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 ستراتيجية تقوي الصف الفمسطينيس لمراجعة سياسية شاممة لمخروج بامشعل يدعو عبا .0
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، األستاذ خالد مشعؿ، أف تحرير األراضي الفمسطينية يتـ : طيراف

لفمسطينية، محذًرا مف تأثير طمب عضوية فمسطيف عمى الحقوؽ أواًل، ثـ يتـ البحث عف إعالف الدولة ا
 والثوابت الفمسطينية. 

ودعا مشعؿ في كممٍة لو أماـ المؤتمر الدولي لدعـ االنتفاضة الفمسطينية في العاصمة اإليرانية طيراف، 
شاممٍة  (، رئيس السمطة محمود عباس إلى "لقاٍء وطنيٍّ ييدؼ إلى مراجعة سياسيةٍ 01-0صباح السبت )

والخروج باستراتيجية تقوي الصؼ الفمسطيني، وتجعمو صمًبا في مواجية التحديات المستقبمية"، مثمًنا الموقؼ 
 الذي أبداه عباس في وجو الضغوط األمريكية. 

وأشار مشعؿ إلى أف ما يحدث في فمسطيف مف استيطاٍف واعتداءاٍت وانتياكاٍت يدعو الستمرار المقاومة، 
تمسؾ حركتو بذلؾ الخيار السترداد الحقوؽ وتحرير كافة األراضي الفمسطينية مف االحتالؿ مشّدًدا عمى 
 الصييوني. 

وضمف حديثو، دعا رئيس المكتب السياسي، الحكاـ العرب الذيف يقفوف مع حركتو في خندؽ المقاومة إلى 
مع الشعوب التي تطالب  انتياج الخيار السياسي في التعامؿ مع شعوبيـ المطالبة بالحرية. وتابع "نحف

 بالحرية والقضاء عمى الفساد"، مبدًيا أسفو عمى الدماء التي سالت في ىذه الثورات المباركة، حسب وصفو. 
ويشارؾ في المؤتمر الذي بدأ أعمالو صباح السبت، تحت شعار "فمسطيف وطٌف لمفمسطينييف" في العاصمة 

 مف الشخصيات العربية واإلسالمية.  دولة، باإلضافة إلى العشرات 01طيراف، أكثر مف 
 0/01/2100المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 : أطفال فمسطين ىم السند الحقيقي نحو إقامة دولتنا المستقمةعباس .2

ىاتؼ الرئيس محمود عباس، امس، الوزير األوؿ التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي، ووضعو  :راـ اهلل
إلى األمـ المتحدة، واألجواء السائدة في مجمس األمف الدولي حوؿ  في صورة طمب انضماـ دولة فمسطيف

التونسي، والتي اختمط  -بحث طمب العضوية.وأكد الرئيس، في االتصاؿ الياتفي، وحدة النضاؿ الفمسطيني
، حينما أغارت الطائرات 5891فييا دـ الشعبيف في غارة حماـ الشط في األوؿ مف تشريف األوؿ عاـ 

 عمى مقر الرئيس الشييد ياسر عرفات في حماـ الشط في ضاحية تونس الجنوبية.اإلسرائيمية 
مف جية ثانية، أكد عباس، أف أطفاؿ فمسطيف ىـ السند الحقيقي واألمؿ المتجدد نحو إقامة دولتنا المستقمة 

القيادة وأشاد ، خالؿ زيارتو لمفعاليات التي أقاميا أطفاؿ فمسطيف لدعـ جيود  وعاصمتيا القدس الشريؼ.
الفمسطينية في األمـ المتحدة مف اجؿ نيؿ عضوية دولة فمسطيف الكاممة، في مدينة راـ اهلل ظير امس، 

  بدعـ أطفاؿ فمسطيف ليكوف ليـ دولة كباقي أطفاؿ العالـ حرة ومستقمة وديمقراطية.
 2/01/2100الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 التوجو لمجمس األمنيوفد عريقات لمقاىرة لمتنسيق بما يخص  عباس .2

قاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات إف لدينا تنسيقا دائما مع : القاىرة
مصر بما يخص التوجو لمجمس األمف، وأشار إلى أف الرئيس محمود عباس أرسمو لمقاىرة بيدؼ وضع 

لفمسطيني لألمـ المتحدة، لممطالبة بفمسطيف األشقاء المصرييف بصورة االتصاالت الجارية لدعـ التوجو ا
وأضاؼ عريقات في تصريحات لمصحفييف لدى وصولو القاىرة،  دولة كاممة العضوية في المنظمة الدولية.
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امس، أنو سيمتقي خالؿ زيارتو مع وزير خارجية مصر محمد كامؿ عمرو، واألميف العاـ لجامعة الدوؿ 
 العربية نبيؿ العربي.

فد مف الرئيس محمود عباس إلطالع األشقاء في مصر عمى آخر المستجدات بيننا والجانب وتابع إنو 'مو 
 «.األميركي فيما يتعمؽ بالتوجو إلى مجمس األمف، لممطالبة بفمسطيف دولة كاممة العضوية في األمـ المتحدة

حيث إننا نعمؿ ىذه الزيارة ىي جزء ال يتجزأ مف عممنا اليومي والمنتظـ مع األشقاء في مصر، »واضاؼ 
وقاؿ عضو المجنة التنفيذية إنو سيبحث مع أميف عاـ «. خطوة بخطوة مع مصر في كؿ صغيرة وكبيرة
 جامعة الدوؿ العربية الخطوات المقبمة مستقبال.

وحوؿ إذا ما رفض طمب فمسطيف في مجمس األمف، قاؿ عريقات 'نحف نسعى اآلف بكؿ جيد ممكف إلقناع 
الح دولة فمسطيف، والتصويت لمسالـ، والتصويت لمدولتيف، وىو الرد الوحيد عمى دوؿ العالـ بالتصويت لص

 اإلجراءات العبثية اإلسرائيمية المتمثمة في بناء المستوطنات واالمالءات'.
 2/01/2100الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ضرورة تجميد االستيطان إلىلإلشارة بشكل واضح  "الرباعية"شعث يدعو  .4

دعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. نبيؿ شعث امس، : ب ؼ ا - منتصر حمداف -راـ اهلل 
المجنة الرباعية الدولية الى االشارة بشكؿ واضح الى ضرورة تجميد االستيطاف االسرائيمي قبؿ استئناؼ 

افقتو العمنية عمى المفاوضات مع اسرائيؿ، كما طالب بأف يعمف رئيس الحكومة االسرائيمية بنياميف نتنياىو مو 
ووجو شعث في مؤتمر صحفي عقده براـ اهلل انتقادات الذعة الى الموفد الخاص  بياف الرباعية بيذا الصدد.

 لمجنة الرباعية توني بمير متيما اياه باالنحياز الى الجانب االسرائيمي.
ف شعث يشير بذلؾ الى بياف وكا«. لف نقبؿ بالبياف ما داـ نتنياىو لـ يوافؽ عمنا عميو وعمى تفسيره»وقاؿ 

لمرباعية صدر في الثالث والعشريف مف ايموؿ يقترح استئناؼ مفاوضات السالـ بيف الطرفيف لموصوؿ الى 
 .2152اتفاؽ نيائي بنياية العاـ 

وحدة سكنية )في حي جيمو  5511عمى الرباعية اف توضح، بعدما اعمف نتنياىو العـز عمى بناء »واضاؼ 
قدس الشرقية(، ما تقصده باشارتيا الى المرجعيات، وبعدىا نريد مف نتنياىو اف يقوؿ انو االستيطاني في ال

 «.يوافؽ عمييا
لف نعود الى المفاوضات قبؿ وقؼ كامؿ لالستيطاف، ومف الطبيعي ايضا اف يكوف ىناؾ وقؼ »وتابع 

واجبات الطرفيف »الى  واعتبر شعث اف اشارة الرباعية في بيانيا«. كامؿ لمعنؼ وقبوؿ واضح بالمرجعيات
الفمسطيني واالسرائيمي الواردة في خريطة الطريؽ وحثيما عمى تجنب االعماؿ االستفزازية تشكؿ نداء 

 «.واضحا لوقؼ كامؿ لالستيطاف بكؿ اشكالو
لف نقوـ بما اقترحو بمير مف قبؿ عندما قاؿ لنا :لديكـ تفسيركـ ولدييـ تفسيرىـ وعميكما اف »واضاؼ 

قمت اخيرا »وتابع شعث مياجما بمير «. اقشة التفسيريف، ألف ىذا االمر سيستغرؽ عشريف عاماتتفاوضا لمن
في نيويورؾ انو يتكمـ احيانا وكأنو دبموماسي اسرائيمي وىو امر صحيح. ىمو االساسي عدـ ازعاج 

 .«االسرائيمييف لذلؾ يكتفي بالتسويؽ لمشاريعيـ وىذا ما يجعمو قميؿ الفائدة بالنسبة الينا
واضاؼ شعث ردا عمى سؤاؿ حوؿ ما اذا كاف الفمسطينيوف عازميف عمى طمب استبداؿ بمير بشخص آخر 

لـ نتقدـ بعد بطمب رسمي الستبدالو. نفضؿ مناقشة االمر مع المجنة الرباعية عندما تسنح لنا فرصة لقاء »
 «.اعضائيا
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 2/01/2100الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 ف وتزوير المنياجقريع يحذر من شرعنة تحري .0
دارة المعارؼ اإلسرائيمية بمواصمة ضغطيا  حذرت دائرة شؤوف القدس، مف قياـ بمدية االحتالؿ اإلسرائيمي وا 
عمى ممثمي األىالي العتماد تعميـ المنياج اإلسرائيمي بدال مف المنياج الفمسطيني بالقوة في مدارس مدينة 

مغمقة في مقر إدارة المعارؼ في القدس بحجة فحص وتعقد مف أجؿ ذلؾ اجتماعات  القدس المحتمة. 
 المنياج الفمسطيني وبحث سبؿ الخروج مف ىذه األزمة. 

وقاؿ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة القدس أحمد قريع، في بياف أصدرتو الدائرة، السبت 
دارة المعارؼ تسعى بشكؿ محموـ ال5-51-2155 نتزاع اعتراؼ مف المجاف :" إف بمدية االحتالؿ وا 

الممثمة لألىالي تحت ما يسمى "بتطوير أساليب التعاوف والتنسيؽ لخدمة سكاف القدس"، وتممس مشاعر 
المواطنيف تجاه التغييرات التي أدخمتيا البمدية عمى المنياج الفمسطيني، إلعطاء الشرعية لتحريفيا وتزويرىا 

ورة وال يمكف االستيانة فيو، مجددا الدعوة إلى ضرورة التوجو لممنياج الفمسطيني، وىو أمر في غاية الخط
 لميونسكو والمنظمات الدولية المختصة، بتوفير الحماية لسكانيا المقدسييف وىويتيـ وحضارتيـ". 

وثمف موقؼ لجاف أولياء أمور الطالب في القدس، الرافض لما قامت بو بمدية االحتالؿ مف تحريؼ وتزوير 
 لفمسطيني. وسرقة لممنياج ا

وقاؿ: إف بمدية االحتالؿ مف خالؿ اجتماعيا مع ممثمي أولياء األمور في القدس أرادت إيصاؿ رسالة 
مفادىا أف السمطة الوطنية ال تكترث بالمقدسييف وأحواليـ، وال ييميا المنياج، وأنيا تفتقر لميزانيات طباعة 

والحرص مف محاوالت سمطات االحتالؿ  الكتب لمطالب المقدسييف، وىو أمر ال بد مف التنبو إليو
االصطياد بالمياه العكرة، األمر الذي يدعونا جميعا لموقوؼ أماـ ىذه اليجمة التي تستيدؼ الوعي 
الفمسطيني المقدسي، في ظؿ أوضاع تعميمية في غاية السوء. وأوضح قريع، أف سمطات االحتالؿ بتزويرىا 

قدسي بحقو بأرضو ووطنو ومقدساتو وبدولة مستقمة عاصمتيا لممناىج تيدؼ إلى كي الوعي الفمسطيني الم
 القدس الشريؼ.

 0/01/2100موقع فمسطين أون الين، 
 

  مميون دوالر عنيا  211السمطة تنّدد بحجب أمريكا  .9
انتقد مساعد لمرئيس الفمسطيني محمود عباس، أمس، تقارير إعالمية تحدثت عف قرار لمكونغرس : د ب أ

مميوف دوالر مساعدات أمريكية إلى السمطة الفمسطينية . وقاؿ نمر حماد  211يؿ األمريكي بوقؼ تحو 
” . عممية ابتزاز سياسي مرفوض“المستشار السياسي لعباس في تصريحات إذاعية، إف قرار الكونغرس 
ى عم” إسرائيؿ“بداًل مف أف يعاقب “وعبر عف غضب القيادة الفمسطينية مف ىذا القرار، مؤكدا أف الكونغرس 

استمرار عمميات االستيطاف، يفرض عقوبات مالية عمى السمطة . واعتبر أف القرار بمثابة مكافأة ؿ 
 ” .إسرائيؿ“

وفي السياؽ ذاتو، قاؿ النائب في المجمس التشريعي عف الجبية الديمقراطية قيس عبد الكريـ إف الدعـ 
ساعدات الخارجية لف تكوف حجرًا عثرة الخارجي لف يكوف سيفًا مسمطًا عمى رقاب الشعب الفمسطيني، والم

ييدؼ إلى “في طريؽ تحقيؽ إقامة الدولة . واعتبر، في بياف، أف قرار وقؼ تحويؿ المساعدات األمريكية 
 ”.     إخضاع الشعب الفمسطيني
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 2/01/2100الخميج، الشارقة، 
 

 بشأن القضية الفمسطينية   األوروبيالزعنون يحيي مواقف االتحاد  .7
رحب رئيس المجمس الوطني الفمسطيني سميـ الزعنوف بتبني البرلماف األوروبي قرارا : اؿ زكارنةكم -عماف 

يؤكد فيو شرعية الطمب الفمسطيني بالعضوية الكاممة في األمـ المتحدة مطالبا في الوقت نفسو الدوؿ 
ي. وأشاد الزعنوف األعضاء في االتحاد األوروبي في مجمس األمف بتبني موقؼ موحد داعـ لمطمب الفمسطين

في تصريح صحفي بموقؼ البرلماف األوروبي وشيادتو لمفمسطينييف بالنجاح والقدرة عمى تنفيذ خطة بناء 
وثمف دور البرلماف األوروبي وموقفو المؤيد لحؽ الشعب الفمسطيني في  الدولة وبناء المؤسسات الفمسطينية.

قامة دولتو المستقمة، مؤكدا أىمية  موقؼ البرلماف األوروبي ودعمو لحؿ الدولتيف عمى تقرير المصير وا 
وكوف القدس عاصمة لدولتيف وعمى أىمية الطمب بالوقؼ التاـ لالستيطاف في الضفة الغربية  5891حدود 

بما فييا القدس. وأشار الزعنوف إلى أف تبني القرار في البرلماف األوروبي بأغمبية كبيرة وبدعـ مف مختمؼ 
ؿ عمى مصداقية البرلماف في التعبير عف رأي الشارع األوروبي المؤيد لمعدؿ والحرية األحزاب الرئيسية يد
 واستقالؿ الشعوب.

بؤرة استيطانية في األراضي الفمسطينية المحتمة  5511ومف جية اخرى اعتبر الزعنوف قرار إسرائيؿ بناء 
نع االستيطاف وتعتبره غير شرعي وباطؿ. انتياكا لكافة القوانيف واالتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية التي تم

وأكد أف استمرار إسرائيؿ في بناء المستوطنات يعتبر تحديا إلرادة المجتمع الدولي وعمال أحادي الجانب 
 سيؤدي إلى إلغاء فكرة حؿ الدولتيف.

 2/01/2100الدستور، عمان، 
 

   2101ل في مميار دوالر الخسائر االقتصادية الفمسطينية الناجمة عن االحتال  9.6 .0
ووزارة االقتصاد الوطني « أريج»في تقرير عممي مشترؾ قدر معيد األبحاث التطبيقية : القدس المحتمة

مميار دوالر وذلؾ في أوؿ حساب عممي ممنيج  99981( بػ2151الفمسطينية الخسائر خالؿ العاـ )
مي لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ لمخسائر االقتصادية الفمسطينية السنوية الناتجة عف االحتالؿ االسرائي

 دوف اف يتـ احتساب الخسائر الفمسطينية في القدس المحتمة المحاصرة بالجدار العنصري. 5891
انو دوف وجود االحتالؿ، سيكوف االقتصاد الفمسطيني أكبر مرتيف مما »وجاء في التقرير الذي نشر امس 

دوف »ورأى التقرير، أنو «. ة مف الناتج المحمي الفمسطينيفي المائ 91ىو عميو اآلف، والخسائر تمؾ تعادؿ 
وجود االحتالؿ بإمكاف السمطة استخداـ الفائض )المبمغ الناجـ عف الخسائر( بشكؿ ينيي االعتماد عمى 
المساعدات الخارجية، ودوف القيود والمنع الذي يمارسو االحتالؿ عمى حرية الوصوؿ لنير األردف والبحر 

قيود المفروضة عمى الوصوؿ لمطبقات الصخرية والمائية في الضفة الغربية، فإف السمطة الميت، ودوف ال
مميار دوالر مف الموارد  592مميار دوالر إضافًيا مف القطاع الزراعي، و 598ستكوف قادرة عمى كسب 

 «.المعدنية
ى استغالؿ الموارد لوال االحتالؿ لألرض الفمسطينية لما كانت إسرائيؿ قادرة عم»واوضح التقرير أنو 

الطبيعية الفمسطينية لصالحيا، فيي تأخذ عشرة أضعاؼ ما تحتاجو مف المياه الجوفية في الضفة الغربية، 
في المائة مف مياه نير األردف، بينما تبمغ قيمة ما يحصمو الفمسطينيوف صفر. ويسيطر  91وما يقارب 

مميوف دوالر.وأوضح  811بمغ قيمتيما السنوية االحتالؿ عمى قطاع التعديف والمحاجر في الضفة والذي ت
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مميار دوالر، والناتجة عف القيود  598الخسائر االقتصادية نتيجة الحصار عمى القطاع بمغت »أف 
مميار دوالر،  599مميار دوالر، ونتيجة القيود عمى الموارد الطبيعية  598االسرائيمية عمى قطاع المياه 

مميوف  299دوالر، ونتيجة القيود االسرائيمية عمى قطاع االستيراد والتصدير مميوف  384والمنافع والتكاليؼ 
مميوف دوالر، وخسائر القطاع السياحي في البحر  593دوالر، ونتيجة القيود عمى حرية الحركة والتنقؿ 

 «.مميوف دوالر 549مميوف دوالر، ونتيجة اقتالع األشجار بمغت الخسائر  534الميت بمغت 
 2/01/2100ان، الدستور، عم

 
 : المساعدات األمريكية لن تكون أداة لممساومة عمى حقوق الشعب المشروعةالنائب عبد الكريم .6

قّمؿ النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني، قيس عبد الكريـ، مف جدوى التيديد األمريكي بقطع : راـ اهلل
و األخيرة إلى األمـ المتحّدة بطمب منحيا المساعدات المالية المقّدمة لمسمطة الفمسطينية، ردًا عمى توجّ 

 العضوية الكاممة فييا.
(، "إف الدعـ 5/51وقاؿ عبد الكريـ، في بياف صحفي تمّقت "قدس برس" نسخة عنو، اليوـ السبت )

ف المساعدات الخارجية لف تكوف حجر  الخارجي لف يكوف سيفًا مسمطًا عمى رقاب الشعب الفمسطيني، وا 
وعاصمتيا  5891ؽ الحمـ الفمسطيني في إقامة الدولة المستقمة عمى حدود حزيراف عاـ عثرة في طريؽ تحقي

 القدس".
وردًا عمى ما ترّدد مف أنباء حوؿ قرار مجمس "الكونغرس" األمريكي حجب مائتي مميوف دوالر مف 

ة ابتزاز المساعدات المقدمة لمسمطة، عّقب النائب الفمسطيني، بأف المساعدات الخارجية "لف تكوف أدا
ومساومة عمى الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني"، وأضاؼ "موقؼ واشنطف ليس بالجديد في ظؿ 

 االنحياز الواضح مف قبؿ اإلدارة األميركية لحكومة االحتالؿ اإلسرائيمي"، كما قاؿ.
 0/01/2100قدس برس، 

 

سالمية وال يحق ألحد التنازل عن أي ش .01  بر منيارمضان شمح: فمسطين أرض عربية وا 
طيراف: أكد األميف العاـ لحركة الجياد اإلسالمي في فمسطيف الدكتور رمضاف عبد اهلل شمح أنو ال يحؽ 
ألحد او منظمة التنازؿ حتى عف شبر واحد مف األراضي الفمسطينية، وشدد عمى أف "الشعب الفمسطيني 

 يريد كامؿ أرضو مف النير إلى البحر". 
المؤتمر الدولي الخامس لدعـ االنتفاضة الفمسطينية المنعقد في طيراف وأوضح شمح، في كممة لو أماـ 

حالًيا، "إف طريؽ الوصوؿ إلى فمسطيف حرة يمر عبر المقاومة والقوة والسالح وليس عبر التسوية 
والتفاوض"، وتساءؿ قائال: "ما ىي قيمة االعتراؼ بالدولة الفمسطينية والفمسطينيوف ال يتمتعوف بالسيادة عمي 

 راضييـ؟". أ
وأشار شمح إلى أف التنازؿ عف األراضي الفمسطينية تحت مفيوـ موازيف القوي الراىنة لف يكوف في صالح 
الفمسطينييف. وحذر مف "استمرار الكياف الصييوني بالعمؿ عمى إنياء القضية الفمسطينية عبر تصفية 

دد عمى "فشؿ إسرائيؿ ووقوعيا عاجال القضية مف خالؿ التفاوض أو اغتياؿ قادة المقاومة وتحجيميا". وش
 أـ آجال بالحفرة التي حفرىا المشروع الصييوني منذ ستيف عاما".
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وأعرب شمح عف أممو في أف تأتي الثورات التي تشيدىا الدوؿ العربية بالنصر إلى القضية الفمسطينية، 
ار، مشيًدا بإنزاؿ الشعب خاصة وأف ىذه الثورات ناتجة عف الصحوة اإلسالمية ومكافحة الظمـ واالستعم

 المصري لمعمـ الصييوني مف سفارتو في القاىرة. 
وشكر شمح إيراف شعًبا وحكومة الستضافة مؤتمر دعـ االنتفاضة الفمسطينية في مثؿ ىذه الظروؼ 

 الحساسة.
 2/01/2100قدس برس، 

 
 حماس تنفي أنباء انتقال قيادتيا لعمان بداًل من دمشق .00

حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، بشكؿ قاطع األنباء التي تروج حوؿ وجود نفت : حاـز الحمو -غزة
ضغط أمريكي وسعودي عمى األردف لنقؿ مقر قيادة حماس إلى عماف بدال مف دمشؽ، وذلؾ في ضوء 

 زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ إلى األردف قبؿ أياـ. 
ـ أف زيارة مشعؿ لألردف جاءت في إطار إنساني وعائمي بحت، وأنو وأكد المتحدث باسـ الحركة فوزي برىو 

ال يمكف تحميؿ ىذه الزيارة أكثر مما تحتمؿ، عمى الرغـ مف أنيا األولى منذ أعواـ طويمة حينما قاـ النظاـ 
 األردني بطرح قيادة الحركة مف عماف. 

ة مغادرة قيادة حماس لدمشؽ، مشددا وبيف برىوـ في حديثو لػ"فمسطيف أوف اليف"، أف أحدا لـ يطرح فكر 
 أيضا عمى أف أيًا مف الدوؿ العربية لـ تعرض استضافة قيادة الحركة في حاؿ قررت مغادرة سوريا. 

ونبو المتحدث باسـ حماس إلى أف حركتو "تتبنى عالقات واضحة ومتوازنة مع األنظمة العربية ومنيا النظاـ 
لتدخؿ في الشئوف الداخمية لمبمداف العربية، و"ىو ما أكسبيا السوري، وتعتمد في ذلؾ عمى مبدأ عدـ ا

 )حماس( حب الجماىير العربية والتفاتيا حوليا" كما قاؿ. 
 0/01/2100فمسطين اون الين، 

 
 حماس تنفي وجود انقسام بين قياداتيا حول "مسعى الدولة" .02

ـ بػػيف قياداتيػػا حػػوؿ تحػػرؾ نفػػت حركػػة حمػػاس عمػػى لسػػاف النػػاطؽ باسػػميا سػػامي أبػػو زىػػري أي انقسػػا :غػػزة
السمطة الفمسطينية تجاه األمـ المتحدة ومجمس األمف الدولي لطمب اعتراؼ أممػي بدولػة فمسػطينية وعضػوية 
كاممة في الجمعية العامة. واسػتنكر أبػو زىػري المعمومػات التػي بثتيػا وسػائؿ إعػالـ أمػس حػوؿ وجػود انقسػاـ 

و "ال أسػػػاس ليػػػذه المعمومػػػات مػػػف الصػػػحة وأف موقػػػؼ فػػػي موقػػػؼ الحركػػػة حػػػوؿ اسػػػتحقاؽ سػػػبتمبر. وأكػػػد أنػػػ
الحركػػة الرسػػمي يتمثػػؿ فػػي التأكيػػد عمػػى أنيػػا خطػػوة منفػػردة وتتضػػمف مخػػاطر عديػػدة، وأنػػو يجػػب أواًل إقامػػة 

 الدولة المستقمة عمى األراضي المحررة وليس إعالف الدولة في ظؿ االحتالؿ.
 2/01/2100الشرق، الدوحة، 

 
 
 

 تداعيات ممارساتو التعسفية ضد األسرى الصييوني حماس: نحّمل االحتالل .02
حمػاس، األسػرى األبطػاؿ فػي سػجوف االحػتالؿ عمػى صػمودىـ وثبػاتيـ ضػد آلػة الػبطش  حّيت حركة: دمشؽ

 الصييونية، مؤكدة أنيا لف تنساىـ وستظؿ وفيًة ليـ حتى تحريرىـ جميًعا. 
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الفمسػػػطيني لمعػػػالـ" نسػػػخة عنػػػو، (، وصػػػؿ "المركػػػز 01-0وحممػػػت الحركػػػة فػػػي بيػػػاف صػػػحفي ليػػػا السػػػبت )
المسؤولية الكاممة عف حياة األسػرى وسػالمتيـ لالحػتالؿ الصػييوني، وأّكػدت أفت "اسػتمرار االحػتالؿ فػي ىػذه 

 الممارسات اإلجرامية لف تكسر مف عزيمتيـ وثباتيـ حتى نيؿ الحرّية الكاممة". 
ية بحػػؽ األسػػرى فػػي سػػجوف االحػػتالؿ، والتػػي وأكػػدت الحركػػة أنيػػا تنظػػر ببػػالغ الخطػػورة لالنتياكػػات الصػػييون

 أدت إلى إضرابيـ عف الطعاـ، داعية الشعب الفمسطيني إلى إعالف التضامف معيـ. 
كمػا دعػػت الحركػة أحػػرار العػالـ والمؤسسػػات والمنظمػات الحقوقيػػة واإلنسػانية كافػػة، إلػى الوقػػوؼ مػع األسػػرى 

 ضدىـ.  ومساندتيـ في محنتيـ، وفضح ممارسات الكياف الصييوني
 0/01/2100المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 مبادرة وطنية لمجنة الوفاق لالنطالق باتفاق المصالحة الفمسطينية .04

أعمف الدكتور اياد السراج رئيس لجنة الوفاؽ الوطني امس عف مبادرة وطنيو لالنطالؽ : القدس المحتمة
قيؽ خطوات عمى األرض. وجاء في باتفاؽ المصالحة بيف حركتي فتح وحماس الى مرحمة متقدمة وتح

المبادرة ثالث خطوات: أوؿ خطوة تتمثؿ باستعادة الوحدة الفمسطينية باعالف حكومة وحدة برئاسة سالـ 
فياض بدوف مناكفات واضاعة وقت ويتزامف مع ذلؾ اعالف االطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 

ؽ عميو. الخطوة الثانية فتتمثؿ باعالف تنفيذ االتفاؽ الفمسطينية وفؽ ما طالبت بو حركة حماس وتـ االتفا
مف فوؽ ارض غزة بحضور الرئيس محمود عباس الى غزة برفقة خالد مشعؿ وعدد مف القادة العرب. 
الخطوة الثالثة فتتمثؿ بمطالبة األمـ المتحدة بوضع الدولة الفمسطينية تحت االنتداب الدولي لحماية األرض 

 وحمايتنا مف أنفسنا وتجييزنا لبناء دولة بالعمـ والحضارة. مف االستيطاف الييودي
 2/6/2100الدستور، عمان، 

 
 ستختمف فمسطينيًا عن النمط السابق" / سبتمبرأيمول 22"مرحمة ما بعد : زكيعباس  .00

أيموؿ  22قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي إف "مرحمة ما بعد : نادية سعد الديف -عماف 
فمسطينيًا عف النمط السابؽ"، الفتًا إلى "أولويات ترتيب البيت الداخمي وتعزيز التضامف الدولي مع  ستختمؼ

 المسعى الفمسطيني في األمـ المتحدة".
وأضاؼ إلى "الغد" مف األراضي المحتمة أف "الرئيس محمود عباس سينطمؽ األسبوع الجاري في جولة 

)دولة غير دائمة العضوية في مجمس األمف( لكسب تأييدىا"  تحممو إلى عدد مف الدوؿ، ومنيا كولومبيا
 الماضي. 22، الذي قدـ في 0690لطمب العضوية الكاممة لمدولة الفمسطينية عمى حدود 

وبموازاة ذلؾ؛ "سيتـ تشكيؿ ورش عمؿ وتنظيـ زيارات وجوالت لتوضيح القضية الفمسطينية أماـ الشعب 
 األميركي، والشعوب األخرى".

أف "الكياف اإلسرائيمي يمر راىنًا في مرحمة احتضار سياسي لعدـ إدراكو المحظة، ويخوض معركة واعتبر 
نما يطالب بحقوقو".  مع شعبو وأصدقائو، بينما الجانب الفمسطيني ليس بمعركة مع أحد وا 

التيديد  واستبعد حدوث تغيير في العالقات الفمسطينية مع اإلدارة األميركية، عمى خمفية موقؼ األخيرة مف
 "بالفيتو" ضد الطمب الفمسطيني، مؤكدًا أف ما أسماه "استحقاؽ أيموؿ" ال رجعة عنو.
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وبيف أف "االتحاد األوروبي أبمغ القيادة الفمسطينية باستمرار دعمو غير المربوط بقراره السياسي، فثقافة 
يؼ أماـ الموبي أوروبا تمنعيا مف اتخاذ قرار بقطع المساعدات، بخالؼ الموقؼ األميركي الضع

 الصييوني".
 2/01/2100الغد، عمان، 

 
 نتنياىو: تصريحات مؤتمر طيران تقوي موقف حكومتي .09

رًدا عمى التصريحات التي صدرت مف  ،قاؿ رئيس وزراء االحتالؿ اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو، مساء السبت
ف حوؿ إبادة دولة )إسرائيؿ( مؤتمر دعـ الشعب الفمسطيني في طيراف: "إف التصريحات الصادرة مف إيرا

وأضاؼ نتنياىو في تصريحو الذي تناقمتو وسائؿ اإلعالـ العبرية: "إف  تقوي موقؼ الحكومة التي أترأسيا". 
حكومتي لدييا موقؼ ثابت وىو الحفاظ عمى أمف )إسرائيؿ( واالعتراؼ بػ)إسرائيؿ( كدولة لكؿ الشعب 

 الييودي". 
 0/01/2100موقع فمسطين أون الين، 

 
 مصدر إسرائيمي يتوّقع عدوانًا عمى لبنان العام المقبل .07

مف شأنيا شف حرب ثالثة عمى لبناف العاـ ” إسرائيؿ“، أمس، أف ”إسرائيمي“أفاد مصدر  القدس المحتمة:
” إسرائيؿ“الصييونية أف ” ىآرتس“المقبؿ في الذكرى الثالثيف لمحرب األولى . وكشؼ تقرير ممحؽ صحيفة 

بناء نظاـ سياسي جديد فيو بقيادة الزعيـ الكتائبي  5892الحرب األولى عمى لبناف سنة تطمعت مف خالؿ 
بشير الجميؿ، وتيجير الفمسطينييف لألردف لتحويمو إلى دولة فمسطينية )خطة الوطف البديؿ(، ويسمموا 

 عمى الضفة الغربية .” اإلسرائيمية“بالسيطرة 
الحقيقي مف وراء الحرب التي شنت بذريعة استيداؼ سفيرىا  أخفوا اليدؼ” إسرائيؿ“وأكد المصدر أف قدة 

في لندف كيدؼ معمف . وأشار إلى أف مجزرة صبرا وشاتيال جاءت متأخرة بعدما خطط ليا أف تحدث في 
مستيؿ الحرب لترىيب الفمسطينييف وتيجيرىـ، وليس بعد لقاء سري جمع رئيس وزراء الكياف في حينو 

 في قاعدة عسكرية في الجميؿ . مناحيـ بيغف وبشير الجميؿ
وأكد أف العدواف عمى لبناف جاء نتيجة تواطؤ بيف بيغف ووزيري الحرب أرئيؿ شاروف، والخارجية اسحؽ 

 شامير وقائد الجيش رفائيؿ إيتاف الذيف يتيميـ التقرير بالفشؿ في فيـ طبيعة لبناف ومعرفة العدو .
إلى حرب ثالثة عمى لبناف العاـ المقبؿ ” إسرائيؿ“أف تبادر  ورّجح أمير أورف المقرب مف المؤسسة العسكرية

منوىًا بأف قائد جيش االحتالؿ الحالي بيني جانتس الذي شارؾ كضابط شاب في حرب لبناف األولى سيجد 
نفسو في الجبية المبنانية مف جديد . ونقؿ عف أحد الجنراالت المركزييف في قيادة الجيش مف دوف ذكر 

 كبيرة جدًا . 2153حتماالت حرب جديدة مع حزب اهلل قبؿ والية جانتس في فبراير/شباط اسمو قولو إف ا
 قتمى وجرحى .” اإلسرائيمييف“وأشار الجنراؿ إلى أف الحرب ستشمؿ عممية برية يسقط خالليا مئات الجنود 

استخباراتية مف ذلؾ إلى منع حالة يتـ فييا استغالؿ معمومات ” إسرائيؿ“وحسب الجنراؿ المذكور تيدؼ 
الغتياؿ حسف نصر اهلل واالنجرار لحرب كرد فعؿ . وضمف تقريره يشير أورف أف المستشار السياسي 

 5815الخاص بالسفارة األمريكية في بيروت روبيرت أوكمي حؿ ضيفًا في عامو األوؿ في لبناف، في ،
ف المحادثة جرت بالفرنسية عمى عضو برلماف لبناني في المنطقة الجبمية بيف عاليو وبيروت . وأضاؼ أ

حوؿ مأدبة عشاء فاخرة انضـ ليا الرئيس المبناني آنذاؾ كميؿ شمعوف وحاشيتو، الفتا إلى أف المقاء احتوى 
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والذي لـ ينتو  5892، لما حدث تورطيا التعيس في لبناف الحقًا في ”إسرائيؿ“عمى درس ميـ لو تعممتو 
 حتى اليوـ .

 2/01/2100الخميج، الشارقة، 
 

 قراقع: األسرى المرضى والمعزولين في سجون االحتالل يخوضون إضرابًا عن الطعام .00
قاؿ عيسى قراقع، وزير شؤوف األسرى والمحرريف في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل، إف األسرى : راـ اهلل

فتوح عف المرضى والمعزوليف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي قّرروا االنضماـ والمشاركة في اإلضراب الم
 الطعاـ احتجاجًا عمى ظروؼ اعتقاليـ واإلجراءات المشّددة المتبعة بحقيـ.

(، أف عشريف أسيرًا فمسطينيًا يقبعوف في العزؿ االنفرادي في 5/51وأكد قراقع، في بياف صدر عنو السبت )
مستشفى  سجوف نفحة وبئر السبع وريموف والرممة وعسقالف، إلى جانب خمسة وعشريف أسيرًا مريضًا في

 سجف الرممة، سيشاركوف باإلضراب المفتوح عف الطعاـ والذي شرع بو األسرى منتصؼ الشير الماضي.
وقاؿ إف العنواف األساسي إلضراب األسرى ىو "إنياء سياسة العزؿ االنفرادي التي تعتبر مف أخطر 

لى أكثر مف عشر سنوات العقوبات وأقساىا في سجوف االحتالؿ، وتتمثؿ بعزؿ األسير مدة مفتوحة وصمت إ
 لبعض األسرى كاألسير حسف سممة وأحمد المغربي ومحمود عيسى"، كما قاؿ.

 0/01/2100قدس برس، 

 
 منظمة حقوقية فمسطينية تدعو العالم إلى إنقاذ األسرى .06

 دعت منظمة حقوقية فمسطينية، نظيراتيا في دوؿ العالـ إلى التدّخؿ العاجؿ وتحمؿ مسؤولياتيا في: راـ اهلل
 توفير الحماية القانونية واإلنسانية لألسرى الفمسطينيييف في سجوف االحتالؿ.

( إف  األسرى داخؿ 5/51وقالت منظمة  "أنصار األسرى"، في بياف صحفي تمقتو "قدس برس" السبت )
اني، سجوف االحتالؿ يعيشوف ظروفا قاسية، منافية ألبسط الحقوؽ اإلنسانية التي كفميا القانوف الدولي اإلنس

إضافة إلى ممارسة كؿ االنتياكات والمضايقات مف قبؿ إدارة السجوف التي تعكر صفو حياتيـ وسحب 
 انجازاتيـ التي اكتسبوىا بالدماء واإلضرابات عمى مر السنيف.

وأكدت "أف إضراب األسرى داخؿ السجوف سوؼ يتواصؿ حتى تحقيؽ مطالبيـ العادلة والمتمثمة في وقؼ 
تاحة فرص التعميـ لمجميع، وتقديـ سياسة العزؿ االن عادة بث المحطات الفضائية التي تـ إيقافيا، وا  فرادي، وا 

العالج الصحي لممرضى، ووقؼ العقوبات الجماعية والفردية، وتحسيف وجبات الطعاـ، والسماح لذوييـ 
 بزياراتيـ".

 0/01/2100قدس برس، 

 
 عن الطعام وتنفرد باألطفال حمدونة: إدارة السجون تستغل انشغال األسرى باإلضراب .21

أكد األسرى فى معتقؿ عوفر لمركز األسرى لمدراسات أف إدارة السجوف أبمغتيـ بنيتيا نقؿ كؿ األسرى  :غزة
أسرى أطفاؿ موزعيف فى معظـ  551عاما مف منطقة جنوب الضفة وعددىـ  59األطفاؿ ما دوف سف 

ا المشروع في األسبوع المقبؿ، وطالب األسرى السجوف وتجميعيـ في قسـ واحد بمعتقؿ عوفر وسيبدأ ىذ
 وحمايتيـ. إلرشادىـبأىمية وجود غرفة لألسرى البالغيف في ىذا القسـ 
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وأكد األسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز األسرى لمدراسات وعضو لجنة األسرى لمقوى الوطنية 
اؿ في السجوف، وتقوـ في ظؿ انشغاؿ بحؽ األطف اإلنسانيواإلسالمية أف إسرائيؿ تنتيؾ القانوف الدولي 

األسرى باإلضراب وتنفرد باألسرى األطفاؿ، وتسعى إلى حرؼ أنظار الكؿ في السجوف وخارجيا إلى ىذا 
 الممؼ.

 2/01/2100الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 نابمس: االحتالل يحاصر قرية عراق بورين ويعمنيا "منطقة عسكرية مغمقة" .20
متطرفوف، ظير أمس، النار في حقوؿ الزيتوف جنوب مدينة نابمس، وىو احدث نابمس: أضـر مستوطنوف 

وقاؿ شيود عياف: "اف  اعتداء يرتكبونو بعد سمسمة اعتداءات شيدتيا المنطقة عمى مدار األياـ الماضية.
ألسنة الميب امتدت الى حقوؿ الزيتوف قرب بمدتي حوارة وعينبوس عمى بعد عدة كيمو مترات جنوب مدينة 

 ابمس .ن
وقد وصمت الى المنطقة سيارات الدفاع المدني لتساعد في اطفاء الحرائؽ، فيما اطمقت نداءات عبر مكبرات 

 صوت المساجد لمتصدي لممستوطنيف والمساعدة في إخماد النيراف المشتعمة.
خماد وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في الدفاع المدني أف "الطواقـ تمكنت مف محا صرة وا 

وبيف التقرير اف "الطواقـ عممت عمى  النيراف التي امتدت وطالت السنة الميب عشرات أشجار الزيتوف".
حصر النيراف في األشجار المحترقة وعزليا وحماية األشجار القريبة والحد مف وصوؿ المسنة النيراف إلييا 

بمدتي عينابوس وحوارة بعد إضراـ النيراف  بعد اعتداء قطعاف المستوطنيف عمى أراضي وأشجار الزيتوف في
 بشكؿ عشوائي فييا".

وأضاؼ التقرير أف "جيش االحتالؿ منع طواقـ الدفاع المدني التي ىرعت مف مركز بوريف لمواقع الحرائؽ 
لمدة تزيد عف ساعة حيث تعاونت طواقـ الدفاع المدني مع طواقـ اإلطفاء في بمدية نابمس عمى إخماد 

 يطرة عمى الحرائؽ".النيراف والس
وقاؿ مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية غساف دغمس: "اف النار التي أشعميا المستوطنوف 

واضاؼ: "اف مستوطنيف مف  في اكثر مف حقؿ اتت عمى عشرات الدونمات، وانيا تمتد مف منطقة ألخرى.
 وؼ عمى مقربة مف المنطقة".مستوطنة )يتسيار( اضرموا النار في الحقوؿ وانيـ قاموا بالوق

 2/9/2100األيام، رام اهلل، 
 

 عامل فمسطيني الشير الماضي  011االحتالل اعتقل أكثر من  .22
قاؿ اتحاد عماؿ فمسطيف، إف سمطات االحتالؿ اعتقمت خالؿ الشير المنصـر )أيموؿ/ سبتمبر(، : راـ اهلل

المحتمة، والذيف يعمموف داخؿ األراضي المحتمة أكثر مف خمسمائة عامٍؿ فمسطينيٍّ مف سكاف الضفة الغربية 
 . 5839عاـ 

وأوضح حيدر إبراىيـ، األميف العاـ التحاد عماؿ فمسطيف، أف ىناؾ "سياسة إسرائيمية منيجية لضرب 
عمالنا"، وقاؿ "إف المئات مف الجنود والشرطة وحرس الحدود طاردوا عماؿ الضفة في مواقع العمؿ مف 

مؿ، واعتقموا العماؿ وسط االعتداءات بالضرب عمى بعضيـ ما أدى إلصابتيـ منشآت ومؤسسات وورش ع
 بجروح". 
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وأضاؼ أف بعض العماؿ أكدوا أف الشرطة وعقب اعتقاليـ في حيفا، أرغمتيـ عمى خمع مالبسيـ بشكٍؿ 
ؾ لمدة كامٍؿ رغـ أنيـ كانوا يعمموف في ورشة عمؿ عمى الطريؽ العاـ، وتعمدوا إىانتيـ واحتجازىـ بعد ذل

 يوميف ثـ محاكمتيـ بغراماٍت باىظٍة. 
عاماًل فمسطينًيا اعتقموا في مدينة العفولة، "حيث اعتقموا لمدة يوميف  41كما أشار إبراىيـ إلى أف حوالي 

دوف طعاـ أو شراب واحتجزوا في غرفٍة قذرٍة ال تصمح لمبشر، ومنعوا مف االتصاؿ مع ذوييـ"، كما نقمت 
ة وثالثيف عاماًل منيـ لمتحقيؽ في مركز "الجممة" العسكري بعدما وجيت ليـ تيًما سمطات االحتالؿ ثالث

 أمنية، كما فرضت عمييـ غرامات باىظة. 
 0/01/2100المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 "ىبة القدس"المئات يحيون في سخنين ذكرى  .22

( أمس في 5839مة عاـ )فمسطينيو المناطؽ المحت 39شارؾ نحو ألفيف مف عرب الػ  :أ ؼ ب -سخنيف 
التي قتؿ خالليا « يـو القدس واألقصى»عامًا عمى ىبة  55قرية سخنيف في الجميؿ في إحياء ذكرى مرور 

فمسطينيًا برصاص الشرطة اإلسرائيمية. ورفعت المسيرة التي ضمت نوابًا ووجياء، أعالمًا فمسطينية،  54
فرانس »، كما قاؿ المنظموف، وأكد مصور «ميياأضرحة الشيداء لوضع أكاليؿ الزىور ع»وبدأت بزيارة 

 «.برس
 2/01/2100الحياة، لندن 

 
  الغربيةاالحتالل يسطو عمى بئر لمغاز في الضفة  .24

اتيـ أىالي قرية رنتيس غرب الواقعة غرب راـ اهلل، سمطات االحتالؿ بسرقة  منتصر حمداف: -راـ اهلل 
باشرت ” إسرائيمية“لفصؿ العنصري، مؤكديف أف شركة الغاز الفمسطيني مف أراضييـ الواقعة خمؼ جدار ا

وأكد  بالغاز .    ” إسرائيؿ“بتشغيؿ بئر لمغاز غرب قريتيـ بعد تعّطؿ األنبوب المصري الذي كاف يزود 
 ػشاكر أبو سميـ ل 91و، 39رئيس المجمس القروي في رنتيس الواقعة عمى الخط الفاصؿ بيف احتاللي 

يب المخطط مف االحتالؿ الذي وضع يده عمى بئر لمغاز الطبيعي في أراض ، تعرض القرية لمن”الخميج“
تعود ممكيتيا لفمسطينييف في القرية . وأشار الى أف األراضي التي يتواجد فييا بئر الغاز تقع في أراض 

لكف سمطات االحتالؿ عمدت الى اقامة جدار الفصؿ العنصري شرؽ األراضي المصادرة  91محتمة عاـ ،
 واجد فييا البئر ما جعميا غرب الجدار .التي يت

 2/01/2100الحياة، لندن 
 
 
 
 

 غزة: اتحاد الموظفين في "االونروا" ييدد بتصعيد احتجاجاتو  .20
ىدد اتحاد الموظفيف العرب في وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "االونروا" بتصعيد : غزة

ضراباتو إذا ما استمرت المنظمة الد ولية في رفض االستجابة لمطالبو ووقؼ اإلجراءات التي احتجاجاتو وا 
 اتخذتيا بحؽ رئيسو والعامميف فيو.
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وأكد االتحاد في بياف لو أف إدارة "االونروا" أغمقت باب الحوار معيـ، مؤكدًا أف كرامة الموظفيف أغمى مف 
فييا الموظفيف ويتوعدىـ وكشؼ أف القائـ بأعماؿ مدير عمميات الوكالة أصدر رسالة جديدة ييدد  رواتبيـ.

في حاؿ القياـ بأي أعماؿ أو أنشطة خارج نطاؽ عمميـ، حتى ولو كاف العمؿ مجتمعي أو خيري، بإنزاؿ 
 أقصى العقوبات عمييـ.

وتساءؿ البياف ىؿ وصؿ االستيتار بالعامميف في وكالة الغوث أف يمنعوا مف مشاركة أبناء شعبيا أالميـ 
لبية الموظفيف سيُتخذ في حقيـ العقوبات مف قبؿ إدارة الوكالة، وسيعيشوف في ومعاناتيـ، مشيرا إلى أف غا

وطالب إدارة  جو مف اإلرىاب الوظيفي والخوؼ عمى المستقبؿ، وستبقى التعميمات سيفًا مسمطًا عمى رقابيـ.
لمفترض "االونروا" اإلجابة عمى الكثير مف األسئمة مف بينيا أيف وصمت نتائج المسوحات التي كاف مف ا

 اإلعالف عنيا منذ أكثر مف شير؟.
 0/01/2100قدس برس،  

 
 2121جل مياه القطاع غير صالحة لمشرب بحمول : رئيس بمدية غزة .29

أكد رئيس بمدية غزة رفيؽ مكي، عمى أف " مشكمة المياه ستكوف أحد أىـ وأخطر : سيد إسماعيؿ - غزة
قادمة، وأنيا ستتفاقـ إلى حد كبير"، داقتا ناقوس المشاكؿ التي ستواجو سكاف قطاع غزة خالؿ السنوات ال

الخطر بقولو إف جؿ مياه القطاع، وبخاصة في مدينة غزة، ستكوف "غير صالحة لمشرب" بعد عشر سنوات 
 فقط مف اآلف. 

وجاءت تصريحات مكي خالؿ افتتاح بمدية غزة، بئريف أحدىما يقع في منطقة تؿ اليوا، حيث أقامت 
مناسبة حضره وفد كويتي مف جمعية الرحمة العالمية الكويتية التي مولت المشروع، واآلخر احتفاال صغيرا بال

بمنطقة معسكر الشاطئ، وذلؾ بيدؼ التخفيؼ مف مشكمة انقطاع المياه عف آالؼ المواطنيف في كمتا 
 المنطقتيف. 

اه حقيقية يواجييا سكاف وأضاؼ رئيس بمدية غزة بالقوؿ:" إننا اليـو نفتتح ىذيف البئريف، في ظؿ أزمة مي
قطاع غزة، حيث إف كمية كبيرة مف مياه القطاع أصبحت غير صالحة لمشرب، مع مياجمة مياه البحر 

 لخزاننا الجوفي مف الماء، بسبب عدـ تعويض مياه الخزاف، مما أدى إلى ارتفاع مموحتيا إلى حد كبير". 
المعنى األوؿ بمشكمة المياه ىو سمطة المياه  رئيس بمدية غزة، رفيؽ مكي في حديث "فمسطيف": قاؿ " إف

بالطبع، إال أف البمدية أخذت عمى عاتقيا أيضا القياـ بدور فعاؿ لحؿ المشكمة ألنيا تستمـز تضافرا في 
الجيود مف مختمؼ الجيات المحمية منو والدولية، ألف المشكمة تتفاقـ يوما بعد يوـ بالنسبة ألكثر مف مميوف 

 ف قطاع غزة، سواء عمى صعيد كمية المياه أو نوعيتيا ". ونصؼ مميوف مف سكا
 0/01/2100موقع فمسطين أون الين، 

 
 

 فيصل الفايز: موقف األردن بقيادة الممك ثابت وممتزم بدعم الفمسطينيين  .27
قاؿ رئيس مجمس النواب فيصؿ الفايز اف موقؼ جاللة الممؾ عبداهلل الثاني مف : محمود قطيشات -السمط

فمسطينية ومف الشعب العربي الفمسطيني ىو الشاىد القوي عمى موقؼ االردف الثابت والممتـز تجاه القضية ال
وأضاؼ اف االردف  الحقوؽ المشروعة لمشعب الفمسطيني الشقيؽ في نضالو مف اجؿ نيؿ حريتو واستقاللو.
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ـ المستقمة عمى كامؿ لـ يتواَف يوما عف نصرة االىؿ في فمسطيف والوقوؼ بكؿ السبؿ مف اجؿ اقامة دولتي
 التراب الوطني الفمسطيني وعاصمتيا القدس الشريؼ.

جاء ذلؾ في كممة ألقاىا الفايز خالؿ رعايتو ميرجاف تالحـ الشعبيف االردني والفمسطيني الذي نظمتو أندية 
 المخيمات الفمسطينية/ االردف في جامعة عماف االىمية أمس ضمف توجياتيا في التأكيد عمى دعـ جيود
جاللة الممؾ عبداهلل الثاني في التصدي لمؤامرة الوطف البديؿ وتأكيد تالحـ الشعبيف الشقيقيف ونضاليما في 

وطالب الفايز االسرة الدولية بزيادة  تحقيؽ اىداؼ الشعب الفمسطيني واقامة دولتو المستقمة عمى ارضو.
ا في االردف نؤيد بقوة ذىاب الفمسطينييف وقاؿ انن. الضغط عمى اسرائيؿ واالنتقاؿ مف االقواؿ الى االفعاؿ

 .الى االمـ المتحدة ومجمس االمف الدولي مف اجؿ اعالف الدولة الفمسطينية المستقمة
 2/01/2100الدستور، عمان،  

 
 ألف حالة في القطاع  22تتعامل مع  00غزة « الميداني العسكري»طواقم  .20

جيودىا مف اجؿ ترجمة وتنفيذ »  01غزة »ري االردني تواصؿ طواقـ المستشفى الميداني العسك: بترا –غزة 
توجييات جاللة الممؾ عبداهلل الثاني في التخفيؼ مف معاناة االىؿ في قطاع غزة مف خالؿ تقديـ الخدمات 

واعمف مدير  الطبية والعالج المجاني لمرضى القطاع بكؿ كفاءة وتميز ورسمة البسمة عمى شفاىـ. 
الدكتور محمد الرواشدة في تصريح لمراسؿ بترا في غزة اف  01ي االردني غزة المستشفى الميداني العسكر 

اجمالي عدد الحاالت التي تعاممت معيا طواقـ المستشفى منذ اقامتو في السادس والعشريف مف كانوف 
الؼ حالة حيث تـ تقديـ مختمؼ الخدمات ليـ سواء التشخيصية  100اكثر مف   2116الثاني عاـ 
 والعالجية.

تعاممت منذ بدء ميمتيا في العشريف مف  01اشار الرواشدة الى اف طواقـ المستشفى الميداني االردني غزة و 
 .الؼ حالة مف خالؿ مختمؼ اقساـ المستشفى 22اب الماضي عمى ارض قطاع غزة الحبيب قرابة 

 2/01/2100الدستور، عمان، 
 

 الدولة الفمسطينية تؤكد دعميا السعي إلقامة« العميا لمدفاع عن حق العودة» .26
أكدت المجنة العميا لمدفاع عف حؽ العودة لالجئيف الفمسطينييف/ االردف دعـ السعي إلقامة الدولة : عماف

الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة، والمتمسكة بحؽ العودة وتقرير المصير وبالثوابت الوطنية الفمسطينية 
 الصييوني والرافضة الستمرار المفاوضات العبثية.االخرى، وعمى رأسيا الحؽ بمقاومة االحتالؿ 

وقالت في بياف أمس "يجمع الالجئوف الفمسطينيوف ومعيـ الشعب العربي الفمسطيني واالمة العربية 
واإلسالمية عمى اف قضيتيـ ىي قضية شعب وأمة ويجمعوف عمى تمسكيـ بحقيـ بالعودة الى مدنيـ وقراىـ 

كؿ مؤامرات التوطيف خارج وطنيـ ويعتبروف اف الوطف ال يباع وال يقدر  وممتمكاتيـ ويرفضوف بؿ يواجيوف
 بثمف".

وأكد البياف أف تضحيات الشعب العربي الفمسطيني ليس مف اجؿ تحرير األرض مف االحتالؿ الصييوني 
فقط بؿ مف اجؿ استعادة حقوؽ الشعب العربي الفمسطيني كاممة غير منقوصة وفي مقدمتيا حقو في العودة 

 تقرير المصير.و 
 2/01/2100الدستور، عمان، 
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 فاعميات حزبية وشعبية تعتصم أمام "الصميب األحمر" تضامنا مع أسرى المعتقالت اإلسرائيمية .21
اعتصػػـ العشػػرات ظيػػر أمػػس أمػػاـ مقػػر المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر فػػي عمػػاف، : غػػادة الشػػي  -عّمػػاف 

يمي، الذيف دخموا يوميـ الرابع في إضػراب "األمعػاء الخاويػة" تضامنًا مع األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائ
 بسجوف االحتالؿ، احتجاجا عمى سوء ظروؼ االعتقاؿ واألسر.

وطالػػب المشػػاركوف فػػي االعتصػػاـ، الػػذي دعػػا إليػػو حػػزب الوحػػدة الشػػعبية ولجنػػة دعػػـ األسػػرى فػػي سػػجوف 
يػػػة ووطنيػػػة، المجتمػػػع الػػػدولي إلػػػى تحمػػػؿ االحػػػتالؿ لمتيػػػار القػػػومي التقػػػدمي بمشػػػاركة فاعميػػػات نقابيػػػة وحزب

مسؤولياتو تجاه ما يعانيو المعتقموف في سجوف االحتالؿ، حيث يتـ عزليـ انفراديا باإلضافة إلى االعتػداءات 
النفسػػية والجسػػدية عمػػييـ بمػػا يخػػالؼ المواثيػػؽ والقػػوانيف الدوليػػة المتعمقػػة باألسػػرى، وبػػاألخص اتفاقيػػة جنيػػؼ 

 .0696الرابعة لمعاـ 
 2/01/2100غد، عمان، ال

 
 ماذا التمويل العربي لالحتجاجات في سوريا بدل دعم الفمسطينيين؟نبيو بري: ل .20

أكد رئيس مجمس النواب نبيو بري أف "المقاومة ستبقى تشكؿ قوة الردع لمنوايا اإلسرائيمية العدوانية، وىي 
الستفراد لبناف والمناطؽ الفمسطينية". تمثؿ حاجة لبنانية لمنع إسرائيؿ مف استغالؿ النظاـ العربي وتفكيكو 

ودعا الى "إطالؽ ديبموماسية تؤكد الدعـ المتواصؿ لمشعب الفمسطيني وقضيتو"، سائاًل "لماذا التمويؿ 
 العربي لالحتجاجات في سوريا بداًل مف دعـ الشعب الفمسطيني؟".

االنتفاضة في قصر المؤتمرات  وقاؿ في كممة ألقاىا في الجمسة األولى مف المؤتمر الدولي الخامس لدعـ
أف "تيويد القدس وتذويب شخصيتيا المركزية ىو  في طيراف أمس: "لمناسبة تشغيؿ محطة بوشير نسأؿ: 

ىدؼ مركزي ليذه السياسة االستيطانية"، مشيرًا الى أف "مساحة المستوطنات زادت الى الضعفيف، عبر 
القرارات الدولية". ولفت الى أف "إسرائيؿ تمجأ في زيادة الوحدات السكنية، وىو األمر الذي يناقض كؿ 

المتوسط الى سياسة "ىي أو ال أحد"، وىي غير منتبية الى أف الدنيا قد تغيرت وأف المبنانييف مثاًل ال يقبموف 
بوضع اليد عمى ثرواتيـ في مياىيـ االقميمية والمناطؽ االقتصادية التي تخصيـ"، مشددًا عمى أف "الواليات 

ة األميركية ىي المسؤولة عف تسميح إسرائيؿ بأظافر الحديد والنار واألسمحة الحديثة". وذكر بأف "كمفة المتحد
المساعدات العسكرية األميركية األخيرة إلسرائيؿ بمغت عشريف مميار دوالر إضافة الى حؽ الفيتو لمصمحتيا 

 ، وىي غير مؤىمة الستحقاقات السالـ".دائمًا"، موضحًا أف "بعض ما تقدـ يؤكد أف إسرائيؿ ال تريد السالـ
وقاؿ: "إف لبناف ال يزاؿ يمثؿ العدو العربي الرئيسي إلسرائيؿ لكونو المنافس المحتمؿ ليا في نظاـ المنطقة 

 االقتصادي. 
 2/01/2100المستقبل، بيروت، 

 
 خامنئي: توجو السمطة إلى األمم المتحّدة ييدف لتقسيم فمسطين وىو "مرفوض تماماً" .22

انتقد مرشد الثورة اإلسالمية في إيراف، آية اهلل خامنئي، توّجو السػمطة الفمسػطينية إلػى األمػـ المتحػدة : رافطي
بطمػػػػب منحيػػػػا العضػػػػوية الكاممػػػػة فػػػػي المنظمػػػػة الدوليػػػػة، معتبػػػػرًا أف ىػػػػذا التحػػػػّرؾ ييػػػػدؼ لتقسػػػػيـ األراضػػػػي 

 الفمسطينية، وفؽ تقديره.
فعاليػات المػؤتمر الػدولي الخػامس لػدعـ االنتفاضػة الفمسػطينية،  ورأى خامنئي، خالؿ كممة ألقاىا لدى افتتػاح

في العاصمة اإليرانية طيراف، أف تحّرؾ السػمطة وتوجييػا إلػى  (، 0/01الذي انطمقت فعالياتو اليـو السبت )



 
 
 

 

 

           00ص                                    2201العدد:                2/01/2100األحد  التاريخ:

، وأضػػاؼ "كػػؿ 0690األمػػـ المتحػػّدة، يعنػػي إنيػػاء حػػؽ العػػودة وحػػؽ الفمسػػطينييف فػػي األراضػػي المحتمّػػة عػػاـ 
ف اإلسػالـ والجيػاد ىمػا المحػرؾ األساسػي لشػعوب المنطقػة مشروع ي يدؼ لتقسيـ فمسطيف مرفػوض تمامػًا، وا 

 لمقاومة الكياف الغاصب".
وطػػرح خػػامنئي خػػالؿ المػػؤتمر، الػػذي يشػػارؾ فيػػو نحػػو سػػبعوف وفػػد برلمػػاني ممثػػؿ عػػف دوؿ مختمفػػة، مبػػادرة 

مسػطيني لتقريػر مصػيره ومصػير دولتػو، قػائاًل إيرانية بشأف القضية الفمسطينية تػنّص عمػى اسػتفتاء الشػعب الف
"إف طيػػراف ال تريػػد رمػػي الييػػود فػػي البحػػر وال حكميػػة األمػػـ المتحػػدة، بػػؿ تقتػػرح اسػػتفتاء الشػػعب الفمسػػطيني 

 لتقرير مصيره بنفسو ولتقرير نظامو الحاكـ كأي شعب آخر"، عمى حد قولو.
ة، ودعػػـ مثػػؿ ىػػذا المشػػروع ىػػو مسػػؤولية البمػػداف وأضػػاؼ "إف إيػػراف ال تتوقػػع أف ترحػػب إسػػرائيؿ بيػػذه المبػػادر 

اإلسػػػالمية التػػػي يتوّجػػػب عمييػػػا فػػػي الوقػػػت الػػػراىف سػػػحب الػػػدعـ الػػػدولي المقػػػّدـ إلسػػػرائيؿ، وقطػػػع عالقاتيػػػا 
 السياسية واالقتصادية مع تؿ أبيب التي تعتبر رمز اإلرىاب الحكومي المنظـ"، عمى حد تعبيره.
 0/6/2100قدس برس، 

 
 ة: مواقف "الكونغرس" باتت "أشد خطراً" من مواقف "الكنيست" نفسوالجامعة العربي .22

أعربػػػػت جامعػػػػة الػػػػدوؿ العربيػػػػة، عػػػػف رفضػػػػيا لمسياسػػػػة التػػػػي تنتيجيػػػػا واشػػػػنطف إزاء الفمسػػػػطينييف  :القػػػػاىرة
 وتحركاتيـ الستصدار قرار اعتراؼ أممي بدولتيـ المستقمة.
العربيػة لشػؤوف فمسػطيف، فػي تصػريحات صػحفية  وقاؿ السفير محمد صبيح، األمػيف العػاـ المسػاعد لمجامعػة

صػػرار فمسػػطيني  أدلػػى بيػػا الميمػػة الماضػػية، "إف قػػرار التوجػػو لمجمػػس األمػػف الػػدولي جػػاء بعػػد إجمػػاع عربػػي وا 
ولػػف نتراجػػع عػػف دعمػػو أبػػدًا"، مشػػيرًا إلػػى أف مواقػػؼ مجمػػس "الكػػونجرس" األمريكػػي باتػػت "أكثػػر خطػػرًا" مػػف 

 سو، حسب تعبيره.مواقؼ "الكنيست" اإلسرائيمي نف
 2/01/2100قدس برس، 

 
 : قطر قدمت دعما كبيرا لمتوجو الفمسطيني في األمم المتحدةالقطري رئيس مجمس الشورى .24

نوه سعادة السػيد محمػد بػف مبػارؾ الخميفػي رئػيس مجمػس الشػورى فػي كممػة ألقاىػا أمػاـ  وكاالت:-قنا-طيراف
الػػذي بػػدأ أعمالػػو فػػي طيػػراف أمػػس إلػػى أف دولػػة قطػػر المػػؤتمر الػػدولي الخػػامس لػػدعـ االنتفاضػػة الفمسػػطينية 

بقيػػادة حضػػرة صػػاحب السػػمو الشػػي  حمػػد بػػف خميفػػة آؿ ثػػاني أميػػر الػػبالد المفػػدى قامػػت بتقػػديـ دعػػـ كبيػػر 
ومؤثر وفعاؿ في توجو القيادة الفمسطينية إلى مجمس األمف واألمػـ المتحػدة لمحصػوؿ عمػى العضػوية الكاممػة 

تقػػـو بيػػا السػػمطة الفمسػػطينية لتحقيػػؽ ىػػذا  لدوليػػة ، وتأييػػد كػػؿ الخطػػوات التػػيلدولػػة فمسػػطيف فػػي المنظمػػة ا
اإلنجاز البالغ األىميػة بالنسػبة لمشػعب الفمسػطيني، مشػيرا إلػى أف سػمو األميػر المفػدى ناشػد فػي كممتػو التػي 

( لمجمعيػػػة العامػػػة جميػػػع الػػػدوؿ األعضػػػاء فػػػي منظمػػػة األمػػػـ المتحػػػدة أف يسػػػتمعوا 99ألقاىػػػا فػػػي الػػػدورة الػػػػ )
مػب الفمسػطينييف المشػروع بدولػة فمسػطينية كاممػة العضػوية فػي المنظمػة أسػوة لصوت الحػؽ وأف يسػتجيبوا لط

بغيػػرىـ مػػف شػػعوب العػػالـ لُيميػػدوا بػػذلؾ السػػبيؿ لتحقيػػؽ السػػالـ فػػي منطقتنػػا . وأكػػد سػػعادة السػػيد محمػػد بػػف 
إال مبارؾ الخميفى رئيس مجمس الشورى أف دولة قطر تؤمف أف السالـ العادؿ والدائـ في المنطقة لف يتحقؽ 

 بانصياع إسرائيؿ إلدرادة المجتمع الدولي والتزاميا بقرارات الشرعية الدولية .
 2/0/2100الشرق، الدوحة، 

 



 
 
 

 

 

           06ص                                    2201العدد:                2/01/2100األحد  التاريخ:

 الكويت: فمسطين قضية العرب المركزية .20
صػػرح رئػػػيس مجمػػس األمػػة الكػػػويتي جاسػػـ الخرافػػػي أمػػس بػػأف بػػػالده تعتبػػر القضػػػية : أحمػػد سػػعيد، وكػػػاالت

المػؤتمر الػدولي الخػامس لػدعـ االنتفاضػة “ف المركزيػة. وقػاؿ الخرافػي أمػاـ الفمسطينية قضية العرب والمسممي
نحف في الكويت أميػرا وحكومػة وشػعبا نعتبػر القضػية الفمسػطينية قضػية “بعد افتتاحو في طيراف ” الفمسطينية

لػة العرب والمسمميف المركزيػة ولػف نػدخر، يومػًا، جيػدًا فػي دعميػا مػف منطمػؽ إيمػاف راسػ  بمشػروعيتيا وعدا
 ”. مطالبيا
إقداـ السمطة الفمسػطينية عمػى خطػوة طمػب االعتػراؼ الػدولي بالدولػة الفمسػطينية فػي األمػـ المتحػدة “وأضاؼ 

 ”. يمثؿ تحواًل كبيرًا عمى طريؽ حؿ القضية الفمسطينية
 2/01/2100االتحاد، أبو ظبي، 

 
 االتحاد األوروبي يؤكد التزامو بدعم السمطة الفمسطينية ماليا  .29

أكد االتحاد األوروبي بمساف مسؤوؿ اإلعالـ واالتصاؿ لديو شادي عثماف التزاـ االتحاد : امد جادح-غزة
األوروبي بمواصمة تقديـ المساعدات المالية لمسمطة والشعب الفمسطيني، مشددا في حديث إلى الغد عمى انو 

 مسطينية.ليس لدى االتحاد نية بحجب أو تعميؽ مساعداتو المالية المقدمة لمسمطة الف
وفي الوقت الذي أعمف فيو االتحاد األوروبي أمس انو سيقدـ غدًا "االثنيف" لمسمطة الفمسطينية مساىمتو 

مميوف يورو لتمويؿ المخصصات االجتماعية التي تقدميا  6.6المالية الثالثة ليذا العاـ التي تبمغ نحو 
 غربية وقطاع غزةالسمطة لدعـ العائالت الفمسطينية األكثر فقرًا في الضفة ال

وجدد عثماف التزاـ االتحاد األوروبي باالستمرار في تقديـ المساعدات المالية والفنية لمسمطة والشعب 
 91الفمسطيني منوىا الى اف االتحاد قدـ عمى مدار االشير الثالثة الماضية "حزيراف وتموز وآب" نحو 

خصصات التقاعد عف األشير المذكورة اضافة مميوف يورو كمساىمة منو لتمكيف السمطة مف دفع رواتب وم
الى قياـ االتحاد خالؿ الفترة ذاتيا بتحويؿ دفعتيف لدعـ متضرري القطاع الخاص في غزة  مف أصحاب 

 المنشآت المختمفة التي تضررت كميا وجزئيا خالؿ الحرب األخيرة عمى غزة.
ىذه المساىمة التي سيتـ تسييرىا عبر آلية وأوضح االتحاد األوروبي في بياف تمقت الغد نسخة منو أف قيمة 

مميوف يورو والحكومة الفنمندية بقيمة  0.6مميوف يورو" ممولة مف قبؿ االتحاد األوروبي بقيمة  6.6بيغاس " 
مميوف يورو وستوجو بالتعاوف مع وزارة الشؤوف االجتماعية في السمطة لدعـ الفمسطينييف األكثر فقرا في 

عائمة فمسطينية مف  11119شكؿ مخصصات نقدية سيستفيد منيا بشكؿ مباشر الضفة وغزة وذلؾ عمى 
الؼ أسرة مف األسر الفقيرة والميمشة التي تستفيد مف البرنامج الوطني لممساعدات النقدية التابع  00ضمف 

 لموزارة ذاتيا.
 2/01/2100الغد، عمان، 

 
 روسيا: الفمسطينيون قد يحصمون عمى "دولة مراقب" .27

روسػػػػيا الػػػػدائـ لػػػػدى األمػػػػـ المتحػػػػدة فيتػػػػالي تشػػػػوركيف أف تقػػػػرر منظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة مػػػػنح  رجػػػػح منػػػػدوب
 الفمسطينييف صفة "دولة مراقب" في ىذه المرحمة وليس العضوية الكاممة. 

وقاؿ تشوركيف في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" الروسية:" ال يتراجػع الفمسػطينيوف عػف التقػدـ إلػى الجمعيػة 
 دولة مراقب"، عاًدا "أف ىذا أكثر واقعية مف العضوية الكاممة"  العامة بطمب وضع



 
 
 

 

 

           21ص                                    2201العدد:                2/01/2100األحد  التاريخ:

وأشار إلى أف الواليات المتحدة ىددت باستخداـ حػؽ الػنقض )الفيتػو( ضػد قبولػو، وأف الفمسػطينييف يمكػف أف 
يطمبػػػوا مػػػف الجمعيػػػة العامػػػة صػػػفة "دولػػػة مراقػػػب" فػػػي حػػػاؿ إذا اسػػػتخدـ أحػػػد أعضػػػاء مجمػػػس األمػػػف الػػػدولي 

وكػػاف مجمػػس األمػػف الػػدولي قػػرر إحالػػة الطمػػب الفمسػػطيني لمجنػػة العضػػوية أو مػػا   الػػنقض.  الػػدائميف حػػؽ
 .01يعرؼ بمجنة الخبراء القانونييف، التي تضـ كافة أعضاء مجمس األمف الدولي الػ

 0/01/2100فمسطين اون الين، 

 
 اإلسرائيمي في القدس فرنسا تأسف الستمرار االستيطان .20

ية الفرنسي آالف جوبيو أمس عف أسؼ بالده الستمرار االستيطاف اإلسرائيمي أعرب وزير الخارج: أ ؼ ب
في القدس الشرقية مما يحوؿ دوف استئناؼ المفاوضات بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف، داعيًا الجانبيف إلى 

 استئناؼ الحوار. 
ردو جنوب غربي فرنسا، وقاؿ جوبيو خالؿ مؤتمر صحفي مشترؾ مع نظيره اإليطالي فرانكو فراتيني في بو 

مسكف إضافي )في القدس الشرقية(، األمر الذي منح  0011آسؼ لمخطوة اإلسرائيمية بإعالف بناء “
ُأريد أف ُأضيؼ تعميقًا ال ُيمـز أحدًا غيري، ألقوؿ إف “وأضاؼ ”. الفمسطينييف ذريعة أو سببًا لرفض التفاوض

 ”. ؽ األوسط( لـ تنجحمبادرة المجنة الرباعية )الدولية لمسالـ في الشر 
ىناؾ موقؼ مشترؾ لألوروبييف مع ىدؼ بالغ الوضوح: دولتاف لشعبيف. ثانيًا، نعتقد أف “وتابع، قائاًل 

 ”. الوضع القائـ خطير لمجميع وينبغي العودة إلى طاولة المفاوضات
؛ في األمـ دولة مراقبة“وصرح جوبيو بأف اقتراح الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي منح فمسطيف وضع 

نعتقد انو يمكف المجوء إلى ىذا االحتماؿ خالؿ األسبوعيف أو “المتحدة وفؽ شروط، ال يزاؿ مطروحًا. وقاؿ 
الثالثة المقبمة قبؿ أف يتخذ مجمس األمف قرارًا في شاف طمب عضوية فمسطيف في األمـ المتحدة . وأضاؼ 

فرنسي ىو اآلتي: فمنحاوؿ القياـ بخطوة في في مواجية تعثر ال مفر منو في مجمس األمف، فالموقؼ ال“
 ” . الجمعية العامة لألمـ المتحدة

 2/01/2100االتحاد، أبو ظبي، 
 

 مسؤول دولي يسعى لمسالم من باب الرياضة .26
أعمػػػف مستشػػػار األمػػػـ المتحػػػدة الخػػػاص لمشػػػؤوف الرياضػػػية األلمػػػاني فيمػػػي ليمكػػػو أمػػػس أنػػػو يسػػػعى  :د ب أ

الفمسطينييف واإلسرائيمييف مف خالؿ اجتماع مػع عممػاء رياضػة مػف الجػانبيف الستئناؼ محادثات السالـ بيف 
ألػف “األلمانية اليػـو األحػد ” كورير-فيسر“في مدينة بريمف األلمانية. وقاؿ ليمكو في عمود تنشره لو صحيفة 

”. ـ؟يكوف رائعًا عندما يوصؼ مثؿ ىذا المقاء بأنو خطوة صغيرة في طريؽ طويؿ لموصوؿ إلػى معاىػدة سػال
وذكر أنو مف المقرر أف يطور اجتمػاع بػريمف خططػًا تػؤدي إلػى نتػائج فػي المحادثػات بػيف المجػاف األولمبيػة 

اجتماعي بيف المسؤوليف الحكومييف -يتعيف أف نحاوؿ بشكؿ واضح إيجاد مستوى سياسي“الوطنية. وأضاؼ 
 ”. يميد الطريؽ لحوار مفتوح

 2/01/2100االتحاد، أبو ظبي، 
 

 .. وانقساماتواإلسرائيمياليائمة عمى طاولة التشريح  "تبذيراتوو"جيش موازنة ال .41



 
 
 

 

 

           20ص                                    2201العدد:                2/01/2100األحد  التاريخ:

أف يصؿ رئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي بيني غانتس في كالمو إلى حد : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
التيديد بأف تقميص الموازنة العسكرية سيؤدي إلى فقداف القدرات العسكرية لجيشو وعودتو إلى ما كاف عميو 

جيشًا ميزوزًا، مشوشًا، غير متدرِّب، ال يمػمؾ قوة »ؿ حرب لبنػػػاف الثانية، والذي وصؼ يوميا بأنو كاف قب
، يعني أف الحممة التي قادىا غانتس ومعو «الموازنة بيػػػف اليجوـ والدفاع وال يحسف التنسيؽ بيف الوحدات

يادة األجيزة العسكرية واألمنية وروجوا خالليا أف وزيرا الدفاع إييود باراؾ، والجبية الداخمية متاف فمنائي، وق
الجيش اإلسرائيمي بات جاىزًا لمواجية كؿ سيناريوات الحرب المتوقعة، بما فييا حرب عمى مختمؼ الجبيات 
في آف... ىي مجرد ترويج إعالمي فارغ. فإما أنيا عممية تخويؼ وترىيب أو يكوف ما قيؿ خالؿ السنتيف 

الجيش اإلسرائيمي وقوة ردعو المستعادة أوىامًا تؤكد ما ورد في التقارير التي سبؽ  األخيرتيف حوؿ قدرات
ونشرىا مراقب الدولة وغيره مف مسؤوليف ومفادىا أف الجيش اإلسرائيمي غير مستعد ألي حرب تتعرض فييا 

 الجبية الداخمية لقصؼ صاروخي مكثؼ.
سرائيؿ بعد إقرار تقميص الموازنة العسكرية بما والسؤاؿ الذي يطرح اليوـ في ظؿ الصراع الذي تشيده إ

يقارب بميوف دوالر في كؿ سنة مف السنوات الخمس المقبمة، بغية صرفيا عمى بنود اقتصادية واجتماعية 
، ىو: ىؿ تيديد غانتس بتجميد منظومات الدفاع «ثورة الخياـ»وصحية يطمبيا مئات ألوؼ المتظاىريف في 

ىي تيديدات حقيقية أـ إنيا وسيمة ترىيب « حيتس»و « العصا السحرية»و « القبة الحديد»الصاروخية 
جديدة ولكف بمستوى أرقى مف تمؾ التي مارسيا العسكريوف واألمنيوف مع كؿ بحث لمموازنة العسكرية؟ فيذه 
المرة وصمت التيديدات إلى حد الحديث عف عدـ القدرة عمى ضماف الدفاع عف السكاف اإلسرائيمييف في 

وقوع حرب. ويرى العسكريوف أف في حاؿ وقوع حرب جديدة في المنطقة فستكوف نتيجة حرب لبناف حاؿ 
 الثانية نعمة لمجيش اإلسرائيمي أماـ نتائج ىذه الحرب.

وكاف غانتس وغيره مف القادة اتخذوا احتياطاتيـ الحتماؿ تقميص موازنة الجيش منذ شيريف عندما أطمقوا ما 
، التي أثاروا خالليا أجواء توتر غير مسبوقة مف خالؿ الترويج لخطر «ر األمنيةحممة سبتمب»سماه البعض 

تعرض إسرائيؿ لتظاىرات عنيفة مف الضفة وغزة ومناطؽ الحدود الشمالية، أي لبناف وسورية، لدى تقديـ 
« مبرحممة سبت»السمطة الفمسطينية مشروع إعالف الدولة الفمسطينية لمتصويت في األمـ المتحدة. وجاءت 

بالتزامف مع التظاىرات االحتجاجية التي خرج بيا مئات آالؼ اإلسرائيمييف يطالبوف بالعدالة االجتماعية، وقد 
اضطرت ىذه التظاىرات المسؤوليف إلى البحث في تغيير سمـ األولويات في الموازنة. وبما أف حصة األسد 

نة الجيش إلى موازنة الرفاه االجتماعي والصحة ىي لمموازنة العسكرية، جاء االقتراح بنقؿ األمواؿ مف مواز 
والتعميـ، وىو ما أثار قمؽ وتخوؼ القيادة العسكرية فاندفعت نحو حممة التخويؼ مف شير أيموؿ )سبتمبر( 
بيدؼ إثارة حاجة الجيش لالستعداد المتواصؿ والدائـ ألي طارئ. وقد احتدـ الخالؼ حوؿ تقميص موازنة 

كاف الجيش األسبؽ، شاؤوؿ موفاز، الداعـ لقرار التقميص، اعتبر تحويؿ الجيش إلى حد أف رئيس أر 
 «.خطوة استراتيجية ال تقؿ عف أي مشروع طموح ألجيزة األمف»موازنات لمصمحة القضايا االجتماعية 

 خطوة استباقية
رية ومع نياية أيموؿ واألوضاع التي سادت وتسود الدوؿ العربية في مقابؿ ترويج التقارير االستخبا

اإلسرائيمية احتماؿ حدوث توتر في المنطقة، رفع الجيش وأجيزة أمنية تابعة لوزارة الدفاع مطمب زيادة 
الموازنة العسكرية، لتكوف تمؾ خطوة استباقية ألي قرار بتقميص الموازنة. وطالبوا بزيادة نحو بميوف ونصؼ 

 دوالر، وىو رقـ قياسي غير مسبوؽ.بميوف  59البميوف دوالر، وبالتالي تصؿ موازنة الجيش إلى نحو 
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وكما ىي العادة في الجيش اإلسرائيمي وقيادتو، ترافؽ مطمب الزيادة مع نشر أجواء تخويؼ لمجميور حوؿ 
لكف ىذه المرة ومع االحتجاجات الشعبية التي شيدتيا إسرائيؿ بسبب تدىور «. أخطار إقميمية حادة»

ضة مطمَب الجيش زيادة موازنتو وبقوة. وألوؿ مرة انضـ األوضاع االجتماعية، ارتفعت األصوات الراف
، «خرؽ دائـ لمموازنة»المصرؼ المركزي في إسرائيؿ إلى ىذه المعارضة، ونشر تقريرًا اتيـ فيو الجيش بػ 

في المئة مف  51مشددًا عمى أف خرؽ موازنة الجيش أصبح ظاىرة متفاقمة في إسرائيؿ، وبمغت نسبة 
«. وىي نسبة ال تصؿ إلييا أي وزارة أو دائرة حكومية، ويجب وضع حد ليا»خيرة، الموازنة في السنة األ

 21بميوف دوالر، أي بزيادة  5393بمغت  2119وبّينت المعطيات أف موازانة الجيش بعد حرب تموز عاـ 
 في المئة عما كانت عميو قبؿ الحرب.

 اإلستراتيجيةغياب 
التي شكمت في أعقاب « ترختينبرغ»مف توصيات لجنة وجاء قرار التقميص في الموازنة العسكرية ض

التظاىرات اإلسرائيمية وأوكمت إلييا ميمة البحث في سبؿ تحسيف األوضاع في إسرائيؿ بما يتجاوب ومطمب 
« الفاجعة»ووصؼ عسكريوف إسرائيميوف القرار بػ «. عدالة اجتماعية»قيادة التظاىرات االحتجاجية وضماف 

بالييف شيقؿ )حوالى بميوف دوالر( في كؿ سنة مف السنوات الخمس المقبمة. وكاف  4 إذ تبمغ قيمة التقميص
التقميص يمس بجاىزية الجيش اإلسرائيمي وقدرتو ويعيدنا »غانتس أوؿ مف رد بغضب عمى القرار بقولو إف 

نشر  ثـ انضـ إليو عسكريوف وأمنيوف ليعمنوا أنيـ سيضطروف إلى وقؼ«. إلى أياـ حرب لبناف الثانية
المضادة لمصواري  « 4حيتس »و « 2حيتس »منظومة القبة الحديد والعصا السحرية ومشروع صواري  

 الباليستية.
ذا ما  ومع تصاعد تيديدات الجيش، احتدـ النقاش اإلسرائيمي حوؿ صدقية مطمبو عدـ تقميص الموازنة وا 

ألصوات التي انتقدت الجيش خجولة كما كاف حقًا في حاجة إلى ىذه الموازنة الضخمة. وىذه المرة لـ تكف ا
وكشفت مدى تبذير المؤسسة العسكرية « محرمات الدولة العبرية»في السابؽ بؿ تجرأت عمى اقتحاـ 

 الموازنَة والفوضى التي تحوؿ دوف كشؼ الحقيقة، كؿ حقيقة تشكيؿ الموازنة العسكرية.
أف موازنة الجيش مضخمة وفي شكؿ كبير  ويرى مدير مركز التطور االجتماعي واالقتصادي دانياؿ دوروف

وخطير، وىو عمى قناعة بأف الجيش ليس فقط ال يحتاج لمموازنة الكبيرة المخصصة لو بؿ يمكنو أف يوفر 
الكثير إذا ما وضع حدًا لمنفقات اإلضافية والتبذير. وفي مناقشتو لمطمب الجيش بعدـ تقميص الموازنة قاؿ: 

ى التبذير. والتبذير يؤدي إلى عدـ النجاح وطبعًا إلى الفساد، والتبذير الموازنة مضخمة وىذا يشجع عم»
«. والفساد صفتاف ال تساعداف عمى النجاح في القياـ بمياـ وال تجعالف المبذريف مقبوليف مف الجميور

وخالفًا لجيات لـ تخؼ قمقيا مف تحذيرات غانتس وعسكرييف نتيجة تقميص الموازنة العسكرية قاؿ دوروف: 
إسرائيؿ في وضع أمنػػػي غيػػػر سيؿ، ىذا صحيح ولكف األىـ أف تكوف المخاطر المحدقة بإسرائيؿ واضحة »

لمغاية وفي ىذه الحالة يتوجب عمى خبراء أمف واستخبارات الرد عمى سؤاؿ كـ مف الجبيات يجب االستعداد 
عمى كؿ حاؿ ال يوجد »أضاؼ: و «. ليا وىؿ ىناؾ حاجة بالفعؿ لشراء عدد أكبر مف الدبابات أو الطائرات

جواب واحد ومتفؽ عميو عمى ىذه األسئمة، ألف عنصر عدـ اليقيف كبير جدًا في ىذه المجاالت. وألف 
أنصار موازانة األمف الكبيرة سيزعموف أنؾ حينما تكوف موجودًا في شرؽ أوسط خطر، فإنو يجدر أف 

 «.فالمسألة مسألة حياة أو موت تخطئ في المبالغة وأال تبقى بال قذائؼ ساعة االمتحاف،
وخاطب دوروف القيادة العسكرية وتيديدات غانتس بتراجع قوة الجيش وعدـ القدرة عمى حماية السكاف 

لنعتبر ىذه االدعاءات صحيحة لكنيا ال تمغي أسئمة ممّحة ومطروحة وال تقؿ أىمية. فحتى لو »بالقوؿ: 
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مة بالحد األدنى مف النجاح، أفال يوجد مكاف لبذؿ جيد أعمى وافقنا عمى أنو ال يمكف إدارة جياز األمف بعا
ال أقصد الدخوؿ في جدؿ في نظـ السالح »وزاد: «. لزيادة نجاح نظـ ثانوية كثيرة تمكف مف زيادة فاعميتيا؟

ىذه أو تمؾ، لكف لنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ خدمات تغذية الجيش. فقد جرب كؿ مف قاـ بالخدمة االحتياطية 
الكبير الذي يصاحب ىذا النشاط الميـ. فيؿ يوجد عند أحد شؾ بأنو توجد مجاالت كثيرة يستطيع التبذير 

الجيش فييا بجيود كبيرة حقًا أف يزيد النجاعة، بدءًا مف خصخصة خدمات مختمفة مرورًا بزيادة فاعمية 
البمبمة والبيروقراطية؟  ترتيبات التقاعد التبذيرية، وحتى مضاعفة عدد القيادات والجنراالت الذيف يضاعفوف

ووصؼ دوروف الجيش بالمصاب بفيروس «. وطبعًا ىناؾ مرتبات التقاعد الضخمة وغيرىا مف أبواب التبذير
إجراء تقميص كبير مف الموازنة يمكنو وحده أف يحّض منظمة محافظة كالجيش »، مؤكدًا أف «البيروقراطية»

فحسب بؿ تحسف نشاطو أيضًا. إف تقميصًا كيذا سيساعد عمى زيادة النجاعة بصورة ال توفر مااًل كثيرًا 
 «.عمى تقميص البيروقراطية المفرطة

وحظي الموقؼ الذي طرحو دوروف بدعـ غير مسبوؽ وتعدى الكاتب عوفر شيمح صراحة دوروف في طرح 
قواؿ المشكمة ليست في أ»القضية بدعوة ضباط الجيش إلى الكؼ عف التيديد والذىاب إلى العمؿ، قائاًل: 

الضباط وفي أنيـ يخيفوننا عبثًا، بؿ بالذات في أنيـ محقوف. ففي دولة غير مستعدة ألف تقرر سمـ أولويات 
أمنيا، كؿ تقميص مف شأنو أف يمس بشيء حيوي. إف أحدًا ال يقرر ما ىو الحيوي وما ليس حيويًا كما أف 

 «.عدـ وجود استراتيجية إسرائيمية أمنية يدفع نحو تضخيـ الموازنة
حكومة إسرائيؿ، مف خالؿ وزير الدفاع، ىي القائد األعمى لمجيش اإلسرائيمي والمسؤولة عف »وتابع شيمح: 

أمف مواطني الدولة. ىي التي ينبغي أف تقرر سمـ األولويات، ليس فقط في إطار الموازنة بؿ وفي أىدافيا 
أو « حيتس»ات دفاعية صرفة، مثؿ أيضًا: ما ىو الميـ في األمف نفسو؟ لماذا سيمس التقميص في منظوم

؟ لعؿ ما ينبغي ىو تقميص المالكات أو التخمي عف مشاريع أخرى؟ لماذا الضابط، وليس «عصا سحرية»
المسؤوؿ عنو المنتخب فوقو ىو الذي يقرر ما إذا كاف سرب الطائرات أىـ مف دبابة جديدة، قدرة استخبارية 

لى  األبد، ما ىو األمف، ال أف يقدـ الجيش سيناريو موقؼ، يتضمف أو تدريبات؟ ينبغي القوؿ، مرة واحدة وا 
في شكؿ طبيعي كؿ تيديد محتمؿ، وبعد ذلؾ يتقرر منو مشروع، ومشروع آخر، ثـ تتقرر وحدة عسكرية 
ووحدة أخرى. فالحكومة تقرر، بعد نقاش معمؽ ما ىي األىداؼ االستراتيجية إلسرائيؿ، وبعد ذلؾ تستخمص 

 «.، وعتاده، ونظريتو القتاليةأىداؼ الجيش: حجمو
في كؿ ما يتعمؽ باألمف، توجد في إسرائيؿ كذبة مزدوجة: الجياز نفسو يتصرؼ »وخمص شيمح إلى القوؿ: 

 «.وكأنو ال توجد مشكمة نقص، إلى أف يصطدـ بالحائط. والمسؤولوف يتصرفوف وكأف الحائط ىو مشكمتو
جاء بعضيا صريحًا وجريئًا، عمى نحو لـ يسبؽ أف مواقؼ الداعميف لمتقميص في موازنة الجيش والتي 

شيدتو ساحة النقاش اإلسرائيمي، استفز كثيريف ممف يدعموف مطمب الجيش ويعتبروف مواجية المخاطر 
المحدقة بإسرائيؿ ىدفًا يجب أف يبقى عمى رأس أولويات الموازنة وقرارات القيادة. وبعض ىؤالء خرجوا 

ضرورة الحفاظ عمى الموازنة العسكرية اإلسرائيمية. وأخذ الحديث عف حرب  بحممة عبر وسائؿ اإلعالـ تؤكد
 2119تبيف في صيؼ »تموز حصة األسد في النقاش اإلسرائيمي. ووفؽ ما قاؿ الكاتب زئيؼ جابوتنسكي، 

مرة أخرى أنو ال توجد وجبات بالمجاف. فقد أعطى سموؾ الجيش اإلسرائيمي في حرب لبناف الثانية لكؿ مف 
ـ ما حدث فيو، إنذار تحذير وجوديًا بما سيحدث إذا استمروا في تقميص موازنة األمف. ثـ انقمبت تركيا يفي

وغيرت تعريؼ إسرائيؿ مف حميفة إلى عدو تقريبًا. وعمى إسرائيؿ اليوـ أف تستعد لتيديد صريح مف أردوغاف 
 «.مؼ مااًل كثيراً بالمس بمصالحيا، وىذا يتطمب االستعداد والتدريبات وطبعًا كؿ ىذا يك
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ولـ يكتِؼ جابوتنسكي بيذا الحد مف التيديد فتطرؽ إلى وضعية إسرائيؿ إزاء إيراف والمتغيرات الحاصمة في 
إمكاف حدوث تغيير بعيد المدى في نظرة مصر إلى إسرائيؿ، »المنطقة، خصوصًا في مصر. وحذر مف 

السالـ المستقر والبارد الذي ساد في حقبة وىذا سبب آخر لزيادة التسمح وفتح أطر جديدة ُأغمقت أياـ 
الرئيس حسني مبارؾ. وىذا يتطمب االستعداد والتدريبات المكثفة إلكماؿ الجدار الحدودي مع مصر، وىو 

يجب عمى جياز األمف أف يستعد »وأضاؼ: «. مشروع يشكؿ الطرؼ األصغر مف جبؿ الجميد في الموازنة
عربية المعادلة في األردف، وسيوجب ىذا أيضًا زيادة عمى موازنة أيضًا إلمكاف أف يغير ربيع الشعوب ال

يشمؿ تيديدات صريحة باإلبادة مف فوؽ منصة »أما التيديد اإليراني، فيذا برأي جابوتنسكي، «. األمف
 «.األمـ المتحدة، وىي تيديدات معززة ببرنامج ذري يتقدـ بسرعة قاتمة

التقميص بمطمب الفحص إذا كانت أصاًل موازنة الدفاع كافية  ورد جابوتنسكي عمى األصوات الداعمة لقرار
واجب ومسؤولية حكومة إسرائيؿ أف تمنع في ىذا الوضع تقميص »لمرد عمى التيديدات التي ذكرىا، وقاؿ: 

موازنة الدفاع. يجب عمى الحكومة أف تكتفي بما يمكف إحرازه مف التغييرات البنيوية المخطط ليا في الجياز 
ي ومنيا زيادة التنافس، مع تشديد الرقابة وزيادة جباية الضرائب مف األجور الكبيرة وزيادة قاعدة االقتصاد

جباية الضرائب بإلغاء التشجيع عمى البطالة بيف الييود المتدينيف إلخراجيـ إلى سوؽ العمؿ وغيرىا مف 
 «.يشالخطوات التي يمكف أف توفر قيمة التقميص المقرر إجراؤىا عمى موازانة الج

وما بيف الداعميف لقرار تقميص الموازنة وحممة التيديد والتخويؼ التي تقودىا القيادة العسكرية، تبقى الحقيقة 
في إسرائيؿ أف ىذه التيديدات إلى جانب سياسة إييود باراؾ المعروفة بإقناع بنياميف نتانياىو بمواقفو ستأتي 

خبير في السياسة العسكرية اإلسرائيمية، سيحافظ الجيش بالنتيجة المطموبة. وكما يتوقع أكثر مف مسؤوؿ و 
عمى موازنتو المقررة مف دوف إجراء أي تقميص. فعمى رغـ ما كشؼ ويكشؼ مف تبذير في الموازنة 

 وبيروقراطية في المؤسسة العسكرية، فإف أحدًا ال يمكنو معرفة حقيقة كؿ ما يدور داخؿ الجيش.
ألمنية مقدمة لخطة تصؿ إلى ذروتيا عندما ينفذ وزير المالية قرار تقميص وتيديدات غانتس وباراؾ والقيادة ا

الموازنة، إذ تتوقؼ التدريبات العسكرية، كما ىدد غانتس، وتصدر األوامر بالتوقؼ عف إنتاج منظومة القبة 
مية الحديد المقرر نشر المزيد منيا عند الحدود الجنوبية والشمالية، وكذلؾ تسقط عف طاولة النقاش عم

« 4حيتس » jpgتطوير منظومتي الدفاع مف الصواري  نتانياىو مترئسًا اجتماعًا لمجمس الوزراء )رويترز(.
التي يتفاخر الجيش بأف خطة تطويرىا بمثابة « ميركافا»وتتوقؼ عممية تطوير دبابة « العصا السحرية»و 

عممية تزويد الدبابات  الذي نجح في ضربيا خالؿ حرب تموز وكذلؾ تتوقؼ« حزب اهلل»رسالة لػ 
بالصواري  المضادة لصواري  كتؼ وغيرىا مف مشاريع تحسيف القدرات العسكرية لمجيش الذي لـ يكف يمر 

 أسبوع إال ويرّوج لممزيد والمزيد منيا.
وعند اتخاذ الجيش قرار وقؼ عممية التطوير ىذه ستصدر التقارير االستخبارية التي تتحدث عف سيناريوات 

يدة يخطط ليا أعداء إسرائيؿ وزيادة المخاطر المحدقة بيا. وقد تصؿ استنتاجات ىذه التقارير ليجمات جد
إلى حد المطالبة برفع حاؿ التأىب في مناطؽ محددة، وعندىا سيعود اإلسرائيميوف ليتفقوا قيادة وشعبًا عمى 

ة العبرية وأمف سكانيا ميدداف ال يمكف المس بيا ومف دونيا كياف الدول« بقرة مقدسة»أف الموازنة العسكرية 
 بالخطر.

 2/01/2100الحياة، لندن 
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 جيمس زغبي
عندما كنت طفاًل في المدرسة االبتدائية الكاثوليكية وعضوًا في كشافة األطفاؿ غالبًا ما كنا ننخرط في 

قناع الناس بالتب رع لمشاريع خيرية تشرؼ عمييا أنشطة خيرية لجمع التبرعات مف خالؿ طرؽ البيوت وا 
الكنيسة، أو المدرسة، أو غيرىما مف المؤسسات، وبانخراطي في ىذا النشاط الخيري تعممت سنة بعد أخرى 
بعض الدروس الميمة المتعمقة بالسموؾ اإلنساني، فقد تعممنا مثاًل أنو يوجد أشخاص أسخياء ال يترددوف في 

نة أخرى مف األشخاص بخالء ويرفضوف التبرع بكؿ بساطة. ولكف التبرع لممشاريع الخيرية فيما ىناؾ عي
بيف مف يعطي مف دوف تردد وبيف مف يقوؿ "ال" ويذىب إلى حاؿ سبيمو، كاف ىناؾ نوع ثالث مف الناس 
يمجأ إلى اختالؽ مختمؼ الحجج والذرائع لمتيرب مف التبرع، مف دوف أف يبدو سيئًا وغير متضامف مع 

ماعي! وكانت إحدى العبارات التي تتكرر عمى ألسنة ىؤالء الناس "لقد أعطيت مسبقًا العمؿ الخيري واالجت
في المكتب"، وىي الجممة التي ال تعني سوى أف الشخص يحاوؿ التيرب مف المساىمة المالية مع الحفاظ 

أف الشخص عمى ماء وجيو أماـ األطفاؿ الذيف طرقوا بيتو! غير أننا في تمؾ السف المبكرة كنا عمى يقيف ب
المعني يختمؽ فقط األعذار الواىية ألف المشاريع الصغيرة التي نجمع ليا الماؿ لـ يكف لدييا مكتب أساسًا 
ليتبرع لو صاحب الجممة. وألف ىذه العبارة كانت رائجة ومتداولة عمى نطاؽ واسع فقد دخمت القاموس 

 ف دوف االضطرار إلى قوؿ "ال" مباشرة.وبدأت تعني التيرب مف شيء ما، أو التنصؿ مف مسؤولية معينة م
والحقيقة أنني استحضرت ىذه الكذبة الصغيرة التي دأبت عمى سماعيا كثيرًا في الطفولة ومعيا مشاعر 
االستيجاف التي كانت تولدىا في نفوسنا وأنا أقرأ لقاء صحفّيًا أجراه نتنياىو، مع صحيفة "جيروزاليـ بوست". 

ا ضغط الصحفي عمى نتنياىو لمجابة عف سؤاؿ عما إذا كاف مستعدًا ففي إحدى لحظات الحوار عندم
لتجميد االستيطاف لمساعدة الفمسطينييف عمى االنخراط في المفاوضات المباشرة، جاء رد رئيس الوزراء 
اإلسرائيمي مقتضبًا وواضحًا بقولو "لقد مررت عمى المكتب مف قبؿ"، وىي العبارة نفسيا التي كنت أسمعيا 

، ثـ سرعاف ما انتابني إحساس مزدوج يجمع أواًل بيف الشعور بالغضب مف محاوالت نتنياىو صغيراً 
المكشوفة التنصؿ مف مسؤولياتو في إفشاؿ السالـ، وثانيًا ألف رجاًل يفتخر بقدراتو الخطابية االستعراضية 

 ؽ والصراحة. سقط في ف  المغة باستخداـ عبارة تدؿ عمى الكذب والنفاؽ أكثر مما تدؿ عمى الصد
وأخيرًا تساءلت مع نفسي عما إذا كاف نتنياىو يعني فعاًل ما يتمفظ بو وكأف لساف حالو يقوؿ "لقد تعودت 
لسنوات طويمة التحايؿ عمى ىذا المطمب المتمثؿ في وقؼ االستيطاف وكنت دائمًا أنجو بفعمتي فال داعي 

وعمى مدار المقاء جادؿ نتنياىو لماذا يواصؿ  اليوـ لتجميد االستيطاف كما لـ يكف لو داع في الماضي".
البناء أينما شاء ووقتما أراد مف دوف أف يزعجو أحد، وىو فعاًل ما قاـ بو مباشرة بعد عودتو "المظفرة" مف 

وحدة سكنية في مستوطنة "جيمو"  5511واشنطف وشعوره المتضخـ بالثقة والمباىاة عندما أعمف بناء 
بالضفة الغربية صادرتيا قوات االحتالؿ اإلسرائيمي. وقد نجح نتنياىو في  الواقعة عمى أرض فمسطينية

افتعاؿ أجواء األزمة في إسرائيؿ قبؿ ذىابو إلى أميركا بتصويره لقرار الفمسطينييف التوجو إلى األمـ المتحدة 
نية كانت لممطالبة بالعضوية الكاممة في المنظمة عمى أنو كارثة حقيقية، والحاؿ أف المساعي الفمسطي

 عادية، فيما ظؿ ىدؼ نتنياىو مف افتعاؿ األزمة ىو الظيور بمظير البطؿ العائد مف نيويورؾ.
والحقيقة أنني أستطيع تخيؿ كيؼ كاف يفكر نتنياىو لدى رجوعو مف أميركا فمعمو كاف يقوؿ لنفسو: ال أحد 

يدت فيو بنسؼ اتفاقات أسمو، وقد بمقدوره إيقاؼ نتنياىو، فخالؿ التسعينيات انُتخبت عمى أساس برنامج تع
واي »نجحت في ذلؾ، وحتى عندما أرغمني الرئيس كمينتوف عمى التوقيع عمى اتفاقية مع الفمسطينييف في 

ىزمتيـ جميعًا ألنني لـ أطبؽ حرفًا واحدًا مما جاء في االتفاقية، وعندما طمب مني كمينتوف وقؼ « ريفر
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خضراء الوحيدة المتبقية بيف بيت لحـ والقدس، تحولت تمؾ التمة إلى البناء في جبؿ أبو غنيـ، وىي التمة ال
غير »ألؼ مستوطف، وفيما كانت أميركا تصؼ المستوطنات بأنيا  59التي تضـ « ىار حوما»مستوطنة 
وربما يضيؼ «! حقائؽ مقبولة»باتت اليـو لدى االثنيف « غير قانونية»واالتحاد األوروبي يعتبرىا « مشروعة
وىو يحادث نفسو متباىّيًا "أما في فترة رئاسة الوزراء الثانية فقد واجيت رئيسًا أميركّيًا جديدًا طالبني نتنياىو 

بتجميد االستيطاف، وبعد فترة مف التردد تظاىرت بالموافقة فيما استمر االستيطاف ومع ذلؾ نجوت بفعمتي، 
في وجو رئيس الواليات المتحدة،  وباستخدامي ألصدقائي في واشنطف وفي الكونجرس تمكنت مف الوقوؼ

فأنا أستفيد مف أجواء االنتخابات األميركية وتممؽ أعضاء الكونجرس وانتقاد الجميورييف ألوباما بأنو يريد 
تعريض إسرائيؿ لمخطر، ولذا فميس أماـ البيت األبيض سوى اإلشادة بي وبسياستي وحتى إذا لـ يكِؼ ذلؾ 

 المتحدة"! أستطيع الحديث بصوت عاؿ في األمـ
فيؿ أشعر بالغيظ مف جيؿ وصفاقة نتنياىو؟ بالقطع أفعؿ، وىؿ أشعر باإلحباط مف أف الرجؿ الذي وصفو 
الرئيس األسبؽ، كمينتوف، قبؿ أسبوع فقط بأنو مسؤوؿ عف "نياية عممية السالـ" يعود إلى عادتو القديمة في 

تالالت السياسة في أميركا إلى درجة نتسامح التسويؼ؟ بالتأكيد نعـ، لكف ما يثيرني أكثر مف ذلؾ ىو اخ
 فييا مع رجؿ امتيف الكذب مثؿ نتنياىو.

 2/01/2100االتحاد، أبو ظبي، 
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  نقوال ناصر
عمى األرجح أف يكوف المكسب الوحيد الذي تحقؽ حتى اآلف مف مسعى الرئيس محمود عباس العتراؼ 

ىو كشؼ األقنعة  5891مسطينية عمى أساس حدود ما قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ األمـ المتحدة بدولة ف
عف حقيقة أف الدوؿ التي كانت مسؤولة في األصؿ عف إقامة دولة المشروع الصييوني في فمسطيف، وىي 

توسعيا الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا وفرنسا، ال تزاؿ ىي ذاتيا المسؤولة عف ضماف بقائيا وحماية 
اإلقميمي باالحتالؿ واالستعمار االستيطاني، والمسؤولة كذلؾ عف وأد أي وليد فمسطيني يكوف نقيضا ليا، 
وىي حقيقة ينبغي أف تستبعد أي رىاف عربي أو إسالمي وبخاصة فمسطيني عمى أي دور ليا مجتمعة أو 

، بعد أف ثبت بالدليؿ القاطع منفردة في أي مسعى إلى حؿ عادؿ سممي أو غير سممي لمقضية الفمسطينية
أنيا ال يمكف أف تكوف وسيطا نزييا محايدا في الصراع العربي مع دولة االحتالؿ اإلسرائيمي. ويحتؿ الرئيس 

 الفرنسي نيكوال ساركوزي مكانة خاصة في ىذا السياؽ. لـ تمؽ ما تستحقو مف سخط فمسطيني وعربي. 
" اإلسرائيمية في العشريف مف أيموؿ / سبتمبر الماضي بأنو فساركوزي الذي وصفو ادار بريمور في "ىآرتس

"الرئيس األكثر صييونية في تاري  الجميورية الخامسة" الفرنسية لـ يمؽ القسط الذي يستحقو مف السخط 
العربي والفمسطيني بخاصة. فيو بمقترحاتو التي أعمنيا في خطابو األخير أماـ الجمعية العامة لألمـ 

يستيتر بطموحات الحد األدنى لمنظمة التحرير ويستخؼ بعباس ومسعاه لدى المنظمة  المتحدة لـ يكف
%( منو قياـ دولة 92األممية، بؿ كاف يستيتر ويستخؼ حتى بموقؼ الشعب الفرنسي ذاتو، الذي يؤيد )
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%( منو خطة عباس العتراؼ األمـ المتحدة 98ويؤيد ) 5891فمسطينية بحدود الرابع مف حزيراف عاـ 
 لة كيذه حسب آخر استطالعات الرأي العاـ الفرنسي. بدو 

لكف مسؤولية االتحاد األوروبي ال تقؿ عف مسؤولية الواليات المتحدة في إجياض مسعى عباس، بؿ تفوقيا. 
فأصوات الدوؿ األعضاء في ىذا االتحاد كافية وقادرة عمى تأميف نصاب الثمثيف في الجمعية العامة لمموافقة 

دولة فمسطيف في األمـ المتحدة، وىذه ىي الطريقة الوحيدة التي يمكف بواسطتيا التغمب عمى طمب عضوية 
 عمى حؽ النقض "الفيتو" الذي تيدد الواليات المتحدة باستخدامو في مجمس األمف الدولي ضد الطمب. 

حاد إلى موقؼ وتحتؿ فرنسا موقعا قياديا في االتحاد األوروبي. وقد اختار ساركوزي أف يقود فرنسا ثـ االت
استحؽ إشادة مصادر في الوفد المرافؽ لرئيس وزراء دولة االحتالؿ اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، إلى 
نيويورؾ لتقوؿ إف "الفمسطينييف تمقوا ضربة كبيرة مف المواقؼ األميركية والفرنسية التي أعمف عنيا يوـ أمس 

امة لألمـ المتحدة"، عمى ذمة "يديعوت أحرونوت" في خطابي أوباما وساركوزي في اجتماعات الجمعية الع
في الثالث والعشريف مف الشير الماضي، التي أضافت باف الموقؼ الفمسطيني "بدا أكثر ضعفا بعد 

 الخطابيف". 
قبؿ يوميف مف خطابي أوباما وساركوزي وصؼ عنواف إخباري في "الشرؽ األوسط" المندنية "الموقؼ 

و "ال يزاؿ غامضا بشكؿ تاـ"، وألف المراقب ال يمكنو أف يصؼ ىذه الصحيفة الفرنسي" مف مسعى عباس بأن
العربية بعدـ االطالع، ال يسعو تفسير "الغموض" الذي استنتجتو اال مف باب الحرص عمى أمؿ في أف 
تستدرؾ الرئاسة الفرنسية الغموض المدروس المضمؿ في مواقفيا كي تفي بما كاف ساركوزي قد وعد بو في 

مة مع "لكسبريس" الفرنسية في أيار / مايو الماضي بأف بالده "سوؼ تتحمؿ مسؤوليتيا بشأف قضية مقاب
االعتراؼ بدولة فمسطيف" في حاؿ فشؿ الجيود الستئناؼ مفاوضات رئاسة منظمة التحرير مع دولة 

ما بوعوده االحتالؿ بانقضاء موسـ الصيؼ، حتى ال يكوف ساركوزي نسخة مكررة مف عدـ وفاء نظيره أوبا
لعباس. فيا ىو الصيؼ قد انقضى، والمفاوضات لـ تستأنؼ، لكف ساركوزي ووزير خارجيتو، آالف جوبيو، 
بدال مف الوفاء بالوعد قد حوال فرنسا إلى نسخة سيئة مف الوعود والمواعيد األميركية الخادعة. لقد رأت 

يسانداف قياـ دولة فمسطيف"، مثؿ أوباما، "الشرؽ األوسط" أف "الغموض" في موقؼ ساركوزي وجوبيو المذيف "
"لكنيما يعارضاف فكرة التصويت عمى خطة عباس في مجمس األمف"، مثمو أيضا، ىو غموض يثير "استياء 

" في القدس المحتمة التي اقتبست الصحيفة منيا قوليا إف 23الشارع الفمسطيني" بحسب مراسمة "فرانس 
مى الموقؼ األوروبي بصورة عامة وعمى الدعـ الفرنسي بشكؿ خاص "الرأي العاـ الفمسطيني يعوؿ كثيرا ع

 في ىذه المسالة، وىو يرى اآلف أف ىذا الدعـ لـ يكف قويا وال كافيا". 
إف اإليحاء بوجود "دعـ" فرنسي، والقوؿ إف ىذا الدعـ "لـ يكف قويا وال كافيا"، يعزز اإليحاء بوجود 

ئات ظالـ عمى الحقيقة، وتعتيـ عمى الموقؼ الفرنسي الحقيقي "غموض" في الموقؼ الفرنسي، وفي ذلؾ افت
الذي يستحؽ السخط والشجب ووقؼ اي رىاف عمى أي موقؼ فرنسي بخاصة أو أوروبي بعامة يمكنو أف 
يؤيد في أي وقت "إقامة دولة فمسطينية" ال تكوف ىي "الضماف األمثؿ ألمف إسرائيؿ" كما قاؿ ساركوزي في 

العامة لألمـ المتحدة في الثاني والعشريف مف الشير الماضي، وىو خطاب ال يقؿ  خطابو أماـ الجمعية
 مدعاة لخيبة األمؿ الفمسطينية والعربية عف خطاب أوباما. 

التي بدأت يوـ األربعاء الماضي سمسمة اجتماعات  -ومف المستيجف حقا أف تضع قيادة منظمة التحرير 
عمى جدوؿ أعماليا "بحث المبادرات  -ح" ولمجنة التنفيذية لممنظمة برئاسة عباس لمجنة المركزية لحركة "فت

السياسية المطروحة الستئناؼ المفاوضات"، واليدؼ منيا جميعيا بما فييا مبادرات ساركوزي واالتحاد 
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األوروبي والمجنة الرباعية الدولية معارضة مسعى عباس لحصوؿ دولة فمسطينية عمى عضوية األمـ 
عادة  منظمة التحرير إلى قفص اتفاقيات أوسمو ومواصمة ارتياف القرار الفمسطيني لممالءات المتحدة وا 

األميركية المنبثقة عنيا. ؼ"القيادة" سوؼ "تدرس بعناية" مقترحات ساركوزي، وسوؼ "تتعامؿ  –اإلسرائيمية 
 د ربو. بأقصى قدر مف االيجابية بشأنيا" كما قاؿ أميف سر المجنة التنفيذية لممنظمة ياسر عب

لقد تجاوزت التطورات "مقترحات ساركوزي" التي تتناقض وتتعارض في إجماليا وفي تفصيميا مع موقؼ 
رئاسة منظمة التحرير، وال يمكف لساركوزي االدعاء بجيمو لموقؼ عباس المعمف بالتوجو أوال إلى مجمس 

سطينية في األمـ المتحدة، فما ىي ألمف ثـ إلى الجمعية العامة سعيا إلى االعتراؼ بعضوية كاممة لدولة فم
"االيجابية" التي يمكف التعامؿ بيا مع رفض ساركوزي الصريح ليذا الموقؼ المعمف، ليقترح كبديؿ يستحؽ 
دعـ فرنسا وأوروبا والرباعية تجاوز عباس لمجمس األمف الدولي والتوجو مباشرة إلى الجمعية العامة لطمب 

يست عضوا في المنظمة األممية بؿ تتمتع فييا بصفة "دولة مراقبة" اعتراؼ بنموذج "فاتيكاني" لدولة ل
فحسب، يعرؼ ساركوزي تماما أف عباس يممؾ تأييد النصؼ زائد واحد مف الدوؿ األعضاء لمحصوؿ عمى 
اعتراؼ كيذا دوف دعـ فرنسا أو غير فرنسا، وليقترح كبديؿ يستحؽ دعـ فرنسا عودة عباس الى دوامة 

ة المباشرة مع دولة االحتالؿ ضمف جدوؿ زمني يستغرؽ عاما يعرؼ ساركوزي تماما أف المفاوضات الثنائي
مصيره لف يكوف أفضؿ مف الجدوؿ الزمني الذي اقترحو نظيره األميركي أوباما قبؿ عاـ وقبؿ عباس بو، 

جورج  والجدوؿ الزمني الذي اقترحو أوباما في مستيؿ عيده وقبؿ عباس بو، والجدوؿ الزمني الذي اقترحو
 5884بوش سمؼ أوباما في أنابوليس وقبؿ عباس بو، والجدوؿ الزمني المقترح في اتفاؽ أوسمو األوؿ عاـ 

والذي قبؿ بو سمؼ عباس الراحؿ ياسر عرفات، مرورا بكؿ الجداوؿ الزمنية التي حددتيا "خريطة الطريؽ" 
ي جديد تعد بو مقترحات ساركوزي وقبمت القيادة المفاوضة لمنظمة التحرير بيا. فأي دعـ وأ 2114عاـ 

 لتستحؽ أي تعامؿ فمسطيني معيا بػ"إيجابية". 
ومف المؤكد أف "مقترحات ساركوزي" ىذه ساىمت مساىمة حاسمة في صياغة بياف "الرباعية" األخير الذي 
كررىا، وىو حقا بياف "تاريخي" يصدر عف لجنة دولية فشمت طواؿ العاـ الجاري في االجتماع ثـ في 

دار أي بياف قبؿ أف يضطرىا مسعى عباس إلى عقد اجتماعات عمى مدار أياـ متوالية في نيويورؾ إص
مؤخرا تمخضت أخيرا عف بياف لـ تتطرؽ "الرباعية" فيو، ولو حتى مرة واحدة، وألوؿ مرة في تاريخيا منذ 

فييا ىو السبب في وقؼ  إنشائيا، إلى أي ذكر لممستعمرات االستيطانية الييودية التي كاف استمرار التوسع
 المفاوضات في المقاـ األوؿ وفي توجو عباس نحو األمـ المتحدة بدال مف االستمرار في الرىاف عمييا.

  01/9/2100موقع فمسطين أون الين،     
   

 حماس .. مصالحة مع النفس والناس  .42
 راكاف المجالي 

اس الى االردف باىتماـ اعالمي واسع في استأثرت زيارة السيد خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحم 
االردف وخارجو، ولقيت ترحيبًا مف كافة االطياؼ السياسية، وكؿ االردنييف عموما الذيف كانوا في الماضي 
 قد تفاجأوا باخراج قيادة حماس مف االردف واغالؽ الباب في وجييا اال في حاالت انسانية استثنائية طارئة.

ية المتعاقبة عمى مدى العشرة اعواـ الماضية اي تفسير أو ايضاح لسبب اقصاء لـ تقدـ الحكومات االردن
حماس مف االردف، والتساؤالت تتجدد في كؿ مرة يتـ فييا فتح الموضوع، وىذه المرة كانت التساؤالت اكثر 

 مف اية مرة مضت لالسباب التالية:
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وال مف بعيد لنظاـ الحكـ في مارست حماس اقصى درجات ضبط النفس، ولـ تتعرض ال مف قريب  -5
االردف، وظمت يدىا ممدودة بال كمؿ، وكانت في كؿ تحالفاتيا وحركتيا السياسية تنأى عف اي مساس 
باالردف او التعرض لو وترد بالكممة الطيبة عمى االصوات النشاز الموتورة التي تياجميا باسـ االردف، 

 واالردف منيا براء.
اي نشاط داخؿ االردف وحتى مف خالؿ حدود االردف مع الكياف  التزمت حماس بعدـ ممارسة -2

الصييوني، وربما وقعت حادثة واحدة الدخاؿ سالح لفمسطيف، وىي واقعة مف عشرات الوقائع لفصائؿ 
فمسطينية عممت عمى تيريب السالح لداخؿ الوطف المحتؿ، وال يخفى انو لو كاف لمقيادة السياسية وجود في 

اف ضبط حركة العناصر التي تتحمس وتجتيد لعمؿ ما ضد العدو مف حدود االردف  عماف، فاف المؤكد
 سيكوف تحت السيطرة اكثر.

بما انو لـ يتـ التصريح باالسباب التي ادت الى اخراج قيادة حماس مف االردف، فاف احد االستنتاجات  -4
ت آنذاؾ بينيا وبيف حماس متفجرة، ىو اف ذلؾ قد تـ ارضاء لمسمطة الوطنية الفمسطينية التي كانت العالقا

اما اليوـ فانو بعد المصالحة بيف السمطة وحماس فاف ىذا المبرر قد سقط، والمؤكد اف االردف اكثر مف 
غيره ىو االقدر عمى اف يعطي لممصالحة الوطنية الفمسطينية ثباتًا ومتانة وصالبة واستمرارية.. وىذه 

 االيجابية لمعمؿ السياسي الفمسطيني في المرحمة القادمة.الوحدة الوطنية ىي ركيزة كؿ الخيارات 
ليس سرًا اف حركة حماس قد ولدت مف رحـ جماعة االخواف المسمميف، وال بد اف نذكر اف النظاـ  -3

الجديد في مصر قد أخذ خاطر الجماعة االـ في مصر فكاف انجاز المصالحة وفتح معبر رفح واالبواب 
س، وكذلؾ التوجو المصري بالوقوؼ عمى مساحة واحدة مف السمطة وحماس، وقد المفتوحة أماـ قيادات حما

كاف لذلؾ انعكاس ايجابي اكيد عمى عالقة الجماعات االسالمية مع النظاـ الجديد مما شكؿ عامؿ استقرار 
 وتوازف ىاـ مصريًا.

الكثر تأثرا بيا، وىو الشعب االردني بكؿ مكوناتو ومنابتو واصولو ىو االقرب لمقضية الفمسطينية وا -1
باالجماع مع فكرة المقاومة والصمود التي تمثميا حماس، حيث لـ يعد اماـ الشعب الفمسطيني مف سبيؿ 
اليوـ غير دمو وروحو لمتصدي لمسياسات العدائية بانكار حقوقو ومحاولة الغاء وجوده.. ولذلؾ فاف 

عودة مسألة مبدئية، كما اف االردنييف مف االردنييف مف اصوؿ فمسطينية يثقوف بأف حماس تعتبر حؽ ال
اصوؿ شرؽ اردنية يعتبروف اف موقؼ حماس الرافض لموطف البديؿ ىو موقؼ مبدئي ايضا، وقد يكوف في 
مجتمعنا بعض الموتوريف او المسيريف الذيف يناصبوف حماس العداء، لكف كؿ االردنييف ما عدا شواذ يروف 

أف غيرىا بؿ اكثر مف غيرىا مف الفصائؿ الوطنية الفمسطينية مناط في حماس رمزية نضالية، وىي شأنيا ش
االمؿ بابقاء جذوة النضاؿ الفمسطيني العربي حية، ولذلؾ فالمصالحة مع حماس ىي مصالحة النفس 

 ومصالحة مع الناس، فاالمر ميـ جدا في المحظة السياسية المتفجرة الراىنة.
مس لحماس، وقد حاولت اف أكوف موضوعيًا، ولو اف االنساف وفي الختاـ، فانني أقر شخصيًا بأنني متح

 في النياية ُيصِدر مف نفسو وعاطفتو. 
 ولمحديث صمة.

 2/01/2100الدستور، عمان، 
 

 قراءة في خطاب الرئيس "باراك نتنياىو"! .44

 روبرت فيسؾ
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جادة كنت ىناؾ عمى طريؽ اآلالـ أتحدث إلى رجؿ فى منتصؼ العمر يرتدى تى شيرت أحمر ويضع س
الصالة تحت ذراعو اليسرى. سألتو عف رؤيتو لخطاب الرئيس األمريكى باراؾ أوباما فإذا بو يبتسـ ابتسامة 

 قمت فى نفسى تخميف صحيح.«.. ماذا تتوقع؟»عريضة كأنو قد فطف إلى ما توقعت أف يرد بو، وقاؿ: 

)المدافع « يس باراؾ نتنياىوالرئ»اإلسرائيمية قد تحدثت ىذا األسبوع عف خطاب « ىاآرتس»كانت صحيفة 
عف إسرائيؿ فى الجمعية العامة لألمـ المتحدة(، حينما قالت إف وزير الخارجية اإلسرائيمى العنصرى ليبرماف 
قاؿ إنو كاف سيوقع عمى خطاب الرئيس األمريكى بكمتا يديو. لقد فكرت مميا فى القدس.. فإف أوباما يسعى 

 نيست اإلسرائيمى.حقا لالنتخابات، ولكف انتخابات الك

لكف ما كاف يدىشؾ فى شوارع القدس ىو الشعور الكئيب بالتسميـ. وكانت الصحؼ اإلسرائيمية قد حذرت 
مف اندالع عنؼ جماعى، لكف الحشود التى ظيرت ألداء صالة الفجر فى المسجد األقصى وضعت 

 ببساطة سجاجيدىا عمى الطريؽ السريع المتاخـ لمبوابة الدمشقية لممسجد.

ولكف أشؾ. ما شاىدتو فى القدس كاف أشبو بما « الفيتو»قد يحركيـ استخداـ الواليات المتحدة لحؽ النقض 
شاىدتو فى العراؽ عقب نشر صور التعذيب فى سجف أبوغريب، حيث كاف األمريكيوف حريصيف عمى أف 

اد فى ىذا اليوـ ولـ تكوف عدد الصور المنشورة محدودة؛ خشية رد فعؿ العراقييف، إال أننى كنت فى بغد
يعبر أحد عف أى شكؿ مف أشكاؿ الغضب االستثنائى. وأدركت عمى الفور أف العراقييف جميعا يعرفوف 

 سجف أبوغريب جيدا، فيـ الذيف تعرضوا لمتعذيب فيو.

 فمف قبؿ شاىد الفمسطينيوف القبوؿ األمريكى لالحتالؿ اإلسرائيمى، أطوؿ احتالؿ فى العالـ، بؿ إنيـ يعرفوف
كؿ شىء عف عذابات ىذا القبوؿ. فالغربيوف وحدىـ ىـ الذيف يشعروف بالرعب مف مشاىد التعذيب والنفاؽ 

 األمريكى إلسرائيؿ.

عاما أف  11الفمسطينيوف تقبموا حتى السيادة اإلسرائيمية عمى صالة الفجر، فال يجوز ألحد أصغر مف 
المسجد. وعمى الحاجز الحديدى، لـ يطمب  يصمى داخؿ ساحات األقصى، وبالتالى يصمى الكثيروف خارج

منى الشرطى حتى بطاقتى الصحفية.. فقط انتفض وسحب الحاجز جانبا بينما طواقـ القنوات التميفزيونية 
تصور الجنود اإلسرائيمييف وبنادقيـ وىرواتيـ وىـ غير مباليف تماما بيذه الكاميرات، وىو أمر يشير بشكؿ 

 إذ إف رجاؿ الشرطة المسمحيف عادة ما يرفضوف الكاميرات. أكبر إلى عدوانيتيـ وتعجرفيـ

أيضا الجدار االسرائيمى اليائؿ والبغيض والذى يشؽ طريقو بصعوبة بيف األراضى والذى يؤذى أعيف كؿ 
سرائيمى يراىا. الغريب أننا كغربييف توقفنا عف الحديث عف ىذا األمر والتنديد بو.  فمسطينى وا 

ى األقصى، حيث كانت الشرطة مستعدة لمعودة وأصحاب المتاجر واألكشاؾ بدأوا انتيت بعد ذلؾ الصالة ف
يفتحوف متاجرىـ. أتت سيدة فمسطينية وبدأت تفترش مالبس أطفاؿ وأحذية بالستيكية عمى طاولتيا، وحينيا 

 أتاىا جندى إسرائيمى يطالبيا بنقؿ صناديقيا ثالثة أقداـ مف الشارع.

األمر »و كاف متمممؿ المزاج، إال أف السيدة العجوز بدأت تصرخ بالعربية: لـ يكف ىناؾ أى سبب يبدو أن
وىى تقصد عمى ما يبدو أف األمر كمو انتيى بالنسبة لمفمسطينييف أو ربما اإلسرائيمييف، ثـ « كمو انتيى

 «.نعـ انتيى كؿ شىء»ضحؾ الجندى وكرر كمماتيا بالعربية: 

ديقيا بينما كانت ىى تصيح أثناء مرور مجموعة مف السياح ثـ ذىب بعد ذلؾ ليعنؼ المرأة ويركؿ صنا
يتابعوف جميعيـ المشيد، ولكنيـ تابعوا السير دوف أف يتدخموا كما لو أف ىذا المشيد البائس ىو جزء 

 طبيعى مف الحياة فى القدس.

   41/8/2155يديعوت أحرونوت، 
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 0/01/2100المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 .. حل يحقق مكاسب الشعبين"إسرائيل" دولة فمسطينية بجوار .40
 دانا موس
وصؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، إلى نيويورؾ في وقت سابؽ مف ىذا األسبوع، وتعيد 

الدفاع عف أناس معرضيف ليجوـ مف جانب ىؤالء المعارضيف لوجود إسرائيؿ مف »لمشعب اإلسرائيمي بػ
مف جانب الحكومة، بات المواطف اإلسرائيمي العادي في حالة مف  ومف التصريحات المقتضبة«. األساس

اليمع متسائال عف الطبيعة الفعمية لمخطر الذي ييدد وجود إسرائيؿ، والذي تنبأ بو نتنياىو بشكؿ مشؤوـ في 
 مبنى األمـ المتحدة.

ة التي مف شأنيا أف غير أنو في ما وراء محاولة تشويو الحقيقة، يسعى نتنياىو إلى عرقمة الخطوة األساسي
 .5891يونيو )حزيراف(  3تنقذ إسرائيؿ؛ وىي االعتراؼ بدولة فمسطينية وفقا لحدود 

الحكومة الحالية تتحدث بصخب عف أف الطمب الفمسطيني المقدـ إلى األمـ المتحدة ييدؼ بشكؿ جزئي إلى 
وجو كثيرا ما كاف يروج لو صرؼ االتجاه العاـ داخؿ المجتمع اإلسرائيمي عف إدراؾ حقيقة أف ىذا ىو ت

المؤلؼ مف أحزاب سياسية مختمفة  -اليسار اإلسرائيمي عمى مدار العقود القميمة الماضية. ويضـ اليسار 
في جعبتو نطاقا مف اآلراء منيا ما ىو صييوني ومنيا ما ىو  -ومشيد بسيط، ولكف فعاؿ، لمجتمع مدني 

عتقاد الذي مفاده أف حؿ الدولتيف وتقسيـ األراضي أمر غير صييوني. وعمى الرغـ مف ذلؾ، فإنو يتبنى اال
رساء نظاـ  ضروري، إذا ما أرادت إسرائيؿ الوفاء بالتزاماتيا بالحفاظ عمى الييود كأغمبية ديموغرافية وا 
ديمقراطي، الذي بموجبو ال يتسيد شعب عمى اآلخر. وبينما أسيمت حكومات تيار اليسار في الماضي 

توطنات، فإنو في السنوات األخيرة اتخذت ىذه المجموعة مف الجماعات اإلسرائيمية بالفعؿ في بناء المس
 المنتمية إلى تيار اليسار خطوات فعالة تيدؼ لمعارضة تمؾ السياسات وثيقة الصمة ببناء المستوطنات.
نقبؿ  وبصفتي منتميا لميسار في المجتمع اإلسرائيمي، أرغب في أف أقوؿ بأعمى صوتي وبكؿ وضوح إننا ال

أساليب نتنياىو المروعة. سيكوف قياـ دولة فمسطينية بجوار إسرائيؿ حال يحقؽ مكاسب لمشعبيف الفمسطيني 
واإلسرائيمي. لقد أضر االحتالؿ طويؿ األمد بإسرائيؿ، إذ ىدد مستقبميا كوطف لمشعب الييودي وقوض 

 نسيج مجتمعيا، يبدو وكأنو قد حاف وقت نياية إسرائيؿ.
ت اآلراء حوؿ إمكانية إحداث العرض الفمسطيني المقدـ لألمـ المتحدة تغييرا حقيقيا ممموسا وبينما انقسم

عمى أرض الواقع، يبدو مف الواضح أف ىذه المحاولة الفمسطينية الستغالؿ المبادرة ىي خطوة مبتكرة تيدؼ 
عاما، لكنيا لـ تبمغ  59إلى القضاء عمى حالة الالمباالة الحالية بشأف المفاوضات، التي قد استمرت لمدة 

 ذروتيا بعد، ممثمة في قياـ دولة فمسطينية مستقمة.
وتبدو سمات المعارضة الحالية مف جانب الحكومة اإلسرائيمية لمبادرة أبو مازف تجسيدا لنوع مف الرياء. 

لساحة بشكؿ أساسي، تعكس المبادرة الفمسطينية تاري  إسرائيؿ ومحاوالتيا تحقيؽ ىدؼ االعتراؼ بيا في ا
. وعمى غرار الشعب الييودي، يعتبر الشعب الفمسطيني شعبا لو ثقافة وتاري ، 5838نفسيا في عاـ 

ويستحؽ أف تكوف لو دولتو الخاصة، وال يجب أف يكوف ىذا بمثابة منحة تتفضؿ بيا إسرائيؿ عمى 
نما ىو حؽ بدييي وطبيعي مخوؿ ليـ.  الفمسطينييف، وا 

نبر الذي تـ تقديـ العرض الفمسطيني إليو، ليس ثمة أي شيء جديد مقترح إضافة إلى ذلؾ، فإنو خالؼ الم
في سياؽ ىذا العرض. المبادرة تطالب األمـ المتحدة بالتركيز عمى الجوانب اإلقميمية لمصراع وفقا لمحدود 
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الممموسة التي تـ، نظريا، االتفاؽ عمييا مف قبؿ الحكومات اإلسرائيمية السابقة. وستتـ مناقشة الجوانب غير 
لمنزاع، جوانبو الشعورية األكثر تعقيدا، مثؿ مستقبؿ القدس ووضع الالجئيف الفمسطينييف، مثمما أوضح 

 عباس في مفاوضات مباشرة. ولف يحؿ العرض المقدـ لألمـ المتحدة محؿ ىذه المفاوضات.
نما، بحسب نتيجة لذلؾ، لـ تكف ىذه المبادرة تيدؼ إلى إظيار إسرائيؿ بشكؿ عاـ في صورة الش يطاف، وا 

كممات عباس، كاف ىدفيا ىو إبطاؿ شرعية االحتالؿ اإلسرائيمي. وىناؾ قدر مف االختالؼ ىنا في موقؼ 
 اليسار اإلسرائيمي، الذي كثيرا ما نظر إلى االحتالؿ اإلسرائيمي باعتباره يفتقر إلى الشرعية.

المتحدة عمى الجدؿ العقيـ الذي مفاده أنيا  تعتمد معارضة نتنياىو المعمنة لمعرض الفمسطيني المقدـ لألمـ
خطوة أحادية الجانب تيدؼ إلى تجنب المفاوضات الثنائية. غير أف اليسار اإلسرائيمي قد قضى العاميف 
الماضييف، المذيف شغؿ فييما نتنياىو منصب رئيس الوزراء، في معارضة مبادراتو العديدة لتوسيع نطاؽ 

كيؿ حقائؽ عمى أرض الواقع حوؿ كيؼ يمكف أف تجري المفاوضات في المستوطنات اإلسرائيمية أو تش
الوقت الذي تستمر فيو الحكومة اإلسرائيمية في توسيع المستعمرات في القدس الشرقية، المخصصة كعاصمة 

 مستقبمية لفمسطيف؟
مي مع مف الواضح لقطاع مسموع مف المجتمع اإلسرائيمي أف نتنياىو ليس جادا بشأف الوصوؿ إلى حؿ سم

دوؿ الجوار. وفي حالة وجود حكومة مختمفة في إسرائيؿ، ألمكف االرتكاز عمى زخـ ىذا التصريح في 
مناقشة القضايا المتبقية مع السمطة الفمسطينية. لكف نتنياىو منشغؿ بتقويض مبادرة أبو مازف؛ األمر الذي 

ف المحتمؿ أف تجد إسرائيؿ شريكا يحمؿ في متنو تبعات خطيرة بالنسبة ألمف إسرائيؿ، نظرا ألنو ليس م
 أكثر استعدادا مف السمطة الفمسطينية.

وبدال مف تأميف مستقبؿ إسرائيؿ، سيتجو نتنياىو لالحتفاظ بدعـ قاعدة تيار اليميف المحمي ويمنع أفيغدور 
دة ليبرماف، وزير خارجية إسرائيؿ المتيور صاحب التوجو العنصري، مف التفوؽ عميو سياسيا. غير أف قاع

 تيار اليميف ال تمثؿ الدولة بأكمميا.
ىناؾ أصوات أخرى تعبر عف رأييا بحرية. وىذه اآلراء تعارض بقوة الخطوات المتيورة مف جانب الكونغرس 
األميركي واليادفة إلى منع تقديـ تمويؿ لمسمطة الفمسطينية، في حالة الموافقة عمى طمبيا باالعتراؼ بدولة 

 فمسطينية.
مقابمة ىذه المبادرة بحالة مف التشاؤـ مثمما فعمت الحكومة، اختار بعض اإلسرائيمييف  لذلؾ، بدال مف

« جماعة مقاتميف مف أجؿ السالـ»االعتراؼ بيذا الحدث مف خالؿ احتفاالت مشتركة. ويشمؿ ىؤالء 
ا اإلسرائيمية، والشعبة اإلسرائيمية مف مجموعة الصوت الواحد. وفي وقت مبكر مف ىذ –الفمسطينية 

األسبوع، نظمت مظاىرات أماـ مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس، مف جانب حزب ميرتس السياسي. في 
الوقت نفسو، مف المقرر تنظيـ مظاىرات يـو الجمعة في التقاطعات المرورية الرئيسية بمختمؼ أنحاء 

سرائيمية، مف خالؿ الدولة. ويتحدث محمموف سياسيوف إسرائيميوف منذ وقت طويؿ في وسائؿ اإلعالـ اإل
أصوات مثؿ تسفي باريؿ تقترح اتخاذ مزيد مف الخطوات لدعـ موقؼ إسرائيؿ أماـ المجتمع الدولي، مثؿ 

 إنشاء سفارات في الضفة الغربية واالعتراؼ بجوازات السفر الفمسطينية.
ؤيد فكرة أف حؿ وتظير استطالعات الرأي بشكؿ دائـ أف االتجاه العاـ السائد في المجتمع اإلسرائيمي ي

 اإلسرائيمي. -الدولتيف ىو السبيؿ إلنياء النزاع الفمسطيني 
ستكوف توصية نتنياىو في األمـ المتحدة ىي إعماء أعيف األغمبية اإلسرائيمية الصامتة عف حقيقة أف طمب 

. وباعتبار االعتراؼ بالدولة الفمسطينية المقدـ لألمـ المتحدة يمكف أف يقترب بيـ مف تحقيؽ تمؾ األمنيات
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