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شركة الرشق واوالده
»  للنقــــلــــيــــات  «

تعلن عن استعدادها لنقل البضائع والشحـــــن
 الى جــــميع مناطق الـــــبــــــالد 

> قسم خاص لترحيل البيوت
> > الشركة لديها تصريح لعبور املعابر من والى الضفة

> > >  اسعار وعروض للشركات واملؤسسات 
القدس - شعفاط

تلفون : 02-5321207 // 054-3925591
جوال : 0597-434867

بإدارة :جمعة صادق الرشق
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اعـــــالن شواغر وظيفية
تعلن شركة املصنوعات الورقية  والتي يقع مقرها في مدينة اخلليل 

عن رغبتها في توظيف الشواغر التالية:
1. الوظيفة: مدير مالي واداري

املؤهالت املطلوبة:
•درجة البكالوريوس على االقل في احملاسبة وإدارة األعمال 	

• سنوات في مواقع مشابهة. خبرة ال تقل عن 7	
•القدرة على التعامل مع مختلف برامج وتطبيقات احلاسوب ذات العالقة 	

•إتقان اللغة اإلجنليزية ) قراءة ، كتابة ، محادثة ( . 	
•القدرة على اعداد التقارير الفنية واالدارية. 	

2. مسؤول مبيعات
املؤهالت املطلوبة:

•على االقل درجة البكالوريوس في التجارة والتسويق. 	
• سنوات في مواقع مشابهة. خبرة ال تقل عن 5	

•القدرة على التعامل مع مختلف تطبيقات احلاسوب ذات العالقة. 	
•إتقان اللغة اإلجنليزية ) قراءة ، كتابة ، محادثة ( . 	

•حيازة رخصة قيادة سارية املفعول. 	

3. موظف تكنولوجيا معلومات
املؤهالت املطلوبة:

•درجة البكالوريوس في هندسة احلاسوب او تكنولوجيا املعلومات. 	
• سنوات. خبرة في املجال ال تقل عن 3	

•خبرة في مجاالت برمجة واعداد البرامج التي حتتاجها الشركة. 	
•خبرة في صيانة اجهزة احلاسوب. 	

•إتقان اللغة اإلجنليزية ) قراءة ، كتابة ، محادثة ( . 	

4. رئيس قسم اجلودة
املؤهالت املطلوبة:

•درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو إدارة اإلنتاج 	
• سنوات في مجال فحص اجلودة والتطوير خبرة ال تقل عن 5	

•القدرة على التعامل مع تطبيقات احلاسوب ذات العالقة. 	
•القدرة على تنفيذ عمليات الفحص املطلوبة في الصناعات الورقية. 	

•إتقان اللغة اإلجنليزية ) قراءة ، كتابة ، محادثة ( . 	

5. سكرتيرة الشركة
املؤهالت املطلوبة:

•درجة الدبلوم كحد أدنى في السكرتارية . 	
•خبرة ال تقل عن سنتني . 	

•القدرة على التعامل مع تطبيقات احلاسوب وخاصة برامج املكتب. 	
•السرعة في الطباعة . 	

•حتمل ضغط العمل . 	

على من تتوافر لديه الشروط املطلوبة للتقدم  الحدى هذه الوظائف ارسال السيرة الذاتية على 
االمييل: INFO@PIC.PS او الفاكس:2224068-  في تاريخ اقصاه:2010/09/30

- م
 )1

4(
 9/

إعالن توظيف19
منسق/ة إعالمي

مؤسسة أهلية فلسطينية، مقرها مدينة رام الله تعلن عن توفر شاغر لوظيفة منسق/ة  إعالمي 
للعمل لديها مع مالحظة أن العمل مكتبي وميداني. تعمل املؤسسة في مجال إنتاج ونشر املصنفات 
القصيرة،حيث تضم  التقارير واألفللالم  وإخللراج  إنتاج  والتوعية من خالل  التثقيف  الفنية لقصد  

املؤسسة وحدة  في مجال اإلنتاج اإلعالمي ،كما أن للمؤسسة برنامج  تلفزيوني حواري .

شروط ومهام الوظيفة 

درجة البكالوريوس تخصص مونتاج أو إعالم أو أي تخصص ذي صلة .  .1
إجادة العمل على برامج املونتاج ، والبرامج املساعدة:  .2

Adope Promire CS4,Adope Encore Cs4,Adope Onlocation,Adope Audition 

3.0,Adope After Effect CS3,Adope photoshop CS4,Adope Illustrator Cs2,Adope 

Dreamweaver  CS3,Adope In Design CS4,3Ds max  8.0,Maya 8.5,Corel  

DRAW,Ulead Video studio 8.0,Macromedia Flash 8.0
إعداد ومونتاج وإخراج التقارير املصورة واألفالم القصيرة.  .3

وضللع األفكار وكتابة السيناريو والتصوير وإجراء املقابالت.  .4
الصفحة  تغذية  في  الصحفية.واملساعدة  األخبار  االلكترونية،وكتابة  الشهرية  النشرة  كتابة   .5

االلكترونية)االنترنت( واليو تيوب .
إتقان اللغة اإلجنليزية قراءة وكتابة ومحادثة .    .6

القدرة على التنقل بني احملافظات،والزيارات امليدانية.  .7
القدرة على اإلبداع واالبتكار وتطوير العمل.  .8

أية مهام أخرى يكلف بها ضمن عمل املؤسسة.     .9
مالحظات

عدم  عن  مسبقًا  املؤسسة  وتعتذر  فقط.  الشروط  عليهم/ن  تنطبق  مبن  االتصال  يتم  سوف   .1
متكنها من االعتذار بشكل شخصي لكل من تقدم/ت بطلب توظيف. 

الطلب  مقدم/ة  قدرات  على  إطالع  على  معرفني  ثالثة  وهواتف  أسماء   C.Vتتضمن أن  يجب   .2
وخبراته/ا املهنية،وصورة شخصية حديثة للمتقدم/ة.

مساء  من  الرابعة  الساعة  حتى  وذلك   maylife88@hotmail.com امييل  على   C.V ترسل   .3
يوم اخلميس 2010/9/23. 

قناة مغلقة... تاريخ ملوكي!!
بقلم: سمدار بيري- »يديعوت احرونوت«

 ليس واضحا ما الذي حقا أزعج نزالء القصور امللكية في الرياض. املقال الشجاع "من 
يحتاج الى هذا؟" الذي ظهر مفاجأة في الصحيفة السعودية االكثر انتشارا ضد مبادرة بناء 
املسجد في »غراوند زيرو«، وضد الرئيس اوباما الذي أقر املشروع، أو املسلسل التلفزيوني 
الوهابية،  الساللة  انتقد مؤسس  والذي  العربية،  قناة  والغرب" في  "االسللالم  الفضائحي 
كمصدر للصورة املفزعة لالسالم؟. في احلالتني هناك توقيع اسم عبدالرحمن راشد، الذي 

هو، في نظري، كبير الصحفيني في العالم العربي اليوم.
بضع كلمات عن راشد: رجل اعالم منتصب القامة، اسلوب كتابته واضح، موجز، منفتح، 
الرئيس  فيها احملرر  كان  التي  الست  السنوات  الكبير. في  العالم  أمام  دونية  دون مشاعر 
لصحيفة "الشرق االوسط" واسعة االنتشار، جنح في ان يقود خطا جتديديا، جند كبار 
الكتاب لكتابة تقارير موضوعية، أنباء حصرية وقصص مثيرة. قبل خمس سنوات اخذ 
راشد ليقود قناة العربية نحو النفخ في قذالة "اجلزيرة" الكفاحية. وقد جنح في رفع 
قناته الى مسار سوي العقل، لدرجة انه حظي باالسم املنكر "العربية"، نوع من املتعاون مع 

البيت االبيض واصحاب القرار عندنا.
ولكن للحرب العنيدة التي تدور االن بني آيات الله االيرانيني وبني مئات )نعم، مئات( 
الثوري  املالكة السعودية توجد خطوط واضحة جدا حادة وحمراء. احلرس  امراء االسرة 
للسعودية،  املقدسة  املدن  في  االنغالق  متزمتو  وأمامهم  من طهران،  احلدود  يتجاوز  الذي 
ينطلقون الى صراع بقاء يسعى الى حتقيق االحتكار لالسالم الصحيح. في هذه املعركة 
كل الوسائل مشروعة: احملافظ اجلاهزة، خاليا االرهاب، املرتزقة، من سيخضع لبنان، من 
سيسيطر على دول اسالمية في افريقيا، من يخيف أكثر امارات النفط في اخلليج. وفي 
صورة  لتزيني  للسأم(  )املثير  احمللي  االعللالم  تربط  السعودية  احلللرب،  في  مثلما  احلللرب 
أكثر جللرأة: عرض  اوروبللا يكلف بتنفيذ مهمة  السعودية في  االعللالم بتمويل  املميزين. 

وجه غير رادع للمسلم ابن عصرنا.
راشد حاول استخدام قوته ومكانته الرفيعة الصالح العالم خرج بكلمات الذعة ضد 
املسجد في غراوند زيرو، وصف ابناء الطائفة الشيعية )آيات الله( بكلمات هادئة عن قصد 
السلبية. ولكن في حلظة معينة  وندم عن دور مؤسس مملكة عرش االسللالم في الصورة 
نفد صبر االمراء. العائلة امللكية في الرياض قررت ان تغلق في وجه الصحفي اجلريء كل 
االبواب: أصدرت حظرا على نشر مقاالته، قررت تنحيته عن كرسي مدير عام "العربية" 

وابعاده عن مراكز النفوذ.
راشد فهم فورا االشارة واعلن بان ال حاجة الى ارسال كتاب االقالة. مجموعة كبيرة من 
االعالميني الكبار في قناته هددوا باالستقالة في اعقاب املدير العام احملبوب. فضيحة 
اوباما. كان يخيل  الرئيس  أثارت تقطيبات جبني قلقة حتى لدى مستشاري  "العربية" 
أنه داخل سحب الهستيريا، تعود االسرة املالكة السعودية الى االنطواء على ذاتها، لتبني 

خطوط متطرفة. هذا بالضبط ما ال يحتاجه البيت االبيض االن.
االستقالة الصاخبة لراشد صمدت أربعة أيام عاصفة. كان هذا هو املوضوع في العناوين 
الرئيسة بعد أن اطلق مليونير "العربية" وليد ابراهيم، النار في كل صوب، واالمريكيون 
ضغطوا من خلف الكواليس. وتلقى راشد بالغا بالتوقف عن رزم امتعته، ولكن في نفس 
املزيد من حسابات  الوقت حتدثوا معه عن "اخطاء" وعن "تعديالت". ال أحد سيجري 

النفس دون أن يتلقى االذن.
لهذه القضية سجلت نهاية مؤقتة. راشد يعود بجناحني مرضوضني. في اللحظة التي 
ينكسر، سيأخذ احلقيبة وسيجد )بسهولة( مكانا جديدا. املال – السلطة السعودية ستجد 

له بديال دون عناء، ولعلهم منذ االن يبحثون عنه بكتمان.
ماذا نفهم من هذا احلدث؟ بان احلرب على حدود محور الشر ستوقع املزيد من الضحايا، 

وال سيما من االخيار واالكفاء. 

لللنلليللات بنيامني  الللتللخللملليللنللات  يللتللغللذى عللمللل 
أنه  من  الفلسطينيني  مع  احملللادثللات  في  نتنياهو 
يللصللافللح مللحللمللود عللبللاس ويللسللملليلله "شللريللكللي في 
احلكومة  رئيس  منزل  فللي  ويستضيفه  الللسللالم"، 
رموز  لكنها  رمللوز،  هللذه  الفلسطيني.  العلم  ويرفع 
مهمة كما كان رابني بالضبط مع الكوفية ورابني مع 

مالبس الل اس اس رموزا مهمة.
هلللذه األملللللور الللتللي يللقللوم بللهللا نللتللنلليللاهللو تللذكللر 
رابللني  عللن  نتنياهو  قللاللله  اللللذي  الفظيع  بللالللكللالم 
أقل كثيرا:  عندما صافح هذا ياسر عرفات بفرح 
االنللطللواءات"، "وبطل اخلللضللوع"، و "سقط  "بطل 
على الرأس"، و "يفقد عقله"، و "حكومة اسرائيل 
متكنه )أي عرفات( بعماها من حتقيق املرحلة األولى 
من خطته وهي إبادة الدولة اليهودية" – وهو يقف 
أمام اجلمهور الصارخ "رابني خائن" و "املوت لرابني" 
ماذا كان يقول  نعلم  أن  انتقاما". يثيرنا  و "نريد 
نتنياهو لو كان رابني هو الذي يستضيف محمود 

عباس في بيته.
بللديللال مللن "طللريللق  لللم يللقللتللرح نتنياهو قللط 
رابني". ولم يقترح قط مثال ضم املناطق، واالنفصال 
من جانب واحد او ترحيل الفلسطينيني. لم يقترح 
نتنياهو قط أي اقتراح محدد. ومع ذلك لم يعترف 
هو  يسير  كأمنا  الللذي  الطريق  بللأن  قللط  نتنياهو 

فيه اآلن هو "طريق رابللني"؛ وهو يسلك كأنه أول 
القدر  الفلسطينية. وعلى  الدولة  ابتدع فكرة  من 
نفسه، لم يتحمل نتنياهو قط املسؤولية عن شراكته 

الكبيرة في التحريض الذي سبق مقتل رابني.
عن  نتنياهو  مسؤولية  عللن  احلللديللث  ان  أعلم 
ومللقللولللة  كليشيه،  يللعللد  أصللبللح  الللتللحللريللض  ذللللك 
يسارية جوفاء، وأن الزمن الذي مضى جعل الصور 
تشحب واملسؤولية تنسى. لكن الزمن لم يجعل هذه 

املسؤولية غير ذات صلة بل العكس.
يستعمل  أن  هللو  اآلن  نتنياهو  يفعله  مللا  ألن 
ببساطة رموز "طريق رابني". ليس هو األول على 
التحقيق؛ فمنذ مقتل رابني استعمل جميع رؤساء 
يفعلوا  أن  غير  من  رمللوزًا  لنا  كانوا  ممن  احلكومة 
الشيء نفسه وسببوا لنا أضرارا فقط. لكن عندما 
بسبب  حللقللا.  يللطللاق  ال  فللانلله  هللذا  نتنياهو  يفعل 
نصيبه من التسلسل الذي سبق مقتل رابني، وألنه 
يوجد احتمال حسن أن يكون يفعل هذا في سخرية 

بصفته وسيلة الحراز زمن حكم هادىء.
األقل  على  اجللسات  محضر  أجللل  فمن  وهكذا 
يجب أن نقول إنه في ضوء استعمال نتنياهو االن 
لرموز "طريق رابني"، تلقى عليه مسؤولية أن يكفر 

عن أفعاله في ذلك الوقت.
أدنى قدر يستطيع نتنياهو أن يفعله للتكفير 

زمن غفران
بقلم: ميراف ميخائيلي 

 »هآرتس«

عن الظلم الذي سببه لدولة اسرائيل بالتحريض 
على رابللني هو أن يفعل ما كان رابللني في الطريق 
الى فعله آنذاك. طريقته الوحيدة للتعويض عن 
واالنطواء  واخلوف  واملوت عبثا،  الضائعة،  السنني 
احلللني هو  ذلللك  آنلللذاك ومنذ  الللذي فرضه علينا 
أن يفعل هذا الشيء األساسي الذي لم يقترح قط 

بديال منه وهو اتفاق سالم مع الفلسطينيني.
قليل هم الناس الذين يحظون بفرصة تصحيح 
ظلم أحدثوه كهذا. ليس واضحا ماذا فعل نتنياهو 
الللذي حظي بذلك، وليس واضحا هل يعلم كيف 

يفعل ذلك.
يستطيع كي يساعد نفسه أن يتذكر التأييد 
اتفاق  على  وقع  عندما  لرابني  كان  الللذي  العظيم 
الللتللي كللانللت للجمهور.  املللدهللشللة  اوسلللللو، والللنللشللوة 
يتصرف املجتمع والقيادة في اسرائيل منذ مقتل 
وهذا  رابللني  لهم  قتلوا  الفلسطينيني  وكللأن  رابللني 
فلسطني،  علم  جانب  الى  بيبي،  إن  صحيح.  غير 
فرصة ممتازة لتذكر كيف بلغنا هذا الوضع، وأن 

نغلق الدائرة.

النووي االيراني... نافذة فرص للهجوم
بقلم: عوديد تيرا
عميد احتياط 
 »اسرائيل اليوم«

 توجد دولة اسرائيل منذ زمن بعيد امام معضلة باتت االن واجبة القرار السريع: مهاجمة 
البنية التحتية النووية في ايران او التسليم بايران نووية.

حقيقة معروفة هي انه في السنة االخيرة اجتازت ايران عدة خطوط اعتبرت حمراء )هكذا 
على االقل تقررت قبل أن يتم اجتيازها(.

وحسب ما هو معروف، فان ايران خصبت اليورانيوم بكميات تسمح ببناء قنبلتني نوويتني )وان 
لم يكن مبستوى التخصيب العسكري(، وجنحت في الوصول الى مستوى تخصيب مبعدل 20 في 
املائة. لدى ايران االف اجهزة الطرد املركزي وكل سنة تضاف االف اجهزة الطرد املركزي اجلديدة. 
املفاعل في بوشهر مت تشغيله مؤخرا وايران ال تتردد في توسيع البنى التحتية النووية علنا، 
وميكن التقدير بانها رمبا ايضا في االعمال اخلفية. ويكمل االيرانيون ترسانة الوسائل القتالية 

للصواريخ املالئمة حلمل سالح نووي )منظومات كهذه توجد قيد التطوير واالنتاج(.
ايا من هذه السياقات ال يعمل في صاحلنا. املعركة الدبلوماسية التي اتبعت ضد ايران ليست 
ناجعة وال يبدو أنها ستصبح ناجعة في املستقبل. العقوبات التي اقرت هي عمليا رمزية وليست 
حقيقية. ويبدو انه لن يكون اجماع حول انتهاج عقوبات فاعلة، وال يبدو ان الواليات املتحدة 

ستفرض عقوبات متنع وصول النفط املكرر الى ايران بحصار بحري او بوسيلة اخرى.
يواصل االيرانيون كسب الوقت ويخدعون العالم الغربي الساذج، وعلى رأسهم الرئيس االمريكي 
براك اوباما. مواقف الغرب تتآكل كل الوقت وال تؤثر على احلكم وعلى القرارات في ايران. االنسحاب 
من العراق يخلق في ارجاء العالم احساسا بان امريكا ضعفت وان تصميمها يتبدد. في هذه اللحظة 

ميكن التقدير بان في نهاية املطاف اوباما لن يهاجم البنية التحتية النووية االيرانية.
حول  بالقرار  التلبث  مواصلة  ميكن  ال  آنفا،  وصفتها  التي  والسياقات  احلقائق  الى  استنادا 
ايللران  نقبل  أم  ايللران  سنهاجم  كنا  اذا  نقرر  أن  علينا  االيللرانللي.  النووي  مسألة  ملعاجلة  سبيلنا 

النووية كحقيقة ناجزة.
قللدرة على مهاجمة  أمللرا ال يطاق. اليللران  التسليم بايران نووية يشكل  أن في نظري،  غير 
اسرائيل، وقد صرحت برغبتها في ذلك. والتاريخ يدل على ان خليط القدرة واالرادة هو صيغة 

الن يحصل االمر، أي اذا لم نعمل.
قلت ذلك في املاضي، كتبته، اما االن فيجب تأكيد الرسالة والقول بوضوح – يجب الهجوم. 

ليس الن هذه مهمة سهلة بل النه ال مفر.
من املهم التشديد االن على ان التوقيت الكامل هو شهر تشرين االول، قبل االنتخابات للكونغرس 
في امريكا وذلك ايضا الن اخلطوات العقابية املرتقبة ضد اسرائيل، عشية االنتخابات في الواليات 

املتحدة، ستكون محدودة، هذا اذا كانت اصال.
بعد انتخابات تشرين الثاني سنحصل على ما يبدو )هذا ما آمل به( على كونغرس جمهوري 

كفيل بان يسندنا بل ومواصلة الهجوم في كل ما يتعلق باثاره.
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في 28 ايلول 2000 زار اريك شارون، زعيم 
املللعللارضللة فللي حينه احلللرم الللقللدسللي. حدث 
للشريك  يكفي  كلللان  ظللاهللرا،  بلللال  ذي  غلليللر 
عرفات كي ينزل بشكل رسمي من علو حمامة 

سالم اوسلو.
قللبللل عللشللر سلللنلللوات بللالللضللبللط انللدلللعللت 
انللتللفللاضللة االقلللصلللى بللكللل قلللوتلللهلللا. اجللليللش 
االسرائيلي رد وفقا الوامر "العلو والهبوط"، 
االرض اشتعلت، بينما في بيت رئيس الوزراء، 
ايهود باراك، جربوا كل سبيل ممكن للتمسك 
بللقللرنللي امللللذبلللح الللدبلللللومللاسللي. فلللي اجللليللش 
االسرائيلي وصفوا ذلك، حسب كتب نظرية 
موضع  )تعبير  محدودة"  "مواجهة  القتال، 
بللني جيش  خللالف عللن حللرب غير متماثلة 
منظمة   – وبللني العللب ضعيف  وقللوي  كبير 
اثبت  وبالفعل  عصابات(.  حرب  او  ارهابية 
قيدت  السياسية  الللقلليللادة  نفسه:  التعبير 

ردود فعل اجليش.
يللدور  احلللديللث  بللان  للفهم  وقتا  استغرق 
عن حرب، باراك لم يفهم ذلك حتى حلظته 
االخللليلللرة علللللى كللرسللي رئلليللس اللللللللوزراء. امللا 
الفعل بشكل  الللذي حل محله، سريع  شللارون 
للقلق. في اجليش  عام، فسكت ببطء مثير 
يوفر  أن  به  يفترض  كان  الللذي  االسرائيلي، 
القدمية،  املفاهيم  مبللوجللب  عملوا  االملللن، 
ال  ميسوا  ال  كللي  الطوعية،  القيود  مبوجب 

سمح الله بفرض استئناف السالم.
وبللالللذات رجلللال الللشللارع، الللذيللن ال قللدرة 
و  الشاملة"  الللى "الللصللورة  الللوصللول  لهم على 
"جملة االعتبارات" وباالساس الى "امور ترى 

من هناك ال ترى من هنا"، فهموا الواقع دون 
التلوي في التعابير واالصطالحات. نوع من 
الفهم الولئك الذين وجدوا أنفسهم يخافون 
اخلروج من البيت، السفر في الباص، الذهاب 

الى املطعم او املجمع التجاري.
اسرائيل  املفكرين" في  من داخل "دوائللر 
انللدلللع جللللدال شللديللد حلللول مللسللألللة اذا كللان 
ارخاء اللجام عن اجليش سيحل املشكلة. هل 
سيتغلب اجليش على ارهاب االنتحاريني، هل 
ارهابية  ملنظمة  التصدي  على  قللادر  اجليش 
للليللس لللهللا خللطللوط جبهة وجللبللهللة داخللللليللة، 
حللرب.  وقللوانللني  اخالقية  معايير  لها  ليس 
من جهة ما من املتراس كان هناك من طالب 
بالقتال بكل القوة. البارزون بينهم هم رجال 
الذين هتفوا "دعوا اجليش  مجلس "يشع" 
وقف  اخرى  جهة  ومن  ينتصر".  االسرائيلي 
مللؤيللدو اوسلللللللو، يللجللدون صللعللوبللة فللي قبول 
توفي  السلمية،  املسيرة  أن سيدهم،  حقيقة 
السالم  محبة  كانت  وملللا  مللوجللودا.  يعد  ولللم 
ليست تبريرا منطقيا كافيا لتقييد اجليش 
االسرائيلي، حبذا مؤيدو املفاوضات بكل ثمن 
نحن  االمللر.  كي يشرحوا  العسكرية  املبررات 
نوجد في حرب ال ميكن االنتصار فيها، شرح 
أحد احملللني. في اجليش االسرائيلي يعرفون 
بانه ال يوجد حل عسكري لالرهاب كتب آخر. 
ال يوجد حل عسكري، شرح عمرام متسناع 
متناوال شعار مجلس "يشع". ومعهم كثيرون 
وطيبون آخرون ادعوا بان السبيل الوحيد هو 

املفاوضات بكل القوة.
يتأثر  لم  الذي  بعرفات،  فاذا  املصير  أراد 

عشر سنوات على االنتفاضة... 

عندما سمح السياسيون للجيش االسرائيلي باالنتصار
بقلم: يوعز هندل

 »يديعوت احرونوت«
علللللى نللحللو خلللاص مبلللطلللاردة اللللسلللالم، صعد 
أعمال االرهاب الى أن في شهر "اذار الرهيب" 
العملية  نتائج  مللع صللدور   ،2002 الللعللام  مللن 
السياسية  القيادة  بارك، سمحت  فندق  في 

للجيش االسرائيلي باالنتصار.
قلليللود اللللدخلللول اجلللغللرافلليللة نللزعللت في 
حللملللللة "اللللسلللور اللللواقلللي". وحللللدات اجليش 
االسرائيلي دخلت مناطق أ، الى داخل معاقل 
االرهاب للسلطة الفلسطينية. وسمح بتنفيذ 
اعتقاالت في عمق املنطقة واتبعت تصفيات 
مللركللزة ضللد قللللادة االرهللللللاب. االف االيللللادي 

العملياتية أفرغت املاء من برميل االرهاب.
النتائج ميكن ان ترى باالرقام: اذا كان في 
عندما  السلبية(،  اللللذروة  )فللي   2002 العام 
االرهللاب،  على  االنتصار  ميكن  ال  بانه  اعلن 
عملية   53 في  معظمهم  مواطنا،   232 قتل 
انللتللحللاريللة وقللعللت فللي أرجلللاء الللبللالد، فانهم 
كانت هناك عمليتان  وفي 2008  في 2007 
انللتللحللاريللتللان فللقللط – واحللللدة فللي كللل سنة. 
انتحاريني  دون  االخلليللرتللني  السنتني  وفللي 

متفجرين.
عالم  فللي  متملص  مفهوم  هللو  االنللتللصللار 
احلروب الصغيرة. وهو دوما مؤقت، موضعي 
فان احلقيقة  اذا سألتموني،  وغير مضمون. 
بللانللي أجتلللول مللع أطللفللالللي فللي سلللوق محنيه 
يللهللودا دون خللللوف، بللعللد عللشللرات سللنللوات، 

فمعناها االنتصار.


