهم يريدون أن يجلبوا . نعلم أنهم يحاولون تنظيم مشتريات يف اخلارج
  .لكن هذا بمثابة تخمين. اإلسرائيلية وطوافاتنا الهجومية

  [.......]  
  

  ؟"األمور بيديه ذسيأخ"هل تعتقد أن اجلمهور الفلسطيني احملبط  ■
وال شك . واجلهاد ـ مصلحة يف إشعال الشارع "حماس"ليس جلمهور عرفات ـ باستثناء جمموعات هامشية يف  □

وبحسب فهمي، فإنني أجد عندهم إرادة طيبة للتوصل إىل حياة . قّف املفاوضات يثقل على السلطةعندي يف أن تو
  .إن لديهم ما يخسرونه. فاملرء ال يتنازل بسرعة عما أجنز ـ وهم أجنزوا أموراً كثيرة. مشتركة معنا

  [.......]  
  .ة سلسلة من االعتداءاتال أتوقع حدوث انفجار إالّ إذا قرر عرفات إشعال الشارع، أو على خلفي  
  [.......]  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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