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 المستوى اإلسرائيلي: أوالً 
مـن  " خطوة تجميد االسـتيطان "الجديدة تفرغ  اإلسرائيليةسلسلة من القرارات 

  محتواها 
برئاسة بنيامين  أسبوعينبعد قرار الحكومة اإلسرائيلية قبل 

نتنياهو بتجميد االستيطان اليهودي لمدة عشرة أشهر فـي  
ذلك القرار مـن ردود   أثارهغربية وما مستوطنات الضفة ال

فعل إسرائيلية داخلية تمثلت بـرفض المسـتوطنين لـذلك    
توصل م تنفيذ ما ترتب عليه من إجراءات، القرار ورفضه

 دفاعـه نياهو ووزير الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نت رئيس
إلى اتفاق حول تشكيل طاقم خـاص لمتابعـة    براكإيهود 

جزئي والمؤقت لعملية البناء في المستوطنات، مع التأكيد على ضـرورة  طريقة تنفيذ التجميد ال
  .للمستوطنين في الضفة الغربية" االحتياجات المعيشية"األخذ بعين االعتبار ما أسمي بـ

سيكونان في رئاسة الطاقم المشار إليـه، والـذي    بيغنوبيني  براكوجاء أن الوزراء 
منسق العمليات من قبـل الحكومـة فـي    "مى بـيضم سكرتير الحكومة تسفي هاوزر، وما يس

  .إيتان دانغوط" الضفة الغربية
ونقل عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية أن الطاقم سوف يدرس كيفية 
تنفيذ عملية التجميد الجزئي والمؤقت للبناء في المستوطنات، وفي الوقت نفسه إيالء ما يسمى 

  .نين أكبر قدر من االهتمامللمستوط" االحتياجات المعيشية"بـ
بلورة حلول من شأنها أن تسهل علـى المسـتوطنين فـي     إلىيهدف وعلم أن الطاقم 

ـ  د الضفة الغربية، من خالل العمل على بلورة رزمة تسهيالت للمستوطنين خالل عملية التجمي
  .1نياهو بأنها ستكون لمرة واحدة، والتي أكد نتةالجزئية والمؤقت

ؤساء مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بـان قـرار   وعد نتنياهو ركما 
  . شهور 10تخفيف البناء المؤقت في المستوطنات، سيتم االنتهاء منه بعد 

، لبحث القرار الحكـومي،  معهموطلب نتنياهو من قادة ورؤساء المستوطنات، خالل اجتماعه 
سرائيل أمام العالم غيـر راغبـة   تمرير هذه الفترة بسهولة كي ال تظهر إ"طلب مساعدته في 

ونقلت المصادر اإلسرائيلية عنه قوله إن قرار تجميد البناء الجزئي في المستوطنات ".. بالسالم
  ".2مصلحة وطنية هامة إلسرائيل"هو 

                                                 
1 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3815197,00.html  
2 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3814679,00.html  
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نتنياهو خالل اجتماع وزراء حزب الليكود الذي سبق اجتماع  وعلى صعيد متصل أكد
، إن أعمال البنـاء فـي مسـتوطنات    6/12/2009األحد الحكومة اإلسرائيلية األسبوعي يوم 

الضفة الغربية ستستمر بعد انتهاء فترة تعليق البناء لعشرة شـهور وذلـك حتـى لـو قـرر      
   .الفلسطينيون استئناف المفاوضات

الـرئيس  (حتى لو جاء أبو مازن "ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه 
فإننا سنبدأ بالبناء مثلما كان في ‘ سالم اآلن‘ثمانية شهور وقال  بعد) الفلسطيني محمود عباس
محدد لفتـرة  ) المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية(الماضي فقرار الكابينيت 

 وطالب نتنياهو الوزراء وأعضاء الكنيست وقادة المستوطنين بالتقيد بقرار الكابينيـت ". زمنية
تصريحات وزراء من الليكود تضمنت انتقـادات لتعليـق البنـاء     واحترام القانون في أعقاب

  .  واحتجاجات المستوطنين واإلعالن عن رفضهم تنفيذ قرار الحكومة
تعليق البنـاء هـو   "وكرر نتنياهو أقواله لدى افتتاحه اجتماع الحكومة وشدد على أن 
س غيـر مشـروط   لفترة محددة ولن يستمر أكثر من ذلك وهذا قرار لمرة واحدة ومؤقت ولي

  ". بفترة زمنية وإلى ما ال نهاية
ثمة صعوبات ترافق القرار وبعضها بيروقراطي وال حاجة لـه ولـذلك   "ن أوأضاف 

والوزير بيني بيغن سوية مـع منسـق أعمـال     براكشكلت طاقما برئاسة وزير الدفاع ايهود 
هاوزر، وهدفنا من  ايتان دانغوت وسكرتير الحكومة تسفي) الفلسطينية(الحكومة في المناطق 

تشكيل الطاقم هو عدم تمكين تنفيذ أعمال بناء جديدة لكن أيضا عدم وقف األعمال الجاريـة،  
  ". 3وهذا الطاقم يعمل منذ يوم الجمعة الماضي ويزودني بالتقارير مباشرة

لقد التقيت األسبوع الماضي مع قادة المستوطنين بخصوص موضـوع  "وقال نتنياهو 
لـب  ق) أي الضفة الغربية(ذا قرار ليس سهال بالنسبة لهم وال بالنسبة لي فهذا تعليق البناء، وه

نا وهم جزء منا ونحن جزء منهم والقرار يخدم مصـالح  ؤوطن شعب إسرائيل، وهؤالء أشقا
واسعة لدولة إسرائيل وواضح من يريد السالم ومن الذي يرفض السالم فإسرائيل تريد السالم 

  ". 4بصورة واضحة للغاية
 وزع مكتـب رئـيس الحكومـة   المسـتوطنين   إرضاء إلىفي تطور ملحوظ يهدف و
على الوزارات قائمة جديدة للبلدات التي ينبغي منحها تفضـيال فـي تخصـيص     اإلسرائيلية

، وتشمل القائمـة عـددا كبيـرا مـن     "خريطة مناطق التفضيل القومي"الميزانيات والمسماة 
  .القادمةاألسبوعية ي جلستها المستوطنات، وستقرها الحكومة ف

                                                 
3 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3815905,00.html  
4 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3815616,00.html  
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مليون مواطن أي  2الحكومية والتي تضم  حوافزالخريطة الجديدة لمنح االمتيازات وال
ألـف   110حوالي ربع السكان ضمت عددا كبيرا من مستوطنات الضفة الغربية يسكن فيهـا  

مستوطن، معظمهم في مستوطنات تقع خارج التكتالت االستيطانية التـي تخطـط إسـرائيل    
  .تسوية الحل الدائم مع الفلسطينيينلضمها في 

حـوافز  الوزارات منح تفضيل وامتيازات و ويعني القرار الحكومي أنه سيكون بوسع
م والسكن والعمل والبنى التحتية والمواصالت للبلدات التـي  لياقتصادية في مجال التربية والتع

  .ترد في القائمة
ـ ت"و" ألون موريـه "توطنات التالية وتشمل الخريطة المس " كوخـاف يعكـوف  "و" وعق

ل إضـافية لتلـك   مليـون شـيك   110ار ستحول الوزارات وحسب القر". ديمانوك"و" أرئيل"و
  .ألف مستوطن 110المستوطنات التي يبلغ عدد سكانها 
ص للبلـدات التـي   صخمليون مواطن، وسي 2تشمله الخطة  عدد السكان الكلي الذي

البلدات الواردة في القائمة قرى عربيـة تـم    ل، ومن بينمليار شيك 4ردت في القائمة مبلغ و
ضمها في أعقاب التماس للمحكمة العليا طالب بضمها على اعتبار أنهـا تسـتجيب للمعـايير    
المعمول بها، إال أن تطبيق الخطة ومنح االمتيازات منوط بسياسة الوزارة ومواقـف الـوزير   

  .تكون حبرا على ورق ما يعني أن المخصصات للعرب يتوقع أن. وكبار موظفي وزارته
ويتم اختيار البلدات التي تضمها قائمة التفضيل وفق عدد من المعايير، أهمها الوضع األمنـي،  

، اسـتيعاب  زمستوى الخدمات، الوضع االقتصادي واالجتماعي، مكان البلدة وبعدها عن المرك
  .5المهاجرين الجدد، ومدى الحاجة لسد الفجوات االجتماعية في أوساط السكان

 يـوم  اإلسـرائيلية وافقت الكنيسـت  من جهة أخرى  
التشـريعي   بـاإلجراء على االسـتمرار   9/12/2009

االستفتاء العام على كل " مشروع قانون  بإقرارالخاص 
انسحاب من الجـوالن السـوري المحتـل أو القـدس     

  ".المحتلة
الكنيست وصوت من بيـنهم   أعضاءهو عدد  120صل أنائبا من  91وحضر الجلسة 

وامتناع نائـب واحـد عـن     22نائبا لصالح االستمرار بمشروع القانون مقابل معارضة  68
  . التصويت

، بنيامين نتنياهو وبـاقي  اإلسرائيليمشروع القانون، رئيس الوزراء  حوصوت لصال
  . وزراء حكومته الذين شاركوا في الجلسة

                                                 
5 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3818030,00.html  
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جارة والصناعة، ووزير الت براك، ايهود دفاعوكذلك فعل رئيس حزب العمل، وزير ال
جلسة، المشاركون في ال" حزب العمل"عن اآلخرونالنواب " أختار"بنيامين بن اليعزر، في حين 

  .اختاروا التصويت ضد مشروع القانون
انطالقـا مـن   "المعارض، تسيفي ليفنـي،  " كاديما"ما فعلته رئيسة حزب  أيضاوهو 

نتخـب لكـي تتخـذ    ن الحكومـة تُ على قاعدة أ -كما تقول  -معارضتها المبدئية لالستفتاء 
  ".6عيد عملية اتخاذ القرار إلى الشعبالقرارات وليس لكي تُ

بيل التصـويت  ق، قد رفضت اإلسرائيليةوكانت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة 
بأغلبية خمسة وزراء مقابل اثنين، التماسا يطلب التوقف عن طرح مشـروع   على المشروع،

جراء استفتاء شعبي قبل االنسحاب من أيـة منـاطق تخضـع للسـيادة     القانون الذي يستلزم إ
  ."اإلسرائيلية

 2008مـايو  / في أيار" القراءة التمهيدية "مشروع القانون ذاته كان قد عبر  أنيذكر 
  ". القراءة األولى"تموز من نفس العام عبر / وفي يوليو 

" ع للسيادة اإلسـرائيلية االستفتاء العام على االنسحاب من مناطق تخض"ويسمح قانون 
  :أي الجوالن السوري والقدس المحتلين، بحالتين ال يتطلب فيهما االنسحاب إجراء استفتاء

  . نائبا على التنازل 80الـكنيست بغالبية الثلثين من  في حال صادق -1
يوما من مصـادقة الكنيسـت علـى قـرار      180إذا أجريت انتخابات عامة في غضون  -2

  .الحكومة
تأييـد الحكومـة   "  11/12/2009في مقالها االفتتاحي يوم  هآرتسصحيفة  ووصفت

 حـول التساؤل  يرثيبأنه  ..ولوية الوطنية الجديدةلقانون االستفتاء الشعبي وخريطة مناطق األ
المتيازات االقتصادية لـ ا ماهية"وتتساءل الصحيفة عن . "الوطنية لقيادة الدولة األولوياتسلم 
برى ورؤيـا  معظمهم يسكنون في عشرات المستوطنات خارج الكتل الكمستوطن،  ألف 110

 أومضخمة فـي الكنيسـت،    بأغلبيةلحاجز السياسي في شكل المطالبة االدولتين للشعبين؟ ما 
استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين، القائمـة علـى    إلىباستفتاء شعبي، والتطلع 

  "مقابل السالم؟ األرضمبدأ  أساس
تتخذان صورة محاولـة مـن رئـيس     األخيرتانالخطوتان "أن  إلىهب الصحيفة وتذ

الوزراء بنيامين نتنياهو لمصالحة رفاقه في الجناح المتطرف من الليكود واالئتالف وتعويض 
ومثلما في واليته السـابقة  . التجميد المحدود والمؤقت للبناء في المستوطنات نالمستوطنين ع

                                                 
6 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3817559,00.html  
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القـرار بتقييـد   . الوراء إلىوعلى الفور يأخذ خطوتين  األمام إلىة يأخذ نتنياهو خطوة واحد
تشـجيع  . المسيرة السلمية باستفتاء شعبي يقلص من قيمة خطاب بار ايالن في شهر حزيران

 تعـزز امتيازات اقتصادية للمسـتوطنين   إعطاءاالستيطان في قلب الضفة الغربية من خالل 
صد  إلى إالتجميد االستيطان ال يرمي  أنالدولية في  األسرةاالشتباه في الجانب العربي وفي 

  ."األمريكية اإلدارةضغوط 
تسوية تضمن مستقبل  إلى: ن تصبو وجهتهيأ إلىأن يقرر ب"  وتطالب الصحيفة نتنياهو

دولة ثنائيـة   إلى إسرائيللتخليد االحتالل بثمن تحويل  أم ،كدولة يهودية وديمقراطية إسرائيل
 إلـى ال يمكن مغازلة المستوطنين والسـعي  . )رتهايداأب (فصل عنصري  منظا إلى أوالقومية 

تقوده  أين إلىمن حقه أن يعرف  اإلسرائيليالجمهور . حل وسط مع الفلسطينيين في آن واحد
  ".7قيادته المنتخبة

 اتخـذ بأن نتنياهو عندما  هآرتسمن جانبه قال ألوف بن المحلل السياسي في صحيفة 
أوباما  براك األمريكيتهدئة الرئيس  إلىيسعى "يطان لمدة عشرة أشهر كان قرارا بتعليق االست

دفـع قـانون    "ويضيف بن بـأن  ". للمستوطنين ولليمين تقديم الهباتحان دور  اآلنلكن .. 
التسويات الدائمة مع الفلسـطينيين   إقرار الحيلولة دون إلىيهدف  األمام إلىاالستفتاء الشعبي 

" الوطنيـة  األولويـة خريطة مناطق " إلىات المستوطنات المعزولة عشر وإعادةوالسوريين، 
  ..."منها قبل بضع سنين أخرجتوالتي 

مشكوك . هار براخا أويوجد في يتسهار، معليه لبونا " وطنية أولوية"أي "ويتساءل بن 
ـ   أيضـا من الصـعب  . ذات مرة األماكنمن هذه  يكون نتنياهو قد زار أياً أن ن أالتصـديق ب

ولكن ". سلة االمتيازات"ستنتقل للسكن في قمم السامرة بعد أن تصادق الحكومة على  الجماهير
هذه كانت هدية صغيرة ومتوفرة، غلفت على عجل ولعلها تخفف قليال من غضب المستوطنين 

 إلـى ستعيد متطرفي الليكـود   األقلوان لم تفعل ذلك، فعلى . ميادين القدس إلىوتعيد الهدوء 
جـل  أغدا سيجد شيئا جديـدا مـن   . ال بأسنتنياهو ال يريد السالم؟  أنقول العالم سي. الديار

  . "واليسار األمريكيين
ويضيف بن بأن هذه السياسة التي ينتهجها نتنياهو في الواقع سياسـة اتبعهـا معظـم    

كل خطوة من اجـل السـالم، او لالقتـراب مـن     ف" السابقين  اإلسرائيليةرؤساء الحكومات 
مناحيم بيغن اعاد سيناء، . دوما خطوة مضادة لتهدئة المستوطنين واليمين قهايرافالفلسطينيين، 

لضفة ا إلىاسحق رابين جلب ياسر عرفات . يميت وبنى نحو مائة مستوطنة في الضفة وأخلى
نتنياهو خـرج  . وبنى للمستوطنين الطرق االلتفافية التي رسخت المشروع االستيطاني الغربية
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واولمرت عرضا على الفلسطينيين عروضا للتسـوية   براك. ار حومامن الخليل، وبدأ ببناء ه
  ."لضفة الغربيةا )مستوطنات(  الشقق في آالفالدائمة، وبنيا 

سلة المهمالت بتعهد سلفيه، شـارون   إلى ألقى "ه نبأ نتنياهووبقراراته تلك يصف بن 
فـي  . ية للمسـتوطنين حوافز ماد )تقديم( عن إسرائيلبان تمتنع  األمريكية لإلدارةواولمرت، 

امتيازات السكن، التي كانت في  أنمكتب نتنياهو حاولوا التقليل من خطورة الموضوع وقالوا 
  . "أشهر، مجمدة لعشرة اإلدارةبؤرة الخالف مع 

 –كان نتنياهو ال يقصد سـوى خطـوات لبقائـه السياسـي      إذا"ويختتم بن مقاله بالقول 
كان االسـتفتاء الشـعبي    إذا. الذي تركه قرار التجميدشطبت االنطباع  األسبوعقراراته هذا ف

شرقي القدس وال  منالجوالن و منفانه غير مستعد النسحاب  –يلمح بحدود تنازالت نتنياهو 
، األخـرى الكتل هـي  . ، بمعنى ال للتسوية الدائمةاألخضرعن جانبي الخط  األراضيلتبادل 

لتسـوية انتقاليـة،    أبعد ما يكونمستعد في نتنياهو  أنهذا يعني . على حد قوله، خارج البحث
. بامتيازات ماليـة  اآلنيطرح فيها على البحث مصير المستوطنات المنعزلة التي ستحظى من 

ما وقف نتنياهو في وجـه ضـغط كبيـر وضـحى ببضـع       إذاولكن هذا البحث سيدار فقط 
العاب التذبذب  وحتى ذلك الحين سيواصل. مستوطنات نائية كي ينقذ نفسه من تسوية مفروضة

  ".8يسار –يمين، يمين  –، يسار 
 

  الفهرست
  مزوزخلفا ل كومة االسرائيليةلحل اجديد اقانوني ايهودا فاينشتاين مستشار

  )اإلسرائيلية جديد للحكومةالقانوني المستشار اليهودا فاينشتاين (
صـادقت الحكومـة   ،  اإلسرائيليةة صراع طويل داخل الحلبة السياسية والقضائيبعد 

على تعيين المحـامي   6/12/2009 اإلسرائيلية باإلجماع خالل اجتماعها األسبوعي يوم األحد
يهودا فاينشتاين مستشارا قانونيا جديدا للحكومة خلفا للمستشار الحالي منـاحيم مـزوز الـذي    

اين منصـب المستشـار   وسيتولى فاينشـت . شهر كانون الثاني المقبل سينهي مهامه في نهاية
  . 2016القانوني، الذي يشمل أيضا مهمة النائب العام، لست سنوات وحتى العام 
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وكان قد سبق تعيين المستشار القانوني الجديد سجال صاخب فـي الحلبـة القانونيـة    
اإلسرائيلية حول مبادرة وزير العدل، يعقوب نئمان، لفصل صالحيات المستشار القانوني مـن  

لكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حسم النقاش . ث منصب مستقل للنائب العامخالل استحدا
بإعالنه أن المستشار الجديد سيتولى مهامه وفقا لمواصفات عمـل المستشـار منـذ تأسـيس     

  .إسرائيل وأن يتولى مهمة النائب العام أيضا
قد اعترضوا  وكان مزوز والمدعي العام موشيه الدور ورؤساء سابقون للمحكمة العليا

على مبادرة نئمان بفصل صالحيات المستشار القانوني وطالبوا بتعيين لجنة مهنية تبحث فـي  
  . 9الموضوع وتقرر بشأنه في وقت الحق وليس بشكل متسرع مثلما اقترح نئمان

فاينشتاين يعتبر محامي النخب السياسية اإلسرائيلية وهو خبير في  أنوالجدير بالذكر 
ائية للسياسيين وقد مثل في الماضي نتنياهو ووزراء سابقون بينهم أرييه درعي المخالفات الجن

  .كما أنه يمثل اليوم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت المتهم بارتكاب أعمال فساد سلطوي
 

  الفهرست
 الفلسطينيالمستوى : ثانيا 

طينية تحاول فرض تسـوية علـى   السلطة الفلس: إسرائيليون مسؤولون أمنيون

  إسرائيل عن طريق المجتمع الدولي  

   )االسرائيلي رئيس الشاباك ،يوفال ديسكين (
قال قادة جهاز األمن اإلسرائيلي إن السلطة الفلسطينية تنفذ نشـاطا دبلوماسـيا لـدى    

فيما  المجتمع الدولي بهدف فرض تسوية سياسية على إسرائيل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية،
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هاجم رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، السلطة الفلسطينية وقال إنه لن يتم التوصل 
  .إلى حل من دون مفاوضات

أن الحكومـة اإلسـرائيلية    10/12/2009يـوم الخمـيس    وذكرت صحيفة هآرتس
رير أمنيـة،  إلى تقالها  استمعت خالل اجتماع) الكابينيت(المصغرة للشؤون السياسية واألمنية 

تمحورت حول الجمود في العملية السياسية، وقدمها رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، ورئـيس  
شعبة االستخبارات العسكرية، اللواء عاموس يدلين، ورئيس دائرة األبحاث في الشعبة، العقيد 

  .يوسي بايداتس، ومسؤولون آخرون من وزارتي الدفاع والخارجية ومجلس األمن القومي
ت هآرتس أن الرسالة الرئيسية من تقارير ديسكين ويـدلين وبايـداتس هـي أن    وقال

على إسرائيل بواسطة المجتمـع  " من أعلى"السلطة الفلسطينية تسعى إلى فرض تسوية سياسية 
الهدوء األمني في الضفة الغربية وحقيقة أن السلطة الفلسطينية تحارب اإلرهاب "الدولي، وأن 

  ". ع الدولي يتوجه إلى إسرائيل ومطالبتها بتحقيق تقدم سياسيبصورة ناجعة جعل المجتم
وأضاف المسؤولون األمنيون أنه في موازاة ذلك تنشط السلطة الفلسطينية وفقا لخطـة  
رئيس الحكومة الفلسطينية، سالم فياض، المتمثلة بتنفيذ إصالحات شاملة في مؤسسات الحكـم  

" اإلرهابيـة "ن الدمج بين تقليص النشاطات وخصوصا في قوات األمن والجهاز المصرفي، وأ
يجلب ضغطا سياسيا علـى إسـرائيل للتقـدم    "في الضفة وتطبيق خطة فياض بصورة فعلية 

  ". مع الفلسطينيين) باتجاه تسوية(
الفلسطينيين يريدون مواصلة بناء الدولة من أسـفل، وفـي   "وقال ديسكين ويدلين إن 

واالتحاد األوروبي من أجل أن يفرض المجتمع الدولي  موازاة ذلك العمل مع الواليات المتحدة
  ".تسوية على إسرائيل من أعلى

بسبب "ونقلت هآرتس عن أحد الوزراء اإلسرائيليين قوله خالل اجتماع الكابينيت، إنه 
جمود العملية السياسية نشأ فراغ دخلت إليه دول مع مبادرات خاصة بها وليست فـي صـالح   

اليات المتحدة وصلت، هي أيضا، إلى طريق مسدود في جهودها يزيد وحقيقة أن الو. إسرائيل
  ". الوضع سوءا

تبنت إستراتيجية رفض "واعتبر نتنياهو خالل اجتماع الكابينيت أن السلطة الفلسطينية 
والمقصـود  (إجراء مفاوضات مع إسرائيل من أجل االمتناع عن التوصـل إلـى التسـويات    

وتـابع نتنيـاهو أن   ". ئيل والواليات المتحدة والمجتمع الدوليالتي تطالبها بها إسرا) تنازالت
لن يكون هناك حل حقيقي من دون مفاوضات مباشـرة  "وأنه " ترتكب خطأ"السلطة الفلسطينية 

  ". مع إسرائيل، نتوصل من خاللها إلى اتفاقيات وترتيبات بين الجانبين
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فـي   ألقاهـا ير، في كلمة ، سعى وزير الصناعة والتجارة، بنيامين بن إلعيزجانبهمن 
إقناع الوزراء بالموافقة على إطالق سراح القيادي الفلسـطيني األسـير مـروان     الى الجلسة،
أبـو مـازن   "، إن )بحسب الصـحيفة (وقال بن إليعيزير وهو يضرب على الطاولة. البرغوثي

  ."مضعيف، والبرغوثي هو الوحيد الذي يمكنه أن يكون قائدا، ومعه فحسب يمكن صنع السال
وذكرت الصحيفة أن مسؤولي األجهزة األمنية أبدوا تحفظا على مواقف بن إلعيزير وقالوا إنه 

من غير المؤكد أن يكون للبرغوثي تأثير كبير خارج السجن، وال يمكن معرفة ماذا سـتكون  "
  ".10مكانته الحقيقية إذا أطلق سراحه

  الفهرست
 ربيالمستوى الع: ثالثا  

  .مع قطاع غزة هاحدودصر تبني جدارا فوالذيا على طول م
 مصادر مصريةالعبرية عن  هآرتسنقلت صحيفة 

بدأت ببناء جدار فوالذي ضخم  تأكيدها أن األخيرة
محـور  (على طول حدود قطاع غزة مع مصـر  

كيلومترات ويتراوح  9 ، يمتد على طول)فيالدلفي
  .مترا 30-20عمقه في األرض ما بين 

ءت هذه التأكيدات على لسان مصدر مصـري  جا
الجدار سيكون من الفوالذ بحيث يصـعب اختراقـه أو    هآرتس التي أشارت إلى أن لصحيفة

صهره بوسائل مختلفة، وبالتالي سيكون من الصعب حفر األنفاق التي تستخدم لنقل البضـائع  
  .اتواألسلحة إلى قطاع غزة في ظل الحصار المحكم المفروض عليها منذ سنو

وأضافت أن بناء مثل هذا الجدار هو خطوة إضافية من قبل مصر التي تمكنـت مـن   
وأشارت في هـذا السـياق إلـى أن    . من سيناء إلى قطاع غزة" التهريب"تقليص ما أسمته بـ

جاهزية مصر لزيادة فعالياتها في حربها على األنفاق تأتي لجملة أسباب من بينهـا الضـغط   
  .األمريكي على القاهرة

ما أشارت إلى أن مصر تكشف كل أسبوع عن عدد من األنفاق وتقوم بتـدميرها، أو  ك
وبينمـا  . تقوم بملئها بالغاز، كما تشدد الرقابة على الحواجز العسكرية الموزعة فـي سـيناء  

يتواصل سقوط الضحايا الفلسطينيين في األنفاق، بسبب االنهيار أساسا، فـإن عمليـات نقـل    
  .البضائع تتواصل
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الصحيفة أن مصر درست مؤخرا عدة إمكانيات في حربها على األنفاق، فـي   وتابعت
حين قام وفد من الخبراء األمنيين األمريكيين بجولة في المنطقة بهدف تقديم المساعدة لمصـر  
في الكشف عن األنفاق عن طريق تفعيل مجسات تحت األرض، إال أنه على ما يبدو فقد تـم  

  .الفوالذي التوصل إلى قرار ببناء الجدار
وجاء أن أعمال الحفر بدأت في الجانب المصري من رفح، وذلك بهدف وضع ألـواح  

  .ضخمة من الفوالذ في عمق األرض
وأشارت الصحيفة أيضا أنه من غير المؤكد أن يتوقف نقل السالح والبضـائع إلـى   

ثل هـذا  قطاع غزة حتى بعد بناء هذا الجدار، كما نقلت عن المصدر المصري تأكيده لوجود م
  .المخطط، إال أنه لم يؤكد أن أعمال إقامة الجدار قد بدأت فعال

بعد إنجاز صـفقة   ,لية قولها إنه من المتوقع أن يتمكما نقلت عن مصادر أمنية إسرائي
المفـروض  " جدوى الحصار"تبادل األسرى مع حركة حماس، إعادة التفكير مجددا بما أسمته 

األنفاق في رفح يتم بواسطتها إدخال البضائع التـي   على قطاع غزة، خاصة وأن هناك مئات
  .تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع

وأشارت إلى أنه يتم إدخال كميات كبيرة من الوقود عن طريق األنفـاق تزيـد عـن    
الكمية التي تدخلها إسرائيل، إضافة إلى األجهزة الكهربائيـة والمـواد الغذائيـة والـدراجات     

  .ي يعاد تركيبها في القطاع، واألدوية والمخدرات والسالحوالمركبات المفككة الت
ـ  قطـاع غـزة،    واكما ادعت الصحيفة أن ناشطين في حركة الجهاد العالمي قد دخل

  .  11وحاولوا تنفيذ عملية على األراضي المصرية
ريف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا اذكرت صحيفة معمن جهة أخرى 

المصرية والهدف المعلـن لهـذا    اإلسرائيليةسياج امني على امتداد الحدود  ةبإقاماستراتيجيا 
  . عبر هذه الحدود إسرائيل إلى إفريقياالمهاجرين من  آالفالجدار حل مشكلة تسلل 

 3هنـاك   أن 8/12/2009 وقال مراسل الصحيفة بن كسبيت في تقرير نشـره يـوم  
كور حيث يقترح الجيش إقامة جـدار بكلفـة   خيارات قيد البحث حاليا تتعلق بنوع السياج المذ

 أمـا . مليارات شيكل على نمط جدار الفصل في الضفة الغربية البـاهظ الكلفـة   5 -ب  تقدر
 450بسـاطة بكلفـة    أكثرسياج الكتروني  إقامةوزير المالية يوفال شتاينيتس فيعتقد أنه يمكن 

  . بين الخيارين الداخلي حال وسطا يدمج األمنفيما تطرح وزارة  ،لكمليون شي
سيتقرر اختبار االقتراحـات الثالثـة مـن     بأنهنه يسود االعتقاد أويضيف بن كسبيت 

السـياج   أوالجـدار   أنواعمقاطع لكل نوع من  إنشاءتجارب ميدانية بحيث سيتم  إجراءخالل 
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ونجاعتها على أرض الواقـع وسـيتم اسـتكمال     تهاطول عدة كيلومترات الختبار فعاليعلى 
  . القريبة والمصادقة على الخطة المذكورة حتى نهاية العام الحالي األشهرخالل  االختبار

نياهو، بحسب الصحيفة، في طرح خطة شاملة ومتكاملة في الصيف المقبـل  ويأمل نت
مثل تشريع خاص لتوفير الرد القضـائي المالئـم    أخرىلمكافحة ظاهرة التسلل تشمل وسائل 

كما . وذلك دون مخالفة قواعد المواثيق الدولية المختلفة ائيلسرإ إلى األفارقةلمنع تسلل آالف 
يدرس احتمال استخدام وسائل لتفريق مظاهرات وغيرها من الوسائل علـى امتـداد الحـدود    

عدد كبير من المسـؤولين جـرت فـي     مشاركةأن العديد من المداوالت ب "ويضيف. الجنوبية
. "ة سبل مكافحـة التسـلل مـن الجنـوب    األخيرة لمناقش األشهرمكتب رئيس الوزراء خالل 

المهاجرين غير الشرعيين المقيمين حاليـا فـي    ألوالد اإلقامةوتتضمن الخطة أيضا منح حق 
  . 12إسرائيل

  الفهرست
 

 
إسرائيل توافق على نقل السلطة األمنية على جزء مـن قريـة الغجـر لقـوات     

  اليونفيل  
حول  واألمم المتحدة ستحاوالن التوصل إلى اتفاق إسرائيل صحيفة هآرتس بأن ذكرت

تسليم السلطة األمنية على الجزء الشمالي لقرية الغجر الحدودية لقوات اليونيفيل حتـى نهايـة   
والية قائد القوات الدولية العاملة في لبنان الجنرال كالوديو غراتسيانو فـي أواخـر الشـهر    

  . المقبل
والمنظمة الدولية ستشرعان في جولة مباحثات من أجل  يلإسرائوذكرت الصحيفة أن   

الـذي اقترحـه غراتسـيانو، والـذي     " الحل المؤقت"التوصل إلى اتفاق حول تفاصيل تطبيق 
بموجبه، تتولى القوات الدولية المسؤولية األمنية في قرية الغجر، وفي الوقت ذاتـه تواصـل   

  . إسرائيل سلطتها المدنية على القرية
حيفة أن مبعوث األمم المتحدة للبنان، مايكـل ويليـامز، وقائـد قـوات     وكشفت الص

وديو غراتسيانو، اجتمعا في تل أبيب مع مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، اليونفيل، كال
وسـائل إعـالم   وذكـرت  . يوسي غال، ومع رئيس شعبة التخطيط في الجيش، أمير إيشـيل 

ـ ن إسرائيل مستعدة لالنسحاب مـن قر سيانو رسميا بأأبلغ ويليامز وغرات غال أن إسرائيلية ة ي
  .13الغجر

                                                 
 8/12/2009معاريف ، بن كاسبيت،  12
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وتقع قرية الغجر على الحدود الفلسطينية السورية اللبنانية، وضمتها إسـرائيل عـام   
وبعد انسحاب الجيش اإلسـرائيلي مـن   . 1967مع باقي أجزاء الجوالن المحتل عام  1981

) المنـاطق المحتلـة  (بين لبنان وسوريا قالت األمم المتحدة أن الحدود 2000جنوب لبنان عام 
الذي أنهى حرب لبنان الثانية إسرائيل باالنسحاب  1701ويطالب قرار . دة إلى قسمينلتقسم الب

  .من الجزء اللبناني من قرية الغجر
ولم يحسم األمر بين لبنان وسوريا حيث تسعى سوريا إلى استعادة الجوالن أوال مـن  

  .مع لبنان، مع التأكيد أنه ال خالف حدودي مع لبنان ومن ثم ترسيم الحدود لإسرائي
 

  الفهرست
  

 الدولي واإلقليميالمستوى : رابعا  
لمقترح السويدي حـول مكانـة   لفض ارالقرار االتحاد األوروبي إسرائيل ترحب ب

  القدس
كما كان متوقعـا، رفـض وزراء خارجيـة دول    

 الثالثـاء  يوماجتماعهم  حاد األوروبي في ختاماالت
، في بروكسل، مشروع قرار كانت  8/12/2009

ن يعتـرف االتحـاد   أتقدمت به السويد، ويقضي ب
األوربي بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية 

بـدعوة  " المستقبلية، واكتفوا في بيانهم الختـامي  
إسرائيل والفلسطينيين إلى تسوية وضع القدس على 

" ، وهو ما وصفته معظم التقارير اإلعالمية اإلسرائيلية بأنه "ولتين في المستقبلأنها عاصمة الد
  ".إنجاز دبلوماسي إلسرائيل

ويتماشى التعديل في بند القدس وعدم ذكر القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسـطينية  
ت إليها مع المواقف اإلسرائيلية، ويتيح لها االدعاء بأن االنسحاب من قرى محيطة بالقدس ضم

  .الحقا هو تطبيق لمبدأ التقاسم
إلى أن  شارةاإليتضمن -الرئيس الحالي لالتحاد األوربي -وكان مشروع قرار السويد 

االتحاد األوروبي يرى أن المفاوضات تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مسـتقلة ديمقراطيـة،   "
". ضفة الغربية وقطاع غزة وعاصـمتها القـدس  قابلة للحياة، وذات تواصل جغرافي، تشمل ال
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ولكن عددا من الدول األوربية تقدمت بتعديالت على المقترح السويدي تحت ضغط إسـرائيلي  
  .14بالتعاون مع اإلدارة األمريكية

رفض االتحـاد األوروبـي   "يب بـ وسارعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية إلى الترح
ترحب بالتخفيف الذي أدخل على لهجـة  " أنهايان لها وقالت في ب" ودة المشروع السويديلمس

  " . البيان المتطرف الذي تقدمت به الرئاسة السويدية
قـد  "  بأنـه ترحب  إذ أنها إلى أيضافي بيانها  اإلسرائيليةالخارجية  أشارتذلك،  إلى

نسـخة   توعـدل  األوربيصوت الدول المسؤولة والمتزنة في االتحاد  األمرارتفع في نهاية 
 أمـام تجاهل العائق الرئيسـي  "  األوروبيكون بيان االتحاد  أسفهاتعرب عن  أنها إالبيان، ال

طاولـة   إلـى وهو رفض الفلسطينيين العودة  –والفلسطينيين  إسرائيلاتفاق بين  إلىالتوصل 
  " .المفاوضات

 بالعمل األوروبيبان يقوم االتحاد  أمله" عن  أيضا اإلسرائيليةبيان الخارجية  وأعرب
 األمنية إسرائيلبعين االعتبار احتياجات  األخذمن اجل استئناف المفاوضات بين الجانبين، مع 

  ".  15اتفاق مستقبلي أيوطابعها اليهودي في 

  )ليبرمان خالل اجتماعه بنظيره اإليطالي فرانكو فراتيني(
طالب وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت إسرائيل بالتوقف عن على صعيد متصل 

نتقاداتها المتكررة للسويد عقب اقتراح األخيرة اعتراف االتحاد األوروبي بالقـدس الشـرقية   ا
  .عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية

على إسرائيل التوقف عن لعبة فرق تسود مـع سـبع وعشـرين دولـة     "وقال بيلدت 
يدي أمام ملف مشيرا إلى أن االتحاد األوروبي موحد حول عدم الوقوف مكتوف األ, "أوروبية

  .-الصراع في الشرق األوسط–جوهري 
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تقود خطا , وتعتقد األوساط السياسية اإلسرائيلية أن السويد التي تقود االتحاد األوروبي
وأن هناك توترا في العالقة بين السويد ووزير الخارجيـة اإلسـرائيلي   , متشددا تجاه إسرائيل

  .أفيغدور ليبرمان
مستوى قد صرح مطلع األسبوع الجاري أن إسـرائيل  ول إسرائيلي رفيع الؤوكان مس

مؤكدا أن العالقات بين البلدين في تدهور منذ نشر تقريـر فـي   , مستاءة من التوجه السويدي
الحين لم يصـل إلـى    ومنذ ذلك, الصحف السويدية حول تجارة إسرائيل بأعضاء الفلسطينيين

  .16ول سويديؤإسرائيل أي مس
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن شكره إليطاليـا علـى    عبر وزير الخارجيةإلى ذلك   

دورها في إحباط االقتراح السويدي الذي قدم أمام اجتماع وزراء الخارجية األوروبيـين فـي   
  .بروكسل

أهميـة  "وشدد ليبرمان خالل اجتماعه بنظيره اإليطالي فرانكو فراتيني في القدس على 
شـاكرا إيطاليـا   , "األوروبي في الشرق األوسط الدور اإليطالي في الحفاظ على توازن الدور

على المجهود الذي أسهم في إجهاض المشروع السويدي السـتباق المفاوضـات السـلمية،    "
  ."17باعتراف االتحاد األوروبي بشرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية

 
  الفهرست

   لفارسيةاتجنيد عمالء يتحدثون اللغة  يطلبالشاباك 

  )نص اإلعالن الذي نشره الشاباك(
 باحثبحاجة إلى "إعالنا في الصحف تضمن أنه ) الشاباك(نشر جهاز األمن العام اإلسرائيلي 

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن اإلعالن يفصح عـن حاجـة   ". ميداني يتحدث اللغة اإليرانية
الت تسلل االسـتخبارات اإليرانيـة   الشاباك إلى مهمات تتصل بالتجسس المضاد وإحباط محاو

  .إلسرائيل
                                                 

16 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3818044,00.html  
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وكان الشاباك والموساد قد اعتادا تجنيد العمالء في السابق عن طريق وسائل اإلعالم 
المطلوب عمال مناسبون لوظيفة "من خالل إعالنات عامة، فيما يشير اإلعالن الحالي إلى أن 

  ".أمنية مهمة
الن الجديد هو غير عادي خاصة مع األخذ كما لفتت التقارير اإلسرائيلية إلى أن اإلع

ويذكر في هـذا السـياق أن الموسـاد واالسـتخبارات     . بعين االعتبار مجاالت عمل الشاباك
دولة "هي المسؤولة عن جمع المعلومات االستخبارية عن إيران، التي تعتبر ) أمان(العسكرية 

تهديـدات التـي تواجههـا    عدو ليس لها حدود مع إسرائيل، إال أنه تقف على رأس قائمـة ال 
  ". إسرائيل

وتتصل مسؤولية الشاباك في هذه الحالة في المجاالت ذات الصلة بإيران، كأن تكـون  
  ".منع االختراقات، والتجسس والنشاط المعادي"في مجال 

وأضافت أن عمليات الشاباك تتركز على محاوالت إيران تجنيد فلسطينيين، بما فـي  
وادعت المصادر ذاتها أنه تم الكشف عن مثل هـذه المحـاوالت   . ذلك فلسطينيون من الداخل

  .التي تجري في الغالب عن طريق حزب اهللا
كما أشارت التقديرات إلى أن الحاجة لعمـالء يتحـدثون اللغـة اإليرانيـة تتصـل      

وأشارت أيضا إلى أن كثيرين منهم ال يزال لديهم أقـارب فـي   . بالمهاجرين اليهود من إيران
  .إيران

مهـاجرين  لتجنيـد  أن الشاباك قد سبق وأن ادعى سابقا إحباط محاوالت إيرانية يذكر 
كما حذر الشاباك مما أسماه محـاوالت إيرانيـة إلغـراء المهـاجرين     . جدد كعمالء يينإيران

  .اإليرانيين بزيارة إيران عن طريق القنصلية اإليرانية في تركيا
 10منذ أكثـر مـن   " استخباريةحرب "أن إسرائيل وإيران في حالة " هآرتس"وكتبت 

وأن ذلك ال يقتصر على البرنامج النووي اإليراني فقط، وإنمـا علـى المسـاعدات    . سنوات
  .الضخمة التي قدمتها طهران لحزب اهللا وحماس

وأشارت الصحيفة، في سياق ذي صلة، إلى أن الشاباك كان قد قـام بتفعيـل دائـرة    
فييتية من خالل المهـاجرين الـروس فـي    خاصة عملت على إحباط محاوالت التجسس السو

  .سنوات السبعينيات
 1996سبتمبر / يذكر في هذا السياق أنه تمت إدانة إسرائيلي، هرتسل راد، في أيلول

في  وجاء هذا الحكم. سنوات 3جن لمدة بتهمة االتصال مع عميل أجنبي وصدر عليه حكم بالس
ولى مساعدة العدو في زمـن الحـرب،   األ"أعقاب صفقة مع المتهم تم خاللها شطب تهمتين؛ 

  ".والثانية التجسس
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 1995مارس / وفي إطار الصفقة المشار إليها اعترف اإلسرائيلي بأنه توجه في آذار
ابريل وصل إلى طهران، / وفي نسيان. إلى السفارة اإليرانية في تركيا، وعرض عليها العمل

ه وخدمته العسـكرية، ووقـع علـى    حيث تم التحقيق معه، وقام باإلدالء بتفاصيل حول حيات
وبعد عودته إلى البالد توجه إلى األجهزة األمنية وقـدم  . انضمامه إلى االستخبارات اإليرانية

  .18تقريرا بما حصل في إيران
 

  الفهرست
  يوقع اتفاقية تشاور في كييفو ليبرمان يزور أوكرانيا

ائيلية أن ذكر موقع وزارة الخارجيـة اإلسـر  
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء أفيغـدور  

مع  7/12/2009 ليبرمان اجتمع في كييف يوم
رئيس أوكرانيا، فيكتور يوشينكو، ومع وزيـر  

قبيـل  الخارجية األوكراني، بيوتر بوروشينكو 
  . مع رئيسة الحكومة، يوليا تيموشينكو اجتماعه

عـددا مـن المواضـيع    "ينكو خالل لقائهما تناول الوزيران ليبرمان وبوروش وبحسب الموقع
الثنائية إلى جانب مواضيع أخرى مثل اإلرهاب العالمي، والقضية اإليرانية والعالقـات بـين   

كما قام وزير الخارجية ليبرمان باسـتعراض الوضـع فـي الشـرق     . إسرائيل والفلسطينيين
  .  "األوسط

توكول للتشاور ومواصلة على برو اليبرمان وبوروشينكو وقع" وأضاف المصدر بأن 
كما أنهما تحدثا عن ضـرورة دفـع   , التعاون بين وزارتي الخارجية اإلسرائيلية واألوكرانية

عجلة التوقيع على اتفاقيات بين البلدين في مواضيع مختلفة مثل إلغاء تأشيرات الدخول وحماية 
القتصـادية بـين   االستثمارات وكذلك على اتفاقية تجارة حرة بغية رفع مسـتوى العالقـات ا  

كما اتفق الوزيران اإلسرائيلي واألوكراني على التعاون بين البلدين في المؤسسـات  . الدولتين
  ."الدولية

عبر ليبرمان خالل اللقاء عن تقديره ألوكرانيا على رفضها المشاركة " وبحسب البيان
قـدمت إليهـا    ، رغم االقتراحات المغرية التي1990في بناء المفاعل النووي في بوشهر عام 

على العالم بأسـره،   ان تشكل مصدر عدم استقرار وتهديدإلى أن إير"وأشار ليبرمان . "إيران

                                                 
18 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1134392.html  
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وإلى أن حصول إيران على أسلحة نووية سيؤدي إلى بدء سباق تسلح جنوني ومحمـوم فـي   
  .    "منطقة الشرق األوسط

ـ      " ب كما تحدث الوزيران عن سبل التعـاون فـي مجـال محاربـة اإلرهـاب، وطل
األوكرانيون من الوزير ليبرمان التعاون في موضوع القرصنة من الصومال وطرحا إمكانيـة  

  . "عقد مؤتمر بمشاركة خبراء من إسرائيل في مجال محاربة اإلرهاب وعمليات االختطاف
مع الرئيس يوشينكو خالل اجتماعهما مواضـيع   بحث ليبرمان " وأضاف المصدر أن

ث خالل اللقاء عن إمكانية دمج شركات إسرائيلية تعمل في مجال وقد دار الحدي. مختلفة أخرى
. 2012"الحوسبة والحماية في إطار بطولة أوروبا بكرة القدم والتي ستقام في أوكرانيا عـام  

بحث االثنان سبل التعاون بين البلدين في مواضيع بيئية مثل الطاقة الخضراء "إضافة إلى ذلك
ة دفع عجلة التعاون في مشـاريع مركـز التعـاون الـدولي     وتحلية المياه، وشددا على أهمي

  .    "19، مثل المشروع الذي يتم تنفيذه حاليا في مدينة خاركوف)مشاف(
  
  
 

  الفهرست
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http://www.altawasul.com/MFAAR/about+the+ministry+arab+site/the+foreign+minister/interviews+an
d+speeches/FM-Liberman-meets-with-Ukrainian-leaders-07122009.htm 
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 :ملحق العدد الخاص 
 "ننتظر أوباما: القضية النووية اإليرانية " بعنوانمقال ترجمة 

القضية النوويـة  " بعنوان  إفرايم كامللباحث  دراسةاألمن القومي  نشر مركز دراسات
مـن   خيارات التعامل مع ملف إيران النووي تناقش هذه الدراسة ".20ننتظر أوباما: اإليرانية 

ودراسة خيارات إسرائيل المختلفة التـي سـتتخذ حسـب المواقـف     ,  إسرائيليةوجهة نظر 
  .األمريكية المنتظرة

ن أمريكا ستسير في البداية في مسارين؛ األول فـتح بـاب الحـوار    وتقول الدراسة أ
وفي حال عدم نجاح الحوار ستعمل لدى الحكومات األوروبية باإلضـافة  , المباشر مع طهران

ويرى الكاتب إن إعالن هذه الخيارات يعتبر . إلى روسيا والصين لتشديد العقوبات على إيران
األهم حسب الدراسة هو إسقاط الخيار العسكري في التعامـل   إال أن التنازل, تنازالً أمام إيران

ألن المؤسسة العسكرية األمريكية ترى أن العمل العسكري لـن يمنـع المشـروع    , مع إيران
  .وإنما سيعمل على تأخيره فقط, النووي اإليراني

وتخلص الدراسة في هذا المحور أن الحوار الحالي مع طهران لن ينجح؛ ألن إيـران  
ن االضطرابات الداخلية في إيران لن تساعد أو, عيها المتالك األسلحة النوويةلى عن سلن تتخ

  .أمريكا في الحوار
زء األول من الدراسة على أن ونقدم في ملحق العدد الخاص لهذا األسبوع ترجمة الج

  :كمال الجزء الثاني واألخير في ملحق األسبوع القادميتم إ
يران للحصـول علـى السـالح    إليقاف سعي إ لبذما  فإن 2008منذ منتصف عام "
فرض مجلس األمن جولة ثالثة من العقوبات االقتصـادية   2008في مارس . قليل جداً النووي

وبخالف ولم تدفع إيران إلى تعليق برنامجها النووي،  ,على إيران، لكن كسابقتيها كانت سهلة
ولم يبق لهـا طاقـة لتحريـك     ,تهااقتربت من نهايكانت قد إدارة بوش ف .ذلك لم يفعل الكثير

الجهود إليقاف إيران، إدارة أوباما التي حلت محلها مازالت جديدة فـي منصـبها، وتـدرس    
مل على أ –المحادثات المباشرة  –ة طريق جديدة وتنادي بخريط, طريقها في القضية اإليرانية
مريكيـة، ومـن   الحكومات األوروبية تنتظر خطـوات اإلدارة األ . أن تسفر عن نتائج أفضل

سه البرنـامج النـووي   الصعب توقع بأن يبادروا إلى إجراءات كبح ضد إيران، وفي الوقت نف
  .دون انقطاعو ,بسرعة إلى األمام اإليراني يسير

  

                                                 
20 http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1250764989.pdf  
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  .محادثات مباشرة : سيناريو أوباما 

مبادرة الرئيس أوباما في محاولة إقناع إيران بوقف سعيها للحصول على ينتج عن لم 
أي ووي من خالل إجراء محادثات مباشرة بين حكومتي الواليات المتحـدة وإيـران   سالح ن
ولم . ومن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت اإلدارة األمريكية تنوي إجراء محادثات معها. شيء

يتضح ما إذا أرادت اإلدارة التركيز أساساً حول القضية النووية أما أنها بداية ستسـعى إلـى   
ادثات وتناقش جميع المواضيع التي على جـدول األعمـال فـي عالقـات     توسيع إطار المح

كما أنه ليس من الواضح ما هي االقتراحات والعروض التي تنـوي   .الواليات المتحدة وإيران
تقديمها إليران إلقناعها بتعليق برنامجها النووي، األمر الذي تعتبره نجاحاً، وما هـي حـدود   

  .تنازلها في هذا الموضوع
ن كالم الرئيس ومساعديه يتبين أنهم غير مفرطين في التفاؤل بشأن فرص نجاح من بي

الحوار مع إيران في القضية النووية، يبدو أن اإلدارة تسعى إلى إجراء الحوار الـذي يتمتـع   
ولكي تمنحهـا   ولو كانت صغيرة،بتأييد كبير في الواليات المتحدة وأوروبا الستنفاد الفرصة 

 ,قوبات شديدة على إيران بعد اسـتنفاد جميـع الوسـائل الدبلوماسـية    أساساً أفضل لفرض ع
  .وتستطيع أن تقول أنها جربت كل الوسائل

هذا يوحي بأن اإلدارة األمريكية ترى أمامها ما ال يقل عن مـرحلتين فـي معالجـة    
وفـي  . حوار مباشر في إطار محادثات لم تتبلور بعـد  :في المرحلة األولى: القضية اإليرانية

مرحلة الثانية إذا فشلت المحادثات فإن اإلدارة ستطلب تجنيد الحكومات األوروبية وحكومات ال
 ؛وستطلب منهن أن تتعاون معها في فرض عقوبـات شـديدة علـى إيـران     ,روسيا والصين
  .عن برنامجها النووي تخليإلرغامها عن ال

وأنـه   ,مع إيـران  ووعد أوباما من البداية أنه سيبدأ بإتباع نهج صارم في المحادثات
النهج الصارم غير واضـح  هذا سيجري هذه المحادثات من موقف قوة، ولكن في الوقت نفسه 

  .بما فيه الكفاية
إنها . عرضت اإلدارة األمريكية سلسلة من التنازالت التي تضعف موقفها أمام إيران 

رار مجلس األمـن  الذي قدمته إدارة بوش والحكومات األوروبية بتأييد ق –تنازلت عن الطلب 
اإلدارة تجنبـت  . بأن تعلق إيران تخصيب اليوارنيوم كشرط مسبق إلجراء المحادثات معها –

هـو  من البداية تحديد جدول زمني محدد مسبقاً إلجراء محادثات، على الرغم من أن تجنبـه  
 اإلدارة وافقـت . من أجل تعزيز البرنامج النووي ؛إلى كسب الوقت تسعى لصالح إيران التي

وبذلك منحت إليران  .على موقف إيران بالبدء بالمفاوضات بعد االنتخابات الرئاسية في إيران
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 .ولم تمـارس ضـدها أيـة ضـغوط    , نصف سنة على األقل بعدم إجراء أي محادثات معها
وربما لم تحاول تحقيق توافق في اآلراء مـع الحكومـات    ,والحكومة األمريكية لم تتفق مسبقاً

  .لعقوبات على إيران إذا فشلت المحادثاتاألخرى لتشديد ا
الماضي في آخـر نهايـة إدارة    ففي العاملكن التنازل األهم يتعلق بالخيار العسكري، 

بوش أوضح مسئولو الدفاع األمريكي أن الهجوم على المنشآت لن يقضـي علـى البرنـامج    
ا ستعمل إيران علـى  وخالله. ولكن على األكثر سيعيقه لفترة ما من الزمن, النووي اإليراني

ربما أنهم غير متأكدين بالقدرة العسـكرية فـي تحقيـق النتـائج     . تحسين دفاعاتها وحمايتها
واحتمالية أن يـؤدي الهجـوم إلـى    , المرجوة، وأنهم خائفون من رد فعل إيراني على الهجوم

األمريكية وبنفس القدر من األهمية، كبار مؤسسة الدفاع . موجة من عدم االستقرار في المنطقة
بل أيضاً هجومـاً  , يفكرون في الفترة الحالية ليس فقط احتمال هجوم من قبل الواليات المتحدة

من جانب إسرائيل على المنشآت النووية في إيران، ويعبرون على توقعهم بأن إسـرائيل لـن   
  .تفاجئ اإلدارة األمريكية بمهاجمة إيران

 2009في مطلع يوليـو  ) جو بإيدن(لمتحدة األقوال االستثنائية لنائب رئيس الواليات ا
بأن إسرائيل لها الحق أن تقرر بنفسها كدولة ذات سيادة ما هي مصالحها وما عليها أن تفعلـه  

إذا كانت الواليات المتحدة موافقة على ذلك، وإال إذا قررت حكومة نتنياهو مـن  . تجاه إيران
على ما . ن من حقها السيادي القيام بذلكاتخاذ إجراءات مختلفة تجاه إيران عن المتخذ اآلن فإ

ومؤشـراً  , الحديث مجدداً عن الخيار العسكري على جدول األعمال) بايدن(يبدو كان في كالم 
هذا التأثير عدل تماماً  لكن. على أن اإلدارة ال تستبعد القيام بعملية عسكرية من جهة إسرائيل

ماً آخر أن إدارته ال تمنح الضوء األخضـر  وبشكل ال يحتمل مفهو, عندما أوضح أوباما بنفسه
حتى لو كانت ال تستطيع أن تملي على الـدول األخـرى   , إلسرائيل لعملية عسكرية في إيران

  .مصالحها األمنية
ينبغي التأكيد على أن خلق جو من الخوف في إيران من عمليـة عسـكرية عنصـر    

تحدة األمريكية نفسها ذكرت في مخابرات الواليات الم. مركزي رئيس في تشديد الضغط عليها
العنصر العسكري في برنامجها  2003أن إيران جمدت في  2007تقديرها الشهير في ديسمبر 

ربما يرجع ذلك التجميد من خشية إيران من الهجوم عليها على أثر الخطوة العسكرية . النووي
ت نادرة أكثر من فترة في أوقا –في حين ال يزال الرئيس أوباما يذكر . األمريكية في العراق

ولكن هذه العبارة , "كل الخيارات مطروحة على الطاولة " أن  –ما قبل دخوله البيت األبيض 
ية تحفظات كبار مسئولي جهاز الدفاع األمريكي من عملية عسكرية لـم تعـد   فوحدها على خل

لعسكري قد تقلص عندما يكون التهديد بالعمل ا. قادرة على خلق التأثير المطلوب مع اإليرانيين
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إلى هذا الحد، وعندما يترك التهديد بفرض عقوبات تأثيراً، فإن فرصة دفع إيران على تعليـق  
يبدو أن إدارة أوباما اتخذت نهجاً ليناً تجاه إيـران  . برنامجها النووي ال يمكن أن تكون عالية

ت الحق إن لـم  لتهيئة الظروف المريحة بقدر اإلمكان إلجراء حوار، فمن المرجح أنه في وق
  .سوف يصلب نهجه هتتقدم المحادثات مع إيران فإن

لوحظ ميل لتصليب النهج األمريكي تجاه إيران، على ما يبدو  2009بالفعل في يوليو 
في ظل فهم لدى اإلدارة بأن إيران تستغل استعدادها إلجراء محادثات معها حتى تجر رجليها 

الدول الصناعية الثماني فـي مطلـع يوليـو     بهذه الروح يجب أن نرى إعالن. لكسب الوقت
أنه لم يتحقق تقدم في المفاوضات مع إيران فإنهم سيحتاجون إلى اتخاذ قرارات بشـأن   2009

أن ) غيـتس (كذلك أوضح وزير الدفاع األمريكـي  . 2009اجتماعهم القادم في نهاية سبتمبر 
. محدودة حتى نهايـة سـبتمبر   الوقت الذي أمام إيران للرد على مبادرة المباحثات األمريكية

وأضيف إلى ذلك نداء وزارة الخارجية األمريكية إلى عشر دول الحد من اإلشراف والتفتـيش  
" إليران، من تقـدير أن احتيـاطي   " كعكة صفراء " على بيع اليورانيوم المخصب على شكل 

  . 2010التي بأيدي إيران ستنتهي بحلول نهاية عام " الكعكة الصفراء 
ة حال، يبدو أن فرص المحادثات المباشرة بين اإلدارة األمريكيـة والحكومـة   على أي

اإليرانية إليقاف برنامجها النووي غير عالية، إذا كان هناك أي شيء سيفتح، وسـبب ذلـك   
إيران لن تتنازل كما يبدو عن سعيها لألسلحة النووية التـي يعـد إنجازهـا الهـدف     : بسيط 

 –في إيران، وهي ستستغل أية تسوية يتم تحقيقهـا إذا تحققـت   االستراتيجي األول واألقصى 
وستضاف الصعوبات وسوء التفاهم، والشك ورواسب الماضي . للتالعب والوصول إلى هدفها

في العالقات اإليرانية األمريكية التي أحبطت محاوالت عديدة في الثالثين عاماً الماضية مـن  
  .تتصلب اآلن أيضاً وقع أنحوار بين البلدين، والتي يتأجل تعزيز ال

. كذلك الهياج في إيران في أعقاب االنتخابات الرئاسية لن تساعد في تعزيز الحـوار 
لحوار أكثر صعوبة مع نظام حكم أظهر أمام عدسات الكـاميرات  بالنسبة إلدارة أوباما يبدو اف

الرغم مـن  وعلى . صالبته في قمع حركة شعبية واسعة تطلب الحرية من االستبداد والطغيان
أن اإلدارة األمريكية قررت أنه على الرغم من األحداث في إيران، فإنها مسـتعدة لمواصـلة   

كون شـرعية النظـام   تعندما ، ولكن الحوار سيكون أكثر صعوبة مبادرة إجراء الحوار معها
كما أنه ليس من الواضح . وفي الساحة الدولية, الخامينائي أحمدي نجاد أكثر هشاشة في إيران

يف يمكن للقيادة اإليرانية أن تتفرغ للحوار الهادف مع اإلدارة األمريكية عندما يكـون مـن   ك
الواضح أن تتركز معظم الشئون الداخلية لفترة زمنية طويلة، وربما محاولة الستغالل الوضع 

  .الداخلي كذريعة لسحب المحادثات وكسب مزيد من الوقت
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بلدان الغربية ضد النظـام اإليرانـي بسـبب    من ناحية أخرى االنتقادات القاسية في ال
أيضـاً إذا كـان   . السلوك الداخلي يمكن أن تسهم في استعدادها لتشديد الضغوطات على إيران

األمر كذلك فثمة شك فيما إذا كانت هذه االنتقادات لتحقيق تأييد حقيقي في تلك البلدان لعمليـة  
وكذلك ألن الخوف المتوقـع بـأن   , عسكرية ضد إيران، أيضاً ألن التحفظ منها هو جوهري

  .عملية عسكرية ستساهم في توحيد الشعب اإليراني حول النظام
وعليه فإنه إذا لم تتقدم المحادثات فإن اإلدارة األمريكية ستتوجه إلى دمج الجهد لجعل 

في هذا اإلطار تدرس فرض عقوبات شديدة على إيـران  . العقوبات أكثر صرامة على إيران
لنفط والتجارة واألموال، إال أنه من المشكوك فيه ما إذا كانـت فرصـة تجنيـد    في مجاالت ا

الحكومات األوروبية وخاصة حكومات روسيا والصين للمشاركة في تشديد العقوبات سـيكون  
حسابات هذه الدول بقيت على حالهـا،  . أفضل مما مضى، أيضاً حتى استنفاد الحوار المباشر

أنه ال ينبغي أن نتوقع من روسيا أن تنضم  2009سي في مايو ولقد قال وزير الخارجية الرو
إلى تشديد الضغوط على إيران، ولذلك من المرجح أن هذه الحكومات ستوافق على أن تعمـل  
أكثر من أي وقت مضى، ولكن من المشكوك فيه بأن تشارك في جعل العقوبات أكثـر حـدة   

  .وصرامة
السيناريو ا أن تبدي برأيها واآلن بخصوص وعليه فإن اإلدارة األمريكية مطلوب منه   

المباحثات إلى وقف سعي إيران للحصول على سالح نووي، واإلدارة األمريكية  بأن ال تؤدي
فـي هـذا الوضـع    . لن تنجح في الدعم والتأييد الدولي كاف لجعل العقوبات أكثر حدة عليها

  : ستواجه اإلدارة ثالث طرق 
وفي إطارها يسمح إليـران مواصـلة برنامجهـا    , الذهاب إلى عقد صفقة مع إيران .1

إكمـال دورة الوقـود   : " وفي لغة إيـران  , انيومرالنووي بما في ذلك تخصيب اليو
أوباما أشار إلـى هـذا   . وتشديد الرقابة عليها وبشروط أو قيود متفق عليها" النووي 

ك برنامج االحتمال في خطابه في جامعة القاهرة، عندما اعترف بحق إيران في امتال
نووي لألغراض السلمية، إذا تأكد أنها تحافظ على شروط معاهدة منع انتشار األسلحة 

يجب التأكيد على أن هناك اليوم رغبة متزايدة في المجتمع السياسي والمهني .  النووية
في أوروبا وفي الواليات المتحدة لقبول هذا الخيار، آملين أن يؤدي ذلك إلـى توقـف   

 .ألسلحة النوويةإيران عن صنع ا

العودة إلى الخيار العسكري، من حيث المبدأ األمر ممكن، وهذا ما أكد عليـه أوبامـا    .2
نفسه في الماضي على األقل أنه خيار شرعي في نظره، ولكـن إذا اعتبرتـه اإلدارة   
كخيار واقعي فإنه يتعين عليه أن يتعامل مع تحفظات مؤسسة الدفاع األمريكية علـى  
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ى اإلدارة األمريكية تجهيز الرأي العام في الواليات المتحـدة وفـي   وعل, هذا الخيار
 .العربي قبل التنفيذ –العالم وخاصة في العالم الغربي وفي العالم اإلسالمي 

قبول احتمال أن تحصل إيران على السالح النووي رغم جهود االحتواء، وبالطبع هذا  .3
ومع ذلك يمكـن  , تزمة في منع تحقيقههو الخيار األسوأ لإلدارة األمريكية، فاإلدارة مل

أن تصل في وقت الحق إلى استنتاج بأنها ال تستطيع منع إيران عن األسلحة النووية، 
-في هذه الحالة سيطلب منها العمل. وبسعر معقول كما حدث في حالة كوريا الشمالية
 ردع إيران من: في عدة اتجاهات  –حتى قبل أن يصبح سالح نووي في أيدي إيران 

التفكير في استخدام األسلحة النووية وخاصة ضد إسـرائيل، وتعزيـز قـوة الـردع     
اإلسرائيلية ضد إيران النووية في األفعال وفي التصريحات، وكبح الميول المحتملة في 
بلدان أخرى في الشرق األوسط من االنضمام إلى سباق التسلح النووي، ومنع إيـران  

زيز مكانتها ونفوذها في الخليج، ال سـيما مقابـل   من االستفادة من الدعم النووي لتع
 . وفي العراق , المملكة السعودية ودول الخليج

يوليو  –في ظل هذه الروح يجب أن نرى بتصريحات وزيرة الخارجية كلينتون في يونيو 
بأن الواليات المتحدة ستمنح مظلة نووية إلسرائيل ضد الهجـوم النـووي اإليرانـي،     2009

نشر مظلة دفاعية في الشرق األوسط على ضوء سعي إيران لصنع األسلحة  وسوف تنظر في
  .النووية

كانت األمور تهدف إلى تشديد الردع النووي اإلسرائيلي ضد إيران، وربما أيضـاً إقنـاع   
إسرائيل بعدم القيام بتحرك عسكري في إيران، ومن أجل تعزيز الثقة بالنفس لـدول الخلـيج   

ولكن هذه . انب دول عربية لالنضمام إلى السباق النووي بعد إيرانوكبح الميل المحتمل من ج
لقبول أمريكي للحصـول علـى    –على الرغم من رفض كلينتون  –األشياء فتحت اإلمكانية 

  .واتخاذ خطوات نحو هذا الهدف, سالح نووي من قبل إيران
إمكانيـة عقـد    فإن, على الرغم من أن قبول أمريكي إليران النووية هو السيناريو األسوأ

الفكرة هي السماح إليران بتخصـيب اليوارنيـوم علـى    .  صفقة شاملة مع إيران هو إشكالية
أراضيها تحت إشراف أشد من اإلشراف القائم اليوم، شريطة أن يكون التخصـيب بمسـتوى   
منخفض وليس عسكرياً، وفي صيغة أكثر حدة ومعقولة أقل بكثير سيسمح إليران الوصول إلى 

ألنـه يجـب   . حافة األسلحة النووية والتوقف هناك، بدون أن تنتج السـالح نفسـه  عتبة أو 
االفتراض بأن إيران لن نتنازل عن الحصول على أسلحة نووية، وعلى ضوء خبرتها لسنوات 
عديدة في االختفاء والغش في أنشطتها النووية، يجب أن نأخذ في الحسبان أن هذا الترتيب أو 

وسيستمر الخداع عن طريقها للوصول إلى األسلحة النووية، وهذا , رانهذا االتفاق لن يوقف إي
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يعني أن إيران يمكن أن تستغل أي صدع في االتفاق للمضي قدماً نحو السالح النـووي وقـد   
  .يكون في عملية أطول

هل قررت إدارة أوباما اآلن بالفعل بأن توافق من حيث المبدأ على صفقة شاملة مثل هذه 
اإلدارة األمريكية ال تقول ذلك اآلن، واإلدارة ال تعلن التفـاؤل  : ناك عدة أسبابوه. ؟ ربما ال

بخصوص فرص الحصول على تسوية، واإلدارة تحت ضغط ليس فقط من إسـرائيل بعـدم   
ويجـب  .  21التوصل إلى صفقة كهذه، ولكن أيضاً ضغوط من دول عربية معتدلة لتجنب ذلك

ولن توقفها عن , الصفقة سيكون نصراً كبيراً إليران أن نفترض أن اإلدارة تدرك أن مثل هذه
ومع ذلك إذا لم يتقدم الحوار ويتضح أنه ال يمكـن حشـد الـدعم    . طريق الوصول إلى الذرة

لفرض عقوبات شديدة، فإن اإلدارة قد توافق على مثل هذه الصفقة إذا قدرت أنها البديل األقل 
  ."سوءاً

    
  الفهرست

 

                                                 
وزير الدفاع األمريكي روبرت غيتس قال في زيارة له في القاهرة أن بالده تدرك مخاوف  2009في مايو   21

فمن المرجح أن مثل هذه  الدول العربية من صفقة كبيرة بينها وبين إيران، لكن مخاوفهم ليست واقعية مطلقاً،
   2009في مايو  5AFP.CAIROالصفقة لن تتم  


