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تقرير

نتنياهو يقترح تجويف المبادرة الفرنسية وإبقاء اسمها!
علي حيدر
ل ــم تـنـجــح املـ ـح ــاوالت ال ـفــرن ـس ـيــة ،في
زحــزحــة رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي،
ب ـ ـن ـ ـيـ ــامـ ــن ن ـ ـت ـ ـن ـ ـيـ ــاهـ ــو ،ع ـ ـ ــن م ــوقـ ـف ــه
امل ـعــارض بـشــدة لـلـمـبــادرة الفرنسية،
ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـلــى ع ـقــد مــؤت ـمــر دول ــي
لـحــل الـقـضــايــا الـعــالـقــة بــن إســرائـيــل
والسلطة الفلسطينية .فبعد محاولة
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،ج ــرب
رئـيــس ال ـ ــوزراء مــانــويــل فــالــس ،حظه
فــي مـحــاولــة إقـنــاع نتنياهو بجدوى
وبكونها تصب في مصلحة
املـبــادرة
ْ
إسرائيل ،لكن رفض األخير املتوقع ،لم
يكن إال صدى للثوابت التي يعتمدها
وه ــي رف ــض أي تــدخــل دول ــي مباشر
ف ــي امل ـف ــاوض ــات ،وضـ ـ ــرورة أن تـكــون
«مباشرة» بني إسرائيل والسلطة ،مع
أنه أقر أمام ضيفه الفرنسي بأن هذه
امل ـفــاوضــات بــاتــت «مـشـكـلــة شــائـكــة»،
ل ـك ـنــه رأى ف ـي ـهــا «الـ ـط ــري ــق الــوح ـيــد
للمضي قدما نحو السالم».
وكشفت تجارب السنوات املاضية عن
أن خلفية تمسك نتنياهو باملفاوضات
املباشرة مع السلطة ،تكمن في أنه يرى
فيها فرصة للمناورة وللتسويف على

أمــل تكريس الــواقــع القائم في الضفة
املحتلة .وليتجنب أيضا أي ضغوط
دولـيــة قــد تـمــارس عليه للتوصل إلى
اتفاق نهائي .نتنياهو ،أوضح جانبا
مــن خلفية موقفه املـعــارض للمبادرة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ب ــالـ ـق ــول إن «ت ـم ـن ـي ــات»
ال ـت ــوص ــل إل ــى ات ـفــاق ـيــة« ،ل ــن تتحقق
باإلمالءات الدولية وباملؤتمرات التي
ت ـشــارك فيها دول مــن الـعــالــم تجلس
وتريد صنع قراراتها حول مصيرنا،
فــي الــوقــت ال ــذي ال تضطلع فـيــه هــذه
الدول بأي دور على هذا الصعيد».
وك ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ح ـق ـي ـقــة أن ـ ــه ي ـ ــرى فــي
امل ـفــاوضــات هــدفــا ب ــذات ــه ،بـعـيــدا عما
تـ ــؤدي إل ـي ــه م ــن ن ـتــائــج ،ب ــل املـطـلــوب
ّ
أل ت ـح ـقــق أي ن ـت ــائ ــج ،عـ ــاد للتعبير
ع ـ ــن م ــوقـ ـف ــه األسـ ـ ــاسـ ـ ــي م ـ ــن الـ ــدولـ ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،الـ ــذي ك ــان ي ـ ــردده قبل
توليه رئاسة الوزراء في  ،2009عندما
رأى أمــام ضيفه الفرنسي أن «الــدولــة
الفلسطينية لــن تنشأ كــي توجد إلى
جانب إسرائيل ،بل كي تدمرها».
وم ـ ــن أج ـ ــل ت ـج ـن ــب ه ـ ــذا «الـ ـت ــدمـ ـي ــر»،
يــرى نتنياهو أن على الفلسطينيني
االع ـت ــراف بــإســرائـيــل كــدولــة يـهــوديــة،
كـمــا لـفــت إل ــى ض ــرورة وض ــع الـقـيــادة
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وفق الخطاب اإلسرائيلي
تحول الطرف الفلسطيني
إلى معرقل
الـفـلـسـطـيـنـيــة م ــن خـ ــال امل ـف ــاوض ــات
املـبــاشــرة أمــام خيارين ال ثالث لهما:
إما االعتراف بالدولة اليهودية ،وإما

االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي تــرب ـيــة شـعـبـهــا عـلــى
مفهوم إزالة إسرائيل ذات يوم.
وت ـع ـك ــس األب ـ ـعـ ــاد الـ ــوجـ ــوديـ ــة ،ال ـتــي
حـ ـ ـ ـ ــاول أن ي ـض ـف ـي ـه ــا ع ـ ـلـ ــى م ــوق ـف ــه
وش ــروط ــه ،م ـس ـتــوى رف ـض ــه ال ـج ــذري
ل ـكــل هـ ــذه الـ ـط ــروح ــات ،ب ــل ل ــم يكتف
نـتـنـيــاهــو بــأخــذ دور امل ـحــاضــر حــول
ال ـطــريــق األص ــح لـلـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
ن ـهــائــي ،ورأى أن م ـثــل ه ــذه امل ـب ــادرة
«تسمح للقيادة الفلسطينية بالتهرب
من االختيار الصعب ...ومــن التوصل
إلى حل وســط» ،ووسيلة «للتملص».
هـ ـك ــذا تـ ـح ــول ال ـ ـطـ ــرف ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
وف ــق ال ـخ ـطــاب ال ـس ـيــاســي والــدعــائــي
اإلسرائيلي ،إلى الطرف املعرقل الذي
ال ي ـم ـلــك جـ ـ ــرأة ال ـ ـقـ ــرار والـ ـج ــدي ــة فــي
اتخاذ ق ــرارات مصيرية للتوصل إلى
إقامة دولة له .أيضا ،تجاوز نتنياهو
ال ـفــروق املــوضــوعـيــة الـجــوهــريــة التي
تميز املسار الفلسطيني عن املسارين
املصري واألردنــي ،من أجل االستدالل
ع ـل ــى ج ـ ــدوى املـ ـف ــاوض ــات امل ـب ــاش ــرة.
واستغل نتنياهو املؤتمر الصحافي
مـ ــع ن ـظ ـي ــره ال ـف ــرن ـس ــي لـ ــإعـ ــراب عــن
استعداده «التخاذ القرارات الصعبة»،
مـتــوجـهــا إل ـيــه بـطـلــب امل ـســاعــدة على

إطـ ـ ـ ــاق م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ـب ــاش ــرة ج ــرت
تجربتها مرارا ولم تصل إلى نتيجة،
وهو ما يراهن عليه نتنياهو.
ك ــذل ــك أعـ ــرب ع ــن اس ـت ـع ــداده لـتــأيـيــد
أي مبادرة فرنسية أخــرى تصب في
هذا االتجاه .ففي هذه املحطة اختار
أن «ي ـضــرب ضــربـتــه» الــدعــائـيــة عبر
اق ـتــراح يبقي مــن امل ـبــادرة الفرنسية
اسمها ،ولكن على مستوى املضمون
تـتـبـنــى االقـ ـت ــراح اإلســرائ ـي ـلــي بعقد
م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة .وإك ـ ـ ــرام ـ ـ ــا
ل ـب ــاري ــس ،فـلـيـكــن ال ـل ـق ــاء م ــع رئـيــس
الـسـلـطــة «ف ــي ق ـصــر اإلل ـي ــزي ــه» على
أن ي ـج ـلــس وح ـ ــده وج ـه ــا ل ــوج ــه مع
م ـح ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس .ولـ ـيـ ـط ــرح ع ـنــدهــا
ك ــل امل ـش ـكــات ال ـشــائ ـكــة« :االعـ ـت ــراف
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادل ،والـ ـتـ ـح ــري ــض وال ـ ـحـ ــدود
والالجئون ،وحتى املستوطنات».
بطبيعة ال ـح ــال ،مــا لــم يـتـطــرق إليه
نتنياهو ،النتيجة هي نفسها التي
تـ ـك ــررت ف ــي م ـ ــرات س ــاب ـق ــة ،وال ـف ـشــل
الـ ــذي يــأم ـلــه وي ـس ـعــى إل ـي ــه ،وت ـكــون
السلطة هي املذنبة .أمــا عن التنازل
الــذي سيقدمه ،فهو «التخلي عن أي
ارتباطات أخــرى ،والتوجه جــوا إلى
باريس غدا»!
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2297 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 9 7

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1407وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة37 - 23 - 19 - 15 - 11 - 5 :
الرقم اإلضافي33 :

¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 321.474.233ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 321.474.233 :ل .ل.

¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقــام مع الرقم
اإلضافي):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 260.281.103ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة260.281.103 :ل .ل.

¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 47.075.310ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 48 :شبكة -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 980.736 :ل .ل.

¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):

ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 47.075.310ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.208 :شبكة. -الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 38.970 :ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):

 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 136.384.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 17.048 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل:
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:

نتائج زيد

جـ ـ ــرى مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس سـ ـح ــب زيـ ـ ــد رقـ ـ ــم 1407
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح37160 :

¶ الجائزة االولى

 قيمة الجوائز اإلجمالية 27.810.725 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة2 : -الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 13.905.363 :ل .ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7160 :
 -الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.

¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.160 :
 الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.60 :

 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل 25.000.000 :ل.ل.

نتائج يومية

ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب «ي ــوم ـي ــة» رق ــم 87
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة963 :
• يومية أربعة9039 :
• يومية خمسة39059 :

أفقيا

ّ
السم ومات في سجنه – بلدة مصرية آخر النقاط العمرانية
 -1فيلسوف يوناني شرب
املصرية على خليج العقبة وهــي ذات أهمية استراتيجية وسياحية –  -2أكبر جزر
في بحر إيجه – مقياس بحري –  -3املاء الجاري على وجه األرض أو
سيكالد اليونانية ّ
الشجر الكثيف امللتف – عاصمة دولة في اميركا الجنوبية –  -4للتفسير – سهل ونهر
إيطالي – مدينة هندية قديمة – ّ -5
فصل الحساب شيئًا فشيئًا بالعامية – سياسي
هندي من مؤسسي إستقالل الهند الحديثة وحركة عدم اإلنحياز –  -6ثغر – عاصمة
الـبــاهــامــاس –  -7مــن الـحـبــوب – أصـيــب فــي ال ـحــرب – ه ــاج ال ــدم –  -8أف ـئــدة – سكان
الصحاري –  -9ثار وعدا األرنب – قبيلة عربية –  -10ثالث ملوك العراق وآخر ملك من
ّ
الهاشمية
األسرة

عموديًا

حل الشبكة 2296

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

 -1دولة آسيوية –  -2أحد أبناء آدم وحواء – لحم غير مطبوخ –  -3رفس – آلة موسيقية
– محبس الطير –  -4أصل البناء – صفة رجل قوي أو صوت شديد كالرعد –  -5مدينة
فرنسية من أهم معاملها السياحية سوق السمك الــذي يعود الى القرن السادس عشر
ّ
فينيقي األصــل أشعل الحرب الفونية
– خصب –  -6نوتة موسيقية – قائد قرطاجي
الثانية ضد رومــا وانهزم في النهاية –  -7عني غزيرة الدمع – أذاع ونشر الخبر – -8
سلسلة جبال تركية شرقي خليج اإلسكندرونة تشرف على سهل كيليكية – عكسها
ألعن وأشتم –  -9بواسطتي – دهر وزمن طويل دائم –  -10دولة في اميركا الجنوبية
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حلول الشبكة السابقة
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11

أفقيا

 -1كامل األسعد –  -2وهران – بوذا –  -3بم – كديش – بر –  -4نسناس – ّ
أح –  -5ين – القمل
–  -6ألم – باولوس –  -7غاندي – سل –  -8نم – أكل – ملا –  -9وهن – ورق –  -10عمر الزعني

عموديًا

 -1كوبنهاغن –  -2أهمس – ال موم –  -3مر – نيمن – ّهر –  -4الكان – دانا –  -5أندس – بيك
–  -6ا ا – لوز –  -7أبشالوم – رع –  -8سو – حقل – لقن –  -9عذب – موسم –  -10دار السالم

إعداد
نعوم
مسعود

صـحـفــي أم ـيــركــي ( )1974-1889إكـتـســب ش ـهــرة عــاملـيــة بــوصـفــه كاتبًا
سياسيًا وفيلسوفًا .قام لفترة طويلة بكتابة عمود في جريدة نيويورك
هيرالد تريبيون
 = 3+2+1+11عطاء ■  = 5+4+7+6وحدة قياس السوائل ■ 10+9+1+8
= ماركة ألبسة رياضية

حل الشبكة الماضية :جلبهار ممتاز

