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صحيفة ىآرتس:
نائب وزير جيش االحتالؿ :خطة استراتيجية لربط شوارع الضفة بوسط إسرائيؿ
رئيس الشاباؾ :احبطنا  400ىجوـ خطير خالؿ عاـ 2016
االحتالؿ يصادؽ عمى  490وحدة استيطانية جديدة شماؿ القدس المحتمة
الكشؼ عف خفايا اختفاء أطفاؿ ييود اليمف
نائب أمريكي سابؽ :االتيامات االسرائيمية ذريعة لدفع ترامب نحو تنفيذ جميع مطالب نتنياىو
ميجري 48
قانوف إسرائيمي لالستيالء عمى أمالؾ ّ
نتنياىو سيقترح عمى ترامب إقامة دولة فمسطينية باألردف
حممة إسرائيمية ضد باريس وواشنطف :قرار مجمس األمف ليس خاتمة األحزاف!
والدة الجندي شاؤوؿ أروف :ال تعرؼ أية معمومات عف مصيره
إعتقاؿ خمية مف فمسطينيي الداخؿ خططت لمياجمة اىداؼ في النقب
االحتالؿ يحيؿ النائب غطاس لالعتقاؿ المنزلي لػ 10أياـ
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يديعوت أحرونوت
الكشؼ عف خفايا اختفاء أطفاؿ ييود اليمف
نائب أمريكي سابؽ :االتيامات االسرائيمية ذريعة لدفع ترامب نحو تنفيذ جميع مطالب نتنياىو
ميجري 48
قانوف إسرائيمي لالستيالء عمى أمالؾ ّ
نتنياىو سيقترح عمى ترامب إقامة دولة فمسطينية باألردف
حممة إسرائيمية ضد باريس وواشنطف :قرار مجمس األمف ليس خاتمة األحزاف!
والدة الجندي شاؤوؿ أروف :ال تعرؼ أية معمومات عف مصيره
إعتقاؿ خمية مف فمسطينيي الداخؿ خططت لمياجمة اىداؼ في النقب
االحتالؿ يحيؿ النائب غطاس لالعتقاؿ المنزلي لػ 10أياـ
اسرائيؿ تحاوؿ فرض جدوؿ إجازاتيا عمى مدارس القدس
مندوب روسيا طمب تأجيؿ التصويت عمى قرار إدانة االستيطاف
بعد  13ألؼ غارة :الجيش اإلسرائيمي يعرض "أؼ  "16لمبيع
إسرائيؿ "ستقمص" العالقات مع دوؿ أيدت 2334
محمموف :اعتماد إسرائيؿ عمى ترامب محدود الضمانالكشؼ عف خفايا اختفاء أطفاؿ ييود اليمف
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صحيفة معاريف:
اسرائيؿ تحاوؿ فرض جدوؿ إجازاتيا عمى مدارس القدس
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نتنياىو يمنع تصويت إسرائيؿ ضد جرائـ الحرب بسورية
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التقارير
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القناة العبرية الثانية
رئيس الشاباك :احبطنا  000ىجوم خطير خالل عام 2016
زعـ نداؼ أرغماف رئيس جياز األمف العاـ اإلسرائيمي "الشاباؾ" ،مساء الثالثاء ،أنو تـ إحباط 400
ىجوـ خطير ضد أىداؼ إسرائيمية خالؿ العاـ الجاري.
وبحسب القناة العبرية الثانية قاؿ أرغماف خالؿ حفؿ توزيع جوائز عمى ضباط الجياز ،أنو في العاـ
الماضي تـ إحباط المئات مف اليجمات ،لكف خالؿ العاـ الجاري  2016تـ إحباط أكثر مف  400ىجوـ
خطير منيا ىجمات كبيرة.
وأضاؼ "الذكاء النوعي ،والتكنولوجيا المتقدمة ورأس الماؿ المتمثؿ في العنصر البشري ،كؿ تمؾ األسباب
أدت إلحباط ىذا العدد الكبير مف اليجمات.
مف جانبو قاؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو في كممة لو خالؿ الحفؿ "يمثؿ الشاباؾ جدار واؽ
ضد األعماؿ اإلرىابية التي تيدؼ لإلضرار بأمف إسرائيؿ ومواطنييا".
وتابع "العديد مف أرواح المدنييف تـ حفظيا بفضؿ عمميات مكافحة اإلرىاب التي كاف ينفذىا الشاباؾ
بشكؿ مذىؿ".
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صحيفة "الجيروزاليم بوست"
نائب وزير جيش االحتالل :خطة استراتيجية لربط شوارع الضفة بوسط إسرائيل
قاؿ مسؤوؿ إسرائيمي كبير ،إف جميع الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية ،سترتبط بوسط إسرائيؿ ،في
غضوف  20إلى  30عاما ،ضمف خطة استراتيجية.
وقاؿ إيمي بف دىاف ،نائب وزير الجيش اإلسرائيمي ،لصحيفة "الجيروزاليـ بوست" ،اإلسرائيمية ،اليوـ
الثالثاء" :سيكوف مف شأف ذلؾ أف يعزز الوجود الييودي في الضفة الغربية".
وأعمف بف دىا ف خالؿ المقابمة ،أف إسرائيؿ ستبدأ األسبوع القادـ بشؽ شارع التفافي جديد في الضفة
الغربية ،يربط مدينة كفار سابا (شماؿ إسرائيؿ) بمنطقة نابمس.
وأتت تصريحات بف دىاف ،بعد تبني مجمس األمف الدولي الجمعة الماضي ،بأغمبية ساحقة ق ار ار يعتبر
المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية ،بما فييا القدس الشرقية ،غير شرعية ويدعو إلى وقؼ النشاط
االستيطاني فو ار وبالكامؿ.
ولكف بف دىاف قاؿ" :لـ يتـ توجيو األوامر لنا بالتوقؼ ،لذا فإننا سنواصؿ العمؿ".
وأضاؼ" :اآلف تتوفر فرصة كبيرة لنا لضـ ييودا والسامرة (االسـ الصييوني لمضفة الغربية)".
وبموجب قرار صدر عف الحكومة اإلسرائيمية منذ سنوات ،فإف و ازرة الدفاع اإلسرائيمية ،مسؤولة عف
المصادقة عمى المشاريع االستيطانية في الضفة الغربية.
ولفت بف دىاف ،إلى أف الحكومة اإلسرائيمية تخطط أيضا لربط شارع رئيسي في شمالي الضفة الغربية،
مع الشارع السريع الس احمي الذي يربط مدينتي القدس وتؿ أبيب ،حيث سيتـ استكمالو في شير
مارس/آذار المقبؿ.
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وأشار إلى وجود مخطط لشارع التفافي ثالث ،في جنوبي الضفة الغربية يربط الكتمة االستيطانية "غوش
عتصيوف" ،جنوبي بيت لحـ ،مع مدينة الخميؿ ممتفا عمى مخيـ العروب لالجئيف الفمسطينييف.
وتشجع الشوارع االلتفافية إسرائيمييف عمى االنتقاؿ إلى الضفة الغربية ،باعتبار أف المساكف في
المستوطنات أرخص ،وتتضمف الكثير مف المنح الحكومية.
وكاف خميؿ التفكجي ،مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية (خاصة) ،قد قاؿ في وقت سابؽ
لوكالة األناضوؿ ،إف ىناؾ  131مستوطنة و 116بؤرة استيطانية في الضفة الغربية يعيش فييا قرابة
 420ألؼ مستوطف.
وفي السنوات األخيرة ،تصاعد االستيطاف اإلسرائيمي في الضفة الغربية ،بوجود االئتالؼ الحكومي
اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء ،بنياميف نتنياىو.
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صحيفة "ىآرتس"
االحرالل ٌصادق عهى  490وحدج اظرٍطاٍَح جدٌدج شًال انمدض انًحرهح
تصادؽ ما تسمي بمجنة التنظيـ والبناء المحمية في بمدية القدس اليوـ عمى بناء  490وحدة استيطانية
جديدة في حيي راموت ورمات شمومو شماؿ القدس المحتمة .وكانت مصادر في البمدية قد قالت لالذاعة
العبرية إف القرار الدولي ضد االستيطاف لف يؤدي إلى وقؼ عمميات البناء في القدس ،وتوقعت أف
تصادؽ المجنة المذكورة خالؿ االسابيع القميمة القادمة عمى بناء آالؼ الوحدات السكنية في احياء ييودية
تقع خارج الخط االخضر.
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صحيفة 'ىآرتس'
الكشف عن خفايا اختفاء أطفال ييود اليمن
أفادت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية الصادرة صباح اليوـ األربعاء ،أنو سيتـ خالؿ ساعات اليوـ الكشؼ عف
الوثائؽ والمستندات حوؿ قضية األطفاؿ المفقوديف لمييود اليمنييف ،التي ال تزاؿ تشكؿ لغ از بعد مرور
قرابة السبعيف عاما.
وبحسب صحيفة 'ىآرتس' ،سيكشؼ ارشيؼ الدولة وثائؽ لجنة التحقيؽ الرسمية التي بحثت بالعمؽ في
قضية اختفاء أطفاؿ اليمف في خمسينيات القرف الماضي ،وقد وضعت توصيات ولخصت نتائج التحقيؽ
وقدمت التقرير حوؿ القضية لمجيات المسؤولة قبؿ  15عاما ،بيد أف آليات ومعدات ووثائؽ وبروتوكوالت
تـ استعماليا خالؿ عمؿ لجنة التحقيؽ تـ التحفظ والتكتـ عمييا وفرض السرية عمييا ومنع نشرىا.
ويدور الحديث عف مئات آالؼ الوثائؽ والمستندات والتي سيكشؼ عنيا مف خالؿ إطالؽ موقع خاص
عمى اإلنترنيت ،فيما يعود القرار بالكشؼ عف كواليس لجنة التحقيؽ والوثائؽ لقرار الحكومة التي أوصت
قبؿ أشير لموزير تساحي ىنغبي بمعاينة الوثائؽ والمستندات ،وذلؾ قبيؿ السماح بنشرىا وادراجيا عمى
موقع اإلنترنيت الخاص بأرشيؼ الدولة.
وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' في الخبر الذي أوردتو صباح اليوـ ،عمى موقعيا اإللكتروني ،إنو سيتـ
إطالؽ موقع خاص يشمؿ ممؼ وتوصيات لجنة التحقيؽ الرسمية كوىيف-كادمي مف العاـ ،2001حوؿ
اختفاء أطفاؿ ييود اليمف ،وسيكوف بإمكاف الجميور اإلسرائيمي تصفح ىذه المستندات والوثائؽ حوؿ
القضية التي تعود أحداثيا لألعواـ  1948إلى  ،1954وىي القضية التي ما زالت تعصؼ بإسرائيؿ،
حيث تقوؿ تقارير صحفية إف األطفاؿ خطفوا وبيعوا لعائالت ثرية ،بينما قيؿ لعائالتيـ إنيـ مرضوا
وتوفوا.
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وفجرت قصص شخصية تناقمتيا وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية عمى مدار أعواـ القضية مجددا ما دفع
الحكومة لمكشؼ الوثائؽ والمستندات المتعمقة بمجنة التحقيؽ وعمميا،

إذ عالجت المستندات ولجنة

التحقيؽ حاالت شخصية لعدد مف المياجريف مف اليمف ،ممف كانوا يعيشوف في مخيـ مؤقت ،وىي
تعكس قصصا كثيرة عف اختفاء أطفاؿ لمياجريف ييود مف البالد العربية وتحديدا مف اليمف ،الذيف ربما
اختطفوا في أواخر األربعينيات وأوائؿ الخمسينيات مف القرف الماضي ،بعد وصوليـ إلى إسرائيؿ بقميؿ،
وفي بعض الحاالت ،أخذ األطفاؿ ولـ يعودوا ،وفي حاالت أخرى كاف يخبر اآلباء بأف أبناءىـ ماتوا
فجأة.
وترجح بعض النظريات إف األطفاؿ أعطوا ألزواج ليس عندىـ أطفاؿ ،ربما لناجيف مف المحرقة يعانوف
مف العقـ ،ويعتقد آخروف أنو ربما تـ إرساؿ أولئؾ األطفاؿ لعائالت ييودية في الواليات المتحدة ،فيما
يعتقد البعض

ب أنو يشتبو بأف موظفي الحكومة ،مف أطباء ،وممرضيف ،وباحثيف اجتماعييف ،ومسؤوليف

حكومييف ،كانوا متورطيف بشكؿ أو بآخر في ىذه القضية ،مستدركة بأنو ال توجد إجابة إلى اآلف عما إذا
كانت ىناؾ أوامر مف مستويات عميا مف الحكومة.
وشكمت ثالث لجاف حكومية مختمفة ،آخرىا في تسعينيات القرف الماضي ،حققت في القضية ،وتوصمت
كميا إلى أف أكثر األطفاؿ ماتوا بسبب المرض ،وربما تـ تبني أقمية منيـ ،بيد أف ىذه النتيجة لـ تقنع
معظـ العائالت ،وعميو أنجبر نتنياىو لمكشؼ عف تفاصيؿ القضية ولجنة التحقيؽ ورفع الحصانة والسرية
عف المستندات والوثائؽ ،حيف وكؿ الوزير ىنغبي ليقوـ بفتح الممفات الكتشاؼ الحقيقة.
وبحسب ما تناقمتو وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية ،فإف عضو الكنيسيت ،نوريت كوريف ،ترأس مجموعة ضغط
برلمانية لعائالت األطفاؿ المسروقيف ،وقالت إف لدييا أكثر مف ألؼ ممؼ تفصؿ كيؼ اختفى األطفاؿ،

وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
هذه النشزة تزمجة حزفية الهم الصحف واملىاقع االلكرتونية االسزائيلية10

ومعمومات عف العائالت التي ادعت فقداف أطفاليا لعقود ،وتعمؿ إلنشاء قاعدة بيانات لمحمض النووي،
تساعد األطفاؿ عمى التعرؼ عمى األبويف األصمييف ،لكف فقط بناء عمى طمب األطفاؿ.
يذكر أف صحيفة 'ىآرتس' نشرت قبؿ عدة أسابيع ،تقري ار موسعا عف اختفاء أطفاؿ خدج لعائالت
مياجريف ييود مف أوروبا الشرقية ،لكف في جميع ىذه الحاالت لـ تتعامؿ السمطات بحساسية مع ىذه
العائالت التي ىاجرت مف موطنيا األصمي ىربا مف جرائـ وفظائع المحرقة التي ارتكبيا النازيوف ،ضد
الييود وغيرىـ ،أثناء الحرب العالمية الثانية.
وجمعت الصحيفة في تحقيؽ خاص شيادات عشرات العائالت األشكنازية التي فقدت ،بيف ليمة وضحاىا،
طفميا أو طفمتيا.

وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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موقع “فوربس” العبري
َائة أيسٌكً ظاتك :االذهاياخ االظسائٍهٍح ذزٌعح ندفع ذساية َحى ذُفٍر جًٍع يطانة
َرٍُاهى
قاؿ نائب أمريكي متقاعد إف اتيامات اسرائيؿ لمواليات المتحدة بالوقوؼ وراء قرار لمجمس االمف الدولي
يديف االستيطاف ،بداية لحرب عمى الحكومة االمريكية الحالية مف اجؿ الحصوؿ عمى مزيد مف
التسييالت مف ادارة ترامب القادمة.
واضاؼ النائب جيـ ماكديرموت ممثؿ والية واشنطف ":نشيد في الوقت الراىف حربا بما في ذلؾ التغريدات
وجميع انواع الغمز ونشر انصاؼ القصص مف اجؿ خمؽ توتر ىائؿ ،وىكذا عندما يستمـ الرئيس القادـ
منصبو ،تبدا الحرب الفعمية عبر المساعديف في مختمؼ االدارات الحكومية.
وصوت مجمس االمف بأغمبية ساحقة يوـ الجمعة الماضي عمى قرار يديف المستوطنات االسرائيمية في
االراضي الفمسطينية ،وامتنعت الواليات المتحدة عف التصويت مما ادى الى السماح بتمرير القرار وكسر
السياسة االمريكية التقميدية.
واتيـ رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو والسفير االسرائيمي لدى الواليات المتحدة روف ديرمر ادارة
اوباما بانيا وقفت س ار وراء القرار ،وىدد ديرمر باف اسرائيؿ ستقدـ أدلة الى ترامب تبرىف عمى ذلؾ مشي ار
الى أف االمر يعود الدارة ترامب اذا رغبت بنشر االدلة عمى لمجميور.
ونظر المحمموف االمريكيوف الى قرار اوباما باالمتناع عف التصويت عمى أنو نياية لصراع استمر لسنوات
طويمة مشحونة بالمواجية والعالقات الصخرية مع نتنياىو.
وكشؼ ماكديرموت في لقاء مع قناة "اـ سي اف بي سي" أف اليجوـ االسرائيمي عمى اوباما ىو ذريعة
لدفع ترامب الى تبنى سيسات اكثر ودية مف الرئيس السابؽ ،وقاؿ إف االسرائمييف لـ يتمكنوا مف الحصوؿ
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عمى  100في المئة مف باراؾ اوباما ولذلؾ قرروا مياجمتو عبر حممة يمكف استخداميا لدفع ترامب الى
تقديـ كؿ ما يريدوف".
وقاؿ النائب جيـ في تصريحات جريئة ونادرة في الوسط السياسي االمريكي إف االمريكييف يتعرضوف
حاليا لحممة تسبب القمؽ بسبب المساعى إسرائيؿ لمحصوؿ عمى ما تريده ،مشي ار الى أنو يشعر بانزعاج
شديد جراء مشاىدتو ما يحدث.
وانتقد النائب االمريكي السفير االس ارئيمي ديرمر النو لـ يكشؼ عف االدلة التى زعـ بانيا بحوزتو بشأف
تورط اوباما في مؤامرة ضد اسرائيؿ باالمـ المتحدة قائال باف ىذا امر غير مقبوؿ في الديمقراطية حيث
يحؽ لمشعب اف يعرؼ ما يحدث.
وكانت استنتاجات النائب ماكديرموت كانت دقيقة لمغاية حيث ظيرت مؤشرات سريعة عمى صدؽ توقعاتو
فالرئيس االمريكي المنتخب ترامب سارع الى انتقاد االمـ المتحدة قائال إنو تممؾ امكانيات ىائمة غير
مستخدمة وانيا مجرد ناد لمناس بيدؼ االجتماع وقضاء وقت طيب ،وقاؿ ترامب في تغريدة باف االمور
في االمـ المتحدة ستتغير بعد استالمو المنصب في  20يناير /كانوف الثاف المقبؿ.
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االذاعة العبرية العامة
يهجسي 48
لاَىٌ إظسائٍهً نالظرٍالء عهى أيالن
ّ
قدـ عدد مف أعضاء الكنيست اإلسرائيمي األسبوع الحالي ،مشروع قانوف يعطي المستوطنيف الييود الذيف
ّ
الميجريف الفمسطينييف في  1948الحؽ في تممكيا.
استولوا عمى عقارات
ّ
وينص مشروع القانوف ،الذي بادر لو أعضاء كنيست مف االئتالؼ والمعارضة ،بأف يتـ تمميؾ مف سكنوا
ويعد "ممكا عاما" ،ولـ تصدر أي دعوة إخالء لمساكنيف فيو .في حيف أف
في عقار منذ  30عاما وأكثرُ ،
الميجريف الفمسطينييف التي بقيت قائمة ،وفي غالبيتيا الساحقة
النظاـ اإلسرائيمي الحاكـ اعتبر كؿ بيوت
ّ
في مدف فمسطيف التاريخية "ممؾ دولة" .ويجري الحديث عف مدف حيفا وعكا ويافا وبيساف ،وقرى في
محيط القدس المحتمة منذ العاـ  .1948وأيضا قرى فمسطينية في منطقة مدينة يافا ،وباتت جزءا مف
مدينة تؿ أبيب ،وغيرىا الكثير.
مرة
ويدعو القانوف إلى أف يدفع مف استولوا عمى ىذه البيوت ،نسبة محددة ،بحسب عدد السنوات التي ّ
منذ استيالئيـ عمى البيت أو االرض .عمى أف يتـ تسجيؿ البيوت عمى أنيا بتأجير لعشرات السنوات
األخرى دوف مقابؿ ،وىذا أشبو بممكية لمعقار كميا.
ومنعا لمخمط بيف األمور ،فإف ىناؾ عشرات البيوت ،خاصة في مدينة الناصرة وعكا وغيرىا ،التي ىي
ميجريف ،ولكف يسكنيا فمسطينيو  ،48وغالبا ىـ أبناء ذات العائمة ،إال أف المؤسسة
مسجمة بممكية ّ
اإلسرائيمية ترفض اعتبارىـ شريكيف في الممؾ.
وىذا القانوف ىو قانوف مواز لما يسمى بػ"قانوف التسويات" ،الذي أقره الكنيست بالقراءة األولى قبؿ اسابيع
قميمة ،ويقضي باالستيالء كميا عمى األراضي الفمسطينية بممكية خاصا ،التي استولت عمييا عصابات
المستوطنيف ،في الضفة الفمسطينية المحتمة ،وأقامت عمييا بؤ ار استيطانية.
وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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صحيفة " معاريف "
َرٍُاهى ظٍمرسح عهى ذساية إلايح دونح فهعطٍٍُح تاألزدٌ
نشرت صحيفة "معاريؼ" العبرية تصريحات لمكاتب اإلسرائيمي آريو الداد ذكر فييا أف رئيس الحكومة
اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو ينتظر تنصيب الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب عمى سدة الحكـ،
لطرح مشروع جديد يقوـ عمى "ضـ الضفة الغربية إلسرائيؿ وطرد السمطة الفمسطينية إلى األردف واقامة
دولة فمسطينية فييا".
وأشار إلداد ،إلى أف نتنياىو يخطط أيضا لحؿ مشكمة الالجئيف الفمسطينييف مف خالؿ إلغاء "األونروا"،
مشددا عمى أف كؿ ىذه األفكار التي يحمميا نتنياىو متعمقة بطبيعة العالقة التي سيحددىا الرئيس
األميركي الجديد في أوؿ لقاء يجمعو بنتنياىو.
وأوضح إلداد أف نتنياىو يرسـ مف خالؿ مخططاتو لموصوؿ إلى حؿ ينيي االحتالؿ مف وجية نظره مف
خالؿ إقامة الدولتيف إسرائيؿ غرب نير األردف ،وفمسطيف شرقي النير ،وفرض القانوف اإلسرائيمي في
المناطؽ التي ستضـ إلسرائيؿ سيكوف عمى مراحؿ أوليا القدس الكبرى بما في ذلؾ مستوطنات "جفعات
زئيؼ ،وغوش أدوميـ وغوش عصيوف" ،وثانيا المناطؽ "ج" ومنح الجنسية اإلسرائيمية لمفمسطينييف الذيف
يقيموف في ىذه المناطؽ ،وثالثا المناطؽ "أ و ب" التي كانت خاضعة لسيطرة السمطة الفمسطينية مف
خالؿ العرض عمييـ الحصوؿ عمى الجنسية المزدوجة (األردنية – الفمسطينية) أو الحصوؿ عمى تصاريح
إقامة إسرائيمية لسكاف تمؾ المناطؽ.
وأضاؼ إلداد أف نتنياىو يرغب في الطمب مف اإلدارة األميركية الجديدة ،إضافة إلى ذلؾ ،وقؼ تمويؿ
وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف "األونروا" واغالؽ جميع مكاتبيا ،بداعي أنيا "داعمة لإلرىاب".
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صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية
حًهح إظسائٍهٍح ضد تازٌط وواشُطٍ :لساز يجهط األيٍ نٍط خاذًح األحصاٌ!
في الوقت الذي تتحسب فيو إسرائيؿ مف خطوة أميركية ػ فرنسية أخرى ضدىا في األمـ المتحدة ،بادر
وزير الجيش اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف لميجوـ عمى فرنسا .واضافة إلى الحممة التي تشنيا أعمى
األوساط في إسرائيؿ ضد الرئيس باراؾ أوباما ،أعمف السفير اإلسرائيمي في واشنطف أف حكومتو ستعرض
عمى طاقـ الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب قرائف عمى وقوؼ اإلدارة الحالية خمؼ قرار مجمس
األمف الدولي األخير بإدانة االستيطاف.
وبعدما تمقت إسرائيؿ صفعة دولية قوية باتخاذ مجمس األمف الدولي ق ارره التاريخي ضد المستوطنات،
عمدت قيادتيا إلى التيور في التعاطي مع الدوؿ التي أيدت القرار .وبعدما استدعت سفراء بعض الدوؿ
التي أيدت القرار لتوبيخيـ ،استدعى رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو السفير األميركي في تؿ أبيب داف
شابيرو لػ "االستيضاح" .وتحاوؿ إسرائيؿ التحسب لمخطوات اآلتية ،وفي مقدمتيا إصرار فرنسا عمى عقد
مؤتمر السالـ الدولي المقرر في شير كانوف الثاني المقبؿ في باريس لترسيخ ح ّؿ الدولتيف .كما تتحسب
إسرائيؿ مف خطاب سياسي قد يمقيو وزير الخارجية األميركي المنصرؼ جوف كيري ويحدد فيو النقاط التي
كاف سيضمنيا كممة كانت مقررة لو في مجمس األمف الدولي قبؿ أف تسحب مصر طمب التصويت عمى
مشروع قرار بشأف المستوطنات األسبوع الماضي.
وتتحسب إسرائيؿ عمى وجو الخصوص لمؤتمر باريس الذي تتوقع أف يمقي فيو كيري خطاباً يحدد فيو
المبادئ االساسية إلقامة دولة فمسطينية ،تتبناىا االسرة الدولية وتقيد اسرائيؿ في المستقبؿ .وكاف مسؤوؿ
إسرائيمي رفيع المستوى قد عرض أماـ المجمس الوزاري المصغر معمومات تفيد بأف واشنطف وباريس
تعداف لخطوة ضد إسرائيؿ أوالً في مؤتمر باريس وبعدىا في األمـ المتحدة .وقاؿ إف الخشية ىي أف
وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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المؤتمر الذي سيعقد قبؿ انتياء والية أوباما بأياـ قميمة سيتخذ جممة مف الق اررات التي ستعرض فو اًر عمى
التصويت في مجمس األمف الدولي قبؿ انتياء والية أوباما في  20كانوف الثاني المقبؿ.
وبحسب صحيفة "ىآرتس" ،فإف المسؤوؿ اإلسرائيمي ىذا عرض ىذا التقدير يوـ األحد الماضي ،ما دعا
نتنياىو إلى اإلعالف الحقاً أف قرار مجمس األمف ليس خاتمة األحزاف وأف خطوات الحقة ستأتي .كما أف
ىذا التقدير ىو ما دعا ليبرماف لشف الحممة عمى فرنسا بيذه الحدة.
وتظير المعطيات التي عرضت عمى الوزراء أف فرنسا وادارة أوباما ودوال أخرى تبمور قبؿ مؤتمر باريس
خ طوات في ىذا االتجاه ،وأف جوف كيري نفسو معني باستغالؿ لقاء وزراء خارجية ىذه الدوؿ إللقاء
خطابو الذي يعرض فيو تصوره الكامؿ لح ّؿ الدولتيف .وىناؾ خشية إسرائيمية مف أف يضمف كيري خطابو
ُسس الحؿ لقضايا الحؿ الدائـ كما تراىا أميركا.
ىذا أ َ
وكاف ليبرماف قد أعرب عف ىذا القمؽ مف مؤتمر باريس عندما ىاجـ أماـ كتمة "إسرائيؿ بيتنا" في
الكنيست فرنسا بحدة استثنائية جراء نيتيا عقد المؤتمر في باريس في  15كانوف االوؿ .وقاؿ "اذا نظرنا
الى توقيت المؤتمر ػ قبؿ أربعة أياـ مف نياية والية االدارة الحالية في الواليات المتحدة وقبؿ بضعة أشير
مف االنتخابات لمرئاسة الفرنسية ػ فيذا ليس مؤتمر سالـ ،إنو محكمة ضد إسرائيؿ ،كؿ ميمتيا المس
بإسرائيؿ وسمعتيا الطيبة".
وشبو ليبرماف مؤتمر باريس بمحاكمة درايفوس ،حيث اتيـ الضابط الفرنسي مف أصؿ ييودي الفرد
ّ
درايفوس بخيانة الوطف في نياية القرف التاسع عشر .وقاؿ" :كنت حتى سأسير شوطاً أبعد وأقوؿ إف ىذا
يبدو لي بحسب االستعدادات وبحسب ما نسمعو مف ىناؾ بأف ىذه ليست فقط محاكمة ضد دولة
اسرائيؿ ،ىذه محاكمة درايفوس في صيغتيا الحديثة ،مع فارؽ واحد :ىذه المرة في قفص االتياـ ،بدال مف
ييودي واحد ،سيكوف كؿ شعب اسرائيؿ وكؿ دولة اسرائيؿ".
وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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وأضاؼ ليبرماف اف نتيجة المؤتمر كما يتبيف مف المسودات المسربة ستكوف "االكثر أحادية الجانب
واالكثر مناىضة إلسرائيؿ التي يمكف تصورىا" ،معتب اًر أف ىذا نيج فرنسي متواصؿ ضد اسرائيؿ في
المؤسسات الدولية وىو "منسجـ جداً ،إذ اف اتجاه المؤتمر وىدفو واضحاف .وىو يضيؼ الى األجواء
القاسية القائمة عمى أي حاؿ ضد الييود في فرنسا".
وتوجو ليبرماف الى ييود فرنسا ودعاىـ الى اليجرة الى فمسطيف المحتمة قائالً" :فرنسا ليست دولتكـ
وليست أرضكـ .اتركوىا وتعالوا الى دولة اسرائيؿ .ىذا ىو الرد الوحيد الذي يمكف أف نعطيو ليذه
المؤامرة .إذا كنتـ تريدوف أف تبقوا ييوداً وتحافظوا عمى أبنائكـ وأحفاكـ كييود ،تعالوا الى دولة اسرائيؿ".
مف جيتو ،قاؿ السفير اإلسرائيمي في واشنطف روف دريمر في مقابمة مع شبكة "سي أف اف" إف لدى
إسرائيؿ إثباتات قاطعة بأف إدارة أوباما وقفت خمؼ حث القرار ضد المستوطنات في مجمس األمف.
وأعمف" :سوؼ نعرض ىذه األدلة أماـ اإلدارة الجديدة في القنوات المناسبة ،واذا أرادوا أف يشركوا الشعب
األميركي في ىذه المعمومات فيـ مدعووف لفعؿ ذلؾ" .وأكد دريمر أف أميركا ليس فقط لـ تقؼ إلى جانب
إسرائيؿ "بؿ وقفت خمؼ اليجوـ عمى إسرائيؿ في األمـ المتحدة .وىذا كاف يوماً محزناً وفصالً مخجالً في
العالقات اإلسرائيمية األميركية".
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إذاعة الجيش االاسرئيمي
واندج انجُدي شاؤول أزوٌ :ال ذعسف أٌح يعهىياخ عٍ يصٍسِ
قالت والدة الجندي االسرائيمي شاؤوؿ أروف األسير لدى حركة حماس في غزة" ،إنيا ال تعرؼ أية
مفندة حديث الجيش االسرائيمي عف "جثث" الجنود
معمومات عف مصير ابنيا وىؿ تـ أسره حيا أـ ميتا؟ّ ،
المفقوديف.
وأضافت في مقابمة مع إذاعة الجيش االاسرئيمي في ذكرى ميالد ابنيا الػ  23اليوـ الثالثاء" ،ىذه ىي
السنة الثالثة الذي نحتفؿ بعيد ميالد أوروف وىو ليس معنا ،لـ نتعرض لموقؼ أكثر صعوبة مف ذلؾ،
وعمى عكس ما يقولوف إف الزمف ال يداوي الجروح ،والحاؿ اآلف أسوأ لدينا".
وأشارت والدة الجندي األسير إلى أف عائمتو تجيؿ حالو اليوـ ،مبينةً أف أي شخص يقوؿ غير ذلؾ فيو
يكذب.
ولفتت إلى "أنيا كانت تقنع ابنيا في الماضي بأف ال يخدـ في الجيش ،وكاف شقيقو في لواء جفعاتي،
لكنو أصر عمى أال يسمع صوتي ،وطمبت مف والده مساعدتي في إقناعو بعدـ الذىاب لمعمؿ في لواء
غوالني ،لكنني فخورة بو".
واختتمت والدة شاؤوؿ مقابمتيا بدعوة رئيس وزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو لعدـ التخمي عف جنوده في
لواء جوالني كي ال يتخموا عنو.
وقالت في رسالة لنتنياىو" :أنت تعرؼ أنؾ أرسمت ابني لحرب استمرت  51يوماً وذىب إلى غزة
ومسؤوليتكـ إخراجو منيا بغض النظر عف أي وضع".
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قناة " "i24newsاإلسرائيمية
إعرمال خهٍح يٍ فهعطًٍٍُ انداخم خططد نًهاجًح اهداف فً انُمة
كشؼ جياز األمف العاـ االسرائيمي "الشاباؾ" أنو اعتقؿ في شير تشريف الثاني /نوفمبر المنصرـ خمسة
مف فمسطينيي الداخؿ (عرب  )48بعضيـ مف سكاف النقب ،بزعـ تشكيميـ خمية والتخطيط لتنفيذ عمميات
واستيداؼ جنود الجيش االسرائيمي في منطقة النقب ،وذلؾ انتقاما عمى إخراج "الحركة االسالمية  -الشؽ
الشمالي" خارج القانوف.
ووفقا لما كشؼ عنو "الشاباؾ" فإف اثنيف مف المعتقميف ىما محمد مصري ( 37عاما) مف بئر السبع
وعبداهلل أبو عياش ( 26عاما) مف بمدة كسيفة في النقب ،وقد خططا لتنفيذ عممية "ارىابية" بحسب ما
وصفيا بياف "الشاباؾ" ،ودرس االثناف استيداؼ جنود اسرائيمييف في ثالثة مواقع  -في ديمونا ،عراد
وحتى عمى مدخؿ القاعدة الجوية "نيفاتيـ" الواقعة شماؿ النقب.
وال يزاؿ كؿ مف المصري وأبو عياش رىف االعتقاؿ لدى الشاباؾ (الشيف بيت) .كما أوضح األمف العاـ
االسرائيمي أف المصري ذو "أسبقيات أمنية" وكاف قد أطمؽ سراحو مف السجف عاـ  2013بعد أف قضى
 12عاما وراء القضباف بسبب عالقتو بالتخطيط لعممية مف قبؿ تنظيـ "شيداء األقصى" في قاعة لألفراح
بيرتسميا .ويتيمو "الشاباؾ" بأنو بنى عالقات مع حركة حماس ،وأحد قادتيا المعروفيف في السجوف -
يحيى سنوار .حسب موقع قناة " "i24newsاإلسرائيمية
وكش ؼ التحقيؽ في القضية حسب "الشاباؾ" أف االثناف قاما باقتناء بندقية مف صنؼ "كارؿ غوستاؼ"
وكمية مف أجيزة التشغيؿ عف بعد لممواد المتفجرة ،وقاما بالتجوؿ بالقرب مف ىذه المواقع التي خططوا
لتنفيذ عممية في إحداىا.
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ويتضح مف التحقيؽ الذي نفذه "الشاباؾ" والشرطة االسرائيمية أف المصري وأبو عياش التقيا في مكاف
عمميما "المشيداوي كينغستور" واالثناف ينتمياف لمحركة االسالمية  -الشؽ الشمالي ،كما التقيا بناشط في
الحركة آخر يعمؿ أيضا في شبكة المتاجر ذاتيا في فرع قمنسوة ،وقد اعتقؿ أيضا ىو لمتحقيؽ معو.
كما اعتقؿ ثالثة شباف مف سكاف القرى البدوية في النقب ،ىـ بكر ورامي أبو ثقفة ( 21و 22عاما) مف
شقيب السالـ ،ومحمد ابو كؼ ( 26عاما) مف إحدى القرى البدوية غير المعترؼ بيا قرب نيفاتيـ.
وتنسب الشرطة االسرائيمية لمثالثة تيـ "جنائية" بينيا التجارة بالسالح ،مؤكدة أف التحقيؽ في شبكة التجارة
بالسالح في صفوؼ المواطنيف العرب في اسرائيؿ مستمرة.حسب الشرطة
وكانت الحكومة اإلسرائيمية قد أعمنت في  17تشريف األوؿ /نوفمبر  2015عف حظر الحركة اإلسالمية
 الشؽ الشمالي،واخراجيا عف القانوف وذلؾ بسبب ما وصفتو بػ"تحريض نشطاء الحركة اإلسالمية عمىالعنؼ والترويج لمكذب مف خالؿ شعار األقصى في خطر ،واالدعاءات المستمرة بأف إسرائيؿ تعمؿ عمى
تغيير الوضع القائـ في المسجد األقصى".كما جاء في وسائؿ االعالـ العبرية
وكاف "الشاباؾ" قد أعمف قبؿ أسبوع عف اعتقاؿ خمية مف حركة حماس خططت لتنفيذ عمميات في مدف
مركزية في إسرائيؿ ومنيا القدس وحيفا .واعتقؿ بناء عميو نحو  20فمسطينيا مف مدينة نابمس وضواحييا.
وفي تشريف األوؿ /أكتوبر كشؼ جياز األمف العاـ اإلسرائيمي عف إحباطو عممية تفجير كانت ستستيدؼ
قاعة أفراح جنوب إسرائيؿ ،واعتقاؿ خمية تتشكؿ مف  4أفراد ،ثالثة مف قطاع غزة وفمسطيني مف الداخؿ
 .وب عدىا بأياـ اعتقؿ "الشاباؾ" ثالثة شباف مف سكاف مدينة الطيبة في الداخؿ متيميف بتشكيؿ خمية
موالية لتنظيـ الدولة اإلسالمية (داعش) ،والتخطيط لتنفيذ عمميات داخؿ الخط األخضر.
وفي آب /أغسطس كشؼ جياز المخابرات اإلسرائيمي عف اعتقاؿ مؤخ ار عمى خميتيف تعمالف لصالح
حزب اهلل المبناني في الضفة الغربية.حسب زعمو
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ومطمع الشير الجاري أعمف "الشاباؾ" أنو كشؼ عف خمية عسكرية تابعة لحماس مف منطقة الخميؿ مشي ار
الى أنيا خططت لمقياـ بعمميات خطؼ واطالؽ نار لغايات اإلفراج عف األسرى" .
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االذاعة العبرية العامة
االحرالل ٌحٍم انُائة غطاض نالعرمال انًُصنً نـ 10أٌاو
أحالت محكمة الصمح اإلسرائيمية ،امس الثالثاء ،النائب باسؿ غطاس ،لالعتقاؿ المنزلي لمدة  10أياـ
وايداع كفالة مالية قدرىا  50ألؼ شيكؿ ،كما قررت منعو مف السفر إلى الخارج وزيارة األسرى لمدة 180
يوما ،لكنيا أبقت عمى حقو المشاركة بالتصويت في الكنيست.
ومف المتوقع أف يصؿ النائب غطاس لمنزلو بالرامة برفقة أسرتو وعشرات الناشطيف السياسييف.
وفي خطوة غير مسبوقة طمبت الشرطة مف المحكمة إحالة النائب غطاس لمحبس المنزلي لمدة  45يوما!
وكانت الشرطة اعتقمت النائب غطاس ،الخميس الماضي بعد أف ُنزعت عنو الحصانة البرلمانية وحققت
معو مدة  3ساعات قبؿ أف تبمغو باعتقالو وعرضو عمى المحكمة ،الجمعة الماضي ،التي قررت تمديد
اعتقالو حتى أمس اإلثنيف ،بادعاء استكماؿ التحقيؽ .ومددت المحكمة أمس فترة اعتقاؿ غطاس لممرة
الثانية لغاية اليوـ ،بعد أف وجيت لو الشرطة شبية "إدخاؿ ىواتؼ نقالة لألسرى والتشويش عمى مجريات
التحقيؽ".
وحضر العشرات مف قيادات وكوادر األحزاب والحركات الوطنية إلى المحكمة بينيـ النائب جماؿ زحالقة
والنائبة حنيف زعبي ،ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح ،وعائمة وأقارب النائب
غطاس.
وترافع عف النائب غطاس كؿ مف المحاميف نمير أدلبي وليئا تسيمؿ وسميـ واكيـ ،وتواجد عدد مف
المحاميف العرب في المحكمة معربيف عف تضامنيـ مع النائب غطاس.
وطالب المحامي الموكؿ بالدفاع عف غطاس ،نمير أدلبي ،بإطالؽ سراح النائب غطاس ،مؤكدا أنو "ال
يمكف أف يعرقؿ مجريات التحقيؽ في حاؿ إطالؽ سراحو".
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واعتقمت الشرطة الميمة الماضية ،أسعد دقة ( 51عاما) مف باقة الغربية ،وىو شقيؽ األسير وليد دقة،
حيث تشتبو أنو الشخص الذي قاـ بتسميـ النائب غطاس المغمؼ الذي يحوي عمى ىواتؼ خميوية ،بحسب
مزاعـ الشرطة.
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صحيفة "ىآرتس" العبرية
اظسائٍم ذحاول فسض جدول إجاشاذها عهى يدازض انمدض
كتبت صحيفة "ىآرتس" العبرية ،في عددىا الصادر اليوـ أف و ازرة التعميـ االسرائيمية ،وألوؿ مرة منذ عاـ
 ،1967تحاوؿ فرض جدوؿ االجازات اإلسرائيمية عمى المدارس في القدس الشرقية ،األمر الذي أثار
احتجاج أولياء األمور ،وادارات المدارس ،خاصة بسبب الضرر الذي سيسببو األمر لجدوؿ امتحانات
التوجييي الفمسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أف اسرائيؿ حاولت تطبيؽ المنياج التعميمي اإلسرائيمي عمى المدارس الفمسطينية
شرؽ القدس بعد احتالؿ  ،1967ولكف أولياء األمور ومدراء المدارس رفضوا ذلؾ ،وأضربت المدارس
لفترة طويمة ،ما جعؿ الكثير مف طالب المدارس العامة يمتحقوف بالمدارس الخاصة ،وفي نياية األمر
استسممت الحكومة لمطالب الفمسطينييف ،ووافقت عمى مواصمة تدريس المنياج األردني ،والذي استبدؿ
الحقا بالمنياج الفمسطيني.
وأوضحت "أنو خالؿ السنوات األخيرة يالحظ انتقاؿ عدد متزايد مف الطالب لدراسة المنياج اإلسرائيمي،
وتـ في بعض المدارس فتح صفوؼ تدرس المنياج االسرائيمي ،وتعد الطالب المتحانات "البجروت"
اإلسرائيمية بدال مف التوجييي الفمسطيني ،ولكف ىؤالء يشكموف أقمية ،فحوالي  %95مف الثانوييف
الفمسطينييف في القدس يواصموف الدراسة المتحانات التوجييي الفمسطينية ،وتمتزـ ىذه المدارس بجدوؿ
االجازات المتبع في مدارس السمطة الفمسطينية".
وحسب الصحيفة" ،في بداية السنة الدراسية الحالية تسمـ مدراء المدارس رسالة مف مدير قسـ التعميـ في
البمدية ،يأمرىـ فييا بالعمؿ حسب جدوؿ االجازات اإلسرائيمي ،ما أثار غضب لجاف أولياء األمور
الفمسطينييف ،الذيف يرفضوف إمالء البرنامج ،مف دوف أي حوار معيـ ،خاصة وأنو سيسبب الضرر
وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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لممتقدميف المتحانات التوجييي ،وقالوا إف عطمة الربيع التي يشمميا برنامج االجازات االسرائيمي ،وغير
القائمة في الجدوؿ الفمسطيني ،تعتبر أياما مصيرية بالنسبة لمطالب الذيف يدرسوف لمتوجييي".
ونوىت إلى أف استمرار التعميـ خالؿ أياـ االمتحانات يمس بامتحانات التوجييي ،ألنيا تجري عادة حيف
تكوف المدارس خالية مف الطالب ،ما يسمح بتوزيع الطالب عمى الصفوؼ ،خالؿ االمتحاف ،بحيث ال
يزيد عدد الطالب في كؿ غرفة عمى  15طالبا ،ناىيؾ عف أف المعمميف كميـ يتفرغوف لمراقبة
االمتحانات.
ويتعمؽ القرار اإلسرائيمي بالمدارس الرسمية التي تشكؿ نحو  %40مف مدارس القدس الشرقية ،وحسب
تقدير عادؿ غزاوي مف اتحاد لجاف أولياء األمور"ستجري بعد ذلؾ محاولة لتطبيؽ الجدوؿ االسرائيمي عمى
المدارس غير الرسمية أيضا ،والتي تضـ حوالي  %40مف طالب القدس الشرقية".
بدورىا أعربت و ازرة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية ،اليوـ ،عف استنكارىا ورفضيا المطمؽ لمحاوالت
االحتالؿ اإلسرائيمي الرامية إلى فرض جدوؿ إجازات و ازرة المعارؼ اإلسرائيمية عمى مدارس القدس خاصة
وأف ىذه المحاوالت ستؤثر عمى سير امتحاف الثانوية العامة في ىذه المدارس.
وبينت الو ازرة في بياف ليا ،أف ىذه المحاوالت والسياسات الخبيثة تندرج في إطار الحرب المعمنة عمى
التعميـ في القدس ،وتأتي منسجمة مع عممية االستيداؼ التي تطاؿ المناىج التعميمية الوطنية ومحاربة
اليوية الفمسطينية وغيرىا مف الممارسات التي تعد خرقاً صريحاً لكافة المواثيؽ والقوانيف التي تنص عمى
الحؽ في التعميـ.
وأىابت الو ازرة بجميع المؤسس ات الدولية والمدافعة عف الحؽ في التعميـ واألىالي والشركاء والمناصريف
إلى فضح ىذه السياسات ،ومساندة الو ازرة ومدارسيا في لجـ ىذه االنتياكات التي تشكؿ خط اًر حقيقياً عمى
العممية التعميمية في القدس.
وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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وجددت الو ازرة تأكيدىا عمى الحرص الذي توليو مف أجؿ الحفاظ عمى المسيرة التربوية في القدس والدفاع
عف مدارس المدينة خاصة في ىذه األوقات العصيبة التي تمر بيا.
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صحيفة "'ىآرتس'"
يُدوب زوظٍا طهة ذأجٍم انرصىٌد عهى لساز إداَح االظرٍطاٌ
ال تزاؿ عممية التصويت التي جرت في مجمس األمف ،الجمعة الماضي ،ضد األنشطة االستيطانية
اإلسرائي مية في الضفة الغربية المحتمة ،تشغؿ وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية ،وبالنتيجة تتكشؼ معطيات
جديدة تمقي الضوء عما جرى وراء الكواليس قبيؿ عممية التصويت.
ويتضح أف مندوب روسيا في مجمس األمف ،فيتالي تشوركيف ،طمب مساء الجمعة ،تأجيؿ التصويت،
وذلؾ في أعقاب مكالمة ىاتفية بيف رئيس الحكومة اإلسرائيمية وبيف الرئيس الروسي .بيد أف طمب
المندوب الروسي لـ يمؽ قبوال.
كما يتضح أف إسرائيؿ بادرت إلى تيديد نيوزيمندا بإغالؽ سفارتيا ىناؾ في حاؿ واصمت األخيرة الدفع
بمشروع القرار في مجمس األمف.
وكتب المحمؿ السياسي لصحيفة 'ىآرتس' ،باراؾ راف يد ،أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية ،بنياميف نتنياىو،
وقبؿ ساعات مف التصويت عمى قرار إدانة األنشطة االستيطانية اإلسرائيمية في الضفة الغربية ،الجمعة
الماضي ،ىاتؼ وزير خارجية نيوزلندا ،موراي مكولي ،باعتبار أف بالده مع السنغاؿ وماليزيا وفنزويال
بادرت إلى طرح مشروع القرار عمى مجمس األمف بعد تراجع مصر عنو الخميس.
وقبؿ التصويت ببضع ساعات ،اتصؿ مسؤوؿ كبير في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية بسفير نيوزيمندا في
إسرائيؿ ،جوناثاف كار ،وحذره مف عرض مشروع القرار ،وىدده بإغالؽ السفارة اإلسرائيمية في ويمينغتوف.
وقاـ السفير بإبالغ حكومتو ،بيد أف ذلؾ لـ يجد نفعا.
وكتب المحمؿ السياسي لصحيفة 'ىآرتس' ،براؾ رفيد ،أف اتصاؿ نتنياىو كاف في الواقع المحاولة شبو
األخيرة مف جانبو لمنع إجراء التصويت في مجمس األمف أو تأجيمو عمى األقؿ.
وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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وأشار إلى أف دبموماسييف غربييف مطمعيف وصفوا المحادثة بأنيا كانت متوترة ،أطمؽ خالليا نتنياىو
التيديدات الحادة ،والتي لـ يسبؽ ليا مثيؿ بيف إسرائيؿ وبيف دولة غربية أخرى تجري عالقات دبموماسية
معيا.
وقاؿ الدبموماسيوف إف نتنياىو اعتبر الدفع بالقرار عمى أنو إعالف حرب ،وأف ذلؾ سيؤدي إلى شرخ في
العالقات وسيكوف لذلؾ أبعاد ،وأنو سيستدعي السفير اإلسرائيمي في نيوزيمندا .وفي المقابؿ ،فإف مكولي
رفض التراجع عف التصويت باعتبار أف مشروع القرار يتالءـ مع سياسة بالده.
وأشار الدبموماسيوف إلى أف مكولي كاف قد تحدث مع نتنياىو عف مشروع قرار تنوي بالده الدفع بو،
وصؼ بأنو 'معتدؿ أكثر مف القرار الذي تـ التصويت عميو الجمعة' ،حيث أف المقترح النيوزيمندي تحدث
عف تجميد البناء في المستوطنات ،وفي الوقت نفسو تجميد الخطوات الفمسطينية في األمـ المتحدة
والمحكمة الجنائية الدولية في الىاي ،ودعت إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيؿ دوف شروط مسبقة.
ورفض نتنياىو ذلؾ بشكؿ مطمؽ ،وردد في حينو ما يردده كثي ار في األسابيع األخيرة ،وىو أف العالـ لـ
يعد معنيا بالشأف الفمسطيني ،وأف الغالبية التمقائية ضد إسرائيؿ في األمـ المتحدة تكاد تصبح شيئا مف
الماضي .ونقؿ عف دبموماسي غربي قولو إف ما حصؿ يوـ الجمعة أثبت غير ذلؾ ،وأثبت أف تقدي ارت
نتنياىو خاطئة.
وكتب رفيد ،نقال عف دبموماسيييف غربييف واسرائيمييف ،أنو منذ تراجع مصر عف الدفع بالقرار ،بدأ مساء
يوـ الخميس الضغط مف قبؿ دوؿ أخرى عمى نيوزيمندا والسنغاؿ وماليزيا وفنزويال ،وكاف الفمسطينيوف
أوؿ مف ضغط ،وتبعيـ عدد مف دوؿ الخميج وبريطانيا .وبحسب دبموماسييف غربييف فإف البريطانييف
توجيوا لنيوزينمدا وشجعوىا عمى مواصمة الدفع بمشروع القرار حتى بدوف دعـ مصر.

وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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ويدعي دبموماسيوف إسرائيميوف أف معمومات وصمت الخارجية اإلسرائيمية تقوؿ إف حقوقييف ودبموماسييف
بريطانييف عمموا مع الفمسطينييف مباشرة ،س ار وبدوف إطالع إسرائيؿ ،عمى نص القرار قبؿ أف يتـ نشره
مف قبؿ مصر في المرة األولى ،مساء األربعاء.
وكتب رفيد أف إسرائيؿ تشتبو بأف البريطانييف نشطوا في تمؾ األياـ بدفع مف قبؿ األميركييف كي تتمكف
إدارة باراؾ أوباما مف التأكد مف أف نص القرار يالئميا بدوف التدخؿ بشكؿ مباشر في بمورتو.
ونقؿ عف دبموماسي إسرائيمي قولو 'نحف نعرؼ كيؼ نق أر ق اررات مجمس األمف .وىذا ليس نصا وضع مف
قبؿ الفمسطينييف أو المصرييف ،وانما مف قبؿ دولة غربية'.
يشار في ىذا السياؽ إلى سفير إسرائيؿ في الواليات المتحدة ،روف ديرمر ،كاف قد صرح ،يوـ أمس
اإلثنيف ،في مقابالت صحفية أنو يوجد لدى إسرائيؿ أدلة تؤكد أف إدارة أوباما تقؼ وراء القرار في مجمس
األمف.
وبحسب رفيد ،فإف الدبموماسييف البريطانييف يؤكدوف أف بريطانيا لعبت دو ار مركزيا في صياغة القرار،
وعممت عمى تحسيف النص مع الفمسطينييف ،بحيث يكوف مف الممكف المصادقة عميو في مجمس األمف
دوف استخداـ حؽ النقض.
كما أشار إلى أف نتنياىو تحدث أيضا ،مساء الجمعة قبؿ التصويت ،مع الرئيس الروسي فالديمير بوتيف
متوسال ،عمما أف إسرائيؿ كانت قد استجابت لطمب روسيا ،الخميس ،وتغيبت عف التصويت في الجمعية
العامة لألمـ المتحدة عمى القرار بشأف التحقيؽ في جرائـ حرب في سورية.
ويشير أيضا إلى أنو ليس واضحا ماذا حصؿ في تمؾ المكالمة ،إال أنو قبؿ التصويت بأقؿ مف ساعة،
طمب مندوب روسيا فيتالي تشوركيف ،بشكؿ مفاجئ ،إجراء مشاورات مغمقة ،بينما كاف مندوبو الدوؿ
األعضاء في مجمس األمف يعدوف خطاباتيـ.
وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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وقاؿ دبموماسي غربي إف تشوركيف فاجأ المندوبيف الػ 14الباقيف في مجمس األمف عندما اقترح تأجيؿ
التصويت إلى ما بعد عيد الميالد ،مدعيا أنو لـ تجر مباحثات كافية حوؿ نص القرار ،وعبر عف
استغرابو مف مسارعة بعض الدوؿ إلى إجراء التصويت .وأكد ذلؾ سفير روسيا في إسرائيؿ ،أليكسي
دروبينيف ،صباح الثالثاء في مقابمة مع إذاعة الجيش 'غاليو تساىاؿ'.
وقاؿ دروبينيف إف لروسيا تحفظات مف توقيت اتخاذ القرار ،وأنو يجب األخذ بالحسباف أنو بعد عدة
أسابيع ستكوف ىناؾ إدارة جديدة في الواليات المتحدة .وادعى أف المشكمة لـ تكف في المضموف ،وانما في
التوقيت ،وفي حقيقة أف القرار يتصؿ بقضية واحدة مف قضايا الصراع الجوىرية.
واتضح أف مالحظات تشوركيف لـ تمؽ آذانا صاغية ،ورفضيا جميع المندوبيف ،وطمبوا التقدـ في
التصويت كما ىو مخطط.
وقاؿ دبموماسي غربي إف المندوب الروسي أدرؾ أنو لف يتمكف مف تجنيد الدعـ ،فتراجع ،ولخص
ال مشاورات بجممة ساخرة قاؿ فييا 'لـ أر في حياتي عددا كبي ار مف الناس يريدوف تبني يتيـ بيذه السرعة'.
وانتيت الجمسة المغمقة ،ودخؿ المندوبوف إلى قاعة مجمس األمف ،وجرى التصويت عمى القرار بعد بضعة
دقائؽ.
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صحيفة " ىآرتس " العبرية
تعد  13أنف غازج :انجٍش اإلظسائٍهً ٌعسض "أف  "16نهثٍع
بعد  36سنة مف العمؿ ،و  335ألؼ ساعة طيراف ،و  13ألؼ غارة حربية ،أوقؼ الجيش اإلسرائيمي
الطائرات مف طراز 'أؼ  '16األولى التي وصمت البالد ،واستخدمت ،مف جممة ما استخدمت فيو ،في
تدمير المفاعؿ النووي العراقي في العاـ .1981
وجاء أف سالح الجو اإلسرائيمي ،وبعد  36عاما مف العمؿ ،أوقؼ ،يوـ اإلثنيف ،العمؿ بآخر طائرات
'نتس/الصقر' مف طراز 'أؼ  ،'16والتي كانت تعمؿ ضمف السرب الذي أطمؽ عميو 'التنيف الطائر'.
يشار إلى أف الطائرة استخدمت كطائرة ىجومية عمالنية ،واستخدمت الحقا لتدريب الطياريف الحربييف في
مراحؿ التدريب المتقدمة.
وبحسب معطيات سالح الجو اإلسرائيمي فإنو خالؿ ىذه سنوات عمؿ ىذه الطائرة ،منذ العاـ ،1980
استكممت  335ألؼ ساعة طيراف ،و  13ألؼ غارة جوية.
وكاف قائد سالح الجو ،أمير إيشؿ ،قد سبؽ وأف صرح في السابؽ أف 'التاريخ سيسجؿ أف ىذه الطائرة
غيرت وجو الشرؽ األوسط' ،عمى حد تعبيره.
وبحسب التقارير اإلسرائيمية فإف الحديث عف طائرات كاف مف المفترض ،بداية ،أف تسمـ لسالح الجو
اإليراني ،إال أف الواليات المتحدة سممتيـ إلسرائيؿ في أعقاب الثورة اإليرانية.
كما جاء أف أجيزة األمف اإلسرائيمية ستحاوؿ بيع ىذه الطائرات لجيوش أجنبية .وبحسب 'شعبة المساندة
األمنية' فإف عددىا  40طائرة ،وأف سالح الجو استخدميا لميمات متنوعة.
وكتب أيضا أنو مف المفضؿ استخداـ ىذه الطائرة كقوة مياجمة.
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إضافة إلى ذلؾ ،فإف إسرائيؿ تعرض لمبيع  7طائرات أخرى مف طراز 'ىركوليس' ،و  7منظومات 'ىوؾ'
لالعتراض ،و  40طائرة 'سكاييوؾ' ،و  8مروحيات 'كوبرا'.
وكاف الجيش قد نشر ،قبؿ  3سنوات ،أنو تـ بيع  4طائرات 'سكاييوؾ' ،وأف عدد طائرات 'ىركوليس'
المعروضة لمبيع قد ارتفعت.
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صحيفة " ىآرتس "
إظسائٍم "ظرمهص" انعاللاخ يع دول أٌدخ 2334
أعمنت و ازرة الخارجية االسرائيمية اليوـ ،أنو سيتـ 'تقميص' العالقات مع الدوؿ التي صوتت لصالح قرار
مجمس األمف الدولي رقـ  ،2334االسبوع الماضي ،الذي أداف االستيطاف في األراضي الفمسطينية
المحتمة وأكد عدـ شرعيتو.
ونفى المتحدث باسـ و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،عمانوئيؿ نحشوف ،األنباء حوؿ تعميؽ العالقات مع
الدوؿ ،قائال إف إسرائيؿ 'ستقوـ مؤقتا بتقميص' الزيارات والعمؿ مع السفارات ،دوف تقديـ المزيد مف
التفاصيؿ.
مف جانبيا ،قالت نائبة وزير الخارجية ،تسيبي حوتوفيمي ،اليوـ ،إنيا قمقة مف أف إسرائيؿ ستفقد فرصتيا
لشرح موقفيا بعد إلغاء الزيارات ،إال أنيا تؤيد ذلؾ.
وقا لت حوتوفيمي إلذاعة الجيش اإلسرائيمي إنو ال يمكف السماح لمدوؿ بأف 'تأتي لمحج إلى إسرائيؿ لتتعمـ
المزيد عف مكافحة اإلرىاب وصد اليجمات االلكترونية والتقنيات الزراعية ،ثـ القياـ بما ترغب بو في
األمـ المتحدة'.
وألغت إسرائيؿ زيارتيف أو تـ تأجيميما ،منيما زيارة مقررة ىذا األسبوع لرئيس الوزراء األوكراني ،فولوديمير
غرويسماف ،وزيارة مقررة لوزير الخارجية السنغالي.
وقالت وسائؿ إعالـ إف رئيس الحكومة اإلسرائيمية ،بنياميف نتنياىو ،ألقى أيضا قياـ نتانياىو بالغاء لقاء
مع رئيسة وزراء بريطانيا ،تيري از ماي ،عمى ىامش المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس ،الشير
المقبؿ.
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صحيفة " يديعوت احرونوت "
يحههىٌ :اعرًاد إظسائٍم عهى ذساية يحدود انضًاٌ
اعتبر محمموف إسرائيميوف ،مف خالؿ مقاالت ُنشرت في الصحؼ اليوـ ،أف العالقات اإلسرائيمية –
األميركية ستتحسف في أعقاب دخوؿ الرئيس األميركي المنتخب ،دونالد ترامب ،إلى البيت األبيض في
العشريف مف كانوف الثاني/يناير المقبؿ ،وذلؾ عمى خمفية تدىور العالقات بيف إدارة باراؾ أوباما وحكومة
بنياميف نتنياىو إلى حضيض غير مسبوؽ ،في أعقاب امتناع الواليات المتحدة عف استخداـ الفيتو
إلحباط القرار  2334ضد االستيطاف في مجمس األمف الدولي ،يوـ الجمعة الماضي.
وتأتي ىذه التحميالت في أعقاب الحالة اليستيرية التي أصابت نتنياىو في أعقاب المصادقة عمى القرار
الدولي ،الذي أكد عدـ شرعية االستيطاف ،واعالنو عف رفضو استقباؿ زعماء دوؿ صوتت إلى جانب
القرار ،وبينيـ رئيس وزراء أوكرانيا ،وتقميص العالقات مع دوؿ أخرى واستدعاء سفرائيا لتقديـ احتجاج
شديد.
مف جانبو ،أشار رئيس شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية األسبؽ والرئيس الحالي ؿ'معيد أبحاث
األمف القومي' في جامعة تؿ أبيب ،عاموس يدليف ،في مقاؿ بصحيفة 'يديعوت أحرونوت' ،إلى أف
'مشاعر اإلذالؿ والخيانة والغضب (في إسرائيؿ) ال تشكؿ أساسا لسياسة مدروسة وفعالة .ولذلؾ ينبغي
وقؼ ردود الفعؿ السياسية إلى حيف دخوؿ ترامب إلى البيت األبيض .ومف شأف خطوات متطرفة أف
تؤدي إلى تعميؽ عزلتنا السياسية'.
ورأى يدليف أف 'ىجوـ نتنياىو عمى الدوؿ التي أيدت القرار ىو خطوة متسرعة ومبالغ فييا .ومف الجدير
أف نتساءؿ ما إذا كانت المصمحة اإلسرائيمية ىي تشجيع ذاتي لمقاطعة ،والتي ستكوف أكثر فاعمية مف
أية خطوة لحركة  BDSحتى اليوـ'.
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وأضاؼ أنو 'بدال مف االنفالت ضد دوؿ قيادية في العالـ ،ينبغي العمؿ عمى وقؼ كرة الثمج ومنع
خطوات أخرى ستسمح بيا إدارة أوباما حتى نياية واليتيا'.
ودعا يدليف إلى اعتماد إسرائيؿ إستراتيجية طويمة األمد مقابؿ إدارة ترامب ،تستند إلى ثالث فرضيات:
'إدارة ترامب ستكوف ودودة أكثر تجاه إسرائيؿ؛ العودة إلى المفاوضات ليست ممكنة بسبب الرفض
الفمسطيني ،قبؿ القرار  2334وحصوصا بعده؛ الوضع القائـ ليس جيدا إلسرائيؿ'.
وأردؼ يدليف أنو 'لذلؾ ،ينبغي المبادرة إلى تغيير يحافظ عمى أفؽ حؿ الدولتيف ،ولكف يقود إلى ىناؾ
بالطريقة الممكنة في الظروؼ الراىنة .أي التقدـ نحو انفصاؿ عف الفمسطينييف بصورة مدروسة وحذرة
وصبورة ،تحافظ عمى المصمحة اإل سرائيمية بأف تكوف دولة ييودية وديمقراطية وآمنة وعادلة ،ترمـ مكانتيا
السياسية واألخالقية في العالـ'.
ودعا يدليف إلى أف تبادر إسرائيؿ إلى االتفاؽ مع ترامب عمى 'التفريؽ بيف الكتؿ االستيطانية
والمستوطنات المعزولة ،حيث تجمد البناء فييا .وأف تثبت إسرائيؿ الت ازميا بأفؽ حؿ الدولتيف'.
مف جانبو ،وصؼ المحمؿ العسكري في صحيفة 'ىآرتس' ،عاموس ىرئيؿ ،ردود الفعؿ اإلسرائيمية عمى
القرار  2334بأنيا 'استالؿ مجموعة ردود فعؿ غاضبة' .وأشار بصورة خاصة إلى تعميمات وزير األمف
اإلسرائيمي ،أفيغدور ليبرماف ،لجيش االحتالؿ بوقؼ االتصاالت المدنية مع السمطة الفمسطينية.
وشدد ىرئيؿ عمى أف أوامر ليبرماف ىذه 'ال تُطبؽ بكامميا .ووزير األمف خبير كفاية لكي يعمـ أف التعمؽ
بيف السمطة واسرائيؿ متبادؿ .ومف دوف لقاءات تنسيؽ دائمة ،ستنشأ مشاكؿ ميدانية فورية ،ستؤثر عمى
الحياة اليومية لممستوطنيف أيضا'.
وأضاؼ أف 'وقؼ القناة المدنية مف شأنيا التأثير عمى قناة التنسيؽ األمني ،البالغ األىمية بالنسبة
إلسرائيؿ .إذ أنو لمسمطة الفمسطينية جزء ىاـ في لجـ عمميات الطعف والدىس ىذه السنة'.
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وأكد ىرئيؿ عمى أف صدور القرار ' 2334يعكس تغيي ار معينا مف جانب المجتمع الدولي تجاه إسرائيؿ'،
الفتا إلى أنو في أعقاب اإلىانات التي وجييا نتنياىو إلى أوباما ،في السنوات األخيرة والذىاب إلى
الكونغرس األميركي مف خمؼ ظير الرئيس األميركي ،فإف 'ترامب حساس أكثر لكرامتو الشخصية بصورة
ال تقارف مع أوباما .وباإلمكاف التكيف كسيؼ سيتصرؼ في المستقبؿ إذا شؾ ،مثال ،بأف نتنياىو يدير
مف خمؼ ظيره قنوات اتصاؿ بديمة مع الكونغرس'.
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صحيفة 'يديعوت أحرونوت'
َرٍُاهى ًٌُع ذصىٌد إظسائٍم ضد جسائى انحسب تعىزٌح
أمر رئيس الحكومة اإلسرائيمية ،بنياميف نتنياىو ،المندوب اإلسرائيمي في األمـ المتحدة باالمتناع عف
التصويت عمى مشروع قرار في الجمعية العامة لألمـ المتحدة بشأف جمع أدلة عمى ارتكاب النظاـ
السوري جرائـ حرب في سورية منذ آذار/مارس العاـ  ،2011وذلؾ في أعقاب ضغوط مارستيا روسيا
عمى نتنياىو.
وجرى التصويت عمى مشروع القرار يوـ األربعاء الماضي .لكف نتنياىو زعـ في أعقاب مصادقة مجمس
األمف الدولي عمى قرار ضد االستيطاف وعدـ شرعيتو ،يوـ الجمعة الماضي ،أنو 'في الوقت الذي ال يفعؿ
مجمس األمف شيئا مف أجؿ وقؼ المجزرة بحؽ نصؼ مميوف إنساف في سورية ،فإنو يتجنى بشكؿ مشيف
عمى إسرائيؿ' .وىذه لـ تكف المرة األولى التي يزعـ فييا نتنياىو أف العالـ يتجاىؿ األوضاع المأساوية في
سورية.
وكانت لوكسمبورغ قد طرحت عمى الجمعية العامة مشروع قرار 'تشكيؿ جياز دولي ،نزيو ومستقؿ ،مف
أجؿ المساعدة في التحقيؽ ومحاكمة متيميف في جرائـ خطيرة ارتكبت في سورية منذ آذار/مارس العاـ
 .'2011وشارؾ دوؿ عديدة في أوروبا والشرؽ األوسط في صياغة مشروع القرار.
ونقمت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اليوـ ،عف مصدر غربي رفيع المستوى في األمـ المتحدة قولو إنو 'كنا
متأكديف مف أف العالـ كمو ،باستثناء روسيا وايراف ،المتاف تخشياف مف أف التحقيؽ الدولي سيتطرؽ إلى
أنشطة ضالع فييا جنود روس ،سيتحد خمؼ القرار .ولـ تكف لدينا أية شكوؾ بخصوص إسرائيؿ'.

وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
هذه النشزة تزمجة حزفية الهم الصحف واملىاقع االلكرتونية االسزائيلية38

ووفقا لمصحيفة ،فإف مداوالت في و ازرة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة في إسرائيؿ جرت قبؿ التصويت
في الجمعية العامة ،وأف معظـ المشاركيف فييا قالوا إف عمى إسرائيؿ تأييد مشروع القرار 'أكثر مف أي
دولة أخرى ،والوقوؼ إلى جانب العالـ المتنور والمطالبة بمحاسبة مرتكبي جرائـ الحرب المرعبة'.
لكف فريقا آخر في ىذه المداوالت اعتبر أف ق ار ار كيذا سيشكؿ سابقة إشكالية بالنسبة إلسرائيؿ ،وأنو إذا
بدأت األمـ المتحدة بتشكيؿ ىيئات تقصي حقائؽ وتحقيؽ ،فإف ىذه الصالحيات يمكف أف توجو ضد
إسرائيؿ في المستقبؿ.
رغـ ذلؾ ،تقرر في نياية األمر أف توصي و ازرة الخارجية بأف تؤيد إسرائيؿ مشروع القرار .لكف ،بحسب
'يديعوت' ،مارست روسيا ضغوطا دبموماسية ثقيمة عمى الحكومة اإلسرائيمية مف وراء الكواليس .وفي
أعقاب ىذه الضغوط تمقت البعثة اإلسرائيمية في األمـ المتحدة أم ار مف مكتب نتنياىو بالتغيب عف
التصويت.
وقاؿ مسؤوؿ رفيع في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية ،إف 'ىذا كاف ق ار ار سياسيا اتخذتو أرفع المستويات في
الدولة .وال يمكنني إعطاء تفاصيؿ أكثر مف ذلؾ'.
مف جانبو قاؿ الدبموماسي الغربي إنو 'أبرمت صفقة بيف إسرائيؿ وروسيا ،لـ تستفد إسرائيؿ منيا ألنو بعد
يوميف صوت الروس ضد إسرائيؿ عمى القرار ضد المستوطنات .إسرائيؿ بالذات تتغيب عف التصويت
عمى قرار لمتحقيؽ في إبادة شعب؟'.
ويشار إلى أف  105دوؿ أيدت القرار في الجمعية العامة ،وامتنعت  52دولة عف التصويت ،وعارضتو
 15دولة وتغيبت  15دولة أخرى.
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اسرائيل اليوم
بقمم :افرايم ىراره
اليدف الفمسطيني :الدولة وليس المناطق
قرار االمـ المتحدة حوؿ المستوطنات يعتبر في العالـ االسالمي نجاحا كبي ار وانجا از تاريخيا لمفمسطينييف.
إف القرار الذي يقضي بأنو “لف يتـ االعتراؼ بأي تغيير في خطوط الرابع مف حزيراف  ،1967بما في
ذلؾ شرقي القدس ،باستثناء المناطؽ التي يتفؽ عمييا الطرفاف في المفاوضات” ،يمنع أي قيمة
لممفاوضات ،حيث أف المجتمع الدولي يمغي مسبقا الشرعية االسرائيمية عمى كؿ المناطؽ التي توجد وراء
الحدود التي كانت قبؿ حرب االياـ الستة .أي أنو مطموب مف اسرائيؿ االنسحاب مف الحي الييودي
واالحياء الجديدة في القدس وييودا والسامرة كميا.
القاسـ المشترؾ لجميع الردود الفمسطينية ،سواء في فتح أو حماس أو الجياد االسالمي ،ىو أنو يجب رفع
ىذا االنتصار ،بكؿ تصميـ .المتحدث بمساف السمطة الفمسطينية طالب باالعماؿ التي تعزؿ اسرائيؿ في
الساحة الدولية ،وتوجو الى المجتمع الدولي مف اجؿ اتخاذ االجراءات الضرورية لتطبيؽ القرار الذي
اتخذتو االمـ المتحدة .وزير الخارجية الفمسطيني طالب بالعمؿ عمى وقؼ “تيويد” ييودا والسامرة.
ومتحدثوف آخروف ذكروا الحاجة الى الدعاوى القضائية ضد جيات اسرائيمية بتيمة جرائـ الحرب.
منذ قياـ الدولة حاوؿ العالـ االسالمي القضاء عمى الكياف الصييوني .في البداية تركز ذلؾ في الصراع
المسمح الكالسيكي :حرب االستقالؿ وحتى حرب سالمة الجميؿ ،وقد ىزمت الجيوش العربية ىزيمة نكراء
ونحف دفعنا ثمنا مؤلما .منذ منتصؼ الثمانينيات انتقموا الى تكتيؾ مختمؼ :االنتفاضات .وىنا ايضا
دفعت اسرائيؿ ثمنا باىظا ،لكنيا استوعبت التيديد .ومنذ سنوات ىناؾ دعوات لالنتفاضة في المناطؽ
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وفي اوساط عرب اسرائيؿ .إال أف ىذه الدعوات تنزؿ عمى آذاف صماء .الموجة الثالثة التي ما زالت
مستمرة تحمؿ في طياتيا طريقة حرب جديدة :ذئاب وحيدة تحمؿ السكاكيف أو تجمس وراء المقود وتقوـ
بالدىس ،وحاولت بث الرعب في اوساط السكاف المدنييف .إال أف قوات االمف ،اضافة الى الردود السريعة
مف قبؿ المواطنيف ،أديا الى تراجع الظاىرة الى درجة كبيرة.
المرحمة الحالية ال تقؿ خطورة :حرب دبموماسية وقضائية ضد اسرائيؿ – اعماؿ متعددة تسعى الى
تصوير اسرائيؿ كدولة غير اخالقية ،دولة ابرتيايد “غير قانونية” يجب نبذىا .ويجب عمينا أف ال نخدع
أنفسنا :إف ىدؼ الحرب الدبموماسية ىو انييار دولة الييود .الضغط الدولي الذي يطمب عودة اسرائيؿ
الى حدود الرابع مف حزيراف ىو المرحمة االولى ،وليس االخيرة .وقد أعمف أبو مازف دائما أنو لف يعترؼ
أبدا بدولة اسرائيؿ كدولة لمشعب الييودي ،وأنو لف يتنازؿ عف حؽ العودة.
الجدؿ الكبير بيف اليسار واليميف في اسرائيؿ يفوت جوىر المشكمة :المناطؽ ليست ىي الموضوع ،بؿ
وجود دولة اسرائيؿ .عمى اسرائيؿ ايجاد الطرؽ الناجعة ليذه الحرب الجديدة التي تيدد وجودىا بشكؿ ال
يقؿ عف الحروب الكالسيكية وانتفاضات السكاكيف.
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ىآرتس
بقمم :عمانوئيل شاحف
انشاء الفيدرالية ىو الحل األمثل لممشكالت داخل الخط االخضر وخارجو
االضراب الذي اعمف عنو في االسبوع الماضي مركز السمطات المحمية ردا عمى تقميص الميزانيات ،ليس
ىو االضراب الوحيد في السمطات المحمية ولف يكوف االخير .وحتى لو توصمت الحكومة ورؤساء
السمطات المحمية الى اتفاؽ حوؿ االسباب التي دفعت الى االضراب ،فمف يتغير الواضع الذي يعيش فيو
رؤساء السمطات المحمية والعامميف فييا ،حيث اكبر قدر مف المسؤولية وأقؿ قدر مف الصالحية.
انظروا حولكـ وستدركوف أف المسؤوؿ عف الشؤوف الحقيقية في حياتكـ ،بدء مف التعميـ الذي يتمقاه اوالدكـ
وحتى مستوى األمف في الشوارع التي تسيروف فييا ،ىي السمطات المحمية .ولكف السيطرة توجد في أيدي
الحكومة وىي التي تتخذ القرارات.
ىذا الوضع المشوه أدى في العقد الماضي الى نشوء وضع لـ تمنح فيو السمطة المركزية الميزانيات
لمسمطات المحمية لدفع رواتب آالؼ الموظفيف ،واتيمت السمطات المحمية بتأخير دفع الرواتب .ويظير
التشويو في العقد الحالي في العبثية التدميرية حيث تفرض الحكومة عمى السمطات المحمية الموافقة عمى
بناء االبراج العالية بشكؿ كثيؼ ،ولكنيا ال تسمح ليا بانشاء البنى التحتية لضماف سكف الناس في تمؾ
االبراج.
النظاـ االسرائيمي ىو نظاـ مركزي متشدد ألنو ال توجد مناطقية في االنتخابات لمكنيست .اعضاء
الكنيست والوزراء يعمموف مف اجؿ شريحة معينة مف السكاف ،الذيف يوجدوف بيف القدس وتؿ ابيب وبيف
الخضيرة والغديرة ،الذيف يحسموف االنتخابات .وال يأخذوف في الحسباف مالييف االشخاص الذيف يوجدوف
خارج ىذه الدوائر .وفي نياية المطاؼ فاف مف يتواصؿ يوميا مع المواطف العالؽ في ازمات المرور ومف
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يجد صعوبة في ايجاد شقة ،مف يعرؼ كؿ ىذه المشكالت ىو الممثؿ الذي يسكف قريبا مف ىذا المواطف
والذي يجب أف يجد حال لمشكالتو .واذا كاف ىذا الممثؿ غير موجود في السمطة فاف المشكالت ال تُحؿ.
ىذه المشكمة توجد ايضا في دوؿ اخرى فييا النظاـ ىو نظاـ مركزي .ولكف في اسرائيؿ ىي خطيرة جدا
بسبب عدـ تجانس السكاف – الفوارؽ الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الكبيرة ،ال سيما بيف السكاف
العرب والييود .والنتيجة ىي التشوه والفوارؽ بيف فئات السكاف وبيف المناطؽ المختمفة في البالد في جميع
مجاالت الحاالت ،بدء مف تقسيـ االراضي والسكف وحتى الجياز الصحي.
نفس المرض مع أعراض أكثر صعوبة ،يوجد في مناطؽ ييودا والسامرة .فالسمطة المركزية تسيطر بالقوة
غير المحدودة عمى السكاف في راـ اهلل وجيرانيـ في حمميش وعمونة – وىي مقطوعة تماما عف
االحتياجات الحقيقية ليؤالء واولئؾ وعف الفجوة الكبيرة بينيـ.
إف الحؿ داخؿ الخط االخضر وفي ييودا والسامرة موجود في الفيدرالية :انشاء حكـ فيدرالي يشبو الحكـ
الموجود في اغمبية الدوؿ المتقدمة والمزدىرة في العالـ مثؿ الواليات المتحدة وكندا والمانيا وبمجيكا
وسويسرا.
في الحكـ الفيدرالي يتـ تقسيـ الدولة الى كانتونات مستقمة ،كؿ كانتوف منيا لو صالحيات ومسؤوليات في
اغمبية مجاالت الحياة .والحكومة تكوف مسؤولة عف الجيش والعالقات الخارجية واالقتصاد بمفيومو
الواسع والمواصالت العامة والبيئة مثؿ التموث .والسمطات المحمية تكوف مسؤولة عف التعميـ وادارة
االراضي والسكف والصحة والصناعة والعمؿ والشوارع والشرطة وادارة السمطات المحمية.
النظاـ الفيدرالي يمنع كثير مف المظاىر العبثية التي توجد في اسرائيؿ مثؿ خطط البناء التي تيدؼ الى
منع اليزات االرضية في كريات شمونو ،لكنيا تعتمد عمى نموذج اقتصادي يناسب رمات غاف ،أو
صفوؼ تعميمية في ىرتسميا تناسب نسبة الوالدة في صفد .إف اقامة ىذا النظاـ ستضمف انتخاب اعضاء
وصياغتها ليست خاصة بنا ،واالراء املطزوحة تعرب عن وجهة نظز اصحابها.
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كنيست يدركوف احتياجات السمطة المحمية ،وتمغي وجود مركز السمطات المحمية الذي يدعي بأنو يمثؿ
روف خولدائي وشمومو بوحبوط أماـ الحكومة متجاىال الفجوات والفوارؽ بينيما.
السخرية ىي أنو لوال الصراع االسرائيمي العربي لكاف الوضع الخاص لممناطؽ المحتمة أكثر صعوبة ،أو
ال يحتمؿ ،وال يسمح باقامة حكـ فيدرالي متطور في اسرائيؿ .المركزية والضغط مف اصحاب المصالح
المختمفة كانت ستمنع ذلؾ .فو ازرة الداخمية لـ تنجح حتى اآلف بتوحيد المد مع الرممة ،وييود مع سفيوف.
يبدو أف الوضع السياسي الصعب بالتحديد ىو الذي يشكؿ الفرصة لحؿ مشكالت اسرائيؿ الداخمية .فمف
ناحية ،حؿ الدولتيف انيار ،ولف تتـ اقامة دولة فمسطينية مستقمة قريبا .ومف ناحية اخرى ،تثبت قضية
عمونة أف استمرار الوضع الراىف غير ممكف.
حكومة نتنياىو وادارة ترامب ستضطراف الى ايجاد حؿ دائـ يشمؿ ىذا الشكؿ أو ذاؾ مف ضـ االراضي
في ييودا والسامرة السرائيؿ ،واعطاء الحقوؽ المدنية لمسكاف الفمسطينييف .ومف بيف ىذه الحموؿ التي
اغمبيتيا معقدة وغير قابمة لمتحقؽ ،فاف الحؿ األكثر واقعية ىو انشاء فيدرالية تُمكف السكاف المتنوعيف في
ىذه البالد ،ييودا وعربا ،مف العيش معا في نفس الدولة وادارة الحياة بقدر كبير مف االستقاللية المحمية.
والطريؽ لحؿ أحد الصراعات القومية الطويمة والصعبة تمر عبر االصالح العميؽ ،المطموب أصال ،في
بنية النظاـ االسرائيمي.

 --انتيت النشرة ---
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