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 .0صحيفة يروشاليم :عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية شرق القدس
القدس المحتمة  -سما :قالت أسبوعية «يروشاليـ» العبرية إف استنفا اًر يسود سوؽ العقارات في مستوطنات
القدس المحتمة مع اقتراب انتياء موعد تقديـ عطاءات لبناء  391وحدة سكنية جديدة ،فيما يخطط لبناء
 3011وحدة جديدة في مستوطنات عدة في المدينة.
وكانت الحكومة اإلسرائيمية صادقت قبؿ  1أشير عمى تسويؽ أراض إلقامة ىذه المساكف ،ومف المقرر
انتياء تاريخ تقديـ العطاءات غداً.
ووفقاً لتقارير المقاوليف ،وجد اىتماـ كبير تجاىيا ،إذ قدمت عطاءات كثيرة بسبب عدـ تسويؽ أر ٍ
اض كثيرة
خالؿ الفترات األخيرة ألسباب سياسية.

التاريخ :األحد 0211/12/11

العدد1225 :

ص1

وتتناوؿ العطاءات إقامة  011وحدة سكنية في مستوطنة «غيمو» ،و 131وحدات في مستوطنة «جبؿ ابو
غنيـ» ،و 381وحدة في مستوطنة «بسغات زئيؼ» ،و 309وحدة في مستوطنة «افرات» و 91وحدة في
مستوطنة «معاليو ادوميـ» ،و 13وحدة في مستوطنة «بيتار عيميت».
وقالت األسبوعية إف الحكومة االسرائيمية انتيجت حتى آب الماضي سياسة «تجميد ىادىء» لتسويؽ
االراضي في المستوطنات القائمة خمؼ «الخط االخضر» في الضفة ،وذلؾ كجزء مف مجيودات تحريؾ
المفاوضات مع الفمسطينييف .ولـ تصادؽ الحكومة في ىذا االطار عمى تسويؽ  1011وحدة سكنية في
القدس الشرقية رغـ وجود مخططات بناء جاىزة .لكف بعد بدء المفاوضات ،قررت الحكومة المصادقة
بصورة تدريجية عمى إقامة مئات مف الوحدات السكنية في القدس العربية ،وينتظر سوؽ العقارات في
المستوطنات اصدار عطاءات أخرى لمخططات بناء جاىزة.
ومف ىذه العطاءات إقامة  3011وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «رمات شمومو» .وكانت شركة
«بأموناه» شاركت بتقديـ العطاءات األخيرة ،عمماً اف ىذه الشركة تختص بالبناء لمجميور الديني في
المدينة.
وتعمؿ الشركة في ىذه األياـ عمى إقامة جمعية لشراء مركز لقطع اراضي في «ىار حوما (جبؿ ابو غنيـ)
بيدؼ بيع المساكف بأسعار متدنية جداً بالمقارنة مع اسعار السوؽ ،وفؽ األسبوعية.
وقاؿ نائب المدير العاـ لقسـ التسويؽ في الشركة رونف فيؿ« :إذا فازت الجمعية بالعطاء ،فسيعني ىذا بيع
الوحدات السكنية بسعر يقؿ بنسبة  10في المئة عف اسعار السوؽ ،وال شؾ اف بيذا االسموب ستظير
مجموعات شراة بأسعار منخفضة».
الحياة ،لندن0211/12/11 ،
 .2السمطة تنفي نقميا رسالة من أمير قطر إلى الرئيس السوري
راـ اهلل  -وفا :نفت الرئاسة امس ما نشرتو جريدة السفير المبنانية حوؿ رسالة مف أمير قطر الشيخ تميـ
نقميا مبعوث الرئيس محمود عباس ،إلى الرئيس األسد ،تعبر عف الرغبة بتمطيؼ األجواء مع دمشؽ.
وطالبت الرئاسة ،وسائؿ اإلعالـ "االلتزاـ بمعايير المصداقية والشفافية وتوخي الدقة عند نشرىا ليذه األنباء
الممفقة ،التي ال تخدـ أي مصمحة وطنية بؿ تخمؽ حالة مف البمبمة وسط ما يجري مف أحداث مؤسفة في
العالـ العربي ،خاصة اف موقؼ الرئيس والقيادة الدائـ ىو عدـ التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية،
ومع حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا ،والسعي الى كؿ ما مف شأنو تخفيؼ المعاناة عف أبناء شعبنا
الفمسطيني الالجئيف في سورية".
األيام ،رام اهلل0211/12/11 ،
لحث قادتيا عمى المضي في مقاطعة المستوطنات
 .3عباس يبدأ جولة أوروبية غدا ّ
راـ اهلل  -لندف :مف المتوقع أف يبدأ الرئيس الفمسطيني محمود عباس ،غدا (االثنيف) ،جولة أوروبية تشمؿ
ثالث دوؿ يحث خالليا القادة األوروبييف عمى المضي قدما في قرار االتحاد األوروبي بفرض قيود بشأف
التعامؿ مع المستوطنات اإلسرائيمية.
ويبدأ عباس جولة خارجية تشمؿ كال مف ألمانيا وايطاليا وبمجيكا ،يركز خالليا عمى تطورات مفاوضات
السالـ مع إسرائيؿ ومستجدات األوضاع في منطقة الشرؽ األوسط ،حسبما أوردتو وكالة األنباء األلمانية.
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وقاؿ مصدر في الرئاسة الفمسطينية إف القرار األوروبي بشأف المستوطنات سيشكؿ أولوية في مباحثات
عباس ،بالنظر إلى أىميتو القصوى لدى الفمسطينييف في تشكيؿ ضغط دولي لوقؼ االستيطاف.
وذكر المصدر أف القيادة الفمسطينية ترى في التوجييات األوروبية «تطو ار ميما عمى صعيد الموقؼ الدولي
المناىض لالستيطاف ومخاطره ،فيما يتعمؽ بفرص تحقيؽ السالـ العادؿ في المنطقة».
ويتوقع أف تطبؽ التوجيات األوروبية بشأف المستوطنات اإلسرائيمية في موعدىا ،مطمع العاـ المقبؿ.
وتحظر التوجييات التي أصدرىا االتحاد األوروبي قبؿ أسابيع ،عمى جميع الدوؿ األعضاء فيو والبالغ
عددىا  18دولة ،التعاوف مع جيات حكومية ،وخاصة في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية وشرقي
القدس.
كما تحظر التوجييات تمويؿ ىذه الجيات في المستوطنات أو تقديميا منحا أو جوائز أو ىبات إلجراء
بحوث عممية ،وتؤكد ضرورة أف يشمؿ أي اتفاؽ مستقبمي مع إسرائيؿ بندا يحدد أف المستوطنات ليست
جزءا مف دولة إسرائيؿ السيادية ،وليذا ال تشكؿ جانبا مف االتفاؽ.
واعتبرت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي ،أف التوجييات األوروبية «تشكؿ
تطو ار ميما في طريقة تعامؿ االتحاد األوروبي مع االحتالؿ اإلسرائيمي ،وترجمة مواقؼ وبيانات االتحاد إلى
ق اررات فعالة وخطوات ممموسة».
وحثت عشراوي بقية دوؿ العالـ ،عمى التعامؿ مع إسرائيؿ بمنطؽ االتحاد األوروبي ذاتو ،معتبرة أنو «حاف
الوقت لدوؿ العالـ أف تصؿ إلى استنتاجات بضرورة تحويؿ االحتالؿ إلى مشروع مكمؼ ،وليس مصدر ربح
إلسرائيؿ».
الشرق األوسط ،لندن0211/12/11 ،
 .4عباس زكي :أوضاع المخيمات الفمسطينية في سوريا كارثية
عماف  -كماؿ زكارنة :بحث مبعوث الرئيس الفمسطيني محمود عباس عضو المجنة المركزية لحركة فتح
عباس زكي مع الرئيس السوري بشار االسد في دمشؽ اوضاع الالجئيف والمخيمات الفمسطينية في سوريا
في ظؿ االحداث الجارية ىناؾ وخاصة مخيـ اليرموؾ.
وقاؿ زكي لػ"الدستور" امس في عماف اف اوضاع المخيمات والالجئيف الفمسطينييف في سوريا كارثية فيـ
يعيشوف اوضاعا قاسية جدا ،مبينا اف االعداد القميمة المتبقية في مخيـ اليرموؾ المحاصر لـ يتمكنوا مف
المغادرة ألسباب أمنية وانيـ يبحثوف عف فتوى دينية تجيز اكؿ لحوـ البشر بسبب عدـ وجود الغذاء.
وقاؿ انو بحث مع الرئيس االسد االوضاع المأساوية التي تعيشيا المخيمات الفمسطينية بسبب احتالليا مف
بعض قوى المعارضة والسبؿ الكفيمة بتقديـ العوف والمساعدات الغذائية والدوائية لالجئيف الفمسطينييف وفتح
ممرات انسانية امنة اليصاؿ تمؾ المساعدات وتمكيف الالجئيف مف الحركة باماف والحفاظ عمى المخيمات
بصفتيا القائمة ،مشي ار الى اف المؤامرة تشمؿ المخيمات وتيدؼ الى تحويميا الى احياء واسقاط حؽ العودة
لالجئيف الفمسطينييف وىذا ما ال نقبؿ بو نحف واالشقاء في سوريا.
الدستور ،عمان0211/12/11 ،
 .5تقرير :اجتياحات االحتالل تحرج السمطة وتيدد التعاون األمني باالنييار
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راـ اهلل :ال تتردد قوات جيش االحتالؿ “اإلسرائيمي” في تنفيذ االجتياحات العسكرية لممدف الفمسطينية التي
تقع أغمبيتيا تحت سي طرة قوى أمف السمطة الفمسطينية ،في حيف تتواصؿ ىجمات المستوطنيف عمى القرى
والبمدات في المناطؽ المصنفة “سي” حسب اتفاقيات أوسمو ،ما يضع السمطة وقيادة أجيزتيا األمنية في
موقؼ محرج أماـ أغمبية الجميور الفمسطيني .
وال يتوقؼ األمر بالنسبة لمقيادة الفمسطينية عند مستوى اإلحراج مما تقوـ بو قوات االحتالؿ مف عمميات
عسكرية في عمؽ مدف الضفة الغربية ،وتسييؿ وحماية ىجمات المستوطنيف عمى المواطنيف العزؿ في
الريؼ الفمسطيني ،واستيداؼ الجوامع والمقدسات اإلسالمية ،كما يحدث في المسجد األقصى ،بؿ إف القيادة
الفمسطينية تؤكد أف ىذه الممارسات “اإلسرائيمية” ستؤدي في حاؿ استمرارىا إلى انييار التعاوف األمني بيف
الجانبيف .
الرئيس الفمسطيني محمود عباس ،تحدث بصراحة األسبوع الماضي في لقاء جمعو مع برلمانييف
“إسرائيمييف” في مقر الرئاسة في راـ اهلل ،حينما أشار إلى مخاطر استمرار عمميات االجتياح لممدف واطالؽ
العناف لممستوطنيف لتنفيذ اعتداءاتيـ عمى ممتمكات وأراضي المواطنيف واستيداؼ دور العبادة والمساجد
واقتالع وحرؽ األشجار المثمرة  .وأكد عباس التزاـ السمطة بالتعاوف األمني  %311والنتائج كانت %311
لكف استمرار الممارسات “اإلسرائيمية” تمؾ ،قد يؤدي إلى فقداف السيطرة واضعاؼ التعاوف األمني ،في إشارة
واضحة إلى أف ممارسات “إسرائيؿ” قد تقود إلى انييار التعاوف األمني بيف الجانبيف وعودة األمور إلى
مربع الفوضى األمنية .
ورغـ نجاح قوى األمف الفمسطينية في إحكاـ القبضة األمنية عمى المدف وانياء ما يعرؼ ب “الفوضى
األمنية” وانياء ظاىرة المجموعات المسمحة ،إال أف ما تقوـ بو قوات االحتالؿ والمستوطنوف مف ممارسات
وانتياكات قد يدفع األمور إلى حافة االنييار األمني الشامؿ ،خاصة في ظؿ تنامي الغضب الشعبي
ومشاعر اإلحباط لدى الفمسطينييف الذيف يعيشوف في مناطؽ “سي” التي تقع تحت السيطرة األمنية
لالحتالؿ ،وتتعرض لمعديد مف ىجمات المستوطنيف دوف أف تتمكف األجيزة األمنية مف العمؿ أو االنتشار
في تمؾ المناطؽ التي يعيش فييا نحو  %31مف سكاف الضفة  .وشيدت مناطؽ “سي” في اآلونة األخيرة
وقوع العديد مف عمميات استيداؼ جنود االحتالؿ ومستوطنيو ،ما دفع مسؤوليف “إسرائيمييف” إلى تحميؿ
الجانب الفمسطيني المسؤولية بسبب ما وصفوه بالتحريض عمى العنؼ ،في حيف رفضت السمطة
الفمسطينية بشدة ىذه االتيامات ،وقاؿ مسؤولوف رسميوف فييا إف “إسرائيؿ” تدفع األمور نحو التوتير
والتصعيد األمني لميروب مف االستحقاقات السياسية.
وحس ب تقرير المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف في (ـ ،ت ،ؼ) ،الذي صدر أمس،
حوؿ اعتداءات االحتالؿ ومستوطنيو خالؿ األسبوع الماضي ،فإف كافة المناطؽ الفمسطينية شيدت تصعيداً
غير مسبوؽ مف قبؿ المستوطنيف (عصابات دفع الثمف) عمى المواطنيف الفمسطينييف وممتمكاتيـ في
الضفة ،متيماً االحتالؿ وحكومتو وعمى رأسيا بنياميف نتنياىو بتغذية االعتداءات ،في حيف يواصؿ
المستوطنوف عربدتيـ في باحات المسجد األقصى.
الخميج ،الشارقة0211/12/11 ،
 .6حماس تح ّذر االحتالل من إقامة كنيس ييودي في المسجد األقصى
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ومتطرفيو مف إقامة "كنيس ييودي" عمى أرض المسجد
غزة :ح ّذرت حركة "حماس" االحتالؿ الصييوني
ّ
األقصى ،مؤكدة ّأنيا "جريمة صييونية ومحاولة يائسة لف تفمح في طمس معالمو".
متطرفة لمخطط
وقالت الحركة في بياف صادر عف مكتبيا اإلعالمي ،تعقيباً عمى اقتراح جماعات صييونية
ّ
إقامة "كنيس ييودي" عمى ُخمس مساحة المسجد األقصى المبارؾَّ ،
"إننا في حركة حماس نح ّذر االحتالؿ
بأي جزء مف أجزاء المسجد األقصى"،
ومتطرفيو مف اإلقداـ عمى تنفيذ ىذا المخطط الخطير أو المساس ّ
ّ
مشيرة إلى أف "االعتداء عمى األقصى ومحاوالت تقسيمو زمانياً ومكانياً جريمة كبرى وخط أحمر لف يسمح
وصد
شعبنا بتجاوزه ،وجماىير شعبنا الفمسطيني والمرابطوف في األقصى قادروف عمى كبح جماح االحتالؿ
ّ
عدوانو وجرائمو ضد المقدسات".
وأضافت" :إنَّنا إذ نؤ ّكد َّ
أف مخططات االحتالؿ في تيويد األقصى ما ىي إالّ محاوالت يائسة لف تفمح في
الرباط في المسجد األقصى
فرض أمر واقع أو طمس معالمو ،لندعو جماىير شعبنا الفمسطيني إلى ّ
التصدي لمخططات االحتالؿ ضد األقصى والمقدسات ،كما ندعو شعوب وقادة الدوؿ العربية واإلسالمية
و ّ
التحرؾ العاجؿ لوضع
تحمؿ مسؤولياتيـ التاريخية و ّ
ومنظمة التعاوف اإلسالمي وجامعة الدوؿ العربية إلى ّ
ٍّ
حد لجرائـ االحتالؿ ضد األقصى والمقدسات".
المركز الفمسطيني لإلعالم0211/12/10 ،
 .7عزت الرشق :المفاوضات بين السمطة واالحتالل مصيرىا الفشل
َّ
أف المفاوضات
الرشؽ ّ
بيروت :أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عزت ّ
الجارية بيف السمطة الفمسطينية واالحتالؿ اإلسرائيمي لف ُيكتب ليا النجاح ،ألنيا مؤسسة خارج االجماع
الوطني الفمسطيني.
وقاؿ الرشؽ في تصريحات لو اليوـ األحد ( )31|31عمى حسابو الشخصي في موقع التواصؿ االجتماعي
عي يرفضو شعبنا ...وىذا
"فيسبوؾ" 9" :أشير مفاوضات لف يكوف مآليا إالّ اإلجياض أو مولود غير شر ّ
مصي حتمي لكؿ مشروع يؤسس خارج اإلجماع الوطني".
واستنكر الرشؽ استمرار التنسيؽ األمني بيف االحتالؿ والسمطة بالرغـ مف مواصمة االحتالؿ تيويد القدس،
المتطرفيف الصياينة "كنيس ييودي" يبتمع ُخمس مساحة األقصى المبارؾ ..وأحالـ
وأردؼ قائالً" :أحالـ
ّ
السمطة والمفاوضيف :تعزيز التنسيؽ األمني ومالحقة المقاومة والمقاوميف ومنع اندالع انتفاضة ثالثة؟!"،
عمى حد تعبيره.
قدس برس0211/12/11 ،
 .8قيادي في "الشعبية" يدعو الستراتيجية فمسطينية شاممة بديالً عن التسوية والمفاوضات
راـ اهلل :دعا عضو المجنة المركزية لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف رائد حسنيف إلى ضرورة البحث بشكؿ
جدي عف البدائؿ الحقيقية لعممية التسوية والمفاوضات ،التي وصفيا بأنيا "كارثية".
وأشار حسنيف إلى أف ذلؾ يكوف عبر "صوغ استراتيجية وطنية كفاحية شاممة ينضوي تحتيا جميع القوى
والفصائؿ الفمسطينية ،تستطيع مف خالليا إدارة الصراع مع االحتالؿ ،وتعيد القضية الفمسطينية إلى
المؤسسات الدولية مف أجؿ التنفيذ السريع لق اررات الشرعية الدولية ،والذىاب إلى محاكـ الجنايات الدولية
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واالستفادة مف االنتصار في األمـ المتحدة وانتزاع عضوية دولة فمسطيف فييا مف أجؿ محاكمة االحتالؿ
وقادتو عمى جرائمو بحؽ الشعب الفمسطيني".
وطالب حسنيف في تصريحات لو اليوـ األحد ( )31|31بضرورة استغالؿ حالة التضامف مع الشعب
الفمسطيني في العالـ ،والحالة الشعبية العربية مف أجؿ مواجية االحتالؿ ،ونقؿ رسالة الشعب الفمسطيني
السامية وحقو في أرضو لجميع أنحاء العالـ ،وقاؿ حسنيف" :إف شعبنا الفمسطيني قادر عمى المحافظة عمى
انتفاضتو رغـ كؿ ىذه الظروؼ وغيرىا ،واف كؿ محاوالت إجياضيا ستبوء بالفشؿ ،والضفة ال زالت
متمسكة حتى اآلف بشعمة االنتفاضة واف خفت نوعاً ما".
قدس برس0211/12/11 ،
 .9حواتمة :المفاوضات بدون مرجعية ووقف االستيطان عقيمة والبديل مرجعية ورعاية الشرعية الدولية
القاىرة -صالح جمعة:قاؿ القائد الفمسطيني نايؼ حواتمة في حوار مع القدس دوت كوـ ،نحف ندخؿ
مفاوضات وراء مفاوضات مف دوف الزاـ اسرائيؿ بق اررات الشرعية الدولية ومرجعية ق اررات الشرعية الدولية
ورعاية الدوؿ الخمس دائمة العضوية بمجمس األمف ومؤسسات األمـ المتحدة؛ بينما اسرائيؿ تدخؿ بيذه
المفاوضات بدوف مرجعية ق اررات الشرعية الدولية وعميو المفاوضات ىي مرجعية نفسيا؛ وال تتوقؼ اسرائيؿ
دقيقة واحدة في استثمار متصاعد في عمميات تيويد القدس وفي عمميات التوسع االستيطاني االستعماري
في الضفة الفمسطينية ،عاـ  91عندما جرى توقيع اتفاؽ اوسمو كاف مجموع المستوطنيف في القدس والضفة
الفمسطينية وقطاع غزة ال يتجاوز  31.111الؼ اآلف نيب األرض لممستوطنيف في القدس العربية المحتمة
عاـ  33عددىـ  111الؼ أي أكثر مف عدد ابناء البالد في القدس العربية المحتمة ىذا اوالً.
وثانياً :المستوطنوف االسرائيميوف االف في الضفة الفمسطينية قاربوا  011الؼ ،وحكومة نتنياىو تسعى خالؿ
واليتيا الحالية اف توصميـ إلى مميوف عمى بعضيـ بعضاً خالؿ سنتيف إلى ثالث سنوات.
لذلؾ اقوؿ نحف نذىب الى مفاوضات مستأنفة بدوف مرجعية ورقابة دولية وبانفراد اميركي منحاز إلى حد
كبير السرائيؿ،
ولذلؾ (وزير الخارجية جوف) كيرى الذي قدـ "تفاىمات" عف المفاوضات بحديثو إلى أعضاء الكونغرس قاؿ
انو عمى ثقة أف اسرائيؿ ستنجح بضـ  %80مف المستوطنات الجارية بالضفة الفمسطينية فضالً عمى ذلؾ
القدس ،فاسرائيؿ تصر عمى اف القدس موحدة عاصمة ابدية السرائيؿ ،وفضالً عف ذلؾ الالجئيف ،ال مجاؿ
لمبحث في ممؼ الالجئيف عمى قاعدة قرار األمـ المتحدة ،390
ولذلؾ قمت نحف أماـ طريقيف :طريؽ مفاوضات بدوف مرجعية ،المفاوضات ىي مرجعية نفسيا ألف اسرائيؿ
ال تزاؿ ضد ق اررات الشرعية الدولية وألف االمريكاف ال يضغطوف عمى اسرائيؿ عند ق اررات الشرعية الدولية،
وآخر مثاؿ عمى ذلؾ المفاوضات المستأنفة ،كيرى قدـ رسالة لألخ أبو مازف قاؿ فييا اف "الواليات المتحدة
األمريكية ترى اف المفاوضات ستكوف عمى حدود عاـ 33؛ مع تبادؿ األراضي" ،ثـ قدـ رسالة اخرى إلى
نتنياىو لـ يأتي ابداً عمى ذكر  ،33وقاؿ "إف المفاوضات يجب اف تأخذ الوقائع التي جرت عمى األرض
بعيف االعتبار" مراعاة السرائيؿ.
القدس ،القدس0211/12/11 ،
 .01جمال نزال :توجييات االتحاد األوروبي "تطو ار ميما" في مناىضة االستيطان
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لندف :اعتبر جماؿ نزاؿ المتحدث باسـ حركة «فتح» التي يتزعميا الرئيس الفمسطيني محمود عباس ،أف
دخوؿ التوجييات األوروبية حيز التنفيذ «سيؤرخ لعيد جديد في عالقات االستيطاف باالقتصاد العالمي عمى
أرضية انسحاب أوروبي كامؿ مف أي تعاوف مع إسرائيؿ بما يتجاوز حدودىا كما كانت قبؿ .»3933
وأعرب نزاؿ في بياف صحافي مكتوب ،عف التطمعات الفمسطينية إلى تطبيؽ التوجييات األوروبية ،مشي ار
إلى أف فمسطيف ستكوف عمى اتصاؿ مع الدوؿ األوروبية عمى أرفع مستوى ،حتى مطمع العاـ المقبؿ.
وأكد نزاؿ أف حركة فتح وضعت نصب عينييا تحفيز دوؿ عالمية واقميمية أخرى أف تحذو حذو أوروبا ،في
فتح ىذا الممؼ السياسي تجاه االستيطاف.
الشرق األوسط ،لندن0211/12/11 ،
 .00القيادة العامة :سيطرة مقاتمي المعارضة عمى ثمث مخيم اليرموك
لندف :أعمف مسؤوؿ في «الجبية الشعبية  -القيادة العامة» بزعامة احمد جبريؿ سيطرة مقاتمي المعارضة
عمى ثمث مخيـ اليرموؾ جنوب دمشؽ وخروج  11الؼ فمسطيني الى دولة اوروبية ،في وقت ظيرت
دعوات لرفع الحصار عف المخيـ.
وقاؿ المسؤوؿ العسكري في «الشعبية  -القيادة العامة» خالد جبريؿ (ابو العمريف) اف مقاتمي المعارضة
ألف الجيش (النظامي) السوري لـ يشارؾ في
دخموا الى مخيـ اليرموؾ قبؿ تسعة اشير وأنو «سقط بسرعة ّ
تعرضت ليا «المجاف الشعبية» التي تقاتؿ الى جانب قوات النظاـ مقاتمي
المعارؾ ،وبسبب خيانات ّ
المعارضة .وزاد اف ثمث مخيـ اليرموؾ خضع لسيطرة المعارضة وأف الحصار ادى الى مغادرة  11ألؼ الى
دوؿ اوروبية.
الحياة ،لندن0211/12/11 ،
سنفوت محاوالت ضرب مخيم عن الحموة
 .02القيادة الفمسطينية في لبنان:
ّ
صيدا :بحث وفد القيادة السياسية الفمسطينية الموحدة لفصائؿ منظمة التحرير وتحالؼ القوى الفمسطينية
والقوى اإلسالمية ،واماـ مسجد القدس في صيدا الشيخ ماىر حمود اإلشكاالت األمنية التي شيدىا مخيـ
عيف الحموة وآخرىا ما حدث قبؿ ظير السبت الى جانب موضوع تشكيؿ القوة األمنية الفمسطينية المشتركة.
وتحدث باسـ الوفد عضو المجنة المركزية لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف عدناف يوسؼ "أبو النايؼ"
فقاؿ :جرى التطرؽ الى أوضاع المخيـ وتشكيؿ القوة األمنية وبعض القضايا التي تحصؿ بيف الحيف
واآلخر .وأكدنا أننا مستمروف بالتمسؾ بالقوة األمنية كناظـ لمعالقة في مخيـ عيف الحموة .وسنفوت عمى
العابثيف بأمف المخيـ كؿ محاوالتيـ لضرب استق ارره ونحف كفصائؿ وتحالؼ وقوى إسالمية معنيوف بتدارس
الوضع واتخاذ اإلجراءات المناسبة.
ونوه الشيخ حمود بيذا اإلطار والعمؿ الجامع لكافة القوى الفمسطينية وقاؿ :نحيي ىذا العمؿ الجاد والمفيد
الذي قامت بو الفصائؿ عمى اختالؼ توجياتيا إسالمية ووطنية ،ونعتبر أف ىذا العمؿ مف شأنو أف يضبط
أي انحراؼ أو خمؿ أمني ُيراد لممخيـ أف يقع فيو.
وعف الحوادث األخيرة في المخيـ قاؿ حمود :ما ثبت أف مف قاـ باإلشكاليف األخيريف شخص واحد وىو فتى
عمره  11أو 11سنة وليس عميو أي غطاء ويتـ متابعتو وسيضبط قريباً إف شاء اهلل .ولسنا مضطريف ألف
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نحمؿ أنفسنا تحميالت سياسية .فيذا الولد طبيعتو عدوانية .وأجمعت كؿ الجيات عمى أنو مسؤوؿ عف
حدثيف أمنييف متتالييف مزعجيف ولو أف ىناؾ شيئاً آخر خمؼ ىذا الموضوع الشتعؿ المخيـ.
المستقبل ،بيروت0211/12/11 ،
 .03نتنياىو :ال ينبغي تخفيف العقوبات قبل أن تفكك إيران برنامجيا النووي العسكري
القدس  -رويترز :اتصؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو بزعيمي بريطانيا وفرنسا ،لحثيما عمى
عدـ تخفيؼ العقوبات المفروضة عمى إيراف بسبب برنامجيا النووي قبؿ محادثات مزمعة بيف إيراف والقوى
العالمية الست.
وقاؿ مسؤوؿ إسرائيمي إف "نتانياىو اتصؿ ىاتفيا برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميروف والرئيس الفرنسي
فرنسوا ىوالند ليخبرىما بأف العقوبات توشؾ أف تحقؽ ىدفيا".
ونقؿ المسؤوؿ عف نتانياىو قولو "ال ينبغي تخفيؼ العقوبات قبؿ أف تفكؾ إيراف برنامجيا النووي العسكري
 بؿ العكس .الضغط وحده ىو الذي دفع إيراف إلى ىذه المحظة ومواصمة الضغط وتعزيزه ىو فقط الذييمكف أف يدفعيـ لتفكيؾ برنامجيـ النووي".
الحياة ،لندن0211/12/11 ،
ظا في عمميات المقاومة بالضفة
 .04الجيش اإلسرائيمي يرصد
تصاعدا ممحو ً
ً
تصاعدا ممحوظًا في عدد
الناصرة :رصد جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ،بأجيزة األمنية والعسكرية المختمفة،
ً
عمميات المقاومة الفمسطينية في الضفة الغربية أو تمؾ التي يقوـ بيا فمسطينيوف ال ينتموف إلى أي فصيؿ،
في حيف أخفقت في اعتقاؿ أو الكشؼ عف ىوية قناصي الخميؿ وراـ اهلل.
ورغـ تحذير مصادر في الجيش اإلسرائيمي مف خطورة ىذا التصعيد؛ إال أنيا حاولت التقميؿ مف أف يكوف
ش اررة االنتفاضة الثالثة ،وقالت" :إف التصعيد الحاصؿ في عدد حوادث العنؼ مف المستبعد أف تشكؿ
انطالؽ انتفاضة ثالثة".
قدس برس0211/12/11 ،
 .05الجيش اإلسرائيمي ُيعمن اكتشاف "نفق مفخخ" قرب غزة
غزة :زعمت مصادر عسكرية في جيش االحتالؿ اإلسرائيمي أنو تـ اكتشاؼ "نفؽ مفخخ" حفرتو المقاومة
الفمسطينية في قطاع غزة ،مف جنوب القطاع باتجاه أىداؼ إسرائيمية محاذية لغزة.
نقال عف المصادر؛ فإف الجيش اإلسرائيمي اكتشؼ يوـ الخميس الماضي
وبحسب ما أوردتو اإلذاعة العبرية ً
مفخخا تـ حفره مف جنوب قطاع غزة باتجاه األراضي المحتمة عاـ  3908بالقرب مف
( ،)31|31نفقًا
ً
"كيبوتس عيف ىشموشا" لغرض ارتكاب عممية فدائية.
وقالت مصادر عسكرية إف قوات مف الجيش اإلسرائيمي اكتشفت فتحات لمنفؽ داخؿ األراضي المحتمة عاـ
أياما عدة إلبطاؿ مفعوؿ المتفجرات داخمو ،حسب
 3908والمحاذية لقطاع غزة ،مشيرة إلى أنيا عممت ً
تعبيرىا.
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متر وطولو كيمومتريف ونصؼ الكيمومتر ،وأنو
وأشارت المصادر إلى أنو تـ حفر النفؽ بعمؽ خمسة عشر ًا
كاف عريضا بشكؿ ممحوظ ،دوف أف تستبعد إمكانية أنو أُعد الستخدامو في أسر جندي إسرائيمي أو خالؿ
عممية عسكرية مستقبمية مع الجيش اإلسرائيمي.
قدس برس0211/12/11 ،
 .06نيويورك تايمز :نتنياىو معزول ومنفصل عن الواقع
القدس المحتمة -أجرت صحيفة " نيويورؾ تايمز " مقابمة خاصة مع رئيس وزراء إسرائيؿ نتنياىو نشرتيا
أمس" السبت " بطريقتيا الخاصة حيث دمجت بعض تصريحاتو الرنانة ضمف مقاؿ لمصحيفة حاولت أف
يثبت مدى عزلة نتنياىو وانو رجؿ معزوؿ وال يثؽ بأحد في سياؽ حممة دشنتيا الصحيفة األسبوع الماضي
وتحدثت عف نتنياىو المعزوؿ والذئب المتوحد .
"انا معزوؿ؟ تشيرشؿ وىرتسؿ كانا معزوليف أكثر مني يصفونني باإلنساف الذي ال أصدقاء لو ومف ال يثؽ
بحمفائو السياسييف والرجؿ الذي تجمد في الماضي السحيؽ " ىذه التصريحات التي أبرزتيا الصحيفة ضمف
مقاليا لتثبت عزلة نتنياىو وليس لتمنحو نافذة ليدافع فييا عف نفسو كما كاف مأموال حسب تعبير موقع "
يديعوت احرونوت " العبري الذي عمؽ عمى ما نشرتو الصحيفة األميركية الشييرة .
وقالت الصحيفة األميركية " نتنياىو الزعيـ اإلسرائيمي المعزوؿ والمنعزؿ وعمى خمفية المفاوضات بيف إيراف
والدوؿ الست الكبرى بقي نتنياىو الزاعـ والمدعي معزوال في إسرائيؿ والعالـ ال يتحدث سوى عف الخداع
اإليراني مخاطر بالظيور كمف تجمد في اسر الماضي ومف ال يرى التحوؿ في المجاؿ الجيوسياسي المتغير
مف حولو ".
وتظير الصحيفة األميركية وفقا لتحميؿ الموقع العبري نتنياىو كشخص يعاني العزلة الشديدة عالميا
واسرائيميا فقد خالليا عدد مف مساعديو وزمالئو الذيف يثؽ بيـ داخؿ مجمس الوزراء المصغر فيما تقؼ عمى
طاولة مكتبو صورتاف لشخصيتيف يقدرىما جديا بصفتيما نجحا بتوقع االخطار في الوقت الحقيقي وايجاد
الطرؽ والحموؿ المناسبة لمواجيتيا ثيودور ىيرتسؿ احدىما وعمؽ عمييما بقولو لمراسؿ الصحيفة األميركية
" ىيرتسؿ كاف معزوال أكثر مني ".
وجيدت الصحيفة عمى إظيار تمسؾ نتنياىو بالممؼ اإليراني مذكرة وصؼ زواره ومعجبيو لموقفو مف ىذه
القضية بالحممة الصميبية وقالت الصحيفة " رغـ اف نتنياىو غير متديف لكنو يرى في نفسو زعيـ المصير
والمستقبؿ.
الغد ،عمان0211/12/11 ،
 .07حفيد رابين لنتنياىو :أنت مدين لنا بالسالم
المحتمة  -الحياة الجديدة :شارؾ عشرات آالؼ االسرائيمييف مساء امس في تؿ ابيب في احياء الذكرى الػ38
الغتياؿ رئيس الوزراء السابؽ اسحؽ رابيف ،وفؽ المواقع االخبارية االسرائيمية.
وكانت الغالبية العظمى مف المشاركيف مف الفتية الذيف ينتموف الى حركات شبابية متنوعة المشارب
واالنتماءات ،وقد حمؿ بعضيـ الفتات عمييا صور الراحؿ واطمقوا ىتافات مناىضة لمعنصرية والتعصب
مف بينيا "فمنوقؼ تدفيع الثمف ،فمندافع عف الديمقراطية".
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وخالؿ احياء المناسبة القى حفيد رابيف ،يوناتاف بف ارتزي كممة اماـ الحشود توجو فييا الى رئيس الوزراء
بنياميف نتنياىو قائال لو اف "جدي اغتيؿ مف أجؿ السالـ وانتـ تدينوف لنا جميعا بالسالـ".
واضاؼ "لديكـ فرصة وحيدة لالستفادة مف الوضع العالمي مف اجؿ تحقيؽ السالـ .ىذا االمر لف يكوف
سيال او يحظى بشعبية ،ولكنو دوركـ في انجاز الميمة وايصالنا الى السالـ".
وبحسب موقعي "يديعوت احرونوت" و"ىآرتس" فاف  10ألؼ شخص شاركوا في ىذا الحفؿ السنوي الذي
اقيـ ككؿ عاـ في الساحة التي اغتيؿ فييا رابيف في  0تشريف الثاني  3990عمى يد متشدد يميني أطمؽ
ثالث رصاصات استقرت في ظير رئيس الوزراء الذي كاف يشارؾ في ميرجاف جماىيري في تؿ ابيب دعما
لمسالـ.
وبحسب قاتؿ رابيف فاف ىدفو كاف اسقاط اتفاقات السالـ التي وقعيا في  3991مع الفمسطينييف.
وبسبب االختالؼ بيف السنتيف الييودية والميالدية فاف ذكرى اغتياؿ رابيف تصادؼ بحسب التقوـ الييودي
االسبوع المقبؿ .وسيقاـ حفؿ رسمي الثالثاء في مقبرة جبؿ ىرتزؿ بالقدس حيث ىو مدفوف.
األيام ،رام اهلل0211/12/11 ،
 .08باحثون إسرائيميون :قيام دولة فمسطين مسألة حتمية
القدس المحتمة  -البياف :أكد باحثوف ومؤرخوف إسرائيميوف تسميمػيـ بأف الدولة الفمسطينية حقيقة ماثمػة وواقع
في طريقو لمتشكؿ.
جاء ذلؾ خالؿ مداوالت يوـ دراسي نظمو مركز دانيئؿ أبراىاـ لمحوار االستراتيجي ،تناوؿ تداعيات إقامة
الدولة الفمسطينية عمى منطقة الشرؽ األوسط.
بدعا مف شعوب المعمورة ،وأف عرقمة استقالؿ
وذىبت معظـ المداخالت ،إلى أف الشعب الفمسطيني ليس ً
دولتو قد تجر عواقب وخيمة عمى أمف ومستقبؿ إسرائيؿ.
بحث مشترؾ
وسمطت جمسات الحوار الضوء عمى نتائج بحث مشترؾ ألكاديمييف مف إسرائيؿ واألردف وفمسطيف حوؿ
التصور المستقبمي إلنياء الصراع ،واقامة الدولة الفمسطينية ودالالت ذلؾ عمى السمـ بالمنطقة.
وأثار المتحاوروف الطابع السياسي لمدولة الفمسطينية وطموحيا إزاء فمسطينيي الشتات ،واألمف وموازيف
القوى بالمنطقة ،ومعاني ودالالت التطبيع بالشرؽ األوسط في حاؿ توثيؽ التعاوف االقتصادي اإلقميمي.
واستعرض مدير المركز رؤوبيف بدىتسور فكرة مشروع البحث المشترؾ ،الذي يناقش بالعمؽ التداعيات
اإلقميمية في حاؿ أقيمت دولة فمسطينية مستقمة ،معتب اًر أف الفكرة انطمقت بعد اندالع الربيع العربي.
بدوره ،قاؿ ضػابط االحػتياط بالجيش اإلسرائيمي أفرايـ سنيو إف الػترويػػج الستحالة الدولػتيف قػد يجػر كػارثة
عمػى إسرائيؿ ،مستذكػ اًر التجػارب التاريخية التي تؤكد أف كؿ شعب تطمع لمحرية واالستقالؿ حقؽ ىدفو نياية
المطاؼ سواء بالكفاح المسمح أو بالحوار والدبموماسية.
خطأ فادح
وفي إشارة لممجتمع اإلسرائيمي وقياداتو ،قاؿ سنيو« :إف مف يعتقد أف الشعب الفمسطػيني لف يناؿ دولة
مستقمة واىـ ويرتكب بذلؾ خطأ فادحاً».
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ونوه إلى أنو عمى المجتمع اإلسرائيمي أف يختار إما دولة ييودية وبجوارىا دولػة فمسطػيف وبذلؾ يتـ إنياء
الصراع ،أو دولة واحدة ثنائية القومية مميئة بالنزاعات وأشبو بالجحيـ .وخمص ضابط االحتياط إلى أف
استقالؿ فمسطيف يخدـ المصالح الوطنية والقومية لإلسرائيمييف.
مف جانبو ،قاؿ المستشرؽ اإلسرائيمي ماتي شطينبرغ «إف الضفة الغربية استقبمت نحو  311ألؼ الجئ
بموجب اتفاقية أوسمو ،مما مثؿ حينيا حجر أساس الستيعاب الالجئيف بدولة فمسطينية» وفؽ تعبيره ،مضيفاً
أف «استيعاب الالجئيف في الضفة منوط بحؿ دائـ وصريح لقضيتيـ ،واقامة مركز وطني متيف ،ودولة قابمة
لمحياة ،مما سيؤدي إلى تبدد واختفاء مشاعر الغربة».
مبادرة سالـ
لف ت لمستشرؽ اإلسرائيمي ماتي شطينبرغ إلى أف مبادرة السالـ العربية توصي بإنياء الصراع باالتفاؽ ،مما
يعني ،طبؽ الفيـ اإلسرائيمي ،مصادرة القرار والحؽ الفردي لالجئ وربط العودة بحؿ مستقبمي تقبمو إسرائيؿ
التي لف تشيد عودة مكثفة لالجئيف .البياف
البيان ،دبي0211/12/11 ،
 .09إسرائيمي يشعل النار في نفسو وسط تل أبيب
غزة  -ترجمة خاصة :ذكرت مصادر عبرية ،مساء اليوـ السبت ،أف إسرائيميا أقدـ عمى حرؽ نفسو في أحد
الشوارع وسط مدينة تؿ أبيب.
وأوضحت القناة العبرية السابعة عمى موقعيا االلكتروني إف طواقـ اإلسعاؼ التابعة لنجمة داود الحمراء
وصمت المكاف وتمكنت مف السيطرة عمى ىذا الشخص ونقمو إلى مستشفى "ىشومير" ،مشيرة إلى أنو
أصيب بحروؽ مف الدرجة الثالثة في جميع أنحاء جسده وأف حالتو الصحية صعبة جدا.
القدس ،القدس0211/12/11 ،
 .21إصابة خمسة مواطنين ومتضامن أجنبي في اعتداءات لممستوطنين وقوات االحتالل بمحافظة الخميل
الخميؿ :أصيب في الخميؿ وقرية سوسيا شرؽ بمدة يطا ،أمس ،ثالثة مواطنيف ومتضامف دنماركي إثر
اعتداءيف لممستوطنيف نفذا عمى مرأى مف جنود االحتالؿ ،فيما ذكرت مصادر محمية أف قوة مف جيش
االحتالؿ اعتدت بالضرب عمى مزارعيف لمنعيـ مف دخوؿ أراضييـ في منطقة "أـ العرايس" جنوب شرقي
يطا ،ما أدى إلى إصابة فتييف برضوض وكدمات.
وقاؿ المواطف ىاشـ يونس العزة المقيـ وعائمتو بمنزؿ محاذ لمموقع االستيطاني في تؿ الرميدة وسط الخميؿ،
أمس ،إف تجدد اعتداءات المستوطنيف عمى أفراد العائمة لمنعيـ مف الوصوؿ إلى المنزؿ عبر البوابة
الرئيسة ،أدى إلى إصابة ابنتو رغد العزة ( 30عاماً) ومتضامف دنماركي بجروح ،مشي ار إلى أف تجدد
االعتداءات عمى المنزؿ والعائمة أمس ،جاء بعد اعتداءات لميدؼ نفسو نفذىا نزالء في الموقع االستيطاني
المسمى "رمات يشاي" أدت إلى إصابة نجمو يونس العزة ( 31أعواـ) في يده اليسرى.
في اإلطار ،قاؿ رئيس مجمس قروي سوسيا جياد النواجعة ،أمس ،إف مجموعة مف نزالء المستوطنة التي
تحمؿ االسـ نفسو ،ىاجموا بالحجارة والزجاجات الفارغة أىالي القرية ،ما أدى إلى إصابة شقيقو نصر
النواجعة ( 01عاماً) برضوض وكدمات في الصدر والظير ،والمواطنة سميحة إسماعيؿ النواجعة (01
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عاماً) ،برضوض بكتفيا اليمنى إثر مياجمتيا بعصا مف قبؿ أحد المستوطنيف ،مشي ار إلى أف االعتداء أدى،
أيضا ،إلى نفوؽ رأس مف الماشية.
في السياؽ ،أوضح الناشط في مقاومة االستيطاف المصاب خالؿ االعتداء نصر النواجعة ،أمس ،أف
اليدؼ الذي يسعى الم ستوطنوف لتحقيقو مف االعتداءات المتكررة ،يتمثؿ في منع المواطنيف مف الوصوؿ
إلى حقوليـ جنوب غربي المستوطنة وقطؼ ثمار أشجار الزيتوف ،مشي ار في ىذا المجاؿ إلى أف قوة مف
جيش االحتالؿ منعت بالقوة ،أمس ،مزارعيف مف عائمة عوض ومتضامنيف أجانب مف دخوؿ أراض
بالمنطقة تعود لمواطنيف مف عائمة عوض (في منطقة "أـ العرايس") ،وذلؾ بإعالنيا منطقة عسكرية مغمقة.
األيام ،رام اهلل0211/12/11 ،
 .20مؤسسات مقدسية تحذر من محاوالت فرض واقع تيويدي بالمسجد االقصى
القدس المحتمة :نددت مؤسسات فمسطينية بالمخططات التي يروج االحتالؿ الصييوني ليا عبر وسائؿ
اإلعالـ العبرية ،وتتمثّؿ باستيداؼ المسجد األقصى المبارؾ وحائط البراؽ ومعالـ مقدسية إسالمية أخرى.
وأوضحت "الييئة اإلسالمية العميا" ومجمس األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية و"دار اإلفتاء" في بياف صحفي
مشترؾ صدر عنيا ،اليوـ السبت ( )31-31أف االحتالؿ يخطط إلقامة كنيس ييودي عمى ُخمس مساحة
المسجد األقصى مف الجية الشرقية ،كما أنو يعتزـ تغيير معالـ ساحة البراؽ وانشاء قطار ىوائي بيف جبؿ
الطور وباب األسباط في الجية الشمالية لممسجد األقصى المبارؾ.
وجاء في البياف "ىذه المخططات احتاللية وىي في قمة الفساد واإلفساد ،ومرفوضة جممة وتفصيال ،لكونيا
اعتداء مباش ار عمى األقصى والتراث والمقابر اإلسالمية في مدينة القدس".
تمثؿ
ً
يعد مؤش ار عمى الفساد وينطوي عمى
واعتبر البياف أف تجرؤ سمطات االحتالؿ عمى المقدسات اإلسالمية ّ
مشير إلى أف اليدؼ مف
ا
محاوالت احتاللية لفرض أمر واقع جديد عمى المسجد األقصى المبارؾ،
المخططات ىو سحب صالحيات األوقاؼ اإلسالمية ولجنة إعمار األقصى في إدارتو والقياـ بأعماؿ
ترميمو.
وأ ّكدت المؤسسات المقدسية عمى أف الييود ليس ليـ أي عالقة بالمسجد األقصى ال دينيا وال سياسيا وال
سياديا ،وأف األقصى لممسمميف وحدىـ بقرار إليي ويخص ممياري مسمـ في العالـ ،كما قالت.
وحممت الحكومة الصييونية المسؤولية الكاممة عف أي ٍ
مس بحرمة األقصى ،مطالبةً الدوؿ والحكومات في
ّ
لتحمؿ مسؤولياتيـ تجاه القدس المحتمة والمسجد
ودبموماسي
سياسي
اؾ
ر
ح
بقيادة
اإلسالمي
و
بي
ر
الع
العالـ
ّ
المبارؾ.
المركز الفمسطيني لإلعالم0211/12/10 ،

 .22وزارة شؤون األسرى والمحررين  3022 :أسير فمسطيني في سجون االحتالل
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راـ اهلل (االتحاد)  -أفاد تقرير صادر عف و ازرة شؤوف األسرى والمحرريف بأف  0111أسير فمسطيني
يقبعوف في  33سجناً ومعسك اًر ومركز توقيؼ داخؿ إسرائيؿ ،وأف معدؿ االعتقاالت تصاعد في السنوات
األخيرة حيث سجؿ منذ بداية ىذا العاـ اعتقاؿ  1001فمسطينياً ،مف بينيـ  033طفالً و 09سيدة.
وقاؿ تقرير الو ازرة ،إف أسرى حركة فتح يبمغ عددىـ  1301أسي اًر ويشكموف ما نسبتو  %01ومنيـ 311
موظؼ وعسكري مف العامميف في مؤسسات وأجيزة السمطة الفمسطينية ،بينما يبمغ عدد أسرى حركة حماس
 3311أسير ،ويشكموف ما نسبتو  %0?31والجبية الشعبية  130أسي اًر ويشكموف ما نسبتو  %1?1ويوجد
 101أسي اًر مف سائر التنظيمات األخرى والموقوفيف والقابعيف في مراكز التحقيؽ ويشكموف ما نسبتو .%0
وقاؿ تقرير الو ازرة ،إف إسرائيؿ تعتقؿ  31نائباً منتخباً في المجمس التشريعي الفمسطيني ،في حيف بمغت
حاالت اعتقاؿ النواب منذ عاـ  1111ما يقارب  31نائباً مف بينيـ وزراء سابقيف ويشكموف ما نسبتو %03
مف مجموع أعضاء المجمس التشريعي ومف بيف النواب المعتقميف مرواف البرغوثي وأحمد سعدات وحسف
يوسؼ وغيرىـ.
وأفاد التقرير أف سياسة االعتقاؿ اإلداري مازالت متواصمة وأصبحت منيجاً روتينياً وال تستند إلى أي منطؽ
قانوني ،بؿ إجراء تعسفي يستند إلى ما يسمى الممفات السرية ،ويوجد حالياً ما يقارب  301أسي اًر إدارياً ،في
حيف بمغ مجموع أوامر االعتقاؿ اإلداري منذ عاـ  11( 1111ألؼ) حالة لـ توجو ليـ تيـ أو لوائح اتياـ.
وقاؿ تقرير الو ازرة ،إف مجموع األسرى المحكوميف بالسجف المؤبد أو عدة مؤبدات يبمغ  011أسي اًر ،ويعتبر
األسير عبد اهلل البرغوثي األعمى حكما حيث يقضي حكماً بالسجف  33مؤبداً و 101عاماً ،في حيف يبمغ
عدد األسرى القدامى المعتقميف قبؿ إنشاء السمطة الوطنية عاـ  3990حوالي  38أسي اًر ،أقدميـ األسرى
كريـ يونس وماىر يونس وعيسى عبد ربو ،وأف  38منيـ مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف  11عاماً و10
منيـ مضى عمى اعتقاليـ أكثر مف  10عاماً.
االتحاد ،أبو ظبي0211/12/11 ،
 .23وفاة عامل بانييار نفق عمى الحدود بين غزة ومصر
توفي مساء الجمعة عامؿ فمسطيني جراء انييار نفؽ أرضي عمى الحدود المصرية الفمسطينية.
وأفادت مصادر فمسطينية اف عامال توفي جراء انييار وقع في أحد األنفاؽ عمى الحدود المصرية
الفمسطينية التي تعمؿ بشكؿ جزئي.
وأضافت أف جثة العامؿ ،وىو في العشرينات مف العمر ،وصمت إلى مشفى أبو يوسؼ النجار في رفح.
فمسطين أون الين0211/12/10 ،
 .24الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان الفمسطينية :أربع جرائم شرف و 12حالة تعذيب الشير الماضي
راـ اهلل – محمد يونس :أعمنت الييئة المستقمة لحقوؽ اإلنساف (ديواف المظالـ) في األراضي الفمسطينية أف
 0نساء قتمف في الضفة الغربية الشير الماضي في ظروؼ غامضة ،وىو التعبير الذي يطمؽ عمى جرائـ
الشرؼ .وأضافت أنيا تمقت  03شكوى تتعمؽ بالتعذيب وسوء المعاممة ،منيا  9حاالت في الضفة و11
شكوى في غزة ،كما تمقت شكوى واحدة تتعمؽ بانتياؾ حرية الرأي والتعبير ،إضافة إلى  1شكاوى تتعمؽ
بعدـ تنفيذ ق اررات المحاكـ ،إضافة إلى عدـ تنفيذ  13حكماً تتعمؽ بالشأف اإلداري .وقالت إف جياز األمف
الداخمي في غزة قاـ بحممة استدعاءات طاولت العشرات مف ناشطي حركة «فتح» وحركة «تمرد».
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وقالت الييئة أمس في تقريرىا الشيري عف انتياكات حقوؽ اإلنساف في الضفة وقطاع غزة ،إف مف بيف
النساء األربع المواتي تعرضف لمقتؿ ،شابة في الحادية والعشريف تعاني تخمفاً عقمياً ،واف التحقيؽ ّبيف أنيا
تحمؿ جنيناً في الشير الثامف ،إضافة إلى فتاة أقدـ والدىا عمى قتميا بعد أف أصدرت عائمتو بياف براءة منو
عمى خمفية سموكيا الذي اعتبرتو «مخالفاً لمشرع والعادات».
وأ ضافت أنيا رصدت حكميف باإلعداـ في قطاع غزة ،وأعربت عف قمقيا الشديد إزاء ذلؾ ،مطالبة الحكومة
في القطاع بالتوقؼ عف إصدار مثؿ تمؾ الق اررات.
وقالت إنيا تمقت الشير الماضي أيضاً  13شكوى في الضفة و 33شكوى في قطاع غزة في شأف عدـ
صحة إجراءات التوقيؼ ،مشيرة إلى أف توقيؼ المشتكيف جاء إما ألسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.
وفي باب االعتداء عمى الحريات الشخصية ،قالت المؤسسة إنيا رصدت منذ بداية أيموؿ (سبتمبر) وحتى
نياية الشير ذاتو ،قياـ جياز األمف الداخمي في غزة ،بمشاركة جياز المباحث العامة ،بتنفيذ حممة
استدعاءات طاولت العشرات مف عناصر حركة «فتح» وناشطييا ،مف بينيـ أكاديميوف جامعيوف واعالميوف
مف جميع محافظات قطاع غزة ،لمحضور إلى مقر الجياز في تمؾ المحافظات .وقالت إنو جرى التحقيؽ
معيـ عف نشاطيـ في «فتح» ،وعف حركة «تمرد» أو قياميـ بتوجيو انتقادات لمحكومة في غزة .وأوضح
التقرير انو جرى إخالء سبيؿ غالبيتيـ بعد ساعات مف احتجازىـ والتحقيؽ معيـ ،واجبار بعضيـ عمى
التوقيع عمى تعيد بعدـ توجيو أي انتقاد لمحكومة أو مخالفة القانوف.
وأضاؼ التقرير« :ووفقاً إلفادات آخريف لمييئة ،فإنيـ تعرضوا إلى االعتداء بالضرب أو المعاممة الميينة
أثناء االحتجاز ،فيما استمر احتجاز عدد منيـ حتى اآلف ،كما تمقى عدد مف عناصر «فتح» رسائؿ ىاتفية
تتضمف تحذي اًر مف المشاركة في حركة تمرد».
وقاؿ التقرير إف الييئة تمقت شكوى مف مواطف عمى خمفية رفض و ازرة الداخمية في راـ اهلل طمبو الحصوؿ
عمى جواز سفر «لسبب أمني».
الحياة ،لندن0211/12/11 ،
 .25مستوطنون يدىسون مسنة وييجمون عمى قرية جنوبي الضفة الغربية
القدس  -يو بي أي :أصيب فمسطينياف بجروح ،بعد تعرضيما لمضرب عمى يد مستوطنيف ييود ،فيما
تعرضت مسنة لمدىس في الضفة الغربية.
وقؿ مصدر حقوقي ،إف "مجموعة مف المستوطنيف الييود ىاجموا قرية سوسيا شرؽ يطا جنوب الخميؿ،
واعتدوا بالضرب عمى عدد مف المواطنيف ،ما تسبب بإصابة المواطنة سميحة النواجعة ( 01عاما) ،ونصر
النواجعة ( 11عاما) ،بجروح ورضوض" .وذكر المصدرأف المستوطنيف ىاجموا األىالي خالؿ جني
محصوؿ الزيتوف وحاولوا منعيـ مف ذلؾ.
والى ذلؾ ،أصيبت مسنة بجروح ،بعدما صدميا مستوطف بدراجتو النارية قرب قرية مردا شماؿ سمفيت.
وقالت دائرة العالقات العامة في الشرطة الفمسطينية إف المسنة حمدة سعيد ( 30عاما) تعرضت لمدىس
أثناء توجييا لقطاؼ ثمار الزيتوف ،حيث جرى نقميا بواسطة سيارة إسعاؼ إلى إحدى المستشفيات
اإلسرائيمية .واشتكى الفمسطينيوف مف تصاعد اليجمات التي يشنيا مستوطنوف ييود ضد المواطنيف
وممتمكاتيـ في القرى المجاورة لممستوطنات بالضفة الغربية.
الحياة ،لندن0211/12/11 ،
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" .26التضامن لحقوق اإلنسان" :االحتالل يرفع وتيرة استيداف المدارس الفمسطينية وطمبتيا
القدس المحتمة :قا لت مؤسسة "التضامف" لحقوؽ اإلنساف إف األسابيع األخيرة شيدت ارتفاعا ممحوظا في
استيداؼ المدارس الفمسطينية وطمبتيا مف قبؿ جنود االحتالؿ ومستوطنيو.
وذكرت المؤسسة في تقرير ليا اليوـ األحد ( )31|31أرسمت نسخة منو لػ "قدس برس" ،أف ىذه االعتداءات
تنوعت بيف اقتحاـ المدارس وتدمير محتوياتيا واعتقاؿ طمبتيا واالعتداء عمييـ وعرقمو وصوليـ إلى
مدارسيـ واستفزازىـ.
وأوضحت أف باكورة ىذه االعتداءات كانت قبؿ أربعة أشير حيف أقدمت جرافات االحتالؿ عمى ىدـ حديقة
وأسوار مدرسة عزوف عتمة في قمقيمية ومصادرتيا بغرض توسيع الجدار الفاصؿ ،وبعد ذلؾ تالحقت
االعتداءات اإلسرائيمية وتنوعت.
وأشارت المؤسسة إلى أف األسبوع الماضي شيد ارتفاعا ممحوظا في ىذه االعتداءات ،حيث اقتحـ عشرات
المستوطنيف مدرسة جالود في نابمس واعتدوا عمى مرافقيا وألقوا الحجارة عمى الغرؼ الصفية وحطموا (3
مركبات) لممعمميف فييا ،كما أصيبت المئات مف طالبات مدرستي الخضر في بيت لحـ وبيت دجف في
نابمس بحاالت اختناؽ بسبب إلقاء جنود االحتالؿ قنابؿ الغاز المسيمة لمدموع عمى مدارسيف.
ونقؿ تقرير مؤسسة "التضامف" عف سكرتير مدرسة جالود فواز حسيف قولو" :بتاريخ  9تشريف أوؿ (أكتوبر)
الجاري ،ىاجـ قرابة  11مستوطنا مقنعا مدرسة القرية التي تضـ صفوفا في المرحمة االبتدائية ورشقوا
المدرسة بالحجارة كما حطموا  3مركبات تعود ممكيتيا لمعممي المدرسة وأثاروا الرعب بيف صفوؼ الطالب
بعد اقترابيـ مف الغرؼ الصفية".
قدس برس0211/12/11 ،
 .27أسير فمسطيني مريض يوجو نداءه "األخير" لممطالبة باإلفراج عنو
راـ اهلل :وجو األسير الفمسطيني المريض نعيـ يونس الشوامرة مف معتقمو في "عسقالف" عبر محامي "نادي
األسير" ،نداءه الذي قالو إنو "األخير" لكؿ أبناء شعبو وقيادتو لممطالبة باالفراج عنو مف معتقالت
االحتالؿ.
ووفقا لػ "النادي األسير" في بياف صدر اليوـ السبت ( )31/31فإف الشوامرة قاؿ "ىذا ندائي األخير فالمرض
انتشر في كافة أنحاء جسدي وآالـ شديدة تغزوا اليديف والقدميف والظير والرقبة والحنجرة ،ولـ يعد لدي
القدرة عمى اإلخراج كما اواجو صعوبة في حركة العينيف وصعوبة في األكؿ والشرب وضعؼ في التنفس".
وطالب الشوامرة عبر رسالتو بضرورة إدخاؿ طبيب كي يستطيع فيـ ما يجري معو ،وأضاؼ أف طبيب
السجف أخبره أف ما أصابو مف مرض فإنو خطير لمغاية وأف ال عالج حقيقي لو.
يذكر أف األسير الشوامرة ،معتقؿ منذ عاـ  3990محكوـ عميو بالسجف مدى الحياة متزوج ولو اثنيف مف
األبناء.
قدس برس0211/12/10 ،
معمرة تميم فناناً فرنسياً
 .28شجرة زيتون فمسطينية ّ
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راـ اهلل – بديعة زيداف :يعمؿ الفناف الفرنسي جيرار فوزيو عمى إنجاز منحوتة خاصة تحمؿ اسـ «المحبة
والسالـ» ،ينفذىا عمى جذع شجرة زيتوف فمسطينية عمرىا بضعة آالؼ مف السنيف .يقوؿ« :أستقبؿ ىذه
الشجرة بفخر كبير ،لما تحممو مف ذكريات لمشعب الفمسطيني .وسأعمؿ جاىداً البتكار منحوتة تعبر عف
تضحيات ىذا الشعب».
واحتفمت منظمة «يونيسكو» ،بالتعاوف مع جامعة بيت لحـ والمجنة الوطنية الفمسطينية لمتربية والثقافة
والعموـ ،ببدء تنفيذ مشروع فوزيو .وستتخذ المنحوتة شكؿ خريطة فمسطيف عمى جذع الشجرة العتيقة.
وانتُزعت بقايا الشجرة مف منطقة بيت جاال القريبة مف مدينة بيت لحـ ،والتي تشتير بزيتونيا وزيتيا األغمى
في األراضي المحتمة ،لجودتو وفرادة طعمو.
الحياة ،لندن0211/12/11 ،
 .29السمطات المصرية تفتح معبر رفح ليومين
القاىرة  -الخميج :أعادت السمطات المصرية ،أمس ،معبر رفح البري أماـ حركة تنقؿ المسافريف
الفمسطينييف بكال االتجاىيف ،بعد إغالقو الجمعة لمعطمة األسبوعية وذلؾ ليوميف استثنائياً لمدة  0ساعات
لعبور العالقيف وأصحاب الحاالت اإلنسانية والطالب.
وأكدت السمطات أف إجمالي عدد العابريف منذ فتح المعبر باآللية الجديدة في  1133بمغ  939ألفاً و109
قادما مف قطاع غزة  008ألفاً و 111مسافر ،وغادرىا إلى
ً
مسافرا ،حيث وصؿ إلى األراضي المصرية ً
قطاع غزة  033ألفاً و 303مساف اًر.
الخميج ،الشارقة0211/12/11 ،
" .31المحامين العرب" يدعو لسحب السفراء من التشيك في حال نقل سفارتيا إلى القدس
القاىرة  -الخميج :دعا اتحاد المحاميف العرب جميع منظمات المجتمع المدني العربي وكؿ نقابات الميف
الحرة إلى التصدي لخطوة دولة التشيؾ باإلقداـ عمى نقؿ سفارتيا مف “تؿ أبيب” إلى مدينة القدس المحتمة،
وذلؾ بعد االنتخابات المبكرة التي ستجرى يوـ  10أكتوبر/تشريف األوؿ الجاري .
وطالب االتحاد في بياف لو أمس ،النظاـ الرسمي العربي إبالغ الدولة التشيكية بأنو في حاؿ نقؿ سفارتيا
فإف الدوؿ العربية سوؼ تسحب جميع سفرائيا استنادا لمقرار الصادر عف القمة العربية في عماف عاـ
 . 3983وداف األميف العاـ لالتحاد عمر زيف تصريحات الرئيس التشيكي ميمويس زيماف بشأف نقؿ سفارتو
إلى القدس ،واصفا إياه بأنيا “خطرة وغير مسؤولة” ،منتقدا عدـ ممانعة التعامؿ مع المستوطنات ومنتجاتيا
خالفا لق اررات االتحاد األوروبي الصادرة بيذا الشأف ،وتأكيده عالقتو المتميزة مع الكياف الصييوني.
كما وصؼ زيف موقؼ زيماف بأنو انتياؾ لمقانوف الدولي والق اررات الشرعية الدولية ومتعارضا مع موقؼ
االتحاد األوروبي والمجتمع الدولي بشأف قضية القدس أرضاً محتمة .
الخميج ،الشارقة0211/12/11 ،
 .30سورية" :جيش اإلسالم" ينتقد تصريحات خالد مشعل
لندف  -الحياة :انتقد «جيش اإلسالـ» بزعامة زىراف عموش امس ،رئيس المكتب السياسي لػ «حماس»
بسبب قولو في ندوة عف القدس اف «مف حؽ الشعوب االنتفاض مف أجؿ حقوقيا .لكف يجب أف يتـ ذلؾ
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بوسائؿ سممية» وبعيداً مف الطائفية ،داعياً المجموعات التي تقاتؿ في سورية ألف «توجو البندقية إلى
فمسطيف».
ونقمت «كمنا شركاء» المعارض عف «جيش االسالـ» قولو« :لعؿ مشعؿ بتوصيفو لمجياد المقدس عمى
أرض الشاـ بالحرب الطائفية يحاوؿ نيؿ شيادة حسف سموؾ دولية عمى حساب الدـ السوري ،ولعمو بإعالنو
أف المجاىديف قد أخطأوا اليدؼ يحاوؿ استرضاء إيراف عسى أف يناؿ شيئاً مما قُطع عنو مف أمواليا».
وزاد« :لف نستغرب أبداً بعد التصريح أف نسمع أف مشعؿ نقؿ مقر إقامتو الى طيراف ،ونحف عمى ثقة بأف
موقؼ مشعؿ ال يمثؿ الشرفاء المخمصيف في حركة حماس».
وتابع البياف اف «جيش االسالـ» الذي تشكؿ قبؿ اسبوعيف مف نحو  01فصيالً مسمحاً «أحرص عمى
األقصى مف خالد مشعؿ وأمثالو الذيف امتينوا المتاجرة بقضيتيـ ودماء أبناء أمتيـ ،واف مف يمارس جياد
المكاتب ال ينبغي أف يوجو النصائح الى مف يتقمب في الخنادؽ» .وزاد« :جيش اإلسالـ أقدر عمى تحديد
يوجو البنادؽ ومتى».
أولوياتو وخياراتو ،ويعمـ بالضبط لمف ّ
الحياة ،لندن0211/12/11 ،
بسم "بولونيوم "012
 .32مجمة بريطانية :عرفات مات مقتوال ُ
أيدت مجمة النست الطبية البريطانية احتماؿ أف يكوف الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات قد تعرض
لمتسميـ بمادة "البمونيوـ  ،"131وىي النتيجة التي خمص إلييا تحقيؽ لقناة الجزيرة بثتو العاـ المضي.
ونشرت المجمة الرائدة بحثا أعده خبراء سويسريوف العاـ الماضي في جامعة لوزاف حوؿ اآلثار الشخصية
عمى عرفات ،وذلؾ بعد التحقيؽ الذي أجرتو قناة الجزيرة حوؿ أسباب وفاتو وبثتو في يوليو/تموز العاـ
الماضي.
واكتشؼ الباحثوف مستويات عالية مف العنصر المشع في دمو ،وبولو وبقع لعاب عمى مالبسو وفرشاة
أسنانو.
وقاؿ التحقيؽ االستقصائي الخاص بالجزيرة إف خبراء "رادييشيف فيزيكس" في لوزاف بسويس ار -الذيف حمموا
عينات بيولوجية أخذت مف بعض مقتنيات عرفات ،سممتيا أرممتو سيى عرفات إلى المستشفى العسكري في
بيرسي جنوب باريس -عثروا عمى كمية كبيرة مف البولونيوـ.
فمسطين أون الين0211/12/11 ،

 .33إيطاليا تؤكد موقفيا الرافض لالستيطان وعدم شرعيتو
القدس -وفا :أكدت و ازرة الخارجية اإليطالية ،امس ،موقؼ ايطاليا الرافض لالستيطاف اإلسرائيمي في
األرض الفمسطينية.
وقالت ،في بياف صدر عف القنصمية اإليطالية بالقدس ،إف زيارة وزير السياحة والثقافة اإليطالي ماسيمو
بري لمدينة الخميؿ ،جاءت ضمف زيارة رسمية لفمسطيف وبالتنسيؽ مع نظيرتو ،وزيرة السياحة واآلثار روال
معايعة ،في إطار التعاوف المشترؾ بيف الو ازرتيف ،ومساىمة الحكومة اإليطالية بسمسمة مف المبادرات
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والمشاريع لتطوير وتعزيز التراث التاريخي والفني لمدينة الخميؿ ،والترويج السياحي ،وبمجاالت أخرى ذات
صمة بتدريب ورفع كفاءة الكوادر الفمسطينية ذات االختصاص.
وأضافت أف زيارة الوزير اإليطالي إلى البمدة القديمة في مدينة الخميؿ ،كانت تيدؼ لالطالع عمى الوضع
الحالي فييا ،وكذلؾ اإلطالع عمى مدى معاناة المواطنيف الفمسطينييف جراء وممارسات سمطات االحتالؿ
اليومية ،بعكس ما تـ نشره والترويج لو مف قبؿ المستوطنيف أف زيارة بري لممدينة القديمة في الخميؿ جاءت
مف أجؿ التضامف مع المستوطنيف.
وأكد البياف موقؼ إيطاليا الواضح مف عدـ شرعية االستيطاف وأية تغيرات في األرض الفمسطينية المحتمة
قبؿ حدود  ،3933انسجاماً وتطابقاً لمقانوف الدولي ومواقؼ االتحاد األوروبي بيذا الشأف.
األيام ،رام اهلل0211/12/11 ،
 .34ىوالند يؤكد لنتانياىو "حزمو التام" تجاه إيران
عواصـ  -ا ؼ ب :اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند الجمعة لرئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتانياىو
حزمو التاـ» تجاه ايراف ال سيما بخصوص برنامجيا النووي المثير لمجدؿ ،كما اعمنت الرئاسة الفرنسية.
وخالؿ اتصاؿ ىاتفي مع نتانياىو ،اكد الرئيس الفرنسي اف باريس تنتظر اف يتحوؿ النيج المعتدؿ لمرئيس
االيراني حسف روحاني الى «افعاؿ» ،كما اضاؼ المصدر نفسو.
وكاف دبموماسي اسرائيمي قاؿ في وقت سابؽ في القدس اف نتانياىو تحادث ىاتفيا مع ىوالند وبحثا الممؼ
النووي االيراني.
وقاؿ المصدر « اليوـ اجرى رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامف نتانياىو اتصاال ىاتفيا مع الرئيس ىوالند بحث
خاللو في االجتماع المقبؿ لمجموعة  3+0في جنيؼ».
مف جيتيا ذكرت صحيفة ىآرتز االسرائيمية اف وفديف دبموماسييف فرنسي وبريطاني يضماف المفاوضيف
الرئيسييف في كال البمديف حوؿ الممؼ النووي االيراني از ار اسرائيؿ االربعاء الطالع المسؤوليف فييا عمى
تطورات ىذا الممؼ عشية مفاوضات جنيؼ بيف ايراف ومجموعة ( 3+0الواليات المتحدة وروسيا والصيف
وفرنسا وبريطانيا والمانيا).
وابمغ الدبموماسيوف الفرنسيوف والبريطانيوف المسؤوليف االسرائيمييف اف مجموعة  3+0ستعرض عمى ايراف
تخفيؼ العقوبات المفروضة عمييا مقابؿ تقديـ الجميورية االسالمية تنازالت ،وىو مقترح ترفضو الدولة
العبرية التي تشترط تفكيؾ البرنامج النووي االيراني بالكامؿ قبؿ اي تخفيؼ لمعقوبات المفروضة عمى ايراف.
الرأي ،عمان0211/12/11 ،
 .35حممة أوروبية توزع معونات في مناطق ساخنة بسورية وتُعد لـ "قافمة الشتاء"
بيروت  -دمشؽ :أعمنت "حممة الوفاء األوروبية لعوف منكوبي سورية" أنيا نجحت في الوصوؿ إلى مناطؽ
ساخنة ،ال سيما تمؾ القريبة مف مخيمات الالجئيف الفمسطينييف ومراكز اإليواء بالعاصمة دمشؽ وريفيا،
حيث قامت بتوزيع المعونات التي أدخمتيا في الجزء الثاني مف قافمة الوفاء الثانية ،المكونة مف أربعة
وعشريف حاوية.
وقالت الحممة ،في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو ،إف القافمة ،التي دخمت إلى األراضي السورية
مف يوـ الثاني مف تشريف أوؿ (أكتوبر) وحتى الثامف مف الشير نفسو ،قامت ىذه المرة بخالؼ المرات
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السابقة بالتوزيع ضمف آلية جديدة ،حيث تـ استيداؼ مناطؽ جديدة تقع في مناطؽ يصعب الوصوؿ إلييا
بسبب قربيا مف أماكف االشتباكات ،ال سيما منطقة القابوف وىي مالصقة تماماً لمنطقة االشتباكات
والقنص ،ومخيـ جرمانا حيث تـ التوزيع في مدرسة عاره التي تأوي النازحيف مف المخيمات األخرى ،إضافة
إلى منطقة ضاحية قدسيا وجديدة عرطوز.
وأعمنت الحممة ،التي حممت شعار "وفاء ألىمنا في سورية" ،أنيا تواصؿ العمؿ عمى االستعداد لمقافمة الثالثة
"قافمة الشتاء" ،حيث سيغمب عمى ما تحممو مف معونات ما يحتاجو النازحوف مف المخيمات الفمسطينية
بسورية ومراكز اإليواء في فصؿ الشتاء الذي أصبح عمى األبواب ،ال سيما البطانيات.
فمسطين أون الين0211/12/10 ،
 .36شراكة وظيفية متبادلة

د .يوسؼ رزقة
"لو لـ تكف إسرائيؿ موجودة ،لكنا اضطررنا إلى اختراعيا صيانة لمصالحيا؟!" ،بيذا الوضوح الفج جاء
تصريح نائب الرئيس األمريكي محدداً لطبيعة العالقة بيف أمريكا ودولة االحتالؿ اإلسرائيمي .العالقة بيف
الدولة العظمى و"إس ارئيؿ" ىي عالقة وظيفية مف الطراز األوؿ الذي ال يقبؿ النقض أو االنفصاـ ،فمصالح
الواليات المتحدة في المنطقة العربية ،وفي الشرؽ األوسط مرتبطة اآلف بنيويِّا بوجود "إسرائيؿ" ،وبدورىا في
المحافظة عمى مصالح أمريكا في المنطقة ،أو قؿ إنو ثمة شراكة وظيفية متبادلة بيف الطرفيف.
التصريح يتنكر بشكؿ سافر لمحقوؽ الفمسطينية ،وال يبالي بالموقؼ الفمسطيني وال بالموقؼ العربي ،وييمؿ
القانوف الدولي ،وحقائؽ التاريخ ،ويحصر الموقؼ األمريكي استراتيجياً بالدور الذي تقوـ بو "إسرائيؿ" في
ابتداء وبتفيُّـ أمريكي
المنطقة ،وىذا قوؿ صريح بأف ما تقوـ بو "إسرائيؿ" مف أعماؿ تحظى بشراكة أمريكية
ً
الحقاً .نحف لسنا بحاجة إلى ىذا التصريح لفيـ ىذه الحقيقة ،ألف ما نشاىده عمى أرض الواقع أبمغ مف كؿ
تصريح ،ولكننا نورد ىذا التصريح ونعمؽ عميو لنقوؿ لمسمطة المتمسكة بالمفاوضات ،و بالرعاية األمريكية،
ىذه ىي أمريكا ،وىذا أوباما وكيري وبايدف؟! فماذا أنتـ فاعموف؟! أمريكا لف تتخمى عف "إسرائيؿ" ،ولف
تضغط عمييا ،ولف تضحي بعالقاتيا مع دولة لو لـ تكف موجودة في المنطقة لمزـ أف تقوـ أمريكا بإيجادىا
 ،فيؿ بقي عمى العيف قذى؟! وماذا ننتظر؟! ومتى نتعامؿ مع الحقائؽ بشفافية ومسئولية؟! وكـ مف الوقت
عمينا أف ننتظر بعد عشريف سنة مف الرعاية األمريكية لممؼ معطوب اسمو المفاوضات؟! أليس مف حؽ
الشعب أف يطالب السمطة بمراجعة نفسيا ،والبحث في البدائؿ المفيدة بدالً مف االستسالـ لمقرار األمريكي؟!
المصالح األمريكية مرتبطة عضوياً وبنيوياً بػ"إسرائيؿ" ،وال تبحث أمريكا عف بديؿ ليا ،حتى و إف زعـ
العرب أف "إسرائيؿ" تيدد المصالح األمريكية ،و أف مصالح أمريكا مرتبطة عشرة أضعاؼ بالبالد العربية،
منفردة ومجتمعة ،ىذا القوؿ اإلنشائي ال يسمف وال يغني مف جوع في السياسة األمريكية .فكيؼ الحاؿ
بأمريكا إذا تمكنت "إسرائيؿ" مف نسج عالقات مصالح وغراـ مع أنظمة عربية ميمة في المنطقة ،حيث
صارت "إسرائيؿ" جس اًر آمناً لكؿ عربي يريد رضا أمريكا .العيب ليس في أمريكا ،وليس في "إسرائيؿ" ،وال
في الغرب ،فيؤالء يديروف العالقات بينيـ بما يخدـ مصالحيـ معاً .واف مناط العيب فينا فمسطينياً وعربياً،
حيث سممنا ليـ رقابنا ،واستعنا بيـ عمى بعضنا ،ولـ ننجح في تحويؿ "إسرائيؿ" إلى عبء عمى أمريكا
وعمى المصالح األمريكية .لقد نجحت "إسرائيؿ" في إدارة سياسة دولية تخدـ مصالحيا ،ونحف فشمنا في إدارة
سياستنا ال مع العالـ فحسب ،بؿ فشمنا في إدارتيا مع أنفسنا في عالمنا العربي ،واستطاعت "إسرائيؿ" أف
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تحوؿ القضية الفمسطينية إلى عبء ال عمى المجتمع الدولي فحسب ،بؿ وعمى الدوؿ العربية أيضاً ،حتى
تسابقت أنظمة عربية فيما بينيا لمخالص مف القضية الفمسطينية ،وتجاوزت ذلؾ إلى حصار الفمسطيني،
وتفضيؿ الشراكة مع اإلسرائيمي ،في رسـ معالـ المستقبؿ.
المركز الفمسطيني لإلعالم0211/12/10 ،
 .37اإلقميم نحو صفقات إال بين الفمسطينيين!...

أكرـ عطا اهلل
يبدو أنو بات مف شبو المؤكد لػ"إسرائيؿ" أف المعارضة السورية المسمحة لف تتمكف مف اإلطاحة بالرئيس
السوري بعد التسريب عف اتفاؽ روسي أمريكي عمى بقائو في السمطة ،ويبدو أيضاً أف الوسيط الفمسطيني
كما تناقمت وسائؿ اإلعالـ الذي زار دمشؽ مؤخ اًر يحمؿ رسالة أمير قطر الجديد الذي يرغب بفتح صفحة
جديدة مع الرئيس األسد يؤكد ذلؾ ،فاإلمارة الصغيرة ىي التي وضعت كؿ ثقميا في مواجية النظاـ في
سورية وتكمفت بدعـ المعارضة بالسالح حتى وصمت المبالغ المدفوعة إلى ثالثة مميارات دوالر وحممت
ممؼ األزمة السورية إلى مجمس األمف في محاولة منيا الستدعاء "الناتو" إلى دمشؽ في ظؿ استنفار أجيزة
الدعاية القطرية ممثمة بالجزيرة وانتياء بتوظيؼ رجاؿ الديف.
إف صدؽ الحديث عف وساطة فمسطينية بيف قطر وسورية ىذا يعني تغيي اًر كبي اًر في مسار المنطقة فإمارة
قطر ىي الترمومتر السياسي الذي يقاس مف خاللو توجيات الدوؿ الكبرى في المنطقة بشكؿ بدا واضحاً
خالؿ السنوات األخيرة ،وىذه الدوؿ ال تنفصؿ مصالحيا عف المصمحة اإلسرائيمية وأكثر وضوحاً بعد تنازؿ
الرئي س السوري عف ترسانتو الكيماوية وىي التي حاولت دمشؽ مف خالليا إحداث توازف مقابؿ النووي
اإلسرائيمي .حيف اكتشؼ أف كؿ القصة في سورية ىي الترسانة الكيماوية التي تشكؿ خط اًر عمى األمف
القومي اإلسرائيمي وليست قصة حرية وديمقراطية وفي معركة تجريد سورية مف سالحيا استخدـ الماؿ
العربي والنفط العربي واإلعالـ العربي والفتاوى الدينية والتي باتت تتراجع جميعيا بعد االستسالـ السوري
والصفقة التي قدـ خالليا كؿ التنازالت لضماف التفوؽ اإلسرائيمي.
لست ىنا بصدد تقييـ الدور العربي بالتحديد الخميجي والقطري كأدوات مستخدمة في حروب الكبار واف كاف
ىذا يتكرر مرة أخرى بعد الحرب األمريكية عمى االتحاد السوفيتي قبؿ ثمث قرف حيف استخدمت الواليات
المتحدة في حربيا الماؿ العربي والنفط العربي ،وكاف يتقدـ كؿ ذلؾ عمى الفتاوى الدينية التي طبعت في
كتب كانت تنتشر مدعومة في األسواؽ العربية ،تمؾ الحرب التي نشر عنيا الكاتب المصري الكبير محمد
حسنيف ىيكؿ ممخصاً كؿ أسرارىا في كتيب شيير كاف عنوانو "واشنطف تؤذف لمجياد في كابوؿ" .فإذا كاف
األمر كذلؾ بعد صفقة الكيماوي السورية التي نزعت أنياب النظاـ أماـ األمف اإلسرائيمي ىؿ يحؽ لنا
القياس بالقوؿ ،إف "إسرائيؿ كانت تؤذف لمجياد في دمشؽ"؟ وكاف ليا أئمة ورجاؿ فتوى حاولوا بكؿ جيدىـ
ونجحوا في محاصرة النظاـ لتكوف الصفقة التي صفقت ليا "إسرائيؿ"؟
لكف األىـ ىنا ىو أف الدوؿ الكبرى و"إسرائيؿ" اكتفت عمى ما يبدو مما انتزعتو مف سورية وبات ال مشكمة
في بقاء الرئيس األسد وىكذا تبدأ تغيرات مواقؼ الدوؿ اليامشية في حروب ومصالح الدوؿ الكبرى ومنيا
دوؿ الخميج التي باتت عمى أبواب ىذا التغيير في سياستيا حيف يقرر الالعبوف الرئيسيوف قبوليـ بالصفقة
السورية .تغير المواقؼ ىو ما يمكف قراءتو في رسالة الوساطة الفمسطينية بيف قطر وسورية واذا ما تـ ىذا
ا ألمر فإنو يعني إسداؿ الستار عمى آخر فصوؿ الربيع العربي بعد ىذا التدمير الذاتي الذي لحؽ بيـ ليس
التاريخ :األحد 0211/12/11

العدد1225 :

ص 00

فقط في عدد ضحايا موجة العنؼ التي ضربت المنطقة أمال في التغيير ،بؿ أيضاً يجري الحديث عف
خسارة الماؿ العربي لما يقارب  811مميار دوالر وىو رقـ كبير قياساً باإلنتاج القومي العربي باإلضافة
لتدمير ىذا اإلرث الحضاري والتاريخي واألىـ تدمير التعايش بيف الطوائؼ والمذاىب وتسعير العنصرية بما
يمكف أف يقضي عمى حمـ الدوؿ الوطنية واف اختفت ىذه الصراعات لكف ما دار في اإلقميـ خالؿ األعواـ
الثالثة الماضية أعاد إنتاج قدر ىائؿ منيا فقد انكسر األساس لمكوف الدولة الحديثة في العالـ العربي.
لقد دمرت سورية سواء بقي األسد أـ رحؿ سواء بالمعنى المادي وتكمفة التدمير واعادة اإلعمار التي ستغرؽ
بيا لو توقفت الحرب لعقود قادمة وحجـ المديونيات وثمنيا السياسي ،أما عمى صعيد التدمير الثقافي وتحمؿ
الجما عة الوطنية إلى مجموعات طائفية بينيا مف العداء ما ىو أكبر مما ىو مشترؾ إلعادة تشكيؿ الدولة
ولكف مف الواضح أف األمور تسير باتجاه تيدئة أنتجتيا الصفقة األخيرة بيف كؿ أطراؼ الصراع الدولية
واإلقميمية والمحمية .وبالمقابؿ يبدو أف التجارب األمريكية األخيرة في حربي العراؽ وأفغانستاف أحدثت نوعاً
مف ردع االندفاع األمريكي تجاه الحروب ويضاؼ إلييا األزمة االقتصادية األمريكية التي تمكف الرئيس
األمري كي باراؾ أوباما مف إخراجيا مف العناية المركزة إلى أسرة المستشفى ،ولكنيا لـ تخرج منو بعد
وتتعرض بيف الحيف واآلخر النتكاسات أبرزىا األزمة األخيرة بعدـ إقرار الموازنة واتباع سياسات تقشفية
طالت ميزانية و ازرة الدفاع ،كؿ ىذا جعؿ شيية الواليات المتحدة أميؿ لمصفقات والتسويات منيا لمحروب،
األمر يسير بيذا االتجاه بيف الواليات المتحدة وايراف منذ اجتماعات األمـ المتحدة ويبدو أننا أماـ صفقة
أخرى.
ومع حمـ الواليات المتحدة بمفاوضات جدية مف الفمسطينييف واإلسرائيمييف وعدـ قراءتيا لمنوايا واألالعيب
اإلسرائيمية لكف تبقى رغبتيا بصفقة تنيي ىذا الصراع الذي تعتبره سبباً رئيسياً ألزمات المنطقة وأف استم ارره
سيؤثر عمى استمرار "إسرائيؿ" كدولة ويضع تحديات أماـ ىويتيا التي يتعامى عنيا اليميف اإلسرائيمي
المسكوف بالحروب التوسعية التوراتية ومف الواضح أف مصر تتجو نحو تيدئة أكبر وىي تسير باتجاه تنفيذ
خارطة الطريؽ التي تضمف في النياية إجراء االنتخابات وال أعتقد أف االنتخابات يمكف أف تجري دوف اتفاؽ
يضمف حضور اإلخواف المسمميف كجزء مف المشيد السياسي المصري وليس بالضرورة أف تعود لتصدر ىذا
المشيد ولكف ىذا األمر يحتاج إلى صفقة.
إذف ،المنطقة كميا تغادر ما أرادت أف تسميو الربيع العربي نحو صيؼ ربما يكوف أفضؿ أو عمى األقؿ
يكوف أىدأ مف ىذا الجنوف الذي اجتاحيا فجأة ،ويبقى الحديث في ظؿ حالة التأمؿ ىذه في اإلقميـ ونحف
عمى أبواب عيد األضحى وىو العيد السابع الذي يمر في ظؿ االنقساـ يحؽ لكؿ فمسطيني وىو يرى ألد
األعداء يبحثوف عف قواسـ مشتركة لالتفاؽ عمى مستوى اإلقميـ والعالـ أليس مف حقو أف يرى صفقة
فمسطينية بيف اإلخوة الذيف أداروا صراعاً دموياً عمى السمطة؟.
األيام ،رام اهلل0211/12/11 ،
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بشير عبد الفتاح
يعرؼ الردع النووي استراتيجيا بأنو قدرة طرؼ دولي عمى حمؿ طرؼ دولي آخر عمى عدـ التجاسر
والتورط في استخداـ السالح النووي ضده ،إثر تيقف اآلخر بقدرة األوؿ عمى الرد بقوة والحاؽ أذى أو ضرر
مماثؿ ،أو ربما أكبر ،بو ردا عمى ىجومو .وحتى يتحقؽ ىذا الردع بالفعؿ يتعيف توفر شروط عديدة أبرزىا
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صدقية ذلؾ الردع ،بمعنى امتالؾ الطرؼ األوؿ ألركاف ىذا الردع مف حيث القوة النووية القاىرة ،فضال
عف إرادة ومنظومة استخدامي ا كاممة ،بما في ذلؾ أدوات توصيميا ،عالوة عمى اقتناع الطرؼ اآلخر وتيقنو
مف توفر ىذه المعطيات مجتمعة لدى الطرؼ األوؿ.
أوىام الردع النووي
كثيرة ىي الكتابات والدراسات التي تناولت حرب أكتوبر/تشريف األوؿ  ،3931غير أف القميؿ منيا ىو
الذي تعرض لمسألة الخيار النووي اإلسرائيمي في تمؾ الحرب كأداة ردع لمجانب العربي وعنصر ضغط
عمى القاىرة ودمشؽ لمنعيما مف شف ىجوـ مباغت عمى تؿ أبيب بغية استعادة األرض المغتصبة ،ما أبقى
تساؤالت ميمة معمقة ،يتصؿ أبرزىا بتأثير السالح النووي اإلسرائيمي في قرار الطرفيف العربييف ببدء
العمميات العسكرية ظييرة السادس مف أكتوبر/تشريف األوؿ مف جية ،واماطة المثاـ عف مدى إمكانية
استخداـ "إسرائيؿ" فعال لذلؾ السالح أو استخداميا لو إباف العمميات العسكرية مف جية أخرى.
وبخصوص القضية األولى ،يالحظ أف الدعاية الصييونية قد عكفت عمى االدعاء بأف ما أجبر المصرييف
عمى القياـ بعمؿ عسكري محدود وعدـ االجتراء عمى تطوير ذلؾ العمؿ ،برغـ نجاحيـ المبير في بدايتو ،ثـ
اضطرارىـ إلى تدشيف معاىدة سالـ مع اإلسرائيمييف بعد مرور سنوات قالئؿ ،إنما ىو إدراؾ القيادة
المصرية لقوة "إسرائيؿ" المتعاظمة وخوفيا مف ترسانتيا النووية المرعبة .في المقابؿ ،ثمة شواىد شتى
واعتبارات عديدة تشي بأف مسألة الردع النووي اإلسرائيمي آنذاؾ لـ تكف ذات تأثير محوري عمى الق ارريف
المصري والسوري بخوض الحرب ،يمكف إيجاز أىميا في ما يأتي:
 -3إف تؿ أبيب كانت تتبنى استراتيجية الغموض النووي القائمة عمى سياسة الردع بالشؾ ،فمقد حرص
المسؤولوف اإلسرائيميوف وقتذاؾ عمى حرماف العرب مف التأكد أو التيقف مف أنباء امتالؾ الدولة العبرية لمثؿ
ىذه األسمحة الفتاكة ،في محاولة لمتشويش عمى التخطيط العسكري العربي ،وارباؾ متخذي الق اررات
االستراتيجية في دوؿ المواجية .وكاف تفوؽ "إسرائيؿ" اليائؿ في مجاؿ األسمحة التقميدية ،بفضؿ الدعـ
األمريكي والغربي الالمحدود ،كافيا لردع العرب واقناع المسؤوليف اإلسرائيمييف بعدـ جدوى التصريح رسمياً
بامتالؾ أسمحة نووية تالفياً ألية ردود أفعاؿ دولية غير مرضية ،وتعزي اًز لميواجس والشكوؾ العربية بشأف
حقيقة امتالؾ تؿ أبيب منظومة كاممة مف األسمحة النووية ومف ثـ في جدية التيديد النووي اإلسرائيمي.
 -1كانت الضغوط المحمية واإلقميمية التي أثقمت كاىؿ النظاـ المصري حينئذ ،إلى جانب حاجة الرئيس
أنور السادات إلى مصادر جديدة وركائز قوية لشرعيتو اليشة التي باتت ميددة في حينيا ،كفيمة بحمؿ
السادات عمى المضي قدما في استعادة األرض المغتصبة ومحو عار ىزيمة 3933مف خالؿ عمؿ
عسكري محسوب ،غير مكبؿ بأسطورة السالح النووي اإلسرائيمي المزعوـ .بكممات أخرى ،فإف اعتبارات
وقيماً غالية ييوف في سبيؿ الذود عنيا أي تيديد نووي ىي التي دفعت السادات ،ومف خمفو جموع
المصرييف والعرب ،لممضي قدما في قرار الحرب مف دوف مراعاة لتيديد قد ال يكوف إال سراباً ،أو شيئا مف
األوىاـ.
 -1إنو حتى في حاؿ ثبوت امتالؾ "إسرائيؿ" منظومة تسمح نووية متكاممة ومجيزة لالستخداـ الفعمي ،فإف
اعتبارات ميمة عدة كانت تحوؿ دوف إقداميا عمى استخداميا إباف حرب رمضاف ،لعؿ أىميا:
* عدـ االستعداد األمريكي والدولي لتقبؿ كارثة نووية بمنطقة الشرؽ األوسط ،خصوصاً أف الغرب كاف
المسؤوؿ عف تزويد "إسرائيؿ" بالتكنولوجيا والمعدات الخاصة بإنتاج وتصنيع مثؿ ىذه األسمحة.
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* تيقف كؿ مف واشنطف وتؿ أبيب مف أف مصر تشف ىجوماً محدوداً بغية تحرير جزء مف أراضييا المحتمة
ما يسيـ في تحريؾ المياه الراكدة عمى الصعيد السياسي ،ويميد السبيؿ لتدشيف مفاوضات السالـ الستعادة
األراضي المسموبة ،السيما وأف إمكانات مصر االقتصادية وقدراتيا العسكرية وقتذاؾ لـ تكف تطيؽ أىدافا
استراتيجية أبعد مدى مف ذلؾ.
* نجاح "إسرائيؿ" المتنامي في استعادة توازنيا عمى الجبية الشمالية ،التي كانت تفوؽ الجبية الجنوبية
خط اًر عمييا بسبب قربيا الجغرافي الشديد مف العمؽ اإلسرائيمي ،في وقت لـ يفقد اإلسرائيميوف ثقتيـ في
الدعـ األمريكي اليائؿ ليـ مف أجؿ وقؼ تقدـ المصرييف جنوباً ،وتغيير مسار العمميات العسكرية عمى
جبيتيـ.
* لـ يسفر اإلنجاز العسكري المصري والسوري خالؿ األياـ األولى لمحرب عف تعرض وجود الدولة العبرية
أو حتى أمنيا القومي لتيديد حقيقي مباشر ،حيث كاف اإلسرائيميوف واثقيف مف أف المصرييف ال يبغوف مف
حربيـ ا لمحدودة سوى تحرير سيناء فقط ،وىي التي ال يمكف ،بالرغـ مف أىميتيا بالنسبة لإلسرائيمييف ،أف
تدفع بتؿ أبيب نحو إخراج القنبمة مف القبو وتنفيذ "الخيار شمشوف" خصوصا وأف المصرييف لـ يتسف ليـ
خالؿ الحرب إال السيطرة عمى شريط ضيؽ منيا.
* إف امتالؾ "إسرائيؿ" أسمحة نووية في ذلؾ التوقيت ال يعني بالضرورة أف بمقدورىا التحكـ في األثر أو
المدى التدميري ليذه األسمحة ،أو أنيا نجحت في تطوير أسمحة تكتيكية محدودة األثر التدميري بحيث ال
تطاؿ "إسرائيؿ" حاؿ استخداميا ضد عدو مجاور ضمف نطاؽ جغرافي محدود ،ومف ثـ يغدو إقداميا عمى
استخداـ سالحيا النووي االستراتيجي المفترض ضرباً مف الجنوف أو االنتحار.
القابمية لالستخدام
متعددة ىي استخدامات القدرة أو القوة النووية ،إذ قد تستخدـ عمى نحو فعمي مباشر مثمما جرى لممرة
الوحيدة في التاريخ البشري ،حتى اآلف عمى األقؿ ،نياية الحرب الكونية الثانية حينما ألقت الواليات المتحدة
بقنبمتييا النوويتيف عمى مدينتي ىيروشيما وناجازاكي اليابانيتيف في أغسطس/آب مف العاـ  ،3900واما أف
تستخدـ في شكؿ غير مباشر مف خالؿ التيديد واالبتزاز ،اقتصادياً كاف أو سياسياً ،كما ىي الحاؿ نسبيا
مع كوريا الشمالية إزاء جيرانيا اآلسيوييف في شبو الجزيرة الكورية والياباف إضافة إلى الواليات المتحدة ،أو
عسكرياً وتكنولوجياً مثمما ىي الحاؿ بيف إيراف و"إسرائيؿ" وأميركا.
ولقد تنوعت آراء الخبراء والمحمميف في شأف إمكانية استخداـ "إسرائيؿ" لمسالح النووي خالؿ حرب .3931
بيد أف ىناؾ ما يشبو اإلجماع عمى أف الدولة العبرية ىددت بالفعؿ باستخداـ سالحيا النووي ونشرت
صواريخ وقاذفات محممة بالرؤوس النووية ووجيتيا نحو مواقع القيادة والسيطرة في القاىرة ودمشؽ ،وذلؾ
بعد عودة وزير الدفاع اإلسرائيمي آنذاؾ موشي داياف منيا اًر مف زيارتو المفجعة لمجبية في اليوـ الثالث
لمحرب .ورغـ أف تقري اًر لمجمة "تايـ" أكد صحة ىذا االدعاء ،إال أف الحكومة اإلسرائيمية قد نفتو بشدة حفاظا
عمى صورتيا أماـ العالـ وحماية لترسانتيا النووية مف التفكيؾ أو فرض وصاية دولية عمييا مخافة أف تقع
تؿ أبيب في شرؾ استخداميا عمى نحو يجيز عمى االستقرار والتوازف االستراتيجي في المنطقة ،وييدد
المصالح الغربية فييا .والثابت في ىذا الخصوص أف القادة اإلسرائيمييف فوجئوا بأداء القوات المصرية
والسورية في األياـ األولى لمحرب حتى إف بعضيـ بدأ يشكؾ في نوايا المصرييف وأىدافيـ مف الحرب
ظانيف أنيـ عازموف عمى التوغؿ في سيناء نحو منطقة الممرات وفقا ألكثر التقديرات اإلسرائيمية تفاؤالً ،وىو
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األمر الذي زلزؿ ثقة القادة اإلسرائيمييف في جاىزية قواتيـ العسكرية التقميدية عمى امتصاص اليجوـ العربي
والرد عميو بيجوـ مضاد أشد وطأة.
واذا أضفنا إلى ذلؾ تداعيات عنصر المفاجأة االستراتيجية العربية والتبكيت الذي أمطرت بو واشنطف
أصدقاءىا في تؿ أبيب بسبب الخسائر اليائمة في المعدات خالؿ األياـ األولى لمحرب ،يمكف استشعار
دواعي النزوع اإلسرائيمي الستخداـ األسمحة النووية لتغيير مسار المعركة .وقد رىنت "إسرائيؿ" عدوليا عف
ىذا التوجو بموافقة واشنطف عمى قائمة الطمبات التي وضعت عمى مكتب الرئيس ريتشارد نيكسوف منذ
التاسع مف أكتوبر/تشريف األوؿ ،والتى تضمنت أسمحة متطورة ومعدات حربية حديثة تعوض "إسرائيؿ" عما
فقدتو خالؿ األياـ األولى لمحرب ،وتعينيا عمى شف ىجوـ مضاد بمساعدة أقمار التجسس األمريكية.
وىرعت السفارة اإلسرائيمية بواشنطف إلى مساعدة الموبي الييودي لشف حممة دعائية شعواء ضد إدارة الرئيس
نيكسوف متيمة إياىا بالتقاعس عف نجدة "إسرائيؿ" ،وىي الحممة التي كادت أف تفضي إلى نتائج عكسية
إثر استياء نيكسوف الشديد مما تضمنتو مف أكاذيب واتيامات باطمة بشأنو ،لوال تدخؿ وزير خارجيتو الجديد
ىنري كيسنجر ،الذي اتخذ منو اإلسرائيميوف مخمصاً ونصي اًر ،إذ برع في إقناع نيكسوف بتمبية المطالب
اإلسرائيمية لتجنيب المنطقة والعالـ ويالت أي تيور نووي إسرائيمي.
ابتزاز نووى
يمكف القوؿ إف رؤية "إسرائيؿ" لفرص وأسس التسوية السممية بعد الحرب كانت تختمؼ عف ذلؾ الذي كاف
يدور في خمد األمري كييف ،فقد كانت (رئيسة الحكومة اإلسرائيمية) غولدا مائير ترى أف خير وسيمة لالحتفاظ
بعنصر الردع التقميدي ضد العرب ،بما يضمف قبوليـ لممفاوضات ،ىو كسر عزيمتيـ واإلجياز عمى أية
رغبة لدييـ في المقاومة أو الصمود ،وىو ما لف يتأتى إال مف خالؿ ىزيمة عسكرية ساحقة تجبرىـ عمى
عدـ معاودة التفكير في شف أية حروب مستقبالً ضد "إسرائيؿ" ،بينما كانت إدارة نيكسوف في المقابؿ ترى
أف العرب في حاجة إلى إنجاز عسكري محدود ال يمحؽ ضر اًر بالغاً بػ"إسرائيؿ" ،بقدر ما يحسف مف موقفيـ
التفاوضى وي وفر ليـ مدخال لمفاوضات سالـ شبو متكافئة مع اإلسرائيمييف ،عمى نحو يجبر أولئؾ اآلخريف
عمى إبداء كثير مف المرونة .وتأسيساً عمى ذلؾ التبايف في الرؤى بيف بيف واشنطف وتؿ أبيب ،كاف لزاماً
عمى "إسرائيؿ" تحري السبؿ الكفيمة بفرض رؤيتيا لمتسوية عمى األميركييف والعرب في آف ،وىنالؾ عال
مجددا صوت أنصار استخداـ السالح النووي اإلسرائيمي الذي أمسى ،برأييـ ،عبئاً اقتصادياً واستراتيجياً يكاد
يفقده مزيتو االستراتيجية النسبية في لحظة تاريخية حرجة مف الصراع مع العرب.
ودونما تردد ،وافقت مائير عمى نشر صواريخ متوسطة المدى مف طراز "أريحا" عالوة عمى قاذفات مف
طراز "فانتوـ" مزودة جميعيا برؤوس نووية موجية صوب القاىرة ودمشؽ ،حتى تمتقطيا أقمار التجسس
االصطناعية األمريكية فتجزع إدارة نيكسوف وتبادر بإغداؽ اإلمدادات العسكرية غير المشروطة عمى
"إسرائيؿ".
وىو ما حدث بالفعؿ ،إذ لـ تمض سوى ساعات حتى دشف الجسر الجوي األمريكي ليمطر القوات
اإلسرائيمية بأثمف ما تحويو الترسانة العسكرية األمريكية مف أسمحة ومعدات ،معمنا نجاح سياسة "االبتزاز
النووي" اإلسرائيمية التي كاف ليا بالغ األثر في تغيير مسار الحرب خالؿ أياميا التالية.
وما إف وضعت الحرب أوزارىا ،حتى تراءى لإلسرائيمييف ضرورة ارتكاز عقيدتيـ العسكرية عمى استراتيجية
احتكار الردع النووي في منطقة الشرؽ األوسط وتحييد القدرات الردعية غير التقميدية ألي طرؼ إقميمي
آخر ،وىي االستراتيجية التي دأبت تؿ أبيب عمى تبنييا مستندة إلى دعـ أمريكي ممحوظ ،وتجمت مالمحيا
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في المساعي الغربية الحثيثة ىذه األياـ ،بإيعاز إسرائيمي ،لتجميد برامج إيراف النووية والصاروخية وتفكيؾ
ترسانة سوريا مف األسمحة الكيميائية ،بذرائع عمى شاكمة الحيمولة دوف انتشار أسمحة الدمار الشامؿ عالميا،
والحفاظ عمى استقرار المنطقة وأمف شعوبيا.
الجزيرة نت ،الدوحة0211/12/10 ،
 .39نتنياىو يياجم إيران ليتجنب استحقاقات فمسطين

داود ُكتّاب
تجنب القضايا الصعبة والتركيز عمى األسيؿ ىو تكتيؾ معروؼ جيداً .يبدو أف ىذا كاف وما زاؿ تكتيؾ
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتانياىو فيتجنب القضية الفمسطينية اإلسرائيمية بينما يركز تركي اًز كامالً
تقريباً عمى إيراف ورئيسيا المنتخب حديثاً .يظير ىذا الياجس بإيراف ورئيسيا حسف روحاني جمياً مف خالؿ
تحميؿ خطاب نتانياىو في الجمعية العامة لألمـ المتحدة .ففي خطابو الذي احتوى  1313كممة ذكر
نتانياىو كممتي إيراف واإليرانييف  31مرة ،في حيف ذكر كممة ييودي والييود  30مرة فقط .مف ناحية أخرى،
استخدـ نتانياىو كممة روحاني  10مرة ،بينما استخدـ كممة "إسرائيؿ"  11مرة فقط .وظيرت كممة «أمف»
في خطابو ثماني مرات ،بينما تمت اإلشارة إلى كممة «سالـ» أربع مرات فقط.
في العاـ الماضي تمادى أيضاً رئيس وزراء "إسرائيؿ" في الخطاب المتشدد ضد إيراف عندما رسـ الخط
األحمر عمى صورة كاريكاتورية لقنبمة ،ما ترؾ المجاؿ واسعاً لرسامي الكاريكاتير وأصحاب التعميقات
الساخرة لمخوض فيو .وفي حيف تح ػػاوؿ الوالي ػػات المتحدة وبقية العالـ إعطاء الرئيس اإليراني المنتخب
يصعد ليجتو الخطابية أكثر مما كانت عميو عندما كاف
حديثاً فرصة ،يبدو أف رئيس حكومة "إسرائيؿ"
ّ
محمود أحمدي نجاد المتشدد رئيساً إليراف .تحميؿ مقارنة عدد الكممات يجعؿ ىذه النقطة واضحة جداً.
في األمـ المتحدة وفي  ،1131استخدـ نتانياىو كممة إيراف أو اإليرانييف  01مرة بالمقارنة بػالػ  31مرة ليذا
العاـ ،وكممة السالـ  33مرة العاـ الماضي مقابؿ اربع مرات فقط ىذا العاـ .المشكمة ،إذاً ،ىي الصدقية.
حجة نتانياىو تكمف بأنو ال يوجد فرؽ جوىري بيف الزعيميف اإليرانييف .واحد ىو ذئب في ثياب ذئاب ،في
إشارة إلى أحمدي نجاد ،واآلخر ،روحاني ،ذئب في ثياب حمالف .ما ينساه المسؤوؿ اإلسرائيمي أف
الموضوع متعمؽ بصدقيتو ىو ،أكثر مف صدقية روحاني .فكثي اًر ما يرتد االستنفار الكاذب عمى المدعي،
فضالً عف أف الرأي العاـ العالمي يشكؾ في األدلة الواىية التي يتـ طرحيا مف ىنا وىناؾ في األمـ
المتحدة.
خالؿ السنيف العشر منذ حرب أمريكا المضممة في العراؽ ،بقيت إحدى الصور األكثر إيالماً في ذاكرة
العالـ صورة لوزير الخارجية األمريكي الوقور ،كولف باوؿ ،محاوالً توضيح ادعائو ،والذي ثبت اآلف خطؤه،
بأف صداـ حسيف يمتمؾ أسمحة الدمار الشامؿ .وبينما تصر إيراف عمى أف برنامجيا النووي ألغراض
سممية ،فإف امتالؾ "إسرائيؿ" ترسانة مف الرؤوس النووية كما ىو معروؼ عنيا ورفضيا ،عمى عكس إيراف،
االنضماـ إلى معاىدة عدـ انتشار األسمحة النووية ،يجعالف انتقادىا إيراف صعب االحتماؿ.
حتى لو استطاع رئيس الوزراء اإلسرائيمي أف يقنع بعضيـ بوجية نظره بأف إيراف تحاوؿ تطوير قنبمة نووية،
فإنو سوؼ يكوف صعباً عميو إثبات أف ىذه القنبمة تشكؿ تيديداً لدولة "إسرائيؿ" .إف المطالب العربية
والدولية بأف تكوف منطقة الشرؽ األوسط بأكمميا منطقة خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ ،خطت أخي اًر خطوة
كبيرة إلى أماـ ،عندما وافؽ السوريوف عمى التخمص مف كؿ األسمحة الكيماوية .كانت حجة "إسرائيؿ" في
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السابؽ أف إيراف دولة مارقة وأف ىدفيا الرئيسي تدمير الدولة العبرية .ىذه الحجة كانت أسيؿ بسبب
الخطابات العاصفة لقادة إيراف السابقيف .أما اآلف فإف "إسرائيؿ" والمدافعيف عنيا حرموا مف ىذا السالح،
األمر الذي يجعميـ يص روف عمى استخداـ التشبيو بالذئب في ثياب حمالف عمى رغـ أف الواليات المتحدة
وزعماء غربييف يتحدثوف اآلف مع اإليرانييف .ولطالما جادؿ أصحاب األمف االستراتيجي بأف "إسرائيؿ" ال
تستطيع شف ىجوـ فعاؿ عمى إيراف مف تمقاء نفسيا .وىكذا فقياـ دور أمريكي ناشط ىو مطمب ألية مغامرة
عسكرية محتممة ضد إيراف .مع ذلؾ ،ىذا السيناريو انحسر بعد أف أظير البيت األبيض تردداً واضحاً في
التدخؿ العسكري في سورية .لذا ،إذا كانت صدقية نتانياىو عمى المحؾ ،واذا كانت الواليات المتحدة وغيرىا
مف الحمفاء الغربييف عمى استعداد إلعطاء مطالب روحاني السممية فرصة إلثباتيا ،فما ىو إذاً الغػػرض مف
اليجػػمات اإلسػ ػرائيمية الم ػػستمرة ضد إيراف؟
نظرة سريعة عمى سجؿ نتانياىو ،منذ كاف سفي اًر لػ"إسرائيؿ" لدى األمـ المتحدة ،تظير ميالً لممبالغة في
القضايا اإلقميمية لمحفاظ عمى الرأي العاـ العالمي بعيداً مف قضية واحدة ترفض "إسرائيؿ" التزحزح عنيا أال
وىي قضية فمسطيف .ومف المفارقات أف إحدى الحجج الرئيسة المنتشرة في "إسرائيؿ" ىي أف إيراف تخطط
إلضاعة الوقت في المفاوضات بينما تطور قدراتيا العسكرية النووية.
قميموف في "إسرائيؿ" مف ىـ عمى استعداد لمنظر في المرآة ليروا كيؼ استخدمت الدولة العبرية منذ مؤتمر
مدريد واتفاقات أوسمو ىذا التكتيؾ تماماً لتضييع الوقت مف أجؿ توسيع المستوطنات الييودية غير الشرعية
في األراضي الفمسطينية المحتمة ،بينما تشارؾ في مفاوضات رمزية مسدودة .قبؿ مغادرتو األمـ المتحدة،
تيرب فيو مف السياسات
وعد نتانياىو بأف يقوؿ الحقيقة في ىذا المنتدى .ما رأيناه كاف خطاباً آخر َّ
اإلسرائيمية االستعمارية ،وركز عمى ما سيصبح سريعاً حجة باطمة في األوساط العالمية.
الحياة ،لندن0211/12/11 ،
 .41كاريكاتير:
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