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{ غـزة (االراضي الفلـــــــسطينية), ( أ ف
ب) - شـنّ سالح اجلــوّ اإلســرائـيــلي لــيل
الـثالثـاء األربعـاء غـارات عدّة عـلى مواقع
قاومة اإلسالميّة (حماس) تـابعة حلركة ا
فـي قطـاع غـزّة بـعـد سـاعـات عـلى إطالق
صـاروخ بـاتّجـاه إسرائـيل.وقال مـصدر
أمــني في غــزة لـوكــالـة فــرانس بـرس "إنّ
طـائـرات حــربـيّـة إسـرائـيـلـيّـة نـفّـذت بـعـد
مـنــتـصف الـلـيل وفـجـر امس عـدّة غـارات
عـدوانـيّـة عـلى مـواقـع لـلـمـقـاومة وأراض
خـاليـة أسفـرت عن وقوع أضرار دون أن
صدر يـبلغ عن وقـوع إصابـات".وأوضح ا
أنّ الـــطـــيـــران احلــــربي "أطـــلق ســـبـــعـــة
صـواريخ علـى موقع عـ جالوت (الـتابع
لــكــتــائب الــقــســام اجلــنــاج الــعــســكــري
حلـمــاس) في مـديـنـة خـانـيـونس" جـنـوب
ّ استـهـداف مـوقـع الـقـطـاع.وأكّـد أنّه "
آخــرين لـلـمـقـاومــة في مـنـطـقـة احملـررات
ـــســتــوطـــنــات الـــســابــقـــة) غــرب رفح (ا
وخـانيونس".وذكر شهود عيان أنّ "طائرة
اسـتطالع إسرائـيليّـة استهـدفت بصاروخ
أرضًـا زراعـيّـة قـرب مـوقع تـونس (الـتابع
لـلـقسـام) شرق حي الـزيـتون شـرق مديـنة
غـزة".وكـان اجليـش االسرائـيـلي أعلن عن
إطـالق صــاروخَــ مـن قــطــاع غـــزّة عــلى
جــنـوب الـبالد مــسـاء الـثالثــاء أحـدهـمـا
اعـتـرضته مـنـظومـة "الـقبّـة احلـديد" بـعد
أســبــوعــ من انــدالع أعــمــال عـنـف بـ

الـدولة العبريّـة وحركة اجلهاد اإلسالمي.
وقـبل ذلك بـدقـائق دوّت صـفـارات اإلنذار
في جــمــيع أنــحــاء بـلــدة ســديــروت قـرب
الــقــطــاع الــفــلــسـطــيــني.في 12 تــشــرين
الـثاني/نوفـمبر شنّ اجلـيش اإلسرائيلي
عـمليّة في قـطاع غزّة ضدّ أحـد قادة حركة
اجلــــهــــاد اإلسـالمي الــــتي ردّت بــــإطالق
صــواريخ عــلى إسـرائــيل.وردًا عــلى هـذه
الـصـواريخ ضـاعف اجلـيش اإلسـرائـيلي
الـضربـات على الـقطـاع مسـتهـدفًا حسب
قـــــولـه عـــــنـــــاصــــــر حـــــركـــــة اجلـــــهـــــاد
ــواجــهـات اإلسـالمي.وبــعـد يــومَــ من ا
الــــتي أوقــــعت 35 قــــتــــيالً في غــــزّة ولم
يُـسَجّل خـاللها سـقوط قـتلى في إسـرائيل
الـتـي اسـتـهـدفـها  450صـاروخًـا وافـقت
حــركـة اجلـهـاد اإلسـالمي وتلّ أبـيب عـلى
وقفٍ هـشّ إلطالق النار دخل حيّز التنفيذ
في 14 تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر.ونـشرت
جـريــدة الـغـارديـان الـبـريــطـانـيـة تـقـريـرا
ز بعنوان ـراسلها في القدس أوليـفر هو
(أعـداء نتـنياهـو يستـعدون لـلقضـاء عليه
ـز إن بــعـد اتـهــامه بـالـفــسـاد).يـقــول هـو
أعــداء رئـيس وزراء إســرائـيل بـنــيـاهـ
نـتنـياهو الـسياسـي بـدأوا التركـيز على
. االتـهـامات الـتي وُجهت إلـيه بـتلـقي رشاً
عـلى أمل القـضاء عـليه مـستـغلـ تهاوي
شــعــبـيــته إلى أدنى مــسـتــوى لــهـا خالل

عقود طويلة من عمله السياسي.
ــنـتـظـر أن ويــوضح الـصـحــفي أنه (من ا
ـــعـــارض دعــوى يـــقـــدم حـــزب الـــعـــمل ا
لـلـمـحـكـمـة الـعـلـيـا يـطـالب فـيـهـا بـإجـبار

أطــــول رئـــيس وزراء خـــدمــــة في تـــاريخ
الـبالد عـلى الـتـنـحي من مـنـصـبه مـشـيرا
إلى أن الـقانون اإلسرائيلي اليجبر رئيس
الـوزراء عـلى التـنحي عن مـنـصبه بـسبب
تـوجيه اتهامات إليه بارتكاب جرائم لكنه
يــجـبــره عـلى الــتـنـحـي فـقط عــنـد إدانـته
ـز إن (اتهام نتنياهو قـضائيا).ويقول هو
قــضـائـيـا ألـقى مــزيـدا من الـشـكـوك حـول
مـصيـره خاصة في الـوقت الذي فشل في
ـانــيـة كـافـيـة احلــصـول عـلى أغـلــبـيـة بـر
لـتـشــكـيل حـكـومـة مـنـفـردة من قـبل تـكـتل
الــلـيـكـود ولم يــتـمـكن أيـضــا من تـشـكـيل
حـكـومة ائـتالفـية رغم إجـراء االنـتخـابات
الـعامة مرت خالل الـعام اجلاري ويبدو

أن الثالثة تلوح في األفق).
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ـز أن (الــتـصــدعـات" بـدأت ويــضـيف هــو
تـظـهـر بـالـفـعل في تـكتـل اللـيـكـود بـيـنـما
تــطــالب األحــزاب األخــرى وعــلى رأســهـا
حتـالف أبيض وأزرق بـاستـقالة نـتنـياهو
ولــو من بـعض الــوزارات الـتي يـشــغـلـهـا
بنفسه إضافة إلى منصب رئيس الوزراء
ومـــنـــهـــا وزارات الـــصـــحـــة والـــزراعــة

والشؤون االجتماعية).
ويـضـيف أن (التـحـالف الذي حـصل على
نـفس عدد مـقاعد الـليـكود في االنتـخابات
األخــيــرة لــكـنه فــشل أيــضــا في تــشــكـيل
حــكـومـة ائـتـالفـيـة أعـلـن أنه وجه فـريـقه
الــقـانـوني بـاالتــصـال بـكل من نــتـنـيـاهـو
ـدعي العام للفت نظريهما إلى ضرورة وا
تـخلي رئيس الوزراء الـبالغ من العمر 71
ـقاعـد الـوزارية الـتي يـشغـلـها عـامـا عن ا
عــلى أقل تــقـديــر إن لم يــتـنح عن رئــاسـة
احلــكـومــة).وسـارعـت حـكــومـة إســرائـيل
الـيـمــيـنـيـة امس الـثالثـاء لالسـتـفـادة من
دعم واشـنطن لـلمسـتوطنـات اإلسرائيـلية
رغم تـنديد الفلسطيـني والزعماء العرب
بـهـذه اخلطـوة بـوصفـهـا تهـديـدا لسـيادة
الـقـانـون الـدولي.ومـثل اإلعالن الـذي جاء
على لسان وزير اخلارجية األمريكي مايك
بــومـبـيـو يـوم االثـنـ تــخـلـيـا عن مـوقف
ـتـحــدة الـذي يـقـول إن وجـود الــواليـات ا

مـسـتـوطـنـات في األراضي الـتـي حتـتـلـها
إســـرائـــيل ”ال يـــتـــمـــاشى مـع الـــقـــانــون
الـــدولي ?“وهـــو مــا يـــعـــد تــراجـــعــا عن
الـــوضـع الـــقـــانـــوني الــــذي الـــتـــزمت به
ـتـحـدة في ظل رئـاسـة جـيـمي الـواليـات ا
كـــــارتــــر عــــام .1978ولـم يُــــضـع رئــــيس
الـوزراء اإلســرائـيـلي بـنـيـامـ نـتـنـيـاهـو
وقـتا لالسـتفادة سـياسـيا من هذا اإلعالن
في وقـت يـواجه فـيه صـعـوبـة لـلـبـقـاء في
الــسـلـطــة بـعـد جــولـتي انــتـخـابــات غـيـر
حـاسمـت وفي مـواجهة تـهديـد باحـتمال
مـحـاكـمته جـنـائـيا بـشـأن اتـهامـات فـساد
يــنـكــرهـا.وقــال نــتـنــيـاهــو أثـنــاء زيـارته
لـتجمع عتـصيون االستيـطاني في الضفة
الـغـربيـة احملتـلـة الثالثـاء (أعـترف بـأنني
تـأثـرت لـلـغـايـة). وأضـاف (إدارة الـرئيس
األمـريـكي دونالـد ترامب رفـعت عنـا ظلـما
تــاريـخـيــا... هـذا يــوم عـظـيم جــدا لـدولـة
إســرائـيل وإجنــاز سـيـظـل ألجـيـال). وفي
مــقـطـع فـيــديـو نــشـر في وقـت الحق عـلى
مـواقع التواصل االجتماعي قال نتنياهو
ـهـد الـطريق إن الـتـحـول الـسـيـاسي قـد 
لــضم غــور األردن في الــضـفــة الــغـربــيـة
والــذي كـان الــزعـيم الـيــمـيــني قـد تــعـهـد
بـضمه خالل حـملـته الدعـائيـة النتـخابات
ســبـتــمــبـر أيــلـول .لــكن بــعض احملـلــلـ
اإلسـرائـيلـيـ قالـوا إن هـذا اإلعالن ليس
له تـأثير يذكر عـلى األرض بشكل فعلي إذ
ـستوطـنات قائم بـالفعل في ظل أن بـناء ا
احلـكـومـة التي يـقـودهـا نتـنـيـاهو مـثـلـما
كـان احلال في ظل احلكومات اإلسرائيلية
ـنـطـقة فـي حرب الـسـابـقـة مـنـذ احـتالل ا
عام  .1967وفـي جنيف قال مـكتب حقوق
ــــتــــحـــدة إن اإلنــــســــان الــــتـــابـع لأل ا
ـستوطنات ما زالت تمـثل خرقا للقانون ا
وقف الـذي اتـخذته الـدولي وهـو نـفس ا
مـحكمة الـعدل الدوليـة في رأي استشاري
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وتــعــتــرض إســرائــيل عــلى ذلك ويــشــيـر
نــتـنـيـاهــو إلى روابط تـاريـخــيـة وديـنـيـة
بــالـضــفـة الـغــربـيــة في دعم االسـتــيـطـان

الـيهـودي هنـاك.ويقـول الفـلسـطيـنيون إن
ــسـتــوطـنــات تـعــرض لـلـخــطـر هــدفـهم ا
بــإنـشــاء دولـة فــلـســطـيــنـيــة في الـضــفـة
الـغـربـيـة وقـطـاع غزة عـاصـمـتـهـا الـقدس
الـشرقية.وقال رئيس الـوزراء الفلسطيني
مــحـمـد اشــتـيـة عــلى حـسـابه فـي تـويـتـر
(نــرفض ونــسـتــهـجـن تـصــريـحــات وزيـر
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو باعتبار
االســتـيــطـان ال يـخــرق الـقــانـون الـدولي
والــتي تـعـد اسـتـهــزاء بـالـقـانـون الـدولي
والـقرارات الدولية التي جترم االستيطان
بــشـكل واضح وحتــرم نـقل الــسـكـان إلى
األرض احملـتـلـة). وأضـاف (انـحـياز إدارة
تـرامب ألشد التيارات تـطرفا في إسرائيل
ــبـاد األســاســيـة يــعــمـيــهــا عن رؤيــة ا
لــلــقــانــون الــدولي نــاهـيـك عن اإلجــمـاع
ه الــدولي بــرفـض االســتـيــطــان وجتــر
وهـو محاولة لـدعم نتنياهـو في اللحظات
ـنافـسة عـلى منـصب رئيس األخـيرة من ا
ــســتــوطــنــات الــوزراء). وتــابع قــائال ”ا
اإلسـرائيلـية غير قـانونيـة وتشكل جرائم
حـرب بحق األرض والبـشر وتشـكل عائقا
) وقــال ريــاض إلقـــامــة دولـــة فــلـــســطـــ
مـنـصـور السـفـير الـفـلـسطـيـني لدى األ
ـتـحـدة إنه بـدأ الـتـشـاور مع دول أخرى ا
فـي مــجـــلس األمـن حلــشـــد مـــوقف دولي
مـوحد في مواجـهة اإلعالن األمريـكي غير
ــســتــوطــنــات.وقــال الــقــانــوني بــشــأن ا
الـسـفـيـر األمـريـكي لـدى إسـرائـيـل ديـفـيد
فـريــدمـان عـلى تـويـتـر إن إعالن بـومـبـيـو
”ســيــعــزز قــضــيـة الــسالم بــخــلق وضع
مــــــتــــــكــــــافئ “حملــــــادثــــــات جتــــــرى في
ـــســـتـــقـــبل.ونـــددت الـــدول الـــعـــربـــيــة ا
واإلسـالمية باإلعالن األمريكي.وقال أحمد
أبــو الـغـيط األمـ الـعــام جلـامـعـة الـدول
ـؤسف “في الــعـربـيـة إن هـذا ”الــتـغـيـر ا
ــوقف األمــريــكي (لن يــجــلب إلســرائـيل ا
أمــنـا أو سالمــا أو عالقـات طــبـيــعـيـة مع
الـدول العـربيـة مهمـا طال الـزمن). ونقلت
ـصـرية عن وكـالـة أنبـاء الـشرق األوسط ا
أبـو الغـيط قوله إن اإلعالن األمـريكي (من
ــســتــوطــنــ شــأنـه أن يــدفع جــحــافـل ا
ـزيــد من ــارســة ا اإلســرائــيــلــيــ إلى 
الـــعـــنـف والـــوحـــشـــيـــة ضـــد الـــســـكـــان
الـفـلـسـطـيـنـيـ ). وقـال وزيـر اخلـارجـيـة
الـتركي مولود جاويش أوغـلو على تويتر
(ال يــوجــد بــلـد فــوق الــقــانــون الـدولي...
واإلعـالنات بـأسلـوب فرض األمـر الواقع)

ال صالحية لها. 
ن وقــــال وزيــــر اخلـــارجــــيــــة األردني أ
وقف األمـريكي بشأن الـصفدي إن تـغير ا
ــســتـــوطــنــات قــد يــكــون له تــداعــيــات ا
ـسـتـوطـنـات غـيـر خـطـيـرة مـضـيـفـا أن ا
الــــشـــــرعــــيــــة قـــــضت عــــلـى فــــرص حل
.ولم تـــشــــر وكـــالـــة األنـــبـــاء الـــدولــــتـــ
الــســعــوديــة إلى اإلعالن األمــريــكي بــعـد
اجــــتــــمـــاع جملــــلس الــــوزراء واكـــتــــفت
بـالـتـركـيـز عـلى انـتـقـاد الـغـارات اجلـويـة

اإلسرائيلية على غزة.

 ∫…—Uſ

فلسطينيون
يتفقدون

بيوتهم بعد
غارات

اسرائيلية
على خان
يونس في

جنوب قطاع
غزة .


