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افتتاحية اليوم

روحاني  ..مابعد الزيارة

دولي:
واضحة إلى إسرائيل عبر
رسالة تهديد سوريّة ِ
ٍ
وسيط ّ
َ
ّ
تنس ِحبوا من الجوالن..
سنلجأ إلى الحل
العسكري إذا لم َ
لالنسحاب من الهضبة مقابل معاهدة سالم مع سورية ،ولكن سورية
الصفقة).
لمثل هذه ّ
غير مستعدّة اآلن ِ
م��ا ال يدرك��ه ِنتنياه��و ،وكل السياس��يين اإلس��رائيليين م��ن
خصوم��ه بم��ا فيه��م الجن��رال غانت��س منافس��ه األكبرّ ،
أن س��ورية
خرج��ت م��ن أزم��ة الس��نوات الس��بع الماضي��ة أكث��ر ق � ّو ًة وصالب �ةً،
عال من الخبرة القتال ّية ،وقدرات هجوم ّية ودفاع ّية عالية،
ٍ
وبرصيد ٍ
واألهم من ذلك أنها تنتمي إلى محور المقاومة الذي لم يخض ّ
أي
معركة إال وخرج منها منتصر بما في ذلك المعارك التي خاضها
ضد دولة االحتالل اإلسرائيلي منذ عام .1973
الجيش العربي السوري مدعوم بغطاء جوي روسي ،وقوات
تابع��ة لـ(ح��زب اهلل) ،اس��تطاع أن يفرض س��يطرته بالكامل
على الجنوب السوري ،واستعادته لسيادة الدولة وقضى
عل��ى الق��وات الموالي��ة والمدعوم��ة م��ن قب��ل دول��ة
االحت�لال ،وأع��اد فت��ح معب��ر نصيب جاب��ر الحدودي
مع األردن ،ولم يستطع ِنتنياهو إطالق رصاصة واحدة
بمنع هذا اإلنجاز الكبير.
تنفيذ لتهديداته َ
األه��م م��ن ذل��ك ،ومثلم��ا ّ
أك��دت مص��ادر س��وريّة عالي��ة
المس��توى لمراس��ل هذه الصحيفة في بيروت الزميل كمال خلف،
ّ
أن القي��ادة الس��وريّة أرس��لت تعزي��زات إل��ى قاعدته��ا العس��كريّة ف��ي
القنيط��رة ،عل��ى حدود الجوالن قبل أيّام ،ووضعت ِدفاعاتها الجويّة
في حال ِة ّ
تأه ٍب قصوى ،استعداد لمواجهة ّ
إسرائيلي.
أي عدوان
ّ
جبه��ة الج��والن س��تف َتح ف��ي المس��تقبل المنظ��ور وس��تعود
الهضب��ةِ ،مث��ل كل األراض��ي المحتل��ة إل��ى أهله��ا العرب ،س��وريين
كانوا أو لبنانيين أو ِفلسطينيين ،تمام مثلما عادت معظم األراضي
السوريّة التي كانت خارج سيطرة الجيش العربي السوري.
بالس��يادة اإلس��رائيل ّية على هضبة الجوالن من قبل
االعتراف ّ
أراض س��وريّة محتلة،
�ا
�
ه
ن
كو
�ن
�
م
�ر
�
ي
يغ
�ن
�
ل
�رس،
ترام��ب ،أو الكونغ�
ّ
ِ
ٍ
وس��يكون ه��ذا االعت��راف ل ِعب بال ّنار ِفعل وس��يتم لي��س حرق أصابع
ّ
اللعبي��ن وإ ّنم��ا قط��ع أياديه��م أيض��ا ،تم��ام مثلم��ا تم ح��رق وقطع
أصاب��ع كل الذي��ن حاول��وا تفتي��ت س��ورية وتغيير هويّته��ا العرب ّية
سنوات ِعجاف.
الجامعة والمقاومة على مدى سبع
ٍ
ِ

�رائيلي ،إقامة
بع��د فش��ل بنيامي��ن ِنتنياهو ،رئيس ال��وزراء اإلس�
ّ
منطق��ة عازل��ة ف��ي جنوب س��ورية ،وتش��كيل ف��رع (لق��وات لحد) من
بعض فصائل المعارضة السوريّة المسلحة ،للتمركز فيها ،ها هو
يلجأ إلى السناتور ليندسي غراهام ،المقرب من الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،على أمل دفع األخير إلى إصدار قرار يعترف بالسيادة
اإلسرائيل ّية على هضبة الجوالن المحتل ( 1200كم مربع).
السناتور غراهام الذي زار الهضبة المحتلة برفقة نتنياهو
والسفير األمريكي ديفيد فريدمان ،تعهّد أمام االثنين بأنه
عندم��ا يعود الى واش��نطن س��يعمل على إقن��اع الرئيس
ترام��ب بإص��دار ق��رار باالعت��راف بض��م إس��رائيل
للهضبة المحتلة ،ومساعدة السناتور الصهيوني تيد
اإلطار نفسه.
كروز لتمرير قرار في الكونغرس في
ِ
ِنتنياه��و س��يغادر إل��ى واش��نطن لحض��ور مؤتم��ر
(اإليب��اك) ،ال��ذي يش � ّكل رأس حرب��ة اللوب��ي اإلس��رائيلي ف��ي
العاصم��ة األمريك ّي��ة ،ويَع ِق��د مؤتم��ره الس��نوي ي��وم  26من الش��هر
الحالي ،ومن المتو ّقع أن يلتقي الرئيس ترامب في البيت األبيض،
ويعتق��د منافس��ه بين��ي غانت��س ،رئي��س كتل��ة األزرق واألبيض ،إن
بالسيادة اإلسرائيل ّية
إعالن من البيت االبيض س��يصدر باالعتراف ّ
عل��ى الهضب��ة المحتلة أثناء زي��ارة ِنتنياهو دعم لألخير في حملته
االنتخاب ّية ،وتعزيز فرص فوزه فيها.
الخارج ّي��ة الس��وريّة أص��درت بي��ان أدان��ت في��ه تع ّه��دات غراهام
هذه ،ووصفتها بأ ّنها تع ِكس الغطرس��ة األمريك ّية في أبش��ع صورها،
ولك��ن رد ال ِفع��ل األه��م ف��ي رأي ه��ذه الصحيف��ة (رأي الي��وم) ورد في
الرس��الة غي��ر المباش��رة الت��ي بعث بها الس��يد فيصل مق��داد ،نائب
الجنرال كريستيان لوند ،قائد قوات
وزير الخارج ّية السوري ،عبر ِ
الط��وارئ الدول ّي��ةّ ،
وأك��د فيه��ا ّ
بأن س��ورية ل��ن تتردّد في اس��تخدام
القوّة لتحرير الهضبة إذا لم تنسحب منها القوّات اإلسرائيل ّية.
وم��ن المفارق��ة ّ
أن مارت��ن اندي��ك ،مس��اعد وزي��ر الخارج ّي��ة،
والس��فير األس��بق ف��ي ت��ل أبي��ب ،كت��ب تغري��د ًة نش��رها أم��س على
ّ
حس��ابه في (التويتر) ّ
بضمها
أن الجوالن (أرض س��وريّة ،ومن يهدّد ّ
يلع��ب بال ّن��ار) ،مضي��ف (أن خمس��ة رؤوس��اء وزراء أب��دوا اس��تعداد

على عتبات «التاسعة» فماذا بعد؟
مض��ت ثمان��ي س��نوات عل��ى ب��دء
الح��رب اإلرهابي��ة التي فرضت على س��ورية
وأخ��ذت أش��كا ً
ال وأس��اليباً كثي��رة ومتعددة
الجوان��ب والتوجه��ات لك��ن عنوانه��ا الكبير
كان اس��تهداف س��ورية وش��عبها وجيش��ها
واقتصاده��ا وسياس��تها ،أي تدمي��ر س��ورية
وتفتيته��ا بحرب متوحش��ة .وإذا ك ّنا اليوم
ندخ��ل عتب��ات الع��ام التاس��ع له��ذه الح��رب
التي لم تنته بعد ،فإنه من الثابت للقاصي
والدان��ي أن س��ورية انتص��رت عل��ى جمي��ع
أعدائها وعلى المستوى اإلقليمي والمستوى
الدول��ي ،انتص��رت ف��ي المجابه��ة وتطهي��ر
أرضه��ا من اإلره��اب واإلرهابيي��ن وانتصرت
ف��ي السياس��ة وهي متمس��كة بإرادة ش��عبها،
وسيادتها الوطنية الشرعية ،وجيشها الذي
يحق��ق النص��ر تل��و النص��ر بالتفاف ش��عبي
ال نظي��ر ل��ه لتحصي��ن الجغرافي��ا الوطنية
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الس��ورية ،ولتعزي��ز إرادة الصمود والمقاومة
والتح��دي ل��كل مخطط��ات ومش��روعات
اس��تهداف س��ورية ووحدته��ا الوطني��ة
وسيادتها واستقاللها ورسم خريطة
مستقبلها.
ف��ي كل س��نوات مكافحة
اإلرهاب تجذرت أكثر فأكثر
الثق��ة بقدراتن��ا وإمكاناتن��ا على
تحقيق االنتصار المؤزر على اإلرهاب
واإلرهابيي��ن وعل��ى ال��دول الت��ي رع��ت
ه��ذا اإلره��اب وقدمت ل��ه كل المس��اعدات
والدع��م م��ن أج��ل تمري��ر مؤام��رة «الربيع»
األمريكي-الصهيون��ي ،وم��ن أج��ل أخ��ذ
سورية إلى مجهول وإلى الفوضى الدموية،
وإل��ى الالاس��تقرار ،إال أن س��ورية بمثلثه��ا
الذهبي «الش��عب والجيش والقيادة» بقيت
عصية على االختراق أو االس��تباحة ،وظلت

دول��ة مقاوم��ة ول��م تكن وحدها وه��ي تواجه
التح��دي وتتغل��ب عل��ى المخاط��ر ،وذل��ك
عب��ر االس��تناد إل��ى ه��دف أولوي��ة مكافح��ة
اإلره��اب ،وإل��ى ضم��ان وحماي��ة وح��دة
واستقالل وس��يادة الدولة باالنتماء الكامل
والمطلق لها لالنتصار على اإلرهاب كأداة
وال��دول الضامنة كاحتضان لهذا اإلرهاب
ورعاية له.
ه��ي حرب لن تتوق��ف إال بإعالن
االنتص��ار الس��وري الكام��ل عل��ى
أس��اس البوصل��ة الوطني��ة
لس��ورية ومواقفه��ا الرائ��دة
وعل��ى كل الصع��د
والمستويات ،وفي هذا الصدد
يؤكد السيد الرئيس بشار األسد
أن (مكافح��ة اإلره��اب ه��ي الت��ي ت��ؤدي إل��ى
حل سياس��ي في النهاية ،وأن أي حديث عن
حل��ول سياس��ية في ظل انتش��ار اإلرهاب هو
وهم وخديعة).
أحمد صوان

قطع��ا ان زي��ار ًة مث��ل زي��ارة الرئي��س االيران��ي حس��ن روحان��ي
ال��ى الع��راق ويبق��ى ثالث��ة ايام ،بخ�لاف ما ج��رت العادة ف��ي زيارات
الرؤس��اء االخرين الى بغداد ،لس��اعات ثم يغادرون س��ريعا ،ان زيارة
مث��ل ه��ذه لرئي��س ايران��ي ،تمث��ل اهمي��ة جيو سياس��ية عالية
المس��توى ،النه��ا تأت��ي ف��ي ظ��ل ظ��روف اقليمي��ة ودولي��ة
معق��دة ،وملف��ات متداخلة ،ما يجع��ل المراقب يتوقع
ان تك��ون نتائ��ج هذه الزي��ارة مهمة ايضا ومؤثرة على
مستوى العالقات الثنائية بين البلدين وعلى مستوى
االحداث والعالقات الدولية ..
ق��د يق��ول قائ��ل :ولماذا ه��ذا االهتم��ام واالهمي��ة لزيارة
روحان��ي ؟ ،فعالقاتن��ا م��ع اي��ران طيب��ة ،والزي��ارات بين مس��ؤولي
البلدي��ن غي��ر منقطع��ة ،ومي��زان التب��ادل التج��اري ف��ي تصاع��د
مس��تمر ،وان كان��ت كفة اي��ران هي االرج��ح ؟ ..،نعم هذا صحيح
على المدى المنظور ،وما هو معلوم ،ولكن ثمة ملفات اخرى مهمة،
يمكن مناقشتها على اعلى المستويات بين العراق وايران ،لعل من
بينه��ا ،مايتعلق باش��كالية اتفاقي��ة الجزائر لع��ام  ١٩٧٥وتداعياتها،
وما يجري من حديث بشأن ابتعاد خط التالوك البحري في المياه
االقليمي��ة ال��ذي انجرف باتجاه اي��ران ،وهناك قضايا اخرى تحمل
م��ن االهمي��ة الكثي��ر ،منها م��ا هو سياس��ي ومنها ما ه��و اقتصادي،
ومنه��ا م��ا يحم��ل البعدي��ن مع �اً ،فترس��يم الح��دود بي��ن الجانبي��ن

مازال ملفا مفتوحاً يحتاج الى تأطير قانوني دولي يحفظ حقوق
البلدي��ن ،ث��م ان الزي��ارة تأت��ي ف��ي وض��ع عراق��ي مختل��ف ،الس��يما
بع��د االنته��اء م��ن داع��ش ،واالنطالق ف��ي مرحلة جدي��دة ،وهنا في
ه��ذا المل��ف بالتحدي��د ثمة م��ن يتحدث ع��ن وجود رس��ائل ايرانية
غي��ر مباش��رة .وتبق��ى ملفات الس��ياحة وبناء المناط��ق الصناعية
المش��تركة وتنفيذ مش��روع الربط السككي بين البلدين ،وسوى
ذل��ك ملف��ات مهم��ة تس��تحق ان تناق��ش م��ن قب��ل اصح��اب
الق��رار االول ،ومن المؤكد ايضا ان زيارة روحاني كانت
موض��ع اهتم��ام ومتابع��ة ومراقب��ة م��ن قبل واش��نطن
والعواص��م االوروبي��ة والعربي��ة ،الس��يما بع��د دخ��ول
العقوب��ات االميركي��ة عل��ى طه��ران حي��ز التنفي��ذ،
ولذل��ك ف��ان ادارة الرئي��س ترام��ب ،ربم��ا س��تتحرك هنا
او هن��اك ف��ي ض��وء م��ا ينتج ع��ن هذه الزي��ارة م��ن اتفاقات او
تفاهمات استراتيجية ،قد تسهم في تخفيف الضغط الذي تواجهه
طه��ران م��ن ج��راء عقوبات واش��نطن ضدها  .وفي جمي��ع االحوال،
فان زيارة روحاني الى بغداد بعد  ٦سنوات من توليه سدة الرئاسة في
ايران ،وبعيدا عما اثير بشأنها ،فانها تمثل اهمية كبيرة للبلدين،
وس��عيهما المشترك الغالق جميع الملفات التي مازالت مفتوحة،
وقد آن االوان الغالقها ،بزيارة الرئيس روحاني .
عبدالزهرة محمد الهنداوي

باخملتصر املفيد ..مجزرة ط َّالن وحقارة العدوان
م��ن مج��زرة إل��ى مج��زرة ،وم��ن مذبحة
إلى مذبحة ،هكذا يمضي العدوان السعودي
– م��ع س��بق اإلص��رار والترص��د – إله�لاك
الحرث والنسل ،من خالل استهداف النساء
واألطف��ال مس��تقويا بالعص��ا األمريكي��ة
الغليظ��ة الت��ي يتك��ئ عليه��ا ،والمواق��ف
األممية المنحازة والمتناغمة معه ،عشرات
النس��اء واألطف��ال م��ن أبن��اء منطقة طالن
التابع��ة لمرك��ز مديرية كش��ر بمحافظة
حج��ة تعرضن إلبادة جماعية موجهة بدقة
بع��د عملية رصد ،بع��د فرارهن من منزلهن
ال��ذي تع��رض للقص��ف ودخوله��ن من��ز ً
ال
مج��اوراً هرباً من القصف الهس��تيري الذي
أعق��ب إخم��اد فتن��ة دهش��وش اللعي��ن ،وإذا
بصواريخ طائرات الحقد السلولي السعودي
تنه��ال عل��ى المن��زل وم��ا ج��اوره م��ن منازل
لتفت��ك بم��ن فيه في مجزرة بش��عة تضاف
إل��ى سلس��لة المج��ازر والمذاب��ح الوحش��ية
اإلجرامي��ة الت��ي ترتكب من قبل ما تس��ميه
األمم المتحدة قوات التحالف ،وسط حالة
م��ن الالمب��االة تطغ��ى عل��ى مواق��ف األم��م
المتحدة والمنظم��ات الحقوقية واألنظمة
العالمي��ة الت��ي لطالم��ا تش��دقت باس��م
الحقوق والحريات .
مج��زرة ط� َّ
لان كش��ر الت��ي قال��ت قن��اة
العهر المسماة العربية وهي األقرب للعبرية
منه��ا إل��ى العربي��ة – إن الحوثيي��ن ح��د
وصفه��ا ،هم م��ن ارتكبها ،ف��ي محاولة منها
المتصاص أي ردود أفعال دولية أو حقوقية
غاضبة بهدف تمييع القضية وخلط األوراق
بشأنها ،تلك القناة عادت لتعرض لحظات

رصد المنزل المستهدف وقصفه بالطيران
لتؤكد للعالم المنافق الخانع المرتزق أن
الطيران السعودي هو من أقدم على ارتكاب
هذه الجريمة والمذبحة البشعة التي يدمى
لها جبين اإلنس��انية ،والتي تكش��ف وبما ال
يدع أي مجال للشك أن التحالف السلولي
الس��عودي اإلمارات��ي األمريك��ي الصهيون��ي
ه��و األكث��ر وحش��ية وإجرام��ا وصلف��ا ف��ي
التاريخ المعاصر،وأن السكوت على الجرائم
والمذابح التي يرتكبها التحالف خيانة
هلل ولرس��وله وللوط��ن وللش��عب
وللتضحي��ات الت��ي س��طرها
الش��هداء األب��رار ،وللمواق��ف
البطولي��ة الت��ي يجترحه��ا
األبط��ال المغاوي��ر م��ن جيش��نا
ولجانن��ا المرابطي��ن ف��ي الثغ��ور
ويتص��دون ب��كل بس��الة وش��جاعة وإق��دام
لكاف��ة مؤام��رات األع��داء ومخططاته��م
اإلجرامية الشريرة .
الع��دو ومرتزقت��ه يتم��ادون ف��ي غيه��م
وإجرامه��م ،وال مج��ال للته��اون والتس��اهل
إزاء ذل��ك ،وعلين��ا جميع��ا ش��حذ الهم��م،
وتكثي��ف الجه��ود ،ودع��م مس��يرة الصم��ود
والثب��ات ف��ي مواجه��ة الع��دوان ونح��ن على
أعت��اب الع��ام الخام��س له��ذا الع��دوان
الغاش��م والحص��ار الجائ��ر ،دع��م الجبه��ات
وإس��نادها بالمقاتلي��ن وقواف��ل العط��اء
والم��دد ،واالس��تمرار ف��ي اإلنفاق في س��بيل
اهلل والتسابق إلى رفد الجبهات والمقاتلين
فيه��ا بالم��ال والرج��ال فذل��ك س��يعجل-
ب��إذن اهلل وتوفيقه-بالنص��ر ،ويفش��ل كافة

مخططاته��م ومؤامراته��م ،ليذه��ب اتف��اق
الس��ويد إل��ى الجحي��م م��ا دام الع��دوان
ال يت��ورع ع��ن ارت��كاب المج��ازر والمذاب��ح
الوحش��ية واإلجرامي��ة ،الس�لام ال يصنع��ه
إال الرج��ال ،وم��ن ه��م ف��ي ص��ف الع��دوان
يفتق��رون للرجول��ة وم��ن المس��تحيل أن
يكونوا َّ
صناعاً للس�لام ،وق��د تمادى العدوان
ومرتزقت��ه وآن األوان كي يخرج الصامتون
والمتخاذل��ون والس��لبيون ع��ن صمته��م
وتخاذله��م وس��لبيتهم وينتص��روا لش��عبهم
ووطنهم ،ويستش��عروا المس��ؤولية المنوطة
بهم ويقفوا في وجه العدوان المتغطرس
ال��ذي ارتك��ب كافة المحرم��ات التي
ل��ن يك��ون آخره��ا جريم��ة ط� َّ
لان
البش��عة الت��ي س��تظل وصم��ة
ع��ار في حق األمم المتحدة
والعالم .
بالمختص��ر المفي��د..
مج��زرة ط� َّ
لان بمديري��ة كش��ر
محافظ��ة حج��ة ،وم��ا س��بقها م��ن مج��ازر
ومذاب��ح ارتكب��ت عل��ى مدى أربع س��نوات لن
تم��ر م��رور الك��رام وس��تكون له��ا ردود أفع��ال
غاضبة ومزلزلة ،وس��يدفع المرتزق العميل
فه��د دهش��وش وم��ن معه ثمنها غالي��ا جدا،
ومهما تمادى آل سعود وآل نهيان وتحالفهم
الس��لولي ف��ي غيه��م وإجرامهم (فم��ا تموت
الع��رب إال وهي��ه متوافي��ة ) وس��يعلم الذي��ن
ظلم��وا أي منقل��ب ينقلب��ون ،واهلل حس��بنا
ونعم الوكيل .
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله .
عبدالفتاح علي البنوس

كيف يفكر العدو؟

عني على الصحافة االجنبية

كيف تش ّرع إسرائيل ِلذاتها زرع مستوطنات لها في أراضي الضفة؟

الغرب ارتكب خطأ كبيرا بحق روسيا

أو

راس

يا د

يلي

ه

ف��ي نهاي��ة المط��اف النتيج��ة ه��ي ذاته��ا ،المزي��د م��ن األرض
الفلس��طينية الت��ي س��رقت وحولت لليه��ود لكونهم يه��وداً (مواليد
إس��رائيل والش��تات) وم��ن أجله��م .ولك��ن ال��رأس اليه��ودي يخت��رع
لن��ا االختراع��ات .والط��رق التي أوجدته��ا وتوجده��ا البيروقراطية
العسكرية من أجل الوصول إلى النتيجة النهائية ،كثيرة ومتنوعة،
إلى درجة التشويش والحرج والخوف من كثرة التفاصيل.
درور اتك��س ،باح��ث سياس��ة االس��تيطان اإلس��رائيلية ،يري��د
كالعادة عمل نظام .في بحث جديد سينشره في هذا األسبوع ركز
عل��ى تاري��خ وحاض��ر أوامر وضع الي��د على األراضي الت��ي أصدرها
ق��ادة الجي��ش عل��ى أجيالهم في الضف��ة الغربية (ال يش��مل الجزء
ال��ذي ض��م للقدس) .أكثر من  1150أمراً لوضع اليد أصدرت منذ
 1969وحتى اآلن ،وبعد خصم التي ألغيت والتي تتطابق مع
أوامر أخرى يتبين أن إسرائيل سيطرت بواسطتها على
أكثر من  100ألف دونم من األراضي الفلسطينية.
اله��دف المعل��ن ألوام��ر وض��ع الي��د ه��و
االحتياجات األمنية والعسكرية .في موقع النيابة
العس��كرية عل��ى االنترن��ت يت��م التأكيد عل��ى الجهة
المس��ؤولة ع��ن التوجي��ه القانون��ي لنش��اطات الجي��ش.
ف��ي اقتب��اس طوي��ل أب��رز في البح��ث ،كت��ب« :وفق �اً لقوانين
وض��ع اليد الحربي��ة للقانون الدولي العرف��ي ،يحظر على الدولة
المحتل��ة مص��ادرة أمالك خاصة للس��كان المحليي��ن في المناطق
الواقع��ة تح��ت س��يطرة حربي��ة م��ن قبله��ا»… ،لك��ن ف��ي ي��د قائ��د
المنطق��ة صالحي��ة االس��تيالء عل��ى األراض��ي الخاص��ة إذا كانت
هن��اك حاج��ة عس��كرية لذل��ك… اس��تخدام ه��ذه الصالحي��ة ال
يص��ادر ح��ق الملكية م��ن أيدي أصح��اب األرض ،وإن كان يمنعهم
من استخدام هذه األرض بصورة مؤقتة .مؤقت ألن االحتالل يمكن
أن يكون مؤقتاً .وكذلك أيضاً الحاجة العسكرية يمكن أن تتغير.
ولك��ن م��اذا؟  40ف��ي المئ��ة تقريب �اً م��ن األرض الت��ي ت��م وض��ع

س

آرت

الي��د عليه��ا رس��مياً ألغ��راض عس��كرية وأمني��ة خصص��ت خ�لال
الس��نين لالس��تيطان (رب��ع آخ��ر م��ن المنطق��ة الش��املة الت��ي ت��م
وض��ع اليد عليها يس��تخدمها الجي��ش وربع آخر الج��دار األمني).
حكومات العمل بدأت بهذا التقليد .لقد خصصت هذه الحكومات
للمستوطنات  6280دونماً 28 ،في المئة من الـ  22ألف دونم التي تم
وضع اليد عليها عس��كرياً في تلك الس��نين .كما هو متوقع ،مع
صع��ود الليك��ود كانت هناك قف��زة كبيرة في تخصيص أراض تم
وضع اليد عليها عس��كرياً لغرض االس��تيطان .من فوز الليكود في
أي��ار  1977وحت��ى نهاية  1979مس��احة األراضي الت��ي تم وضع اليد
عليه��ا كان��ت أكثر م��ن  31ألف دونم .من بينها  23ألفاً خصصت
للمس��توطنات .أي  73ف��ي المئ��ة .إذا اعتقدن��ا أن ه��ذه الطريقة تم
إلغاؤه��ا ف��وراً مع قرار حكم المحكمة العليا في قضية الون موريه،
الذي صدر في تشرين األول  1979وقيد صالحية القائد العسكري
اإلس��رائيلي في الضفة الغربية على وضع اليد على األراضي من
أج��ل بناء المس��توطنات ،يب��دو أننا أخطأنا .ألن��ه خالل ثالث
س��نوات واص��ل ق��ادة المنطق��ة تح��ت حك��م الليك��ود ف��ي
إص��دار أوام��ر وض��ع الي��د ألغ��راض أمنية الت��ي أفادت
مش��روع االس��تيطان :م��ن بين  11أل��ف دونم تم وضع
اليد عليها 7040 ،تم منحها لـ  12مس��توطنة جديدة
(أوامر تاريخها غير واضح ،لذلك هي غير مشمولة في
التقسيم حسب هذه الفترات الثالث ،الذي قام به اتكس بناء
عل��ى طل��ب هآرت��س .ولكن هدف األوام��ر واضح :االس��تيطان ،وهي
تسري على أراض تبلغ مساحتها  2000دونم).
كما هو معروف ،بعد قرار المحكمة العليا حول «الون موريه»
وجدت إسرائيل طريقة للسلب أكثر ضمانة :اإلعالن عن األراضي
الفلسطينية كأراضي دولة (أي لليهود) ،بتفسيرات متساهلة جداً
للقانون العثماني .المادة الخام في بحث اتكس هي خرائط رقمية
وطبقات معلومات تعطيها له اإلدارة المدنية (وهي تصك أسنانها)

حسب قانون حرية المعلومات .حسب هذه المعلومات يقدر اتكس
أن��ه من��ذ الثمانين��ات أعلنت إس��رائيل عن  750أل��ف دونم كأراضي
دول��ة م��ن بي��ن  5.7ملي��ون دون��م ف��ي الضف��ة (للتذكي��ر :الكاتبة ال
تعت��رف بقانوني��ة التعري��ف اإلس��رائيلي لألراض��ي الفلس��طينية
كأراضي دولة ،وأقل من ذلك بمشروعية نقلها لليهود) .كعادته،
دخل اتكس إلى أعماق سيطرة إسرائيل على األراضي الفلسطينية.
من بين الـ  40ألف دونم تقريباً التي خصصت لـ  45مس��توطنة من
خ�لال  73أم��راً ،فقط لـ  43في المئة منها اس��تخدام فعلي ،منطقة
مأهول��ة أو زراعي��ة .الباق��ي 57 ،ف��ي المئ��ة ،م��ا زال��ت فارغ��ة .تخيلوا
حكومة س�لام إس��رائيلية كانت تعلن في  1994أنه كخطوة أولى
لبن��اء الثق��ة ،كل أرض ت��م وضع اليد عليها من أجل االس��تيطان،
وال يوجد عليها بناء ،تعاد فوراً إلى أصحابها الش��رعيين (مجالس
محلي��ة وبلدي��ات فلس��طينية وأفراد) .بالمناس��بة 45 ،في المئة من
إجمال��ي األراض��ي الت��ي تم وض��ع اليد عليها بواس��طة كل األوامر
(بم��ا ف��ي ذل��ك ألغراض عس��كرية حق �اً) ليس��ت قيد االس��تخدام.
األس��اس أن الفلس��طينيين ال يمكنه��م فالحته��ا أو البن��اء فيه��ا أو
الرعي فيها أو التنزه واالستجمام فيها.
حت��ى نهاي��ة  1989ل��م يك��ن له��ذه األوام��ر تاري��خ انته��اء ،فقط
تاريخ بداية سريان .هذا الوضع المؤقت تم قطعه في  ،1989عندها
التمس أحد سكان بيت لحم ،نعيم جحا ،ضد وضع اليد على قطعة
أرض لعائلت��ه .المحكم��ة العليا صادقت على أمر وضع اليد ،لكنها
أمرت بتقييده بفترة .منذ ذلك الحين األوامر الجديدة تظهر مع
تاريخ انتهاء ،الذي يتم تمديده حسب الحاجة .األوامر التي صدرت
قبل التماس جحا للمحكمة العليا بقيت مؤقتة بال نهاية.
البح��ث سينش��ر بالعبري��ة والعربي��ة واإلنجليزي��ة ف��ي موق��ع
المنظم��ة المدني��ة الت��ي أنش��أها اتك��س ف��ي « 2012كي��رم نبوت».
عنوان البحث (إذا أمسكت بالكثير فكأنك لم تمسك بأي شيء).
عميره هاس

في بداية رئاس��ته ،كان فالديمير
بوتي��ن مي��اال إل��ى التقارب م��ع االتحاد
األوروب��ي ،وكان مس��تعدا ،حت��ى،
لمناقش��ة انضم��ام روس��يا إل��ى حل��ف
الناتو .فلطالما أقلقت س��يد الكرملين
قضايا األمن األوروبي المشترك .كما
كان يخشى تفكك روسيا .وهذا سبب
موقف��ه (الص��ارم) ف��ي الشيش��ان،
حي��ث (رس��م ح��دودا واضح��ة
للمس��موح ب��ه) ،عل��ى ح��د
تعبير المستشار السابق
للمستش��ار األلمان��ي
هيلم��وت ك��ول ،لش��ؤون
السياس��ة الخارجي��ة واألم��ن،
هورس��ت تلتش��يك ،لمجل��ة (دي��ر
شبيغل).
وأض��اف :بمعرف��ة ذل��ك فحس��ب،
يمكن فهمه (بوتين) .ووفقا لتلتشيك،
ارتكب الغرب (خطأ كبيرا) ،في النزاع
األوكراني .فقد كان عليه ليس فقط
التفكير في ضم أوكرانيا إلى االتحاد
األوروبي وحلف ش��مال األطلس��ي ،إنما
وإعداد مقترح لروسيا في موازاة ذلك.
وكان م��ن الممك��ن مناقش��ة إمكاني��ة
إنشاء منطقة تجارة حرة لعموم أوروبا،
لك��ن بروكس��ل لم تقم ب��أي خطوة في
هذا المنحى.
وش��دد تلتش��يك عل��ى أن (بوتي��ن
لي��س ع��دواً ألوروب��ا) ،فاألوروبي��ون ه��م

الذي��ن أبع��دوه ،وق��ال( :م��ن المهم فهم
دواف��ع بوتين ،للحفاظ على الحوار مع
روس��يا ،والقي��ام بتب��ادل ثقاف��ي معه��ا،
وتخفي��ف القي��ود عل��ى التأش��يرات)،
مؤك��دا أن ال��روس ليس��وا مجاني��ن
لمهاجمة الناتو.
وش��دد السياس��ي األلماني السابق
عل��ى أن (مصال��ح موس��كو ذات طبيع��ة
دفاعي��ة ف��ي جوهره��ا) ،مضيف��ا أن
التجرب��ة التاريخي��ة تؤك��د ذل��ك،
ف �ـ(كارل الثان��ي عش��ر ،ونابليون،
وأدول��ف هتل��ر ،أي الغ��رب ،ه��و
م��ن دأب عل��ى مهاجم��ة
روسيا دائما).
ووفق��ا ل��ه ،ف��إن
س��لوك النات��و ت��ؤدي إل��ى
تفاق��م الوض��ع .و(ف��ي الوق��ت
نفس��ه ،ف��إن وثيق��ة روس��يا-الناتو
األساس��ية ،وكذل��ك االتف��اق بي��ن
روس��يا واالتح��اد األوروب��ي ،يوف��ران لن��ا
كثي��را من الفرص ،لكننا ال نقوم بأي
شيء).
وتلتش��يك ،يل��وم ف��ي ذل��ك
المستش��ارة األلماني��ة أنغيال ميركل.
ففي رأيه ،كان يمكن للمستشارة بذل
المزي��د م��ن الجهود لتس��وية العالقات
بي��ن البلدي��ن ،ولك��ن يبدو أنه��ا ال تريد
ذل��ك .فه��ي ،برأيه ،تفتق��ر إلى صفات
القائد ،وال تثق ببوتين...

