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 33 :كاريكاتير
*** 

 
 بحاجة ليزة عنيفة لوقف تيويدىا لمقدس "إسرائيل": خالل خطبة الجمعة في الخرطوم ىنية 7

لى أكد  سبلمية وا  رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، أف مدينة القدس المحتمة بحاجة إلى وقفة عربية وا 
نسانية جدية، داعيًا ليزة عنيفة لوقؼ إجراءات االحتبلؿ اإلسرائيمي بالمدينة  عبلمية وا  نصرة سياسية وا 

 المقدسة.
عاصمة السودانية الخرطوـ في إطار ، في مسجد النور بال--وقاؿ ىنية خبلؿ خطبة الجمعة 

جولتو التي تشمؿ عدة دوؿ عربية: "إف االحتبلؿ وما يقوـ بو بحاجة إلى ىزة عنيفة لكي توقؼ ىذا الزحؼ 
 نحو القدس واألقصى والضفة الغربية المحتمة".

ى وأضاؼ: "القدس في خطر حقيقي وىذا ليس كبلمًا إعبلميًا"، موضًحا أف االحتبلؿ شارفت خطتو عم
بعاد نوابيا وىدـ المنازؿ وبناء آالؼ الوحدات  االنتياء في عممية التيويد واالستيطاف وتغيير معالـ القدس وا 

 االستيطانية في محاولة إسرائيمية لعزليا عف محيطيا العربي واإلسبلمي.
مقدسة لدعـ وتابع: "االحتبلؿ يريد تغيير المعالـ وتثبيت الوقائع عمى األرض"، مؤكدًا حاجة المدينة ال

 سياسي قوي في المحافؿ الدولية.
وأشار ىنية خبلؿ الخطبة إلى ما يتعرض لو الشعب الفمسطيني مف الحصار اإلسرائيمي المفروض منذ 

 والمؤامرات التي تعرضت ليا حكومتو. سنوات وكذلؾ الحرب التي وقعت أواخر ديسمبر 
 //موقع فمسطين أون الين، 

 
 لى تشكيل لجان شعبية لحماية المساجد من إرىاب المستوطنينإاليباش يدعو  

محمود اليباش الحكومة  حّمؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية الفمسطيني د.: نظير طو القدس المحتمة 
اإلسرائيمية ورئيس وزرائيا بنياميف نتانياىو المسؤولية الكاممة عف اعتداءات المستوطنيف المتطرفيف عمى 

لدينية اإلسبلمية والمسيحية في األرض الفمسطينية، داعيًا في الوقت ذاتو إلى تشكيؿ لجاف المقدسات ا
 شعبية لحماية المساجد مف إرىاب المستوطنيف.

تصريحات اليباش جاءت خبلؿ كممة لو أماـ مؤتمر حماية المساجد مف إرىاب المستوطنيف اإلسرائيمييف 
 والبيرة أوؿ مف أمس، واعتبر وزير األوقاؼ أف حكومة االحتبلؿ الذي نظمتو وزارة األوقاؼ بمحافظة راـ اهلل

ترعى إرىاب المستوطنيف ضد كؿ ما لو عبلقة باليوية العربية الفمسطينية اإلسبلمية والمسيحية، مطالبا 
سبلمي صاـر أماـ ىذا الخطر الذي ييدد مستقبؿ اإلنسانية بأسرىا.  بموقؼ دولي وعربي وا 

تشكيؿ لجاف شعبية في كؿ المحافظات الفمسطينية لمدفاع عف المقدسات في ة وأكد اليباش عمى ضرور 
مواجية ىؤالء اإلرىابييف الذيف يسرقوف ويشوىوف وجو ىذه األرض ويموثوف تعاليـ التوراة التي ترفض 

 ."االعتداء عمى المقدسات، مؤكدا أف التوراة بريئة مف إجراميـ وأيضا اإلنجيؿ والقرآف الكريـ
 //دبي،  البيان،

 
 
 شمال قطاع غزة من فتح كادرا مصادر: األجيزة األمنية تعتقل  
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أمس الجمعة،  اعتقمتأجيزة أمف حماس في قطاع غزة، أفادت مصادر محمية في قطاع غزة أف  :راـ اهلل
النطبلقة شماؿ غزة، وذلؾ لمنع االحتفاؿ بالذكرى السابعة واألربعيف  إقميـكادرا فتحاويا مف قيادات  

 حركة فتح.
 //الغد، عمان، 

 
  وتونس  غزة "داخميتي"بحث التعاون بين  

فتحي حماد، أمس، خبلؿ اتصاؿ ىاتفي مع وزير الداخمية  غزةبحث وزير الداخمية في حكومة : يو بي آي
العريضي وقالت وزارة الداخمية في غزة، إف حماد ىاتؼ  التونسي عمي العريضي، سبؿ التعاوف المشترؾ.

سبؿ التعاوف "وىو قيادي في حركة النيضة اإلسبلمية، وىنأه بالمنصب ونيؿ الحكومة الثقة، وبحث معو 
عمؽ العبلقة بيف الشعبيف الفمسطيني "وأضافت أف العريضي أكد  ."ودعـ القضية والشعب الفمسطيني

 . "والتونسي، ودعـ القضية ووقوؼ حكومتو بجانب الشعب الفمسطيني
 //الشارقة، الخميج، 

  
 الخرطوم إلعالن والدة حزب اإلخوان فرع فمسطينبمجمس شورى حماس يجتمع الشرق األوسط:  

إف قيادة حماس في الداخؿ والخارج تجتمع « الشرؽ األوسط»قاؿ مصدر فمسطيني لػ: الصالح عمي-لندف
وستكوف ىذه الجماعة  ع فمسطيف.في العاصمة السودانية الخرطوـ إلعبلف والدة حزب اإلخواف المسمميف فر 

مستقمة عف جماعة اخواف ببلد الشاـ. وحسب مصدر فمسطيني فاف اسـ حماس سيتبع بفرع جماعة االخواف 
 المسمميف )فمسطيف(.

مف تأكيد أو نفي ىذه المعمومة مف مصادر في حماس التي تعتبر نفسيا « الشرؽ األوسط»ولـ تتمكف 
خواف الموجودة في فمسطيف منذ األربعينات. وكانت حركة اإلخواف موجودة حسب ميثاقيا، امتدادا لحركة اإل

بقيادة الراحؿ كامؿ الشوا. وظمت تعمؿ ىناؾ تحت غطاء المجمع اإلسبلمي  3491في قطاع غزة منذ عاـ 
الذي أسسو الراحؿ الشيخ أحمد ياسيف، إلى أف أنشئت حركة حماس في ديسمبر )كانوف األوؿ( مف عاـ 

 ح الغطاء لمحركة اإلسبلمية إلى جانب حركة الجياد اإلسبلمي.، لتصب3491
عضوا حسب المصدر يعقد اجتماعاتو في  14وحسب ىذا المصدر فإف مجمس شورى حماس المكوف مف 

، حيث استقبؿ الرئيس السوداني عمر البشير الميمة قبؿ الماضية في  ، وفدا مف «بيت الضيافة»الخرطـو
ئيس المكتب السياسي ونائبو موسى أبو مرزوؽ ومحمود الزىار عضو المكتب الحركة برئاسة خالد مشعؿ ر 

سماعيؿ ىنية رئيس الوزراء المقاؿ، وغيرىـ مف أعضاء المكتب السياسي وقيادات  السياسي لمحركة وا 
وبحث البشير، مع وفد حماس الذي تمثمت فيو قيادات الخارج والداخؿ التطورات الفمسطينية  حماس.

 العربي والدولي تجاه القضية الفمسطينية.  وتطورات الوضع
 17/71/1077الشرق األوسط، لندن، 

 
 حماس تدرس عدم التنافس عمى رئاسة السمطة :رتسآى 

أفادت مصادر فمسطينية بأف قيادة حماس تدرس احتماؿ عدـ ترشيح أي مف أعضاء  :القدس المحتمة
بخوض االنتخابات التشريعية المزمع إجراؤىا طبقًا  الحركة في انتخابات رئاسة السمطة الفمسطينية واالكتفاء

التفاؽ المصالحة في أيار القادـ. ونقمت صحيفة )ىأرتس( عف ىذه المصادر أف حماس تخشى مف حالة 
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الضائقة السياسية التي قد تتعرض ليا إذا فاز مرشحيا باالنتخابات الرئاسية اعتقادًا منيا بأف إسرائيؿ قد 
قد تعتقمو. كما تستميـ حماس بقرار اإلخواف المسمميف في مصر عدـ النزوؿ في تقّيد تحركاتو ال بؿ 

 االنتخابات الرئاسية وتركيز جيودىـ عمى البرلماف واألنشطة االجتماعية.
وحسب مصادر في حماس، مع انو لـ يتخذ بعد قرار في قيادة المنظمة في ىذا الشأف ولكف ميؿ اغمبية 

ي عف السباؽ لمرئاسة واالكتفاء باالنتخابات لمبرلماف. وشرح مسؤولوف كبار كبار رجاالت الحركة ىو التخم
في المنظمة بأف انتصار حماس في االنتخابات لمرئاسة سيضع المنظمة في ازمة سياسية داخمية وخارجية 

أال تسمح لمثؿ ىذا الرئيس اف يتصرؼ بحرية بؿ وربما تعتقؿ رئيسا منتخبا  إسرائيؿصعبة ألنو مف شأف 
 ف حماس.م

 17/71/1077الدستور، عمان، 
 
 "المينو"اإلفراج عن المتيم بقتل مرافق قائد الكفاح المسمح لبنان:  

أفرجت الجيات األمنية المبنانية أمس، عف الفمسطيني ع. غ. الذي وجيت إليو تيمة اغتياؿ : محمد صالح
عامر فستؽ، وىو محسوب عمى قائد  أحد مرافقي قائد الكفاح المسمح "المينو" في مخيـ عيف الحموة، ويدعى

المقر العاـ لحركة فتح في لبناف منير المقدح، وذلؾ بعدما أثبتت التحقيقات أنو بريء مف التيـ التي وجيت 
 إليو.

وأكد المقدح أف "إفراج األجيزة المبنانية عف ع. غ.، ىو دليؿ براءة مف السمطة المبنانية تجاه ما كاف قد قيؿ 
نحف لـ نشؾ ولو لمحظة واحدة في براءتو، ومع ذلؾ ساىمنا بتسميمو إلى السمطة المبنانية بحقو في المخيـ. و 

سياما مف قبمنا برفع الغطاء عف أي متيـ، أو مطموب، أو مشتبو بو حتى  لقطع دابر الفتنة في المخيـ، وا 
 تأتي براءتو مف السمطة المبنانية".

 17/71/1077السفير، بيروت، 
 
 تطرح مبادرة لحل الوضع المأزوم في مخيم عين الحموة ةالجبية الديمقراطي 

طرح وفد "الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطيف" خبلؿ زيارتو صيدا أمس، برئاسة عضو : محمد صالح
المجنة المركزية لمجبية عمي فيصؿ، مبادرة لحؿ الوضع المازوـ في مخيـ عيف الحموة، عمى خمفية 

ختمؼ األجنحة والقوى. وأكد فيصؿ أف "أساس المبادرة ىو إشيار الصراعات القديمة الحديثة بيف م
الفمسطينية في لبناف، وتطوير منظمة التحرير الفمسطينية وجعميا أكثر شمولية.  -المصالحة الفمسطينية 

والمباشرة إلى تشكيؿ المرجعية الفمسطينية الموحدة في لبناف، مع السعي إلى تسريع تشكيميا لمتابعة شؤوف 
ئيف الفمسطينييف وحقوقيـ المدنية واالجتماعية". وأكّد فيصؿ عمى استعداد "الديموقراطية" لمسعي "مع البلج

كافة الفصائؿ داخؿ منظمة التحرير وفي قوى التحالؼ الفمسطيني مف أجؿ إنجاز بنود المبادرة، كونيا تمثؿ 
مف خبلؿ المرجعية فمسطينية  الصيغة المبلئمة لمخروج مف الوضع الفمسطيني المتاـز في مخيمات لبناف

 المشتركة".
 17/71/1077السفير، بيروت، 

 
 
 ت مع السمطة الفمسطينيةنتنياىو يرفض أي شروط الستئناف المفاوضا 
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أعمػػػف رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتنيػػػاىو أنػػػو يػػػرفض أي شػػػروط مسػػػبقة السػػػتئناؼ المفاوضػػػات مػػػع 
، بػأف الجانػػب 1133-31-14نشػرتو صػػحؼ إسػرائيمية، الخمػيس السػمطة الفمسػطينية، وذلػؾ تعقيبػػًا عمػى مػا 

أسػػػير فمسػػػطيني مػػػف  311الفمسػػطيني اقتػػػرح التنػػػازؿ عػػػف تجميػػػد االسػػػتيطاف مقابػػػؿ إطػػػبلؽ سػػػراح أكثػػػر مػػػف 
 سجوف االحتبلؿ، ليتسنى استئناؼ المحادثات بيف الجانبيف.

صػػر عمػػى عػػودة الػػرئيس عبػػاس إلػػى وقػػاؿ أوفيػػر جنػػدلماف المتحػػدث باسػػـ نتنيػػاىو فػػي بيػػاف إف ")إسػػرائيؿ( ت
عمػى  -التفاوض حااًل" معتبرًا أنو "واضح تماما أف وضع شروط مسبقة ييدؼ فقط إلى تعطيؿ المفاوضات".

 حد تعبير البياف.
 10/71/1077، موقع فمسطين أون الين

 
 تعيدنا إلى أيام العام  : ما يسمى بالربيع العربي ىو ليس ربيعا بل ىزة إقميميةغانتس 

قاؿ القائد العاـ لييئة أركاف الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ بيني غػانتس، أمػس الجمعػة  الناصرة ػ زىير أندراوس:
خبلؿ لقاء مع طبلب إحدى المدارس الثانوّية في الدولة العبرّية إّف الواقػع اإلقميمػي الجديػد يعيػد إسػرائيؿ إلػى 

لػيس ربيعػا بػؿ ىػزة إقميميػة، معربػا عػف تخوفػو مػػف ، وأضػاؼ إف مػا يسػمى بػالربيع العربػي ىػو 31أيػاـ العػاـ 
دخوؿ ما اسماىا بالعوامؿ اإلسبلمية الراديكالية بيف الفجػوات الناشػئة فػي الشػرؽ األوسػط، عوضػا عػف إقامػة 

 أنظمة ديمقراطية في المنطقة وىو أمر مثير لمقمؽ، عمى حد قولو.
قػػػاؿ ردا عمػػػى سػػػؤاؿ بخصػػػوص إيػػػراف، إف الجنػػػراؿ غػػػانتس، كمػػػا أفػػػاد موقػػػع صػػػحيفة  ىػػػ رتس  االلكترونػػػي، 

جيػػػودا دوليػػػة مبلئمػػػة وجيػػػودا إسػػػرائيمية موازيػػػة مػػػف شػػػأنيا التعامػػػؿ مػػػع ىػػػذا التحػػػدي الػػػذي يسػػػتيدؼ وجػػػود 
إسػػرائيؿ، عمػػى حػػد قولػػو، وخمػػص إلػػى القػػوؿ إّف الدولػػة العبرّيػػة ىػػي الدولػػة الوحيػػدة التػػي ييػػدد احػػد بتػػدميرىا 

 دؼ، عمى حد تعبيره.ويحاوؿ امتبلؾ وسائؿ لتحقيؽ ىذا الي
 17/71/1077، القدس العربي، لندن

 
 تيدد بإسقاط حكم حماس في غزة إذا أسرت أحد جنودىا "إسرائيل" 

سقاط حكميا في قطاع غزة إذا  غزة ػ  أشرؼ اليور: ىددت إسرائيؿ يوـ أمس حركة حماس بػ الرد بصرامة  وا 
 ا تـ مع الجندي جمعاد شاليط.ما قاـ نشطاء الحركة بتنفيذ عممية خطؼ ألحد جنودىا، كم

ونقمػػت اإلذاعػػػة اإلسػػرائيمية عػػػف مصػػدر سياسػػػي كبيػػر فػػػي تػػؿ أبيػػػب قولػػو  إف إسػػػرائيؿ سػػترد بصػػػرامة عمػػػى 
 اختطاؼ جندي مف الجيش في المستقبؿ عمى غرار جمعاد شاليط .

 ، ميػػددًا وكشػػؼ المصػػدر أف منتػػدى الػػوزراء الثمانيػػة اتخػػذ مػػؤخرا قػػرارا بػػػ  شػػف حػػرب عمػػى الجيػػة الخاطفػػة
 بالقوؿ  إف قواعد المعبة قد تغيرت .

وحذر مف أف الثمف الذي ستدفعو ىذه الجية سيتمثؿ في  إنياء حكميا ، مممحا بذلؾ إلى حركػة حمػاس التػي 
 . تحكـ قطاع غزة

 17/71/1077، القدس العربي، لندن

 
 
 
 جنرال في االحتياط يؤكد ضرورة ضّم غور األردن لمدولة العبرّية 
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ػ زىيػػر أنػػدراوس: قػػاؿ الجنػػراؿ اإلسػػرائيمي فػػي االحتيػػاط عػػوزي دايػػاف إّنػػو منػػذ زمػػف بعيػػد والسػػمطة  الناصػػرة
الفمسػػطينّية تتمتػػرس فػػي موقػػؼ اقعػػد وال تفعػػؿ شػػيئا، وىػػي تػػرفض كػػؿ اقتػػراح ومبػػادرة بػػؿ أنيػػا غيػػر مسػػتعدة 

عمينػا أف نصػحو مػف لمفاوضات مباشرة غير مشروطة، والتي ىي خطوة أولػى وطبيعيػة لكػؿ حػوار.وزاد أّنػو 
الصيغة التي فشمت السبلـ سيجمب األمف، مشدًدا عمى أّف فقط األمف سػيجمب األمػف، وبػدوف أمػف لػف يكػوف 
سبلـ، موضًحا في المجاؿ العسكري، يجب االىتماـ بالسور الواقي، وعمى رأسو تحسيف الحمايػة التػي فشػمت 

يث، يتضػػػمف اسػػػتمرار تعزيػػػز االسػػػتيطاف فػػػي اختبػػػار النتيجػػػة، وفػػػي المجػػػاؿ السياسػػػي، حػػػائط حديػػػدي حػػػد
 واستمرار البناء المجمد بحكـ األمر الواقع منذ زمف.

ولفػػت إلػػى أّف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو قػػاؿ فػػي زيارتػػو إلػػى غػػور األردف إّف ىػػذه ىػػي الحػػدود األمنيػػة 
ية: الحفػػػاظ عمػػػى عمػػػؽ الشػػػرقية، وبرأيػػػو عمػػػى الحػػػدود القابمػػػة لمػػػدفاع أف تػػػوفر ثبلثػػػة احتياجػػػات أمنيػػػة أساسػػػ

 استراتيجي.
كػـ، ىػذا عمػؽ اسػتراتيجي بالحػد  39عرض إسرائيؿ مف نير األردف وحتى البحر المتوسط ىو في المتوسػط 

األدنػػى أىميتػػو تػػزداد فقػػط فػػي العصػػر الػػذي تنتقػػؿ فيػػو إيػػراف إلػػى قػػدرة نوويػػة وتكثػػر فيػػو الصػػواريخ الباليسػػتية 
اس، المراكػز السػكانية. الحاجػة الثانيػة تكمػف فػي القػدرة عمػى الػدفاع وبعيدة المدى، والتي تيدد، أيضا وباألسػ

 ضد ىجـو تقميدي مف الشرؽ. انعداـ اليقيف عاد بقوة إلى شرؽ أوسطنا.
قوات الواليات المتحدة تواصؿ الخروج مف العراؽ، ومف يدري ماذا سػيكوف ىنػاؾ بعػد سػنوات، ومػاذا سػيكوف 

 في األردف.
احتماؿ صغير لجبيػة شػرقية، ىنػاؾ ضػرورة ممحػة الف نبقػي فػي أيػدينا إمكانيػة  في ىذا الوضع لـ يعد ىناؾ
 الدفاع ضد ىجـو مف الشرؽ.

العنصر الثالث، بحسب الجنراؿ داياف، ىػو تجريػد المنػاطؽ التػي تحػت سػيطرة السػمطة. فقػط تواجػد إسػرائيمي 
لفمسػطينية، والتجريػد ىػو، كمػا في كؿ الغبلؼ الشرقي لمنطقة الصفة الغربية سيسمح بتجريد حقيقي لمسمطة ا

 ىو معروؼ أحد الشروط األساسية التي طرحتيا إسرائيؿ لموافقتيا عمى دولتيف لمشعبيف.
وبرأيو فإّف مناطؽ الدفاع الحيوية ىذه توجد فقط في غور األردف، الفًتا إلى أّف إسػرائيؿ يجػب أْف تكػوف ذات 

ذا لـ تكف سيادة لف تكوف عمى مدى الزمف ال ترتيبات وال أـ، ألّنو ال بديؿ  سيادة كاممة عمى غور األردف، وا 
 عف الجندي اإلسرائيمي الذي يحمي أرضو، عمى حد تعبيره.

 17/71/1077، القدس العربي، لندن

 
 كبير مستشاري نتنياىو: التنازل عن األرض مقابل مساعدات أمريكّية نظرية خاطئة 

معيد )أورشميـ( لمشؤوف العامػة ومػف أكثػر المقػربيف لػرئيس قاؿ دوري غولد، مدير  الناصرة ػ زىير أندراوس: 
الوزراء اإلسرائيمّي إّف التخمي عف المناطؽ في مقابػؿ مسػاعدات ماليػة، ىػي نظريػة خاطئػة، وسػاؽ فػي مقػاؿ 
نشره عمػى موقػع المعيػد االلكترونػي لممعيػد إّف وزيػر األمػف، إييػود بػاراؾ، قػاؿ فػي مقابمػة مػع صػحيفة )ووؿ 

مميار دوالر عمى المساعدة العسػكرية  11(، إّف إسرائيؿ ستحاوؿ الحصوؿ عمى زيادة تقدر بػ ستريت غورناؿ
األمريكية، وذلؾ فػي ضػوء التغييػرات التػي تحػدث فػي العػالـ العربػي. وأضػاؼ فػي نيايػة المقابمػة، أنػو بسػبب 

ضات، فإف إسػرائيؿ لػف الضغط الذي تمارسو إدارة أوباما عمى إسرائيؿ والفمسطينييف مف أجؿ استئناؼ المفاو 
 تتقدـ بمثؿ ىذا الطمب مف دوف أف تقترح عممية سبلـ جريئة.

 17/71/1077، القدس العربي، لندن
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الجيش اإلسرائيمي: مؤمن أبو دف الذي اغتيل في قطاع غزة عميل في حركة الجياد العالمي 

."عميػؿ اغتالتػو فػي قطػاع غزة الػذي  الشييد ىو مؤمف أبػو دؼ]قاؿ الجيش اإلسرائيمي، في بياف، إف الرجؿ 
كبير في حركة الجياد العالمي" التي كانت متورطة في التخطيط لشف ىجـو مف مصر. وأضػاؼ اف "سػبلح 
الجو استيدؼ مجموعة إرىابية تـ التعرؼ عمييػا قبػؿ لحظػات مػف إطػبلؽ صػواريخ عمػى إسػرائيؿ مػف شػماؿ 

حبػػاط محاولػػة إطػػبلؽ الصػػا روخ". وتػػابع اف "الفرقػػة المػػذكورة مسػػؤولة عػػف قطػػاع غػػزة. وتػػـ تأكيػػد الضػػربة وا 
إطبلؽ صواريخ عمى إسرائيؿ في األياـ القميمة الماضية". ويبدو أف إسرائيؿ تشػير بيػذا إلػى عبػد اهلل التمبػاني 
وىو ناشط سمفي آخر قتمتو الثبلثاء الماضي، وقاؿ الجيش اإلسرائيمي إنو شارؾ في التخطيط ليجمػات عبػر 

 المصرية.سيناء 

 17/71/1077، فير، بيروتالس

 
 "سرائيل"إحاخام الجيش ينتقد الحممة الدينية لمفصل بين الجنسين في  

داف الحاخػاـ األكبػر فػي الجػيش اإلسػرائيمي البريغػادير جنػراؿ رافػي بيػريتس امػس : أ ؼ ب -القدس المحتمة 
تصرؼ في ىذا االطار فػي الييود المتطرفيف الذيف يدعوف الى التمييز ضد النساء، وتعيد عدـ السماح بأي 

 صفوؼ الجيش.
وقالت اذاعات ومواقع الكترونية اسرائيمية اف بيريتس أرسؿ مذكرة الى الضباط وصؼ فييػا "بغيػر األخبلقيػة" 
تصرفات كاف آخرىا إساءة لفظيػة الػى مجنػدة رفضػت الجمػوس فػي آخػر حافمػة عموميػة او محػاوالت لمفصػؿ 

االذاعػػة عػػف بيػػريتس قولػػو: "توجػػد ظػػاىرة خطيػػرة مػػف التمييػػز ضػػد  بػػيف الجنسػػيف فػػي بمػػدة اسػػرائيمية. ونقمػػت
 النساء خارج الجيش وداخمو".

وذكػػر موقػػع صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" االلكترونػػي اف بيػػريتس كتػػب: "أعمػػؿ حرصػػًا عمػػى مفػػاىيـ خاطئػػة 
 وراديكالية مثؿ تمؾ التي اطمقت األحداث في بيت شيمش لف تخترؽ الجيش".

ألػؼ شػخص أخيػرًا موجػة مػف االشػتباكات بػيف  91مش القريبة مػف القػدس والتػي يسػكنيا وتشيد بمدة بيت شي
الجمعة  -الناشطيف الييود المتدينيف وبيف السكاف اآلخريف. وقاـ مئات مف الناشطيف في البمدة ليؿ الخميس 

لقػاء الحجػارة عمػى الشػرطة التػي أرسػمت لتفػرقتيـ، ك غبلؽ الشوارع وا  مػا افػاد النػاطؽ بحرؽ حاويات القمامة وا 
باسػػـ الشػػرطة ميكػػي روزنفيمػػد، مضػػيفًا: "كػػاف ىنػػاؾ مئػػات ممػػف شػػاركوا فػػي االضػػطرابات وتػػـ اعتقػػاؿ ثبلثػػة 
اشخاص". وأضاؼ اف "االمور تعود الى وضعيا الطبيعي، وىناؾ حضور قوي لمشرطة في المنطقة"، مشيرًا 

 الى انو لـ ترد تقارير عف اضطرابات صباح امس.
كررة ايضًا في الجيش االسرائيمي، اذ انسحب مجندوف متدينوف مف مناسػبات رسػمية تغنػي ووقعت حوادث مت

 فييا المجندات، وطمب مف الحضور مف النساء في احد االحتفاالت الذىاب الى مكاف منفصؿ.
 17/71/1077، الحياة، لندن

 
 
 مميون نسمة : عدد "السكان" تجاوز "إسرائيل" 

ء المركزي اإلسرائيمي، التابعة لوزارة الداخمية، في تقرير نشره أمس، لمناسبة أعمف مكتب اإلحصا: )ا ؼ ب(
 مميوف شخص. 1،9نياية العاـ أف عدد "سكاف" إسرائيؿ تجاوز 
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ألػؼ  413ألػؼ نسػمة، مػف بيػنيـ خمسػة مبليػيف و 913ووفقا لمتقرير فانو يوجػد فػي إسػرائيؿ سػبعة مبليػيف و
فػي  11،1) 99آالؼ مػف فمسػطينيي الػػ 331السػكاف"( ومميػوف وفي المئػة مػف مجمػوع عػدد " 11،1ييودي )
 في المئة(. 9،1ألؼ شخص ليسوا ييودا وال عربا ) 111المئة( و

فػػي المئػػة، وىػػو معػػدؿ ثابػػت منػػذ  3،9ألػػؼ نسػػمة وفقػػا لمعػػدؿ نمػػو سػػنوي مػػف  393وقػػاؿ "زاد عػػدد السػػكاف 
ألػػػؼ فمسػػػطيني يقيمػػػوف فػػػي القػػػدس  111". وتتضػػػمف أرقػػػاـ مكتػػػب اإلحصػػػاء اإلسػػػرائيمي نحػػػو 1111العػػػاـ 

 الشرقية المحتمة.
  17/71/1077، السفير، بيروت

 
 سرائيمية تشكك بحادثة اإلسراء والمعراج ووجود المسجد األقصى أثناءىاالخارجية اإل 

عبػػػد الػػػرؤوؼ ارنػػػاؤوط: فػػػي واحػػػدة مػػػف أكثػػػر الرسػػػائؿ االسػػػرائيمية اسػػػتفزازًا شػػػككت وزارة الخارجيػػػة  -القػػػدس
ة بحادثة اإلسراء والمعراج وبوجود المسجد األقصى أثناءىا مدعية السيادة االسرائيمية عمى المسػجد االسرائيمي
 األقصى.

وقالت وزارة الخارجية االسرائيمية في بياف مكتوب ومرئػي" نعمػـ عمػـ اليقػيف بػأف "أورشػميـ" القػدس مقدسػة جػدًا 
بػػو اهلل بطريقػػة إعجازيػػة لػػيبًل مػػف المسػػجد  لممسػػمميف، حيػػث جػػاء فػػي األحاديػػث النبويػػة أف الرسػػوؿ قػػد أسػػرى

الحراـ إلى المسجد األقصى. الجميع يعمـ بػأف المسػجد المسػمى اليػوـ بالمسػجد األقصػى لػـ يػتـ بنػاؤه إال بعػد 
القرف السابع الميبلدي، أي بعد الغزو العربي ليذه الببلد بمعنى اف ذلؾ حصؿ بعد وفاة النبي محمد، ولكننػا 

نا نحتـر الصػمة التػي تػربط المسػمميف بػػ"أورشميـ" القػدس، وبالفعػؿ كػؿ مسػمـ، سػواء أكػاف نقوؿ لكـ بصراحة إن
يقػػيـ فػػي الربػػاط بػػالمغرب، أو فػػي جػػدة بالعربيػػة السػػعودية، مػػدعو لزيارتنػػا وزيػػارة "أورشػػميـ" القػػدس والمسػػجد 

 األقصى".
و بأيػػػػدي األوقػػػػاؼ، وقالػػػػت وادعػػػػت وزارة الخارجيػػػػة السػػػػيادة االسػػػػرائيمية عمػػػػى المسػػػػجد االقصػػػػى ولكػػػػف إدارتػػػػ

المسػػمى أيضػػًا بػػالحـر -"وبالمناسػػبة، لػػـ تحػػرز إسػػرائيؿ السػػيادة عمػػى المنطقػػة المشػػموؿ فييػػا "جبػػؿ الييكػػؿ" 
. بػػدأت السػػيادة االسػػرائيمية فييػػا فقػػط بعػػد النصػػر الػػذي حققتػػو فػػي حػػرب حزيػػراف 3431قبػػؿ سػػنة  -الشػػريؼ 

 يا والتي كانت تسعى الى تدميرىا".)حرب األياـ الستة( عمى كؿ مف مصر واألردف وسور 
 17/71/1077، األيام، رام اهلل

 
 "إسرائيل"باتريوت" ألمانية تتدفق عمى  -صواريخ "إم آي إم 

 319-جػػو مػػف طػػراز إـ أي إـ -تصػػعد إسػػرائيؿ قػػدراتيا الصػػاروخية مػػع وصػػوؿ منظومػػة الصػػواريخ أرض 
 شاىقة العمو، التي زودت ألمانيا إسرائيؿ بيا، أخيرًا.باتريوت، ذات االرتفاعات التي تتراوح بيف المنخفضة و 

ونقمت مجمة جينز ديفنس ويكمي العسكرية المتخصصة، عف قادة كبػار فػي سػبلح الجػو اإلسػرائيمي لػـ تحػدد 
ىػػويتيـ، أف ىػػذه النوعيػػة مػػف الصػػواريخ سػػوؼ تحسػػف القػػدرات الصػػاروخية إلسػػرائيؿ عمػػى التصػػدي لعمميػػات 

يػػدة التػػي تتعػػرض ليػػا، وأف مكونػػات ىػػذه النوعيػػة ستسػػتخدـ فػػي تحسػػيف بطاريػػات القصػػؼ الصػػاروخية المتزا
 باتريوت الموجودة في الخدمة في إسرائيؿ حاليا.

ونقمػػت مجمػػة جينػػز ديفػػنس ويكمػػي عػػف أحػػد مسػػؤولي شػػركة رافاييػػؿ قولػػو إف أوؿ اختبػػار اعتػػراض لمنظومػػة 
، عمػى أف يجػري تسػميـ بعػض مكونػات ىػذه 1131ديفيد سمينغ يتوقع أف يحصؿ خبلؿ الربع األوؿ مف عاـ 
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، كذلؾ يتوقع أف تحقؽ المنظومة قدرة تشغيؿ 1131المنظومة الصاروخية إلى سبلح الجو اإلسرائيمي خبلؿ 
 .1131أولية في عاـ 

 17/71/1077، البيان، دبي
 
 تسعى إلقامة مستوطنة جديدة بالقدس "إسرائيل"صبري: الشيخ عكرمة  

المبارؾ ورئيس الييئة اإلسبلمية العميا الشيخ عكرمة صبري تسارع عمميات  أكد خطيب المسجد األقصى
قامة المستوطنات عمييا  التيويد واالستيطاف في مدينة القدس المحتمة، ومصادرة ما تبقى مف األراضي وا 
ؿ وىدـ بيوت المواطنيف وتيجيرىـ، مستنكرًا الحممة اإلسرائيمية المستمرة ضد القدس المحتمة. وأشار خبل

خطبة الجمعة في المسجد األقصى إلى ازدياد أعداد المساجد في فمسطيف التي تعرضت لمحرؽ والتدمير مف 
: إف االستيبلء عمى سبعمائة وأربعيف دونما مف أراضي العيسوية في سياؽ آخر قبؿ المستوطنيف. وقاؿ

سمطات المحتمة تخطط إلقامة ؤكد بأف التوالطور، التي تقع في الجية الشرقية مف مدينة القدس المحتمة، 
مستوطنة جديدة عمى جزء مف ىذه األراضي المصادرة، وكذلؾ بيدؼ إقامة مباف لكميات عسكرية إسرائيمية 
عمى الجزء اآلخر منيا. وبذلؾ تقيـ حزاما جديدا في مدينة القدس، وطوقا فوؽ طوؽ في حيف أف بمدة 

% 43مف جميع الجيات، مبينا انو تمت مصادرة  العيسوية تعاني مف ضائقة سكنية خانقة بسبب حصارىا
إلى أف ىناؾ إجراءات احتبللية ظالمة لتيويد مدينة القدس وذلؾ بسمخ أحياء مف  صبري مف اراضييا. ونوه

القدس بحجة أنيا تقع خارج الجدار العنصري، موضحا أف ما يزيد عف سبعيف ألؼ مقدسي سيكونوف خارج 
ذكر أف سمطات االحتبلؿ سحبت عمى مدار كما  .مف دخوؿ مدينتيـالمدينة ويحرموف مف المواطنة و 

 سنوات ماضية ىويات أربعة عشر ألؼ مواطف ألسباب تعسفية ظالمة.
 10/71/1077، موقع فمسطين أون الين

 
 جدار الفصل العنصري يشق دير الكريمازان التاريخي في الضفة الغربية 

سرائيمية نيائيا أمس الجمعة، أنيا ستباشر بعد عدة أشير في أعمنت وزارة الحرب اإل :برىـو جرايسي الناصرة
بناء مقطع جديد مف جدار الفصؿ العنصري، يحاصر قرية الولجة المحاذية لشماؿ مدينتي بيت جاال وبيت 

يخوض في حيف لحـ، ويقسـ دير الكريمازاف الشيير في المنطقة إلى قسميف، ويدمر أجزاء مف مبانيو، 
ير معركة شعبية وقضائية لمنع الجريمة الوشيكة. وتبيف مف تفاصيؿ نشرتيا صحيفة أىالي الولجة والد

ى رتس أمس، إف جدار الفصؿ العنصري الذي تبنيو سمطات االحتبلؿ في محيط قرية الولجة سيحوؿ القرية 
 القرية شبو منعزلة عف محيطيا. يجعؿ مما الفمسطينية إلى جيب محاصر مف ثبلث جيات، 

 17/71/1077 ،الغد، عّمان
 
  ات إسالمية مسيحية لمواجية اعتداءات المستوطنين عمى االماكن المقدسةدعو الضفة الغربية:  

أماـ مؤتمر حماية المساجد مف إرىاب ، أكد مفتي القدس والديار الفمسطينية الشيخ محمد حسيف :نظير طو
عمى ضرورة الرباط عمى ىذه ،  والبيرةالمستوطنيف اإلسرائيمييف الذي نظمتو وزارة األوقاؼ بمحافظة راـ اهلل

األرض المقدسة مف أجؿ حمايتيا وحماية المقدسات اإلسبلمية والمسيحية لما تتعرض لو مف قبؿ قطعاف 
المستوطنيف. مف جانبو، أشار األسقؼ المساعد المعيف لبطريركية القدس البلتيف نيافة المطراف وليـ 

ثقافة اإلرىاب التي يتبعيا المستوطنيف ضد المقدسات بؿ لدييـ  ليس لدييـ"الشوممي إلى أف الفمسطينييف 
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. أما محافظ القدس عدناف "مبادئ احتراـ حقوؽ اآلخر ومبادئ احتراـ األماكف المقدسة ورموزىا ميما كانت
نما ىي  مخطط قديـ تعمؿ بو لطمس "الحسيني فاعتبر، أف اليجمة الشرسة ضد المقدسات ليست بجديدة وا 

 ."بي واإلسبلمي والمسيحي الفمسطينيالطابع العر 
 17/71/1077، البيان، دبي

 
 "دسرفضًا لتيويد الق" اعتصام إلى تدعو المجنة المشتركة المبنانية الفمسطينية 

 "اإلسكوا"أماـ مبنى  ذكرى احتبلؿ القدس مناسبةب، الى اعتصاـ "المجنة المشتركة المبنانية الفمسطينية"دعت 
معتصموف عممًا فمسطينيا كبيرًا والفتات ترفض تيويد القدس، وتؤكد عمى أف ، رفع خبللو البيروتفي 

. ورفع المعتصموف مذكرة إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي موف، دعوا خبلليا "حماية عروبتيا واجب"
اء إلزاـ إسرائيؿ بتطبيؽ القرارات الدولية بخصوص القدس، وبقية القرارات ذات الصمة، ووقؼ بن"إلى 

يقاؼ عمميات الحفر تحت المسجد األقصى، والكّؼ عف  المستوطنات داخؿ المدينة المقدسة وحوليا، وا 
انتياؾ حركة المساجد ودور العبادة، بما يضع حد النتياكات اسرائيؿ المتكررة عمى المقدسات اإلسبلمية 

ي لبناف فتحي أبو العردات . وتحدث خبلؿ االعتصاـ أميف سر حركة فتح ف"والمسيحية في المدينة المقدسة
المجتمع الدولي " اً يعاد ."فمسطيف والقدس ىما ركناف مف أركاف اليوية القومية الوطنية"الذي أكّد أف 

. بدوره، دعا نائب رئيس "ومنظمات األمـ المتحدة وحقوؽ اإلنساف لموقوؼ الى جانب األىالي في القدس
. "تمر دولي إسبلمي مسيحي مف أجؿ نصرة القدسعقد مؤ "خميؿ خميؿ الى " الحزب الشعبي الناصري"

القدس ليا شعبيا العربي والفمسطيني "، فأكّد أف "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف"وألقى أبو عماد رامز كممة 
محمود  "حزب اهلل"مف جيتو، لفت عضو المجمس السياسي في و . "وىو مف سيحررىا بعيدًا عف األنظمة

 ".ؼ جديد ونأمؿ أف تكوف المواقؼ عمى مستوى األحداثأننا في منعط"القماطي الى 
 17/71/1077، السفير، بيروت

 
  الغربية إصابات واعتقاالت جراء قمع االحتالل لممسيرات األسبوعية في الضفة 

كتب مندوبو"األياـ"، "وفا": أصيب، أمس، مصور صحافي، وثبلثة مواطنيف بجروح، وعشرات حاالت 
شخصًا بينيـ ثبلثة متضامنيف أجانب، في المسيرات المناوئة  33لمدموع، واعتقؿ االختناؽ بالغاز المسيؿ 

 . الغربية لبلستيطاف وجدار الضـ والتوسع العنصري التي نظمت في عدة مناطؽ بالضفة
 17/71/1077، األيام، رام اهلل

 
 
 أثريتين ببمدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم  نمنطقتي يقتحمون ونالمستوطن 

اقتحمت مجموعة كبيرة مف المستوطنيف امس منطقتي برؾ سميماف القانوني  :جماؿ جماؿ -محتمة القدس ال
وقصر المؤتمرات األثريتيف ببمدة الخضر جنوب مدينة بيت لحـ جنوب الضفة الغربية المحتمة. وقالت 

ي ورفضوا بحراسة مف الجيش اإلسرائيم فمنطقتيالمستوطف داىموا  111مصادر فمسطينية إف ما يقرب مف 
 الخروج منيا بحجة أنيا أراٍض ييودية.

 17/71/1077، الدستور، عّمان
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صابة آخر جراء قصف إسرائيمي لمنطقة جحر الديك غزة:   استشياد شاب وا 
كتب محمد البابا: استشيد مواطف وأصيب آخر جراء قصؼ إسرائيمي، فجر أمس، استيدؼ عددًا مف 

الناطؽ الرسمي باسـ لجنة  بحسب ما أفاد بوؽ مدينة غزة. المواطنيف في منطقة جحر الديؾ جنوب شر 
، شارؾ العشرات مف أنصار السمفية الجيادية في موكب الشييدقد اإلسعاؼ والطوارئ أدىـ أبو سممية. و 

في كممة لو بعد مواراة جثماف الشييد مواصمة المقاومة والعمؿ الجيادي، مؤكدًا أف االستيداؼ  ىـوتوعد أحد
، لوممقاوميف لف يفت مف عضد الجياد في سبيؿ اهلل. مف جيتو قاؿ الجيش االسرائيمي في بياف اإلسرائيمي ل
 "عميؿ كبير في حركة الجياد العالمي" كاف متورطًا في التخطيط لشف ىجوـ مف مصر. الذي قتؿ اف الرجؿ

 17/71/1077، األيام، رام اهلل
 
 رغم عراقيل االحتاللآالف المواطنين يؤدون الصالة في الحرم اإلبراىيمي  

الخميؿ: أـ الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ، أمس، آالؼ المواطنيف لتأدية صبلة الجمعة، رغـ العراقيؿ والقيود 
اإلسرائيمية التي تستيدؼ التقميؿ مف التواجد الفمسطيني داخؿ الحـر وفي محيطو، فيما ذكرت مديرية 

مرات في أياـ الجمع وفي مواقيت الصبلة األخرى، منذ  األوقاؼ اإلسبلمية أف تضاعؼ أعداد المصميف عدة
أسابيع، يأتي في إطار الرد الطبيعي عمى الدعوات اإلسرائيمية الرسمية ومف جانب المستوطنيف لتيويد الحـر 

 وضمو لقائمة التراث الييودي.
 17/71/1077، األيام، رام اهلل

 
 في تل ابيب تيا في مسيرة حقوق االنسانتوبخ مدرسة عربية لمشارك اإلسرائيميةوزارة التعميم  
تمقى مدير مدرسة عربية رسالة توبيخ، مف وزارة التربية والتعميـ االسرائيمية، عمى خمفية مشاركة طبلب  

طبلب شعارات ضد العنصرية حيث رفع المدرستو في مسيرة حقوؽ االنساف التي جرت مؤخرا في تؿ ابيب. 
 .، بحسب ما جاء في الرسالةض مع توجييات المدير العاـ لموزارةوىدـ البيوت وغيرىا وىو امر يتعار 

 10/71/1077، 48موقع عرب
 
  شرقي مدينة صور المبنانية البرج الشماليفي مخيم  الفمسطينيين متالمذةعبور لاستحداث ممرات  

وافقة الجيش في إطار العمؿ عمى تخفيؼ معاناة الفمسطينييف لناحية الدخوؿ والخروج إلى مخيماتيـ، وبعد م
المبناني عمى طمبات أىالي مخيـ البرج الشمالي شرؽ صور، تـ إنجاز ممرات )أدراج( لممشاة لتأميف خروخ 
ودخوؿ التبلمذة، الذيف كانوا يعانوف مف صعوبات التنقؿ نتيجة السواتر الترابية والمكعبات االسمنتية التي 

أشادت "المؤسسة مف جيتيا المحيطة بالمخيـ. و تفصؿ المخيـ عف أحياء بمدة البرج الشمالي والمدارس 
شاىد"، بػالموقؼ اإليجابي لقيادة الجيش المبناني في منطقة صور بشخص  -الفمسطينية لحقوؽ اإلنساف 

مخيـ. وذكرت المدير مخابرات الجيش في صور العقيد مدحت حميد، الذي تفيـ المطمب اإلنساني ألىالي 
سسات المجتمع األىمي في المخيـ تمكنت مف إنجاز ذلؾ العمؿ "شاىد" بأنيا بالتنسيؽ مع بعض مؤ 

 .الذي يخفؼ مف معاناة أىالي المخيـ اإلنساني
 17/71/1077، السفير، بيروت

 
 عائالت بعض من قياديي حماس إلى األردن الناطق باسم الحكومة األردنية ينفي انتقال 
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الدولة لشؤوف اإلعبلـ واالتصػاؿ النػاطؽ باسػـ الحكومػة راكػاف المجػالي مػا نفى وزير : تغريد الرشؽ -عماف 
ورد في تقارير صحفية إسرائيمية، حوؿ تمقي األردف عرضا مػف قطػر لتزويػده بالغػاز الطبيعػي القطػري ودعػـ 

 مالي، مقابؿ إعادة فتح مكاتب حركة حماس في األردف.
تمر في تزوده بالغاز المصري، بسػبب التفجيػرات اإلرىابيػة، بيد أنو لفت إلى أف "األردف، ونتيجة لمتعثر المس

 يبحث في كؿ الخيارات المتاحة لمتزود بالغاز، بما فييا قطر والعراؽ".
وردا عمى سؤاؿ فيما إذا كانت عائبلت بعض مف قيػاديي حمػاس انتقمػت إلػى األردف مػؤخرا، فػي ظػؿ تقػارير 

السػػػورية تشػػػيد "تػػػوترا شػػػديدا" بفعػػػؿ موقػػػؼ الحركػػػة مػػػف إخباريػػػة أفػػػادت بػػػأف العبلقػػػة بػػػيف حمػػػاس والسػػػمطات 
 االنتفاضة السورية، نفى المجالي عممو بوجود أي عائمة مف عائبلت بعض القادة في عماف.

وفػػي تعميقػػو عمػػى مػػا أشػػيع مػػؤخرا حػػوؿ مكػػاف المقػػاء المقبػػؿ لحركتػػي فػػتح وحمػػاس سػػيكوف فػػي األردف، قػػاؿ 
بو، ولكننا ال نتدخؿ؛ فمو طمػب منػا االجتمػاع فػي األردف فػأىبل  المجالي "ال نمانع أي لقاء تصالحي ونرحب

 وسيبل".
17/71/1077، الغد، عّمان  

 
 بحث سبل تنفيذ مشروعات اإلعمار الياشمية في المسجد األقصى وقبة الصخرة 

العبػػادي فػػي  ـعبػػد السػػبلد.  فػػي األردف تػػرأس وزيػػر االوقػػاؼ والشػػؤوف والمقدسػػات االسػػبلمية: بتػػرا –عمػػاف 
 حيث ،المبارؾ وقبة الصخرة المشرفة األقصىعة االجتماعات بمبنى الوزارة اجتماعا لمجنة إعمار المسجد قا

المبػػػػارؾ والتػػػػي تواجػػػػو العراقيػػػػؿ  األقصػػػػىبحثػػػػت السػػػػبؿ الكفيمػػػػة لتنفيػػػػذ عػػػػدد مػػػػف المشػػػػروعات فػػػػي المسػػػػجد 
 واالعاقات المستمرة مف قبؿ سمطات االحتبلؿ.

17/71/1077، الدستور، عّمان  

 
 بالط يستنكر اإلجراءات اإلسرائيمية بحق النائب سعيد نفاع وعدد من رجال الدين الدروزجن 

النائػػب وليػػد جنػػببلط فػػي برقيػػة إلػػى النائػػب سػػعيد نفػػاع وعػػدد مػػف « الحػػزب التقػػدمي االشػػتراكي»ثمػػف رئػػيس 
ة زيػاراتيـ اإلسػرائيمي بحقيػـ مػذكرات توقيػؼ عمػى خمفيػ االحػتبلؿرجاؿ الديف الدروز الػذيف أصػدرت سػمطات 

نضػاليـ السياسػي لمتأكيػد عمػى اليويػة القوميػة والعربيػة ألبنػاء طائفػة الػدروز »سوريا ولبناف فػي وقػٍت سػابؽ، 
ورفضػػيـ الخضػػوع لسياسػػات االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي ومسػػاعيو المسػػتمرة لفصػػميـ عػػف سػػائر إخػػوانيـ مػػف أبنػػاء 

 «.مزيد مف النضاؿ في سبيؿ الكرامة والحريةال»داعيًا إلى « تضامنو معيـ»، مؤكدًا «المجتمع الفمسطيني
17/71/1077، السفير، بيروت  

 
 الجامعة العربية تدعو إلنياء حصار غزة 

دعت جامعة الدوؿ العربية، األمـ المتحدة والمجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرؽ األوسط، لمعمؿ : القاىرة
 عمى رفع الحصار الصييوني عف قطاع غزة.

امعة، أصدرتو بمناسبة الذكرى الثالثة لمحرب الصييونية عمى القطاع، عمى ضرورة مبلحقة وأكد بياف لمج
الكياف الصييوني ومعاقبتو عمى الجرائـ التي يرتكبيا بحؽ الشعب الفمسطيني، موضًحا أف غزة ال تزاؿ 

 . تعاني مف تبعات الحرب
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دوانو عمى القطاع مف خبلؿ حصاره وأشارت الجامعة إلى أف الكياف الصييوني "ال يزاؿ مستمًرا في ع
الجائر، المخالؼ لمشرعية الدولية والقانوف الدولي، الذي أدى إلى تدىور األوضاع الصحية والتعميمية ومنع 

 عممية إعادة اإلعمار وفقداف آالؼ الفمسطينييف لمصادر دخميـ".
 17/71/1077، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 اإلسالميينلمواجية صعود  بإفريقيامتحالف مع دول مسيحية تسعى ل "إسرائيل"مصدر سوداني:  

كشؼ مصدر سوداني النقاب عف أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نيتاىو يستعد لزيارة دولة : الخرطوـ
جنوب السوداف ومنيا لشرؽ إفريقيا، وأشار إلى أف ىذه الزيارة تكتسي ابعادا عسكرية واقتصادية وسياسية 

، مثؿ الحصوؿ عمى الطاقة والمعادف والمنتجات الزراعية في االستحواذ عمى مشروعات البناء واستراتيجية
 والسيطرة عمى مياه النيؿ.

( أذاعتو وسائؿ 11/31وذكر اإلعبلمي السوداني عباس العشارى في تقرير صحفي لو اليوـ الجمعة )
لزيارة تيدؼ ايضا الى توقيع صفقات لبيع اإلعبلـ السودانية الرسمية، أف عددا مف المراقبيف يروف في أف ا

قامةالسبلح  نشاء قاعدة جوية بالمنطقة لتدريب الطياريف الجنوبييف  وا  ابراج المراقبة الحدودية مع السوداف وا 
 والسعي الستخداـ ورقتي النفط والماء لمضغط عمى السوداف.

في افريقيا لتشكيؿ حزاـ ضد دوؿ  تيدؼ الى اقامة حمؼ مع دوؿ مسيحية إسرائيؿكما يقوؿ المراقبوف اف 
 اإلسرائيميالى الحكـ فييا، خاصة واف الزيارة تضـ زيارات رئيس الوزراء  اإلسبلمييفعربية تحسبا لصعود 

 اإلسرائيميةلدوؿ القرف األفريقي وخبراء امف وبعض أعضاء مجمس األمف القومي وممثميف في وزارة المالية 
 وعددا مف رجاؿ األعماؿ.

 10/71/1077 قدس برس،
 
 وزير الخارجية التونسي: ممتزمون بالثوابت العربية في الشأن الفمسطيني 

أعمف وزير الخارجية التونسي الدكتور رفيؽ عبد السبلـ أف رئيس ببلده منصؼ المرزوقي سيقـو : تونس
ربية واإلفريقية بزيارة رسمية يوـ االثنيف المقبؿ إلى ليبيا، وأف وزارتو ستعكؼ عمى دعـ عبلقات تونس المغا

 والعربية 
قاؿ وزير الخارجية التونسي الدكتور رفيؽ عبد السبلـ: "نحف عضو في جامعة الدوؿ العربية، وممتزموف 
بالثوابت العربية في ىذا الشأف، فموقفنا مف القضية الفمسطينية ىو الموقؼ العربي، ولف يكوف لنا أي موقؼ 

 منفرد في ىذا الشأف".
لوزراء في الحكومة الفمسطينية في غزة اسماعيؿ ىنية إلى تونس، قاؿ عبد السبلـ: "ىذه وحوؿ زيارة رئيس ا

 زيارة شعبية سيقـو بيا اسماعيؿ ىنية إلى تونس تمبية لدعوة مف منظمات شعبية، وليست زيارة رسمية".
 10/71/1077قدس برس، 

 
 أوغمو يرحب بزيارة ىنية لتركيا 

ي أحمد داود أوغمو بنية رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية زيارة رحب وزير الخارجية الترك: اسطنبوؿ
 تركيا في جولتو الخارجية التي انطمقت مف مصر مطمع األسبوع الجاري.
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( أف تركيا ُترحب بزيارة المسئوليف 31-11وأكد أوغمو في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة الجمعة )
ية حالما قرر الزيارة، كما استضفنا مف قبمو محمود عباس الفمسطينييف عمى أرضيا، وقاؿ: "سنستضيؼ ىن

 وخالد مشعؿ".
ونقمت صحية "الزماف" التركية عف أوغمو قولو إنو لـ يتمَؽ تأكيًدا مف ىنية بنيتو زيارة تركيا، قائبًل: "جميع 

 حت احتبلؿ.الفمسطينييف عمى رؤوسنا"، ولفت إلى أف شعًبا كالفمسطينييف لو الحؽ بالمقاومة طالما يرزح ت
 10/71/1077، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 بإيرانعمى حماس قبل تفكيك عالقاتيا  األردنيلسعودية لن تدعم االنفتاح "القدس العربي": ا 

عماف: الرسائؿ واالشارات التي تصؿ عماف مف الرياض توحي باف المممكة العربية السعودية متحفظة او 
خطط االردف لبلنفتاح عمى حركة حماس واحتضانيا مجددا سياسيا عمى االقؿ مترددة فيما يخص دعـ 

 ولوجستيا.
وما يصؿ لبلردنييف مف ايحاءات صادرة عف مكتب وزير الخارجية السعودي االمير سعود الفيصؿ، يتضمف 
رسالة مباشرة تقوؿ باف الرياض وفي ىذه المرحمة تقترح تأجيؿ العودة السياسية لقادة حركة حماس لمساحة 

ردنية، ووقؼ اندفاع الوساطة القطرية واالقتصار في ىذه المرحمة عمى العودة االنسانية ذات الطابع اال
 االنساني بتمؾ النسخة التي يبشر بيا رئيس الوزراء االردني عوف الخصاونة.

وطواؿ االسابيع القميمة الماضية تسربت عائبلت شخصيات ميمة في حركة حماس الى بمداف مجاورة 
 مف بينيا االردف ومصر ولبناف، مع عدد كبير وصؿ قطر فعبل ويبحث عف مكاف لبلستقرار فيو. لسورية،

وحسب مصدر مقرب جدا مف الحكومة االردنية تحدث لػ"القدس العربي"، فاف زوجات واطفاؿ عدد كبير مف 
مى جوازات قادة حماس في مكاتب دمشؽ غادروا فعبل، واف عددا ال يستياف بو دخؿ االردف فعبل وحصؿ ع

سفر اردنية، ومف تبقى في مكاتب دمشؽ عمميا بعد ىذه اليجرة البطيئة ىـ بعض العامميف وبعض قيادات 
 الصؼ الثاني بحيث يقترب وجود حماس اليـو مف االقتصار عمى "غفارة" سياسية في مكاتب حماس.

طوة يوافؽ عمييا الجانب ويبدو اف استضافة العائبلت وتوفير مبلذات انسانية لعناصر حماس في دمشؽ خ
السعودي فيما يخص مشروع االردف وقطر النجاز عودة سياسية لقادة حماس الى الساحة االردنية، 

 والرياض ىنا تتحفظ عمى العودة السياسية وال تعارض االنسانية.
دنية وفي الكواليس ثمة شرط سعودي يحذر االردف مف التطبيع المباشر والسريع مع حماس، فالحكومة االر 

تبلحظ باف تناغماتيا مع قادة حماس لـ تحصؿ مثميا اطبلقا عمى الجانب السعودي، فكؿ النوافذ السعودية 
ال زالت مغمقة اماـ قادة حماس والزعيـ السياسي لمحركة خالد مشعؿ اشتكى مؤخرا لشخصية سياسية اردنية 

 عبرىما الرسائؿ".مف اف االخوة في الرياض اغمقوا حتى قناتيف قديمتيف "كنا نتبادؿ 
وال يخفي السعوديوف شرطيـ باف تتخمص حماس تماما مف عبلقتيا االيرانية حتى تتمقى االتصاالت منيا، 
وىو امر حاوؿ مشعؿ ورفاقو شرحو باالشارة الى اف المسألة دعوة ضمنية لبلنتحار، فمف غير الممكف 

 مف دوف التزاـ برعاية سعودية مقابمة. مغادرة دمشؽ واالنقبلب عمى طيراف فجأة ومف دوف مبررات وحتى
ليذه االسباب وعمى نطاؽ واسع يمكف مبلحظة حجـ السعي االردني لمتأمؿ والتفكير قبؿ االستجابة الكاممة 
لموساطة القطرية التي تقترح تحوال شامبل في العبلقات السياسية بيف االردف وقادة حماس، وىو امر يتوقعو 

 ـ الحكومة االردنية راكاف المجالي ووزراء اخروف.ويممح اليو حتى الناطؽ باس
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لكف القيادي االسبلمي والوكيؿ القانوني لحركة حماس في االردف المحامي موسى العبدالبلت يبدو مستعدا 
لمقوؿ باف الوساطة القطرية نجحت فعبل ليس فقط بترتيب العبلقات بيف االردف وحماس، ولكف باقناع 

 ىذه العبلقات والتجاوز السريع لخبلفات السنوات الماضية.السمطات االردنية بتطوير 
ورفض العبدالبلت عندما سألتو "القدس العربي" توضيح مقاصده عف التطوير الذي يممح اليو وسقفو لكنو 
قاؿ: اتوقع في المستقبؿ الوشيؾ لقاء بيف االخ مشعؿ وصانع القرار االردني برعاية قطرية، وعمينا اال ننسى 

 صبحت العبا ميما في االقميـ بعد المصالحة والتطورات االخيرة وخصوصا الربيع العربي.اف حماس ا
 17/71/1077القدس العربي، لندن، 

 
 محامي عائشة القذافي اإلسرائيمي ينفي طمب موكمتو المجوء إلى تل أبيب 

أمس الجمعة أف نفى محامي عائشة معمر القذافي، اإلسرائيمي نايؾ كاوفماف : برىوـ جرايسي -الناصرة 
تكوف موكمتو قد طمبت لجوءا سياسيا إلى إسرائيؿ، وقاؿ إنو يمثميا مف خبلؿ عممو كمحاـ في ىيئة الدفاع 
في المحكمة العميا، وكشؼ عف مساع ليمثؿ أيضا سيؼ اإلسبلـ القذافي، إذ أنو يمثؿ أيضا شقيقيما 

اإلسرائيمية ونشرت أمس إف "عائشة  وقاؿ كاوفماف في مقابمة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الساعدي.
 .ليست مشبوىة بأي مخالفة جنائية"، وأكد أنيا لـ تطمب أي لجوء سياسي في إسرائيؿ

 17/71/1077الغد، عمان، 

 
 عمى غزة اإلسرائيميذكرى العدوان  إلحياءناشطون مغاربة يحتشدون بالعاصمة الرباط  

الخميس في الشارع الرئيسي بالعاصمة المغربية احتشد ناشطوف مغاربة مساء : محمود معروؼ -الرباط
 الرباط الحياء الذكرى الثالثة لمعدواف االسرائيمي عمى قطاع غزة الذي اطمقوا عميو "محرقة غزة".

واختار المحتشدوف لتظاىرتيـ التي دعت ليا مجموعة العمؿ الوطنية لمساندة فمسطيف والعراؽ شعار 
لمتضامنوف بالعدواف الذي يمارس ضد الشعب الفمسطيني، وكذا بما وندد ا "فمسطيف زىرة ربيع الحرية".

وصفوه بالتطبيع الداخمي واكدت الشعارات التي رفعت خبلؿ التظاىرة عمى "الدعـ الكامؿ لمشعب الفمسطيني 
ولمقاومتو البطمة، والتنديد بالتطبيع واالستسبلـ، ودعـ المصالحة الوطنية عمى قاعدة الصمود والمقاومة 

 شبث بالثوابت" .والت
 17/71/1077القدس العربي، لندن، 

 
 مسيرة حاشدة بالقاىرة لرفع الحصار عن غزة 

، في مسيرة وميرجاف خطابي في 1133-31-11شارؾ مئات المواطنيف المصرييف والعرب، الجمعة 
فروض عمى القاىرة، رفضا لمعدواف اإلسرائيمي عمى الشعب الفمسطيني، والمطالبة برفع الحصار الظالـ الم

 قطاع غزة.
ونظمت الفعالية في المسجد األزىر، بدعوة مف القوى المصرية لدعـ الشعب الفمسطيني، وتجمع قوى الربيع 

يناير، ورابطة لبيؾ يا أقصى،  11العربي، والجبية الثورية لحماية الثورة المصرية، واالئتبلؼ العاـ لثورة 
يف، وحزب التوحيد العربي، والمجنة المصرية لكسر الحصار ولجنة القدس باالتحاد العالمي لعمماء المسمم

 عف غزة، ولجنة القدس باتحاد األطباء العرب، ومنظمة الشعوب العربية.
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وىتؼ المشاركوف في المسيرات التي جاءت بمناسبة الذكرى الثالثة لمحرب اإلسرائيمية عمى قطاع غزة، 
ضبة تديف العدواف اإلسرائيمي، وبيتافات دعـ لمقضية وإلعبلف التضامف مع الشعب الفمسطيني، بشعارات غا

 الفمسطينية منيا.
 10/71/1077فمسطين اون الين، 

 
 "إسرائيل"تظاىرة في تونس تطالب بتجريم التطبيع مع  

تظاىر عدد مف التونسييف، أمس، رافعيف شعارات منددة بالتطبيع مع "إسرائيؿ أماـ مقر المجمس : وكاالت
بتضميف الدستور الجديد لمببلد بند ينص صراحة عمى تجريـ كؿ أشكاؿ التطبيع مع  التأسيسي، لممطالبة

ومطالبة أعضاء المجمس بإيبلء ىذا الموضوع ما يستحقو مف االىتماـ، كما حمموا الفتات كتب  ."إسرائيؿ"
عمييا "ال نسمـ ال نبيع، الشعب يجـر التطبيع"، و"يا تأسيسي فيؽ فيؽ، والتطبيع ال يميؽ" . وتيدؼ ىذه 

اب المجمس المظاىرة التي تمت تحت شعار "تجريـ التطبيع مسؤولية الجميع"، إلى الضغط عمى نو 
 التأسيسي، لرفض التطبيع مع "إسرائيؿ" بكؿ أشكالو )سياسي أو ثقافي أو اقتصادي( .   

 8/71/1077الخميج، الشارقة، 

 
 الفيتو األمريكي ضد إدانة االستيطان يحبط مجمس األمن 

يف أكػػػػدت روسػػػػيا االتحاديػػػػة أف اسػػػػتخداـ الواليػػػػات المتحػػػػدة لحػػػػؽ الػػػػنقض الػػػػػ)فيتو( ضػػػػد قػػػػرار يػػػػد: وكػػػػاالت
 االسػتيطاف اإلسػرائيمي فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة، خمػؽ حالػة مػف اإلحبػاط فػي مجمػس األمػف الػدولي.
وقاؿ المندوب الروسي الدائـ لدى األمـ المتحػدة فيتػالي تشػوركيف، فػي تصػريح أدلػى بػو لمحطػة روسػيا اليػـو 

ء مجمػس األمػػف الػدولي يشػػعروف : "إف عػػددًا مػف أعضػػا1133-31-14الناطقػة بالمغػة االنجميزيػػة، الخمػيس 
 باإلحباط لعدـ القدرة عمى فعؿ شيء ممموس لمقضية الفمسطينية".

وأضاؼ: "إف الكثير مف الدوؿ في مجمس األمف الدولي تشػدد عمػى ضػرورة اتخػاذ قػرار يػدعـ ثوابػت القضػية 
 الفمسطينية، لكف ىذه المساعي تجابو عادة بػ)فيتو( أمريكي".

10/71/1077 ،موقع فمسطين أون الين  
 
 وزارة الخارجية الروسية قمقة إزاء تردي األوضاع في قطاع غزة 

أعربت وزارة الخارجية الروسية عف قمقيا إزاء تردي األوضاع فػي اآلونػة األخيػرة فػي  :وفا -راـ اهلل  ،موسكو
ىػػو خمػػؽ  قطػػاع غػػزة، داعيػػة إلػػى التمسػػؾ بالتيدئػػة واالمتنػػاع عػػف التصػػعيد، مؤكػػدة اف كػػؿ مػػا يتطمبػػو األمػػر

وأكػػػػدت  األجػػػػواء الضػػػػرورية لئلسػػػػراع بػػػػالعودة إلػػػػى المفاوضػػػػات المباشػػػػرة بػػػػيف الفمسػػػػطينييف واإلسػػػػرائيمييف.
إف تػػأـز الوضػػع فػػي غػػزة ومػػا تقػػوـ بػػو السػػمطات اإلسػػرائيمية فػػي موافقتيػػا »الروسػػية فػػي بيانيػػا: « الخارجيػػة»

يػػؤدي إلػػى الوصػػوؿ إلػػى اليػػدؼ  وحػػدة سػػكنية فػػي حػػي غيمػػو فػػي القػػدس الشػػرقية، لػػف 311عمػػى خطػػة بنػػاء 
، وأعربػػت عػػف عػػدـ رضػػاىا عػػف الخطػػوات أحاديػػة الجانػػب التػػي تقػػـو بيػػا إسػػرائيؿ لتحديػػد وضػػع «المنشػػود

 القدس، وحدود الدولة الفمسطينية في المستقبؿ.
17/71/1077، الحياة الجديدة، رام اهلل  

 
  ازًا في حي سموان استفز  اإلسرائيمية بريطانيا تعد توسيع المستوطنات 
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داف وزيػػػر الدولػػػة البريطػػػاني لشػػػؤوف الشػػػرؽ األوسػػػط وشػػػماؿ إفريقيػػػا ألسػػػتير بيػػػرت، قػػػرار لجنػػػة : )وكػػػاالت(
التخطػػػيط والبنػػػاء المحميػػػة فػػػي القػػػدس تشػػػييد مبػػػاف جديػػػدة فػػػي حػػػي سػػػمواف الفمسػػػطيني ووحػػػدات سػػػكنية فػػػي 

 مستوطنة غيمو، وعده مثيرًا لبلستفزاز ويأتي بنتائج عكسية .
بياف، أمس، إف "ىذه خطوة أخرى استفزازية وتأتي بنتػائج عكسػية، وىػي األحػدث بػيف سمسػمة  وقاؿ بيرت في

مف الخطوات التي اتخػذتيا السػمطات اإلسػرائيمية". وأضػاؼ أف "مواصػمة البنػاء المنيجػي لممسػتوطنات يجعػؿ 
ألراضػػي تعػػيش تحقيػػؽ ىػػدؼ الجيػػود الدوليػػة فػػي غايػػة الصػػعوبة والراميػػة إلػػى إقامػػة دولػػة فمسػػطينية متصػػمة ا

 إلى جانب "إسرائيؿ" تنعـ باألمف، وأف تكوف القدس عاصمة لكمتا الدولتيف".     
17/71/1077، الخميج، الشارقة  

 
 نتاج أسمحة نوويةإل إيران  سعت إذا " أمريكا ستستخدم القوة العسكريةواشنطن"معيد  

 أفوقػػػع اإلنترنػػػت  ديمػػػي بيسػػػت  م جػػػاء فػػػي صػػػحيفة "ىػػػ رتس" العبريػػػة نقػػػبًل عػػػف زىيػػػر أنػػػدراوس: - الناصػػػرة
إنو في حاؿ تبيف أف إيراف تتقدـ باتجػاه  قاؿبارتريؾ كبلوسوف، مف معيد )واشنطف لشؤوف الشرؽ األوسط(، 

عمػػى قناعػػة عميقػػة بأنػػو سيصػػدر أوامػػره بػػاراؾ أوبامػػا  إنتػػاج أسػػمحة نوويػػة فػػإف مستشػػاري الػػرئيس األمريكػػي
 باستخداـ القوة العسكرية لمنع ذلؾ.

والواليػات المتحػػدة، والػذي جػرى فػي مطمػع كػػانوف  "إسػرائيؿ"اء أنػو فػي إطػار الحػػوار اإلسػتراتيجي بػيف كمػا جػ
األوؿ )ديسػػمبر( الحػػالي فػػي واشػػنطف، فقػػد قػػدـ الجانػػب اإلسػػرائيمي عرضػػا جديػػدا يتضػػمف معمومػػات بشػػأف 

تقدمػػة أكثػػر ممػػا تعتقػػد محػػاوالت إيػػراف بنػػاء مفػػاعبلت نوويػػة سػػرية إلنتػػاج الوقػػود النػػووي، وأنيػػا فػػي مرحمػػة م
 الواليات المتحدة.

وبحسب الموقع األمريكّي، الذي اقتبستو الصحيفة العبرّية، فإف بعضا مف المعمومات االستخبارية اإلسرائيمية 
اسػػتندت إلػػى نمػػاذج مػػف التربػػة التػػي تػػـ جمعيػػا مػػف أمػػاكف قريبػػة مػػف المواقػػع المشػػتبو بيػػا. وجػػاء أيضػػا أف 

والواليػػات المتحػػدة تتمحػػور حػػوؿ السػػؤاؿ إلػػى أي مػػدى نجحػػت إيػػراف فػػي  "إسػػرائيؿ"الخبلفػػات األساسػػية بػػيف 
تطػػوير مواقػػع سػػرية لتخصػػيب اليورانيػػوـ. وفػػي ظػػؿ ىػػذه الخبلفػػات يجػػد الطرفػػاف صػػعوبة فػػي تحديػػد خطػػوط 

 حمراء مشتركة.
17/71/1077، القدس العربي، لندن  

 
 دول عربيةال في مبعوث أوروبي يطمئن "إسرائيل" بعد صعود اإلسالميين  

قػػػاؿ مبعػػػوث االتحػػػاد األوروبػػػي لشػػػؤوف "الربيػػػع العربػػػي" برنػػػاردينو ليػػػوف الػػػذي وصػػػؿ إلػػػى : )يػػػو .بػػػي .آي(
"إسرائيؿ" في زيارة خاطفة الخميس، إنو ال ينبغي عمى "إسرائيؿ" أف تتخػوؼ مػف صػعود الحركػات اإلسػبلمية 

ف فػي مقابمػة أجرتيػا معػو صػحيفة "ىػ رتس" إلى الحكػـ فػي دوؿ عربيػة فػي أعقػاب "الربيػع العربػي". وقػاؿ ليػو 
ونشرتيا، أمس، إنػو ال ينبغػي عمػى "إسػرائيؿ" أف تقمػؽ مػف صػعود األحػزاب اإلسػبلمية إلػى الحكػـ فػي مصػر 
وتػػونس والمغػػرب، وأنػػو "أصػػعب بكثيػػر الوصػػوؿ إلػػى حالػػة حػػرب مػػع أنظمػػة ديمقراطيػػة". ووصػػؿ ليػػوف كػػي 

االتحػػاد األوروبػػي مػػف تغيػػر األنظمػػة فػػي دوؿ عربيػػة، ولنقػػؿ يوضػػح لكبػػار المسػػؤوليف "اإلسػػرائيمييف" موقػػؼ 
 رسالة تيدئة بكؿ ما يتعمؽ بيذه التغيرات وتأثيره في "إسرائيؿ".      

17/71/1077، الخميج، الشارقة  
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 تنزانيا تحتج عمى استخفاف "إسرائيل" بيا 
بػػاراؾ بػػببلده، بعػػد أف دعػػا  عمػػى اسػػتخفاؼ وزيػػر الحػػرب إييػػود "إسػػرائيؿ"احػػتج القنصػػؿ التنزانػػي العػػاـ فػػي 

لمتعامؿ بجدية مع دوؿ االتحاد األوروبي، كونيا "ليست تنزانيا أو موريتانيا أو "طربوليتانيػا"". وكػاف بػاراؾ قػد 
عقػػب بػػذلؾ عمػػى تصػػريحات وزيػػر الخارجيػػة أفيغػػدور ليبرمػػاف الػػذي ىػػاجـ دوؿ االتحػػاد األوروبػػي لتوجيييػػا 

 انتقادات لجرائـ "إسرائيؿ".
، إف "بػػػاراؾ بمحاولتػػػو تعظػػػيـ دوؿ "إسػػػرائيؿ"قنصػػػؿ قصػػػبياف نورئيػػػؿ تشػػػيريتش فػػػي مػػػذكرة لخارجيػػػة وقػػػاؿ ال

 أوروبية قاـ بتقزيـ تنزانيا ومفاضمتيا مع دولة غير موجودة بميجة عنجيية استعبلئية".
17/71/1077، الخميج، الشارقة  

 
 صمد.. والغرب لن ييب لحمايتيا: الدولة العبرّية لن ت"القوة العظمى"إسرائيميون يحّذرون من وىم  

ثمة في إسرائيؿ مف يستشعر فائض قوة دفعت بو لبلعتقاد بأف إسرائيؿ ليست دولة محدودة : حممي موسى
السكاف وقميمة المساحة ومعرضة لمكثير مف المخاطر في منطقة تزداد عداء ليا، فبات يعرض نفسو وكأنو 

 في العالـ. ليس مجرد دولة قوية بؿ قوة عظمى وربما األعظـ
طػبلؽ ادعػاءات ال تقػؼ  وال تخمو ىذه النزعة مػف بعػد عنصػري الفػت بػات يتمظيػر فػي سػف قػوانيف فاشػية وا 
عنػد حػدود حػػوؿ مػا تحتويػو ىػػذه الدولػة مػف ذخػػر أخبلقػي وعممػي وعسػػكري. ولكػف فػي حمػػى ىػذا اإلحسػػاس 

أف يكػػوف مختمفػػا. وبػػيف  يحػػذروف مػػف مغبػػة التمػػادي ويشػػرحوف أف تفسػػير الواقػػع يمكػػف« أنبيػػاء غضػػب»ثمػػة 
أبرز ىؤالء األديب والشاعر اإلسرائيمي نتاف زاخ الذي ترجمت كتبو إلى العديد مف المغات والبػالغ مػف العمػر 

 عاما. 93
ىػذه الدولػة لػف »يوـ أمس إف « معاريؼ»يقوؿ نتاف زاخ، الحائز عمى جائزة اسرائيؿ، في مقابمة مع صحيفة 

أف إسػرائيؿ تتجػو « ىػ رتس». ب. ييوشع يعتقد في مقالة نشرىا أمس فػي كما أف األديب الروائي أ«. تصمد
نحػػو أف تكػػوف دولػػة ثنائيػػة القوميػػة بػػرغـ إجمػػاع كػػؿ التيػػارات فييػػا عمػػى أف ىػػذا خيػػار سػػي  عمػػى المػػدييف 

أف اإلسػػػبلمييف فػػػي المنطقػػػة العربيػػػة « إسػػػرائيؿ اليػػػوـ»القصػػػير والبعيػػػد. ويػػػرى الػػػدكتور رؤوفػػػيف بػػػاركو فػػػي 
سياسػػييف ليسػػوا مسػػمميف يعتقػػدوف بػػأف الغػػرب الػػذي فشػػؿ فػػي الماضػػي فػػي المحافظػػة عمػػى ممالكػػو  ومحممػػيف

الصػػميبية المسػػيحية فػػي الشػػرؽ لػػف ييػػب فػػي لحظػػة الحسػػـ لمناصػػرة الدولػػة الييوديػػة. ويؤكػػد أف اإلسػػبلمييف 
 «.صبلح الديف مرة أخرى»يحمموف بػ

ف الدولػػػة تصػػػؿ الػػػى وضػػػع يكػػػوف فيػػػو االنسػػػاف لػػػيس مفاجئػػػا أ»أنػػػو « معػػػاريؼ»ويػػػرى زاخ فػػػي مقابمتػػػو مػػػع 
لبلنساف ذئبًا. في نياية المطاؼ نحف نعػود الػى فتػرة ديفيػد بػف غوريػوف النتػاج أتػوف صػير. فقػد اعتقػد بأنػؾ 
اذا اخػػذت أناسػػا مختمفػػيف مػػف عقائػػد مختمفػػة، مػػف أجػػزاء اخػػرى مػػف العػػالـ، تقاليػػد وثقافػػات متنوعػػة وتضػػعيـ 

ميعيـ سيصبحوف متشابييف. في الحياة ىذا ليس بسيطا بيذا القدر. والدليؿ، كميـ في مطحنة واحدة فإنيـ ج
عاـ مف التغمب عمى الفوارؽ االجتماعية لناسيا. الييودية التي تمثميا الكتػب  111أف أميركا لـ تنجح خبلؿ 

الػديف أيضػا  الدينية والييودية المتطورة جدا مف االدب البلحؽ لعيػد الييكػؿ الثػاني، ىمػا دينػاف مختمفػاف. فػي
ف كػػاف لػػزمف قصػػير خيػػؿ أنػػو عامػػؿ موحػػد بػػيف المتػػدينيف االشػػكيناز والمتػػدينيف الشػػرقييف،  تقػػررت ثغػػرات وا 

 «.ناطوري كارتا، جماعة حباد، بار سميؼ والباقيف



 
 
 

 

 

           17ص                                    1166العدد:                17/71/1077السبت  التاريخ:

ىذا االمػر الػذي يسػمى اسػرائيؿ، ىػو شػعب الجئػيف مػف كػؿ أنػواع البمػداف، بمغػات مختمفػة، »ويشدد عمى أف 
آداب مختمفػة، ثقافػة مختمفػة وتقاليػد مختمفػة. ىػذه االمػور ال يمكػف أف تمػتحـ بالضػغط، حيػاؿ  طبائع مختمفة،

 عدو خارجي، سواء كاف ىذا
محمود احمدي نجاد أـ العالـ العربي اآلخذ في التأسمـ. كاف غباًء كبيرًا الظف بأف يكوف ىنا مجتمع عسكري 

 «.ىذا عبث مف جية، ولكنو مجتمع يدار مثمما في الدانمارؾ مثبل.
انعػػداـ القاعػػدة المشػػتركة. فالقواعػػد المشػػتركة كالػػديف، التػػاريخ، ذكػػرى صػػييوف، »ويقػػوؿ زاخ أف مػػا يقمقػػو ىػػو 

حائط المبكى والرمػوز التػي سػاعدتنا عمػى فيػـ أنفسػنا كشػعب واحػد نجػح فػي تصػميـ شخصػية ييوديػة حيػاؿ 
ؿ مكاف الشر يتعاظـ. وحتى في الجيش، المسيحية، كؿ ىذا اختفى. ليس لدينا في واقع االمر شيء. وفي ك

الػػػذي كػػػاف القاسػػػـ المشػػػترؾ لمجميػػػع. اعتقػػػدنا بأنػػػو مػػػع دخػػػوؿ االصػػػولييف الػػػى الجػػػيش، سػػػتزداد المشػػػاركة 
فأخطأنا. المتدربوف المتدينوف غير مستعديف الف تغني امرأة اماميـ. نحف ببساطة آخػذوف فػي االنغػبلؽ فػي 

 «.بطف امو اطار الظبلـ الذي يخرج فيو الجنيف مف
ال اعتقػػد أف ىػػذه الدولػػة ستصػػمد. ىػػذا الشػػعب تفتػػت الػػى فصػػائؿ متعػػددة مفعمػػة »ويخمػػص زاخ إلػػى القػػوؿ 

بالكراىية والحسد ومستويات اقتصػادية مختمفػة تمامػا. نضػيؼ الػى ىػذا المشػكمة العربيػة واالحتمػاالت فػي أف 
يا ينبغػػي لمجميػػع رغػػـ أنفيػػـ اف يحصػػؿ ىنػػا شػػيء طيػػب تمغػػى. المجتمػػع تفتػػت الػػى شػػظايا، ومػػع ىػػذه الشػػظا

يخمقوا جبية موحدة ضد عدو خارجي. ولكف كيؼ يمكػف ليػذه الشػظايا اف تػرتبطظ فشػظايا الزجػاج ال يمكنيػا 
وىي تحتاج عمى االقؿ إلػى ألفػي سػنة. النػاس لػـ يعػودوا يقولػوف انػا اسػرائيمي. يقولػوف «. أف ترتبط مف جديد

ؿ لمفيوـ اسرائيؿ كيوية جامعة. قنبمة ذرية واحدة يمكنيا أف ترتب أنا أسكف في اسرائيؿ. في نظري ال مستقب
ف لـ تكف واحدة، فثبلث  «.كؿ ىذا الموضوع، وا 

وبعد أف يعدد ييوشع مظاىر اندفاع إسرائيؿ نحوة الدولة الثنائية القومية يشير إلػى أنيػا لػف تنشػأ فقػط بسػبب 
الفمسػطينييف، سػواء داخػؿ اسػرائيؿ أـ خارجيػا. انطبلقا مػف تعػاوف خفػي مػف جانػب »أفعاؿ إسرائيؿ بؿ أيضا 

وحتى االشخاص البراغماتييف في حماس معنيوف بجر اسرائيؿ في المرحمة االولػى الػى ىػذه االمكانيػة. لػيس 
فقط بسبب الفرضية المشكوؾ فييا في أنو اذا كاف ىذا سيئا لمييػود فإنػو بالتأكيػد جيػد لمفمسػطينييف. غيػر أنػو 

الفمسػطيني فػي المػدى البعيػد دولػػة ثنائيػة القوميػة فػي كػؿ اسػرائيؿ ىػي إمكانيػة أكثػػر كونػو مػف ناحيػة الشػعب 
وعدا مف ربع فمسػطيف مقسػمة ومبتػورة قػد يكػوف ممكنػا، بعمػؿ جػـ وربمػا ايضػا بسػفؾ دمػاء استخبلصػيا مػف 

 «.فكي اسرائيؿ
ف كانػػت شػػبو ديموقراطيػػة، يمكنيػػا أف تضػػمف ل»ويقػػوؿ إف  مفمسػػطينييف، بفضػػؿ دولػػة ثنائيػػة القوميػػة، حتػػى وا 

االقتصاد القوي السرائيؿ وعبلقاتيا العميقة مع الغرب، حياة اكثر جودة وأمانػا، وال سػيما رحابػا اقميميػا واسػعا 
 «.يمكف أف يؤدي بيـ بعد عشرات السنيف لمعودة الى فمسطيف الكاممة

، خيػػرا كػػاف أـ شػػرا، فػػي اولئػػؾ الػػذيف آمنػػوا وحممػػوا بيويػػة اسػػرائيمية ييوديػػة مسػػتقمة، تقػػؼ»ويخمػػص إلػػى أف 
اختبار شػمولية واقػع وطنػي اقميمػي خػاص بيػا، فػإف دولػة ثنائيػة القوميػة ىػي تحطػـ ألػيـ لحمميػـ، مصػدر لػـ 
يخيب األمؿ لنزاعات شديدة، كما ثبت في ثنائية القومية التي فشمت في أماكف عديدة في العػالـ بػيف شػعوب 

 «.تاريخيا أكثر بكثير مف الييود والفمسطينييف كانت قريبة في دميا، في اقتصادىا، في قيميا وفي
 17/71/1077السفير، بيروت، 
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 د. أحمد يوسؼ
( لقػػاء الفصػػائؿ الفمسػػطينية والتػػي جػػاءت مػػف 1133ديسػػمبر  11–11احتضػػنت القػػاىرة فػػي الفتػػرة مػػا بػػيف )
ف سػػوريا واألردف، وكانػػت تمثػػؿ مجمػػوع القػػوى الوطنيػػة واإلسػػبلمية فػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة وكػػذلؾ مػػ

 تظاىرة تستدعي القوؿ: "ما شاء اهلل، فصايؿ يخزي العيف".!!
( بمدينػػػة نصػػػر كنػػػت تشػػػاىد قيػػػادات العمػػػؿ الفمسػػػطيني يتحػػػدث Intercontinentalفػػػي ردىػػػات فنػػػدؽ الػػػػ)

مػػف  -سػػرد تفاصػػيؿ مػػا جػػرى فػػي المقػػاء بعضػػيـ إلػػى الػػبعض اآلخػػر بإسػػياب، والكػػؿ يفضػػفض عػػف نفسػػو وي
بروح أخوية فييا الكثير مف الحب والحميميػة، األمػر الػذي يجعمػؾ تشػعر  -نقاشات أو تشكؿ مف انطباعات 

ـّ االتفػػاؽ عميػػو ال يمثػػؿ مػػا كػػاف يتطمػػع إليػػو الشػػارع  بػػالكثير مػػف التفػػاؤؿ والراحػػة والصػػدؽ.. صػػحيح أّف مػػا تػػ
المقػػػدور عميػػػو وطنيػػػًا فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة الحساسػػػة مػػػف تػػػاريخ أمتنػػػا،  الحػػػد -بػػػبل شػػػؾ  –الفمسػػػطيني، ولكنػػػو 

فػػػالرئيس )أبومػػػازف( يتحػػػرؾ بحػػػذر شػػػديد، ويقػػػّدر لقدميػػػو قبػػػؿ الخطػػػو موضػػػعيا، حيػػػث الضػػػغوط األمريكيػػػة 
والتيديػػػدات اإلسػػػرائيمية، وانشػػػغاالت العػػػرب بثػػػوراتيـ وترتيػػػب أوضػػػاعيـ الداخميػػػة، التػػػي تحكميػػػا الضػػػبابية 

منطقػػػة الشػػػرؽ األوسػػػط، كمػػػا أف  -بشػػػكؿ عػػػاـ  -مػػػف التػػػوازف القمػػػؽ والتػػػوتر الػػػذي تعيشػػػو ويسػػػودىا حالػػػة 
المجتمػػع الػػدولي مشػػموؿ وغيػػر قػػادر عمػػى القيػػاـ بأيػػة إجػػراءات عمميػػة لػػردع الحكومػػة اليمينيػػة المتطرفػػة فػػي 

ر وعػػدـ الشػػعور إسػػرائيؿ، والسػػمطة الفمسػػطينية تعػػاني عجػػزًا فػػي ميزانياتيػػا تجعميػػا دائمػػًا فػػي حالػػة مػػف التطّيػػ
بػاألمف واألمػاف.. لػذلؾ، نجػد أف كػؿ شػيء يسػػير بػبطء ويثيػر التسػاؤؿ واالسػتفزاز داخػؿ الشػارع الفمسػػطيني، 

 ىذا مع يسود المشيد العاـ في ساحاتنا العربية مف الشرود واإلحباط وعدـ االستقرار.
أكثر مف ثبلث ليػاؿ فػي القػاىرة إف األحاديث التي أجريناىا مع قيادات العمؿ الوطني واإلسبلمي عمى مدار 

كانت تشي بأف الجميع حريص عمى إنياء االنقساـ وتسريع المصالحة، ويسعى جاىدًا أف تجػري االنتخابػات 
في أسرع وقت ممكف، مع التفضيؿ لمعيار النسبية المطمقة، بحيث يجد الجميع لو مكانة في مشروع الشراكة 

 عنو أو نتطمع إليو سياسيًا.السياسية، الذي أصبح أرضية لكؿ ما نتحدث 
 مرحمة التفاىم والتحالف وبناء الوطن:

إف كػؿ مػف سػمع السػيد الػرئيس )أبػو مػازف( واألخ خالػػد مشػعؿ بعػد لقػاءات القػاىرة األخيػرة سػوؼ يشػعر أننػػا 
أمػػػاـ قيػػػادة جديػػػدة، وأننػػػا بصػػػدد تفاىمػػػات وطنيػػػة ليػػػا تجمياتيػػػا فػػػي مػػػا يتحػػػدث بػػػو الزعيمػػػاف عػػػف الشػػػراكة 

السياسي بما يخدـ مشروعنا الػوطني، وقػدرات شػعبنا فػي مواجيػة التحػديات التػي يفرضػيا التوسػع  واإلصبلح
 االستيطاني عمى حساب شعبنا ومستقبؿ قضيتنا.

ننػي أجػد فػي ىػذه الثنائيػة  في الحقيقة، إننا كشػعب نسػتحؽ قيػادة تمتمػؾ الكثيػر مػف الحكمػة واليمػة والرشػد، وا 
يجػب التشػبث بػو ي فػي ىػذه المرحمػة الصػعبة  -أبو الوليد ( طوؽ نجػاة  – التي يمثميا الزعيماف ) أبو مازف

التي تمر بيا قضيتنا وشعبنا.. كما أف قناعتي أف الرئيس )أبو مازف( سيعاود الترشح لمرئاسة في االنتخابات 
 -% 11القادمػػػة، ألف فرصػػػة حركػػػة فػػػتح فػػػي الكسػػػب لػػػف تكػػػوف كبيػػػرة، والتوقعػػػات ال تعطييػػػا أكثػػػر مػػػف )

11.)% 
إف الػػرئيس )أبػػو مػػازف( يعمػػـ أف حركػػة فػػتح بػػدوف قيادتػػو حاليػػا شػػذر مػػذر، وال يمكنيػػا حتػػى المحظػػة االتفػػاؽ 
عمى أحد غيره، واعتقادي كذلؾ أف الرئيس لػف يغػادر الحمبػة السياسػية قبػؿ أف يضػمف نجػاح حركػة فػتح ولػو 

إعػػادة ضػػبط ىياكميػػا فػػي الضػػفة  بالحػػد األدنػػى الػػذي يحفػػظ ليػػا القػػدرة عمػػى الشػػراكة والتنػػافس، والتمكػػيف مػػف
 الغربية وقطاع غزة.
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إف الػػرئيس )أبػػو مػػازف( كػػأي سياسػػي حػػريص عمػػى مػػا سػػيكتبو عنػػو التػػاريخ، ولػػذلؾ فػػإف النجػػاح الػػذي حققػػو 
 سوؼ يمنحو الثقة والرغبة في االستمرار لؤلسباب التي ذكرناىا آنفًا. -مؤخرًا  -عمى الساحة الدولية 

بيف الرئيس )أبػو مػازف( واألخ خالػد مشػعؿ قػد توطػدت بشػكؿ كبيػر، األمػر الػذي ال شؾ أف كيمياء الصداقة 
يػػػدفع إلػػػى تعزيػػػز فػػػرص العمػػػؿ المشػػػترؾ بينيمػػػا لخمػػػؽ واقػػػع فمسػػػطيني جديػػػد يقػػػـو عمػػػى العمػػػؿ فػػػي مسػػػاحة 
المشترؾ بيف فصػائؿ العمػؿ الػوطني واإلسػبلمي، وتعزيػز قػدرات الجميػع عمػى مواجيػة مخططػات االحػتبلؿ، 

 حمبلت االستيطانية المسعورة واليادفة البتبلع أراضي الضفة الغربية.والتصدي لم
 خالد مشعل: رؤية صاحب الزمان

تأخر الميؿ طويبًل، واعتقدت أف زحمة المقاءات اإلعبلمية واالجتماعػات الخاصػة لػف تػوفر لنػا وقتػًا لنسػتكمؿ 
 ما بدأناه مف حديث قبؿ شير تقريبًا.
ألخ والصػػديؽ )أبػػو الوليػػد( إلػػى غرفتػػو.. كنػػت حريصػػًا أف أفيػػـ منػػو مػػدى بعػػد منتصػػؼ الميػػؿ بقميػػؿ دعػػاني ا

ـّ االتفػػاؽ عميػػو مػػف قػػرارات تخػػص اآلليػػات التنفيذيػػة الخاصػػة باالنتخابػػات وبمنظمػػة التحريػػر  اطمئنانػػو لمػػا تػػ
و الفمسػػطينية. كػػاف األخ )أبػػو الوليػػد( متفػػائبًل وتحكػػي نبراتػػو ومبلمحػػو حالػػة مػػف انشػػراح الصػػدر، وكػػاف كبلمػػ

يحمؿ ليجة قائد يتحدث بمسؤولية وروح وطنية عالية، مقدرًا حجـ التحوالت التي تمر بيا المنطقػة، والتػي ال 
 تسمح انشغاالتيا ببقائنا منقسميف خارج معطيات الربيع العربي وفجر الشرؽ الجديد.

ـّ الػوطني وا لمسػؤولية التاريخيػة، لقد شعرت بالراحة وىو يتحدث عف الرئيس )أبو مازف( بمغة الشػريؾ فػي اليػ
وبكثير مف المعاني التي تحمؿ االحساس بالشراكة والعمؿ المشػترؾ، وىػذا شػيء يعػزز الثقػة ويفػتح ليػا آفاقػًا 
داخؿ ساحاتنا الفمسطينية التي ما تزاؿ تنتابيا المخاوؼ والشكوؾ، حيث إف تطمينات المستوى السياسي لكؿ 

الممارسات التي تقوـ بيا األجيزة األمنية في الطػرفيف تحػت  مف فتح وحماس تقيرىا أو تفسدىا أحيانًا بعض
 دعاوى وذرائع مختمقة.

في الواقع، إف شعبنا يتطمع لرؤية حالة مف االنفراج، التي يشعر فييا كؿ مواطف أنو يمتمؾ حريتػو فػي القػوؿ 
يػة، التػي عاظمػت والعمؿ والتنقؿ، ويحس كذلؾ أف كرامتو مصونة وليست رىينة بأيدي متنفذي األجيزة األمن

ممارسػػات بعػػض كوادرىػػا مػػف حالػػة الحقػػد والكراىيػػة والعػػداء بػػيف قطاعػػات شػػعبنا فػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع 
 غزة.

لقػػد تابعػػت جممػػة المقػػاببلت التػػي أجراىػػا األخ والصػػديؽ )أبػػو الوليػػد( مػػع وسػػائؿ االعػػبلـ المرئيػػة والمكتوبػػة، 
مػػف نفػػؽ األزمػػة وحالػػة البيتػػاف، التػػي كمفتنػػا الكثيػػر  والتػػي تعكػػس روحػػًا جديػػدة وتوجػػو وطنػػي صػػادؽ لمخػػروج

عمػػى مػػدار أكثػػر مػػف أربػػع سػػنوات مضػػت، كانػػت كميػػا مثقمػػة باالتيامػػات والمعنػػات وتفتقػػر إلػػى الطيػػب مػػف 
 القوؿ.

( والػذي كانػت لػو فرصػة AP –لقد أعجبتني كممة قاليػا أحػد الصػحفييف العػامميف فػي وكالػة )اسوشػيتد بػرس 
، ثػـ ىػذا المقػاء األخيػر بالقػاىرة، حيػث أشػار 1111شػعؿ بعػد األحػداث الداميػة فػي يونيػو المقاء باألخ خالد م

كقائػد  -اليػـو  -بالقوؿ: "إنني أجد نفسي واقفًا أماـ قائد شعب وليس مسػؤوؿ فصػيؿ.. إف أبػا الوليػد يتحػدث 
 وطني وليس كمسئوؿ سياسي لحركة حماس".
مرحمػة جديػدة فػي عبلقاتنػا الوطنيػة والمجتمعيػة، مرحمػة الشػعب إف األخ )أبو الوليد( يجعمؾ تشعر بأننا أمػاـ 

الذي ال يريد أف يكوف متفرجًا بؿ جزءًا مف التحوالت والتغيير الحاصؿ فػي المنطقػة، حيػث إف االسػتفادة ممػا 
تتطمػػػب وحػػػدة الصػػػؼ الػػػوطني وتماسػػػؾ الموقػػػؼ الفمسػػػطيني، فاالنقسػػػاـ ال يمكػػػف أف  –اسػػػتراتيجيًا  –يجػػػري 

 لمكسب أو طريقًا لمنجاح. يكوف خياراً 
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حمػػدت اهلل أف جػػاء ىػػذا المقػػاء بػػاألخ والصػػديؽ )أبػػو الوليػػد( فػػي نيايػػة االجتماعػػات الرسػػمية ليؤكػػد لػػي مػػا 
أننػػػا شػػػعب عظػػػيـ يمكػػػف المراىنػػػة عميػػػو.. فاألزمػػػة سػػػتنتيي وجػػػراح الماضػػػي سػػػتندمؿ ال  –دائمػػػًا  –اعتقدتػػو 

القضػية المركزيػة فػي  –كما كانت دائمػًا  –ـ، لتبقى فمسطيف محالة، وسوؼ نستعيد مكانتنا المتميزة بيف األم
 ضمير أمتنا العربية واإلسبلمية، والمتصدرة لرأس أولوياتيا السياسية والدينية.

غادرت الفندؽ بعد الثانية ليبًل مرتاح الباؿ، بعد أف أصابني في أوؿ يوميف شػيء مػف الغػـ واإلحبػاط، ألننػي 
اف سقؼ توقعاتي عاليًا، وما خرجت بو االجتماعات األولية وما دار فييا مف ك –كباقي شعبنا الفمسطيني  –

 "مخيبًا لآلماؿ"، كما ذكر لي بعض مف شاركوا تمؾ الجمسات. -لحدٍّ ما  –نقاشات كاف 
بشػػػكؿ عػػػاـ، يمكننػػػا القػػػوؿ إننػػػا وضػػػعنا أولػػػى خطوتنػػػا عمػػػى طريػػػؽ اإلصػػػبلح والمصػػػالحة، وأف االنتخابػػػات 

لشراكة السياسية والتوافؽ الوطني الذي ننشده، كما أنيا ستعزز مػف قػدرات شػعبنا عمػى القادمة سوؼ تكرس ا
 القياـ بفعمو المقاـو بما يخدـ مصالحنا الوطنية العميا ومشروعنا في التحرير والعودة واالستقبلؿ.

 اآلن حصحص الحق:
ة أوسع وفضاًء أرحب، فنحف اليـو نحف أماـ مجموعة مف الحقائؽ والمواقؼ التي تجعمنا نعطي لؤلمؿ مساح

أمػػاـ واقػػع أدركػػت قياداتػػو أنػػو ال مجػػاؿ لمتراجػػع والنكػػوص عػػف المصػػالحة، ألف عاقبػػة الفشػػؿ والتػػردي ىػػي 
 الخسراف المبيف.

إف مبلمح حراكنا السياسي أف نبتعد في المرحمة القادمة عف كؿ قوؿ أو عمؿ ال يصب في مصمحة الوطف، 
 -بلقيػػا جزافػػػًا بحيػػػث اختفػػػت معيػػا الشخصػػػية الوطنيػػػة، وتحػػػوؿ شػػػعبنا إف االتيامػػات التػػػي تعودنػػػا عمػػػى إط

إلػػى شػػخوص ومكانػػات تتػػوزع أبعادىػػا عمػػى المسػػطرة الوطنيػػة بػػيف  -بسػػبب الخصػػومة والتنػػافس السياسػػي 
الفسػػاد والخيانػػة، فػػبل بطػػوالت وال أبطػػاؿ.!! وىػػي حالػػة ال تتفػػؽ مػػع انجػػازات ىػػذا الشػػعب العظػػيـ، سػػواء فػػي 

كررة بوجو المحتؿ، والتي كاف لتضحيات أطفالػو وشػبابو الػدور الريػادي فييػا، كمػا أف مقاومتػو انتفاضاتو المت
الباسػػػمة قػػػد سػػػطرت أروع المبلمػػػح والبطػػػوالت التػػػي اعتػػػرؼ العػػػالـ بيػػػا، وغػػػدت عنوانػػػًا فػػػي إبػػػداعاتيا لشػػػعب 

 يستحؽ الحياة، وتاج فخر ألمو ننتسب ليا.
وطنيػػة واإلسػػبلمية وأجيزتنػػا األمنيػػة الحفػػاظ عمػػى مػػا أنجزنػػاه فػػي أكػػرر تمنيػػاتي إلخػػواني فػػي قيػػادة الحركػػة ال

القاىرة، وأف نمضي في المصالحة بثقة عالية، واالبتعاد عف الحسابات الخاطئة وتوجسػات بعػض الموتػوريف 
 في ساحتنا الفمسطينية، الذيف ال ىـّ ليـ إال التثبيط وتحريؾ الجمر باتجاه اليشيـ.

اريخ اإلنساني صنائع نعتز بيا، وليس عبثػًا أف يختػار المػولى )عػز وجػؿ( ىػذه نحف شعب عظيـ، لنا في الت
 -األرض المباركػة لتكػػوف نقطػػة االنطػػبلؽ والتكميػػؼ لكػػؿ أنبيائػو ورسػػمو، إف ىػػذا التفضػػيؿ مػػنح ىػػذه األرض 

 طابع القداسة، لتبقى أبد الدىر األرض "التي باركنا فييا لمعالميف". -المباركة بأىميا 
ينظر بعضنا إلى بعض بشيء مف التقدير وكثيٍر مف االحتراـ، ألف قدرنا أننا جزء مف ىذا التكػريـ أتمنى أف 

اإلليػي ألرض فمسػػطيف، حيػػث تسػػري فػي دمنػػا نفحػػات "روح أرض األنبيػػاء"، وثػرى الصػػحابة الشػػيداء، وعػػزة 
عنػػواف الطيػػػارة مػػف قػػاوموا األعػػػداء، وقػػدموا التضػػػحيات بإصػػرار ووفػػػاء، لتبقػػى فمسػػػطيف والمسػػجد األقصػػػى 

 والنبؿ واإلباء.
ف الشػػعب ال ينسػػى، وعمػػى الجميػػع أف يأخػػذ الػػدروس والعبػػر ممػػا جاورنػػا مػػف أوطػػاف،  إف التػػاريخ ال يػػرحـ، وا 

 تدور الدوائر. -كما عممتنا حوادث الدىر  –وعمى الباغي 
 وة كأنو ولٌي حميـ".نريد أف يكوف شعارنا في ىذه األياـ "ادفع بالتي ىي أحسف، فإذا الذي بينؾ وبينو عدا

 عظيمة يا مصر..
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لقد بذلت القاىرة جيدًا تشكر عميو، وتستحؽ ألجمو مف شعبنا وأمتنا كؿ التقدير واالحتراـ، فاإلحساس العالي 
بالمسػػؤولية التاريخيػػػة وأمانػػة االنتمػػػاء العربػػػي وااللتػػزاـ القػػػومي وجغرافيػػا الجػػػوار كانػػػت حاضػػرة فػػػي اسػػػتمرار 

بػػرغـ أوجػػاع مصػػر  -اء االنقسػػاـ وانجػػاز المصػػالحة.. كانػػت االتصػػاالت والتحركػػات المثػػابرة والعطػػاء إلنيػػ
لػػـ تنقطػػع، وكػػاف الحػػراؾ الػػذي صػػاحب لقػػاءات القػػاىرة يعكػػس جديػػة جيػػة الوسػػاطة  -وانشػػغاالتيا الداخميػػة 

بػػرازه بالشػػكؿ ا لػػذي والرعايػة المصػػرية لمخػػروج بانجػاز يػػريح خفقػػات القمػػوب الموجوعػة فػػي الضػػفة والقطػاع، وا 
يمنح الطمأنينة لشعبنا، ويعيد الفرحة لشارعنا المكموـ، الذي كاف يرقب مجريات الحوار في القاىرة وما يمكف 

فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد  -أف يػػتمخض عنػػو مػػف نتػػائج وآثػػار تُبشػػر وال تنفػػر، وتعػػاظـ مػػف ثقتنػػا بالػػدور المصػػري 
كبػار، لػيس فقػط عمػى مسػتوى المصػالحة أكثر فأكثر، وىو دور لمسنا فيو كؿ ما يوجب التحية واإل -مبارؾ 

بؿ أيضا في صفقة تبادؿ األسرى، وفي التعامبلت والتسييبلت الواسػعة سػواء أكػاف ذلػؾ عمػى معبػر رفػح أو 
 في مطار القاىرة.

 ختامًا: تمنيات ونداء
 فػػي كػػؿ المػػرات السػػابقة كانػػت بعػػض األجيػػزة األمنيػػة والكثيػػر مػػف أصػػحاب االمتيػػازات والنفػػوذ ىػػـ مػػف يقػػؼ
خمؼ تخريب فرص انياء االنقساـ، واليدؼ مػف وراء ذلػؾ ال يخفػى عمػى أحػد.. اليػـو تمتمػؾ القيػادة الحركيػة 
العـز األكيد واإلرادة السياسية النجاز المصالحة، ودفع قاطرتيا عمى سكة الوطف حتى بمػوغ نيايتيػا بتصػفية 

 جميعًا كشعب وقضية.كؿ الخبلفات، والعمؿ يدًا واحدة لمواجو المؤامرة التي تستيدفنا 
 10/71/1077، وكالة معًا اإلخبارية

 
 حماس.. تغيير استراتيجي أم مجرد تكتيك؟ 

 آفي يسسخروف
رغـ اليزيمة العسكرية الشديدة التي تكبدتيا في حممة رصاص مصبوب، فػاف حمػاس فػي قطػاع غػزة ال تػزاؿ 

ة العسػػكرية الكامنػػة، فػػاف ىػػذه منظمػػة عػػدوا شػػديدا لدولػػة اسػػرائيؿ. بمفػػاىيـ عديػػدة، وال سػػيما مػػف حيػػث الطاقػػ
. ولكف مف الصعب تشبيو حماس في تمؾ االياـ، التػي 1119أخطر بكثير مما كانت عميو في كانوف االوؿ 

التػػػي تمتنػػػع عػػػف اطػػػبلؽ  1133كانػػػت تطمػػػؽ الصػػػواريخ نحػػػو اسػػػرائيؿ صػػػبح مسػػػاء، بالمنظمػػػة فػػػي نيايػػػة 
 مؿ ذلؾ.الصواريخ بؿ تعتقؿ نشطاء مف فصائؿ اخرى يحاولوف ع

واذا كاف واجبا دليؿ عمى التغيير الدراماتيكي الذي مػرت بػو حمػاس فػي السػنوات االخيػرة وال سػيما منػذ بدايػة 
الربيع العربي فقد جاءت تصريحات رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ في نياية االسبوع الماضي، 

كفػػػاح الشػػػعبي، عمػػػى المظػػػاىرات وعمػػػى حػػػد قػػػوؿ مشػػػعؿ، فػػػاف المنظمػػػة سػػػتركز مػػػف اآلف فصػػػاعدا عمػػػى ال
الجماىيرية. وقاؿ إف حماس وفتح اتفقتا عمى طريقة عمؿ مشتركة وكذا عمى اقامة دولة فمسطينية في حػدود 

وعاصمتيا القدس. وقاؿ ذلؾ بعػد جولػة اخػرى مػف المحادثػات فػي القػاىرة مػع رئػيس السػمطة الفمسػطينية  31
 لحة.محمود عباس )ابو مازف( وقيادة فتح عمى المصا

عمػػى نحػػو شػػاذ، لػػـ يحػػاوؿ مشػػعؿ اخفػػاء ىػػذه التفاىمػػات، بػػؿ العكػػس. فقػػد تحػػدث عنيػػا فػػي المقػػاببلت مػػع 
وسػػػائؿ االعػػػبلـ الفمسػػػطينية والعربيػػػة الرائػػػدة، كرسػػػالة موجيػػػة الػػػى آذاف نشػػػطاء حمػػػاس وفػػػتح بػػػؿ لحكومػػػات 

 اسرائيؿ أيضا.
الجولػػة االولػػى مػػف المحادثػػات مػػع عبػػاس، مسػػؤولو السػػمطة لػػـ يفاجػػأوا حقػػا. منػػذ اكثػػر مػػف شػػير، بعػػد نيايػػة 

اتفػػؽ الػػرجبلف عمػػى االنتقػػاؿ الػػى المقاومػػة الشػػعبية ووقػػؼ النػػار مػػع اسػػرائيؿ فػػي غػػزة وفػػي الضػػفة. وعممػػت 
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ىػػذا االسػػبوع أنػػو فػي اعقػػاب ذلػػؾ المقػػاء، أمػر مشػػعؿ الػػذراع العسػػكري لحمػاس، عػػز الػػديف القسػػاـ « ىػ رتس»
 بالكؼ عف النشاط المسمح ضد اسرائيؿ.

بياف عف تغيير طريقة الكفاح، جر سمسمة مػف ردود الفعػؿ شػبو الغاضػبة مػف كبػار رجػاالت الػذراع السياسػية 
لممنظمة في غزة. وىـ بالذات، الذيف اعتبروا برغماتييف، بػؿ ربمػا معتػدليف، طرحػوا خطػا متصػمبا مقابػؿ خػط 

سػػػييف. رئػػػيس الػػػوزراء رئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي. فػػػي نيايػػػة المطػػػاؼ يػػػدور الحػػػديث عػػػف جماعػػػة مػػػف السيا
اسماعيؿ ىنية، وزير الداخمية فتحي حماد، محمود الزىار وآخروف مػف قيػادة حمػاس فػي غػزة، شػعروا أساسػا 

 باالىانة النيـ لـ يستشاروا قبؿ البياف عف تغيير نيج المنظمة.
 معوزو البيت

ى تغييػر درامػػاتيكي آخػػر صػراعات القػػوى الجديػػدة د القديمػة بػػيف الػػداخؿ والخػارج فػػي قيػػادة حمػاس، تشػػير الػػ
، فقػػدوا مكػػانتيـ «مقيمػػو دمشػػؽ وطيػػراف»تمػػر فيػػو المنظمػػة فػػي االشػػير االخيػػرة: قيػػادة حمػػاس فػػي الخػػارج، 

)وامبلكيـ ايضا( في اعقاب االزمة العمنية مع النظاـ السوري وااليراني. مف ناحية سياسية، ضػعفوا بالقيػاس 
االياـ بالبحث عف شقؽ لبلستئجار في أرجاء العالـ العربي، الى مسؤولي غزة. قيادة الخارج منشغمة في ىذه 

في ضوء قػرار المنظمػة تػرؾ سػوريا )االمػر الػذي أدى ايضػا الػى قػرار ايرانػي بتقمػيص المسػاعدات لحمػاس(. 
 السياسي، العسكري والمالي، في غضوف أسابيع قميمة.« الظير»فقدوا 

السػػبوع عمػػى أف القػػرار باالنتقػػاؿ الػػى المقاومػػة الشػػعبية الكبيػػر لممنظمػػة كػػاف وال يػػزاؿ مشػػعؿ. فقػػد شػػدد ىػػذا ا
اتخذ مف كؿ كبار مسؤولي المنظمة، وليس ىو وحده فقط. وعف االنتقاد مف حماس غػزة، قػاؿ مقربػو مشػعؿ 
اف ىنية يخشى اساسػا فقػداف منصػبو كػرئيس وزراء. يمكػف التخمػيف بػاف غضػب ىنيػة ازداد فقػط عنػدما عمػـ 

 س في نية حماس ترشيح منافس لمرئاسة في االنتخابات في ايار.أنو حاليا عمى االقؿ، لي
ليس واضحا بعد اذا كانت ىذه خطوة تكتيكية أـ استراتيجية. االسػتعداد التػاريخي لتغييػر طبيعػة الكفػاح، الػى 
جانب موافقة حماس عمى االنضماـ الى ـ.ت.ؼ )وبقدر كبير قبوؿ االتفاقػات التػي وقعػت مػع اسػرائيؿ(، ال 

 ضرورة عمى تغيير استراتيجي بالنسبة لبلىداؼ والمرامي.تدؿ بال
يحتمؿ أف يكوف مشعؿ ورجالو يفيموف حاليا عمى االقؿ انو يجػدر بيػـ تػرؾ العمميػات فػي صػالح سػبؿ أكثػر 
نجاعة لتحقيؽ اىدافيـ. رئيس المكتب السياسي نفسو وكذا رجالو يوضحوف انيـ لـ يتنازلوا تماما عف الكفاح 

بػؿ اف مشػػعؿ شػػدد «. بكػػؿ الوسػػائؿ»روف انفسػػيـ أف مػػف حقيػـ مقاومػػة االحػػتبلؿ االسػرائيمي المسػمح وانيػػـ يػ
عمػى أف حمػاس ال تعتػػـز نػزع سػػبلحيا )او الكػؼ عػػف التسػمح اليائػػؿ فػي غػػزة(. ومػع ذلػػؾ، يحتمػؿ أف يكػػوف 

طػوة حتى ىذا التغيير يشكؿ خروجا ذا مغزى كبير عف سياسة حمػاس التقميديػة، بحيػث يمكػف أف نػرى فيػو خ
 استراتيجية.

انػو بتقػديره « ىػ رتس»جبريؿ الرجوب، مف قادة فتح، الذي شارؾ في محادثات القاىرة مع قادة حماس قاؿ لػػ 
انػا مقتنػع بػاف حمػاس تتخػذ خطػا برغماتيػا بػؿ وافقػت عمػى اليدنػة فػي »يدور الحديث عف تغيير اسػتراتيجي. 

اف يعيد النظر بمواقفو بالنسبة لموحػدة الفمسػطينية الضفة وفي غزة. عمى رئيس وزرائكـ أف يعترؼ بالحقائؽ و 
 «.كونيا ستؤدي الى الكسب لكؿ االطراؼ

اف التغييػر فػي مواقػؼ حمػاس ىػو جػزء « ىػ رتس»احد قادة حماس فػي غػزة، غػازي حمػد قػاؿ أمػس االوؿ لػػ 
يًا اـ تكتيكيػًا مف محاولة الوصوؿ الى وحدة وطنية مع فتح. وتممص مف السؤاؿ اذا كػاف ىػذا تغييػرًا اسػتراتيج

ينبغي أف نقرر معا الطريؽ االفضؿ النياء االحتبلؿ االسػرائيمي وكػذا السػمطة الفمسػطينية تعتقػد بػاف »وقاؿ: 
 «.المجاؿ السياسي ال يحقؽ النتائج حياؿ حكومة اسرائيؿ. المقاومة ستستمر، السؤاؿ فقط متى وباي وسائؿ
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 نذر شتاء
بػػػدأ بانتصػػػارىـ الجػػػارؼ فػػػي االنتخابػػػات « الشػػتاء االسػػػبلمي»مسػػؤولو حمػػػاس درجػػػوا عمػػػى التػػػبجح، فػػػي أف 

. بػػرأييـ كػػاف ىػػذا انجػػازا ميمػػا أوال لبلسػػبلـ السياسػػي فػػي العػػالـ 1113لمبرلمػػاف الفمسػػطيني فػػي كػػانوف االوؿ 
في المغرب، واالخواف المسمميف « العدالة والتنمية»العربي وفي أعقابو جاءت انتصارات النيضة في تونس، 

 لمنظمة العميا لحماس.في مصر، ا
، لػػـ يػػؤِد الػػى تغييػػر فػػي السياسػػة. آثػػار الربيػػع العربػػي والشػػتاء 1113ولكػػف مػػع كػػؿ االحتػػراـ لبلنتصػػار فػػي 

االسبلمي ىي العوامؿ الميمة فػي تغييػر سياسػة المنظمػة: االبتعػاد عػف السػوري والتقػرب مػف مصػر الجديػدة 
عربية توافؽ عمى استيعاب قيادة حماس بػدال مػف  دفعا حماس الى خط اكثر برغماتية،. البحث عف عاصمة

دمشػػؽ، لعػػب دور فػػي االسػػتعداد لممرونػػة، وموجػػة االحتجػػاج التػػي اجتاحػػت دوؿ الشػػرؽ االوسػػط، أوضػػحت 
لحمػػاس بػػاف المنظمػػة أف يمكنيػػا اف تواصػػؿ االعتمػػاد عمػػى فوىػػات البنػػادؽ فقػػط فػػي القطػػاع، وال سػػيما فػػي 

ـ. كمػػا أف انيػػاء صػػفقة غمعػػاد شػػاليط لػػف يػػوفر حصػػانة مػػف ثػػورة ضػػوء وضػػعيا الػػذي تػػدىور فػػي الػػرأي العػػا
 اخرى فيما أف الضائقة االقتصادية في القطاع آخذة في االحتداـ.

كما أف الوضع المالي لحماس ليس سػيبل. فقػد قمصػت طيػراف دعميػا المػالي لمقطػاع والمػداخيؿ مػف االنفػاؽ 
رت الػى اقالػة المئػات مػف رجػاؿ أجيػزة االمػف انخفضت منذ رفع الحصار االسرائيمي عف غػزة. حمػاس اضػط

مؤخرا سيطرت قوات «(. مشاكؿ اخبلقية»مف قوات االمف بسبب  311في غزة )حسب الرواية الرسمية اقيؿ 
حماس عمى عدة فروع لبنؾ فمسطيف والبنؾ االسبلمي الفمسطيني في غزة، وأخذت المػاؿ منيػا بػالقوة. خطػوة 

المتنػػػاقص، كانػػػت زيػػػادة الضػػػرائب، الخطػػػوة التػػػي ال تضػػػيؼ ليػػػا  اخػػػرى ترمػػػي الػػػى مػػػؿء صػػػندوؽ المنظمػػػة
 شعبية.

كمػػا أف صػػورتيا الجماىيريػػة النقيػػة لحمػػاس، التػػي كانػػت ذخػػرا ميمػػا فػػي االنتخابػػات، ت كمػػت اآلف . المزيػػػد 
فالمزيد مف كبار رجاالت المنظمة يتورطوف في قضايا فساد تكاد ال تذكر في وسائؿ االعبلـ. الحالػة البػارزة 

ي الحد قادة المنظمة في القطاع، ايمف طػو، الػذي ابعػد الػى القػاىرة بسػبب تورطػو فػي قضػية كيػذه، ولكنػو ى
 يواصؿ العمؿ مف ىناؾ.

ولكف، مؤخرا وقعت في غزة عدة حوادث مشبوىة لنشطاء صغار في المنظمة، اشتبيوا بالفسػاد أو سػعوا الػى 
نحػو اسػبوعيف، عمػى حػد قػوؿ حمػاس فػي اثنػاء تنفيػذ  التبميغ عف قضايا كيذه. احمد الممموؾ مثبل، قتؿ قبػؿ

وعمى حد قوؿ عائمتو كاف يفترض بالممموؾ أف يمتقي مسؤواًل في حماس ويبمغو عف حاالت «. ميمة جيادية
فػي بدايػة تشػريف الثػاني، « انفجار داخمػي»مشابية وقعت لعمي نايؼ الحاج، الذي قتؿ في « حوادث»فساد. 

فػػي حادثػػة طػػرؽ فػػي بدايػػة تشػػريف الثػػاني، محمػػد الميمػػـو الػػذي مػػات فػػي محمػػد زكػػي اليمػػص، الػػذي مػػات 
حزيراف الماضي بصعقة كيربائية في استحكاـ لحماس، واشػرؼ فػرج ابػو الينػا، الػذي غػرؽ فػي بركػة سػباحة 

 في اذار. حسب حماس، ىذه سمسمة حاالت مف الحوادث، اما العائبلت فتعتقد خبلؼ ذلؾ.
متنػاع حمػاس عػف اطػبلؽ الصػواريخ والقتػاؿ ضػد اسػرائيؿ ادى بنشػطاء عديػديف اف لـ يكػف ىػذا كافيػًا، فػاف ا

وتجنيدىـ مف « المتمرديف»الى االنسحاب مف المنظمة واالنضماـ الى الجياد التي تنجح حتى بالعثور عمى 
داخػػؿ المسػػاجد التػػي تسػػيطر عمييػػا حمػػاس. يمكػػف اف نخمػػف بػػاف السياسػػة الجديػػدة لممنظمػػة، سػػتعزز الجيػػاد 

 ؼ أكثر فأكثر سيطرة حماس في غزة.وتضع
 الوحدة
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عمى شيء واحد يكاد ال يكوف جػداؿ: انػاس مختمفػوف التقػوا مػع مشػعؿ فػي اثنػاء زيارتػو االخيػرة الػى القػاىرة، 
 عمى قناعة باف رئيس المكتب السياسي لحماس معني بالفعؿ بالوصوؿ الى مصالحة مع عباس وفتح.

انتركونتننتاؿ في القاىرة رأوا مظػاىر وحػدة اسػتثنائية: مسػؤولوف فػي زوار وصموا الى قاعة فندؽ سيتي ستار 
فػػػتح وفػػػي حمػػػاس )وال سػػػيما اعضػػػاء قيػػػادة الخػػػارج( يجمسػػػوف معػػػا، يػػػدخنوف النرجيمػػػة، يضػػػحكوف، يشػػػربوف 

 ويأكموف. غير قميؿ مف النكات سمعت ىناؾ عف الغزييف، عف سكاف الخميؿ وعف اسرائيؿ بالطبع.
لنموذج التونسي لحزب النيضة، الذي بعد أف فػاز فػي االنتخابػات لمبرلمػاف يتعػاوف وبدا مشعؿ متحمسا مف ا

كػػانوف الثػػاني  13مػع احػػزاب عممانيػػة. عبػػاس ىػػو االخػػر يبػػدو مصػػمما عمػػى الوصػػوؿ الػػى المصػػالحة، فػػور 
، بالضػػبط بعػػد ثبلثػػة اشػػير مػػف تقػػديـ الرباعيػػة اقتراحيػػا السػػتنئاؼ المفاوضػػات بػػيف اسػػرائيؿ والسػػمطة 1131

 )االقتراح الذي طولب فيو بعدـ اتخاذ خطوات احادية الجانب، كاقامة حكومة وحدة مع حماس(.
عبػاس يشػدد عمػى اف لػيس فػي نيتػو التنػافس فػي االنتخابػات لمرئاسػة فػي ايػار وبدونػو فػاف فػرص فػتح ليسػت 

كفيمػة بػاف تنقػذ  عالية. ولكػف بالػذات نيػة حمػاس )التػي قػد تتغيػر حتػى ايػار( بعػدـ ترشػيح احػد منيػا لمرئاسػة،
 فتح مف اليزيمة.

استطبلع لمعيد البحث برئاسة خميؿ الشقاقي، الذي اجري بالتعاوف مع الجامعة العبرية في القدس اشار الى 
تأييد متعاظـ فػي أوسػاط الفمسػطينييف واالسػرائيمييف لحػؿ الػدولتيف، يتطػابؽ الػى ىػذا الحػد أو ذاؾ مػع صػيغة 

فػي المائػػة مػػف الفمسػػطينييف(. ولكػػف حسػػب االسػػتطبلع،  11السػػرائيمييف، فػػي المائػػة مػػف ا 19مبػادرة جنيػػؼ )
 11فاف معظـ االسرائيمييف والفمسطينييف يعتقدوف بانو ال يوجد في الطػرؼ االخػر اغمبيػة لمثػؿ ىػذا االتفػاؽ )

 في المائة في اوساط الفمسطينييف(. 33في المائة في اوساط االسرائيمييف، 
فاوضػػػات السػػػممية حاليػػػا مدفونػػػة، عمػػػى االقػػػؿ حتػػػى االنتخابػػػات فػػػي الواليػػػات عبػػػاس ىػػػو االخػػػر يفيػػػـ أف الم

. لػػيس لػػو خػػبلؼ ايػػديولوجي حقيقػػي مػػع حمػػاس، وبعػػد االتفاقػػات االخيػػرة، 1131المتحػػدة فػػي تشػػريف الثػػاني 
 يكاد ال يكوف فارؽ بيف البرنامج السياسي لممنظمة االسبلمية وذاؾ الخاص بفتح.

لبلنفعاؿ فػي القػاىرة، مشػكوؾ أف تنفػذ االنتخابػات حتػى ايػار، ضػمف امػور اخػرى رغـ مظاىر الوحدة المثيرة 
 بسبب الطمب الفمسطيني الجرائيا في القدس الشرقية، الطمب الذي ال بد ستعارضو اسرائيؿ.

اضافة الى ذلؾ، فقد قرر مشعؿ وعباس أف انتخابات ستجري في أيػار ايضػا لممجمػس الػوطني الفمسػطيني لػػ 
 ة كؿ الفمسطينييف في العالـ، اليدؼ الذي يبدو غير واقعي.ـ.ت.ؼ بمشارك

في ىذه االثناء يكتشؼ عباس ومشعؿ كػـ ىػو صػعب تغييػر أنمػاط عمػؿ قػوات االمػف لػدييما، التػي اعتػادت 
عمى القتاؿ بيف المنظمتيف وليس عمى المصالحة. وقوات االمف لحماس في غزة تواصؿ اعتقػاؿ رجػاؿ فػتح، 

تقػػؿ نشػػطاء حمػػاس فػػي الضػػفة. ولكػػف مشػػكوؾ أف يكػػوف ىػػذا ىػػو مػػا سػػيوقؼ السػػير وأجيػػزة أمػػف السػػمطة تع
 المشترؾ لعباس ومشعؿ نحو األفوؿ.

 17/71/1077، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 سبابيأشعر بالتفاؤل.. وىذه أ 

 عبد الباري عطواف
نسػي الميمػش الكثيػر مػف فاجأت الثورات الشعبية العربية التي انطمقت مف مدينة سيدي بوزيد في الوسػط التو 

المػػراقبيف ومراكػػز االبحػػاث العربيػػة واالجنبيػػة، بػػؿ وجميػػع اجيػػزة االسػػتخبارات العالميػػة، ولكػػف مفاجػػ ت العػػاـ 
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الجديػػد قػػد تكػػوف اكثػػر سػػيولة لمػػف يحػػاوؿ قػػراءة مػػا بػػيف سػػطورىا، لرسػػـ صػػورة لتطػػورات االحػػداث المتوقعػػة 
 فييا.

لؾ المػػؤامرات التػػي تريػػد وضػػع العصػػي فػػي دواليػػب حكوماتػػو بعػػد االسػػبلـ السياسػػي ىػػو العنػػواف االبػػرز، وكػػذ
 فوزه الكاسح في اوؿ انتخابات ديمقراطية شفافة تجري عمى انقاض انظمة ديكتاتورية قمعية فاسدة.

عمميات التشػكيؾ بفػرص نجػاح ىػذه الحكومػات بػدأت حتػى قبػؿ تشػكيميا، وممارسػة عمميػا، فينػاؾ مػف يقػوؿ 
مػػات االقتصػػادية الطاحنػػة، وانمػػا شػػعارات فضفاضػػة، ووعػػودا انشػػائية بحػػؿ مشػػاكؿ انيػػا ال تممػػؾ حمػػوال لبلز 

البطالػػة فػػي اوسػػاط الشػػباب، بينمػػا قػػررت الػػدوؿ الغربيػػة المحبػػة لمديمقراطيػػة حسػػب ادبياتيػػا وقػػؼ مسػػاعداتيا 
 المالية ليذه الحكومات او ربطيا بشروط تعجيزية مف الصعب القبوؿ بيا.

ة المتخمػػة بالعوائػػد، والصػػناديؽ االسػػتثمارية السػػيادية، تتمكػػأ عػػف تقػػديـ اي دعػػـ حتػػى الػػدوؿ العربيػػة النفطيػػ
مػػالي، وربمػػا بايعػػاز مػػف الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة، لخنػػؽ ىػػذه التجػػارب الديمقراطيػػة الوليػػدة المنبثقػػة مػػف 

المصػػرية صػػناديؽ االقتػػراع، ولػػـ يكػػف مػػف قبيػػؿ الصػػدفة اف يعمػػف الػػدكتور كمػػاؿ الجنػػزوري رئػػيس الحكومػػة 
الجديػػدة انػػو لػػـ يصػػؿ الػػى الخزينػػة المصػػرية مػػف مسػػاعدات غيػػر مميػػار دوالر فقػػط، بينمػػا ىربػػت فػػي المقابػػؿ 

 تسعة مميارات.
سمعنا عف عروض خميجية باكثر مف عشرة مميارات دوالر لمساعدة الشقيقة الكبرى، ولكف ىػذه المميػارات لػـ 

بمػػا بعػػد افشػػاؿ الديمقراطيػػة، النيػػا تسػػير بسػػرعة تصػػؿ وربمػػا لػػف تصػػؿ، واف وصػػمت ففػػي الوقػػت الخطػػأ، ور 
السمحفاة، فيؿ مف المنطقي، وبعد عشرة اشير مف انتصار الثورة المصرية، اف تعيش الخزانة المصرية عمى 
احتياطاتيا مف العمبلت االجنبية، بحيث باتت ىذه االحتياطػات قريبػة مػف الصػفر فػي وقػت ال تعػرؼ الػدوؿ 

ؿ بما ىو متوفر لدييا مػف سػيولة نقديػة سػنوية تصػؿ الػى الػؼ مميػار دوالر )تريميػوف العربية النفطية ماذا تفع
 دوالر(ظ

اسرائيؿ ىي االكثر قمقا بؿ ورعبا مف ىذا النجاح الديمقراطي الكاسح الحػزاب االسػبلـ السياسػي، خاصػة فػي 
الحػػػرص عمػػػى مصػػػر، وتشػػػاطرىا القمػػػؽ نفسػػػو الواليػػػات المتحػػػدة والػػػدوؿ الغربيػػػة االخػػػرى لػػػيس مػػػف منطمػػػؽ 

المكتسػػػبات الميبراليػػػة التػػػي تحققػػػت عمػػػى مػػػدى العقػػػود السػػػابقة، وانمػػػا عمػػػى اتفاقػػػات كامػػػب ديفيػػػد ومعاىػػػدات 
 السبلـ العربية االسرائيمية.

*** 
الواليػػات المتحػػدة تجػػد نفسػػيا فػػي حػػرج شػػديد اآلف، وبػػات لزامػػا عمييػػا اف تتعػػاطى مػػع الحكومػػات االسػػبلمية 

قاطعتيا مثمما فعمت مع حركة  حماس  في االراضي الفمسطينية المحتمة بتوصػية الجديدة، النيا ال تستطيع م
 مف السيد االسرائيمي الذي يصيغ السياسات والتحالفات، بؿ والحروب االمريكية في المنطقة بأسرىا.

االسبلـ السياسي وصؿ الى الحكـ في انتخابات نزيية شفافة، وليػذا يجػب اف يعطػى فرصػتو كاممػة دوف اي 
 وقات داخمية او خارجية.مع

المنطقػػة العربيػػة عاشػػت الكثػػر مػػف اربعػػيف عامػػا فػػي ظػػؿ الفسػػاد والقيػػر والجػػوع، ولػػذلؾ فػػاف المرحمػػة المقبمػػة 
وميما اتسمت بو مف صعاب وتحديات ومؤامرات الثورات المضػادة المدعومػة غربيػا وامريكيػا، افضػؿ بمئػات 

خيػارا شػعبيا، وعنوانػا لمكرامػة الوطنيػة التػي سػحقتيا، ومػا االمياؿ، فمف تكوف اكثر سوءا. ويكفػي انيػا جػاءت 
 زالت، انظمة االستبداد.

االسػػبلـ السياسػػي ال يمكػػف بػػؿ ال يجػػب اف يرضػػخ لبلىانػػات االسػػرائيمية والييمنػػة االمريكيػػة، ومثممػػا تصػػدى 
بيػة واالسػبلمية لمغزو الصميبي وانتزع القدس المحتمة مػف براثنػو لػف يتػوانى لحظػة فػي اسػتعادة المقدسػات العر 
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مرة اخرى وكسر طوؽ االذالؿ المفروض عمييا. الحكومات الجديدة لف تقبػؿ بمػا قبمػت بػو االنظمػة السػاقطة 
 او التي ال زالت تترنح، او في طريقيا لمترنح اماـ ثورات الشعوب.

ا، وتنفيػذ ربما تيادف، وتبتعد عف المواجيات، وتتجنب خمط سػمـ االولويػات، وتركػز عمػى كيفيػة تثبيػت حكميػ
برامجيا االقتصادية واالجتماعية، ولكنيا حتما لف تنسى قيميا ومبادئيا وىذا ال يعني اف القوى االخرى غيػر 
االسبلمية تقؿ عنيا وطنية، ولكف عنػدما يػتـ االحتكػاـ لصػناديؽ االقتػراع فػبل بػد مػف احتػراـ احكاميػا كاممػة، 

المعبػػػة الديمقراطيػػػة كاممػػػة وتحتػػػـر الحريػػػات الشخصػػػية  وفػػػي المقابػػػؿ يجػػػب اف تمتػػػـز االحػػػزاب الفػػػائزة بقواعػػػد
 والرأي اآلخر، وتؤمف بمبدأ التعايش واالئتبلؼ.

الثورات الشعبية التػي اسػقطت حتػى اآلف اربعػة انظمػة ديكتاتوريػة كانػت متجػذرة متجبػرة فػي ظمميػا يجػب اف 
ىيري بػالمبلييف الػى االراضػي تسقط القير االسػرائيمي ايضػا، وبالوسػائؿ السػممية نفسػيا، مػف خػبلؿ زخػـ جمػا

العربيػػة المحتمػػة، فمػػف تصػػدى بصػػدوره العاريػػة لرصػػاص قػػوات االمػػف المصػػرية والسػػورية واليمنيػػة والتونسػػية 
والبحرينية ال نعتقد انو يتردد، وىو الذي كسر حاجز الخػوؼ، اف يواجػو الرصػاص االسػرائيمي ويسػقط شػييدا 

 مف اجؿ تحرير المقدسات.
لذي كاف رائدا في تفجير االنتفاضػات وضػرب اروع االمثمػة فػي مقاومػة االحػتبلؿ، يجػب الشعب الفمسطيني ا

اف ينيض مف بياتو الشػتوي، ويسػتعيد زمػاـ المبػادرة، وال ينتظػر امػرا مػف ىػذا التنظػيـ او ذاؾ، فمػف المخجػؿ 
بينمػػا ىػػو، اف ترفػػع الشػػعوب العربيػػة صػػوتيا عاليػػا ضػػد الظمػػـ، وتستشػػيد مػػف اجػػؿ كرامتيػػا وطمبػػا لمحريػػات، 

 صاحب القضية العادلة واالراضي المغتصبة يدير وجيو الى الناحية االخرى، وكأف ارضو غير محتمة.
*** 

نعػػـ التغييػػر الػػديمقراطي ىػػو اولويػػة قصػػوى بالنسػػبة الػػػى الشػػعوب العربيػػة التػػي عانػػت مػػف القمػػع والتوريػػػث 
مػى قمػة اولويػات الشػعب الفمسػطيني، فكػؿ والفساد والقبضة االمنية الدموية، ولكنو ليس وال يجػب اف يكػوف ع

ما يقاؿ عف انتخابات رئاسية او تشريعية ىو اكذوبة، وحقنة تخدير، لحرؼ ىػذا الشػعب عػف اولويػة التحريػر 
االىـ. فاي انتخابات رئاسية ىذه والرئيس محمود عباس نفسو يقوؿ اف سمطتو ببل صبلحيات وال كرامػة، وال 

و انطواف لحد آخر. فيؿ يذىب الشعب الفمسػطيني الػى صػناديؽ االقتػراع بعػد سمطة، واف االسرائيمييف يريدون
خمسة او ستة اشير النتخاب انطواف لحد يتزعـ سمطة تحمػي االحػتبلؿ ومسػتوطناتو ومسػتوطنيو، وتصػمت 

 عمى عمميات الحفر والتيويد في القدس المحتمةظ
تحػػاؾ فػػي الخفػػاء الفشػػاليا، وبعػػض العػػرب  نخشػػى عمػػى الثػػورات العربيػػة مػػف العػػاـ الجديػػد والمػػؤامرات التػػي

ضػػػالعوف فييػػػا وال نسػػػتبعد حربػػػا جديػػػدة فػػػي الخمػػػيج العربػػػي، تفجرىػػػا اسػػػرائيؿ ضػػػد ايػػػراف تحػػػت ذريعػػػة قػػػرب 
 امتبلكيا السمحة نووية، وتيرع امريكا لحمايتيا.

اقميميػػة المصػػيدة النفطيػػة التػػي نصػػبتيا واشػػنطف لمػػرئيس العراقػػي صػػداـ حسػػيف الػػذي جعػػؿ مػػف العػػراؽ قػػوة 
عظمى تبث الرعب في نفوس االسرائيمييف )نعيش اليوـ ذكرى اعدامو( ىي نفسيا التي تنصبيا حاليا اليراف، 
استفزوا الرئيس العراقي الراحؿ بسرقة نفطو، ثـ اغراؽ االسواؽ بمبلييف البراميؿ االضافية لتػنخفض االسػعار 

ة لو عمى حرب خاضيا لمػدة ثمػاني سػنوات ضػد الى اقؿ مف عشرة دوالرات لمبرميؿ حتى يجوع شعبو كمكافأ
ايراف، وىا ىـ يسػتعدوف حاليػا السػتفزاز ايػراف مػف خػبلؿ فػرض حظػر عمػى صػادراتيا النفطيػة يمكػف اف يبػدأ 

 في االسابيع االولى مف العاـ الجديد.
ستتواصػػؿ،  العػاـ الجديػػد سيحسػػـ الكثيػػر مػف الممفػػات قطعػػا، وال نبػػالغ اذا قمنػا اف انتصػػارات الشػػعوب العربيػػة

وثوراتيػػا ستتسػػع، وسػػواء فجػػرت امريكػػا حربػػا جديػػدة ضػػد ايػػراف او لػػـ تفجػػر سػػتكوف ىػػي الخاسػػر االكبػػر بعػػد 
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اسػرائيؿ قطعػا، تسػػتطيع امريكػا بمػػا تممكػو مػف قػػوة جبػارة اف تقصػػؼ ايػراف لشػير او شػػيريف او عشػرة، ولكػػف 
ألػـ توشػؾ عمػى التسػميـ باليزيمػة بعػد  ماذا سيحدث بعد ذلؾ، ألـ تنيـز بعد ثمػاني سػنوات اخػرى فػي العػراؽ،

عشر سنوات في افغانستاف ألـ يجرىا تنظيـ القاعدة الى حػروب اسػتنزاؼ دمويػة ألػـ تخسػر نفوذىػا وسػمعتيا 
 ومئات المميارات نتيجة حروبيا التي خاضتيا مف اجؿ اسرائيؿ اوال والنفط ثانياظ

يػػة مػف التفػػاؤؿ، وعمػى عكػػس كػؿ االعػػواـ السػػابقة، اعتػرؼ بػػانني، والوؿ مػرة، اسػػتقبؿ العػاـ الجديػػد بػروح عال
والفضػػػؿ فػػػي ذلػػػؾ يعػػػود الػػػى شػػػيداء الثػػػورات العربيػػػة االبطػػػاؿ الػػػذيف قمبػػػوا كػػػؿ المعػػػادالت، وفتحػػػوا بػػػدمائيـ 
الطاىرة انصع الصفحات في تاريخنا. وليذا ال اتردد باف اقػوؿ ليػـ ولبلرحػاـ التػي انجبػتيـ شػكرا والػؼ شػكر 

 ولف ننسى جميمكـ.
 17/71/1077، س العربي، لندنالقد

 
 خريطة فمسطين بين الرفض والقبول 

 محمد صالح المسفر
ال بػػد مػػف تقػػديـ الشػػكر لكػػؿ أعضػػاء المجنػػة العميػػا المنظمػػة لػػدورة األلعػػاب العربيػػة الرياضػػية التػػي تمػػت فػػي 

يػػا بمػػا يميػػؽ الدوحػػة، ونعبػػر عػػف تقػػديرنا الكبيػػر لمجيػػود التػػي بػػذلت مػػف كػػؿ األطػػراؼ إعبلميػػا وأمنيػػا وتنظيم
بمكانة قطر إلنجاح ىذه الدورة الرياضية الميمة. كما نقػدـ الشػكر الجزيػؿ والعرفػاف بجيػود المتطػوعيف الػذي 
خػػدموا ضػػيوؼ قطػػر فػػي ىػػذه الػػدورة العربيػػة الميمػػة ببشاشػػة وجػػو وحسػػف خمػػؽ وسػػرعة إنجػػاز، وال بػػد مػػف 

ياضية العربية المتميزة وكنا نتمنػى بوصػفنا اإلشادة بجيود الفرؽ الرياضية التي أسيمت في ىذه المظاىرة الر 
الدولة المضيفة أف نتميز بحصاد الميداليات الذىبيػة لكػف ىػذه ىػي الرياضػة وال شػؾ بػأف حفػؿ االفتتػاح كػاف 
مػػؤثرا وكػػاف يحمػػؿ رسػػاالت متعػػددة منيػػا السياسػػي ومنيػػا الفنػػي ومنيػػا الثقػػافي، حقػػا إنيػػا كانػػت لوحػػة فنيػػة 

 معبرة.

(1 ) 

ما تناقمتو بعػض وسػائؿ " اإلعػبلـ االجتمػاعي" وكػذلؾ الصػحافة عػف ظيػور خارطػة فمسػطيف  تابعت باىتماـ
مجزأة بيف غزة والضفة الغربية، كانت بعض المقاالت تعبر عف حقػد عمػى دولػة قطػر وكأنيػا أتػت بمنكػر لػـ 
 يأت بو أحد مف قبميا، والبعض اآلخػر كػاف يعبػر عػف عتػب عمػى ظيػور خارطػة لفمسػطيف فػي محفػؿ عربػي

 رياضي بتمؾ الصورة والبعض مناصر ومدافع عف ظيور تمؾ الخارطة المجتزة حبا ودفاعا عف قطر. 

معػػػاف النظػػػر فػػػي الحػػػدود التاريخيػػػة ليػػػا،  دفعنػػػي ذلػػػؾ المغػػػط فػػػي ىػػػذا الشػػػأف لمبحػػػث عػػػف خارطػػػة فمسػػػطيف وا 
حػر، وتحػد شػرقا فوجدت أف حدود فمسطيف التاريخية كما جاءت في كثير مف المراجع تمتد مف النير إلػى الب

بػوادي عربػػة ونيػػر األردف والبحػػر الميػػت والحمػػة السػػورية وسػفوح ىضػػبة الجػػوالف المطمػػة عمػػى بحيػػرة طبريػػا، 
وتحد غربا بالبحر األبيض المتوسط ورفح التي تفصميا عػف شػبو جزيػرة سػيناء المصػرية، وتحػد مػف الجنػوب 

س النػػػاقورة المطػػػؿ عمػػػى البحػػػر األبػػػيض الغربػػػي بػػػرأس خمػػػيج العقبػػػة وفػػػي الشػػػماؿ تحػػػد بمبنػػػاف بػػػدءا مػػػف رأ
المتوسػط غربػػا ليتجػػو خػػط الحػػدود شػرقا إلػػى قريػػة يػػاروف ليتجػػو الخػػط ذاتػو شػػماال إلػػى قريتػػي المالكيػػة وقػػدس 
قرب بمدة المطمة ثـ إلػى تػؿ القاضػي ويشػكؿ مسػار خػط حػدود فمسػطيف مػع لبنػاف صػورة إصػبع حيػث أطمػؽ 

 نوبا برأس خميج العقبة.عمى ىذه المنطقة اسـ "إصبع الجميؿ" وتحد ج

ىػػذه ىػػي الحػػدود التاريخيػػة التػػي حػػددىا االسػػتعمار البريطػػاني فػػي أوائػػؿ القػػرف العشػػريف إلػػى أف تػػـ انسػػحاب 
وأعػػادوا  3499بريطانيػا مػػف فمسػػطيف بعػػد الحػػرب العالميػة الثانيػػة وعممػػت عمػػى إقامػػة دولػة إسػػرائيؿ فػػي عػػاـ 



 
 
 

 

 

           11ص                                    1166العدد:                17/71/1077السبت  التاريخ:

ي الفمسػػطينية وتيجيػػر أىميػػا إلػػى دوؿ الجػػوار ونتيجػػة تقسػػيـ فمسػػطيف لتسػػيطر إسػػرائيؿ عمػػى معظػػـ األراضػػ
تـ احتبلؿ كامػؿ التػراب الفمسػطيني ومػا زاؿ االحػتبلؿ قائمػا عمػى  3431لمحرب اإلسرائيمية عمى العرب عاـ 

 فمسطيف بحدوده التاريخية. 

(1 ) 

تقاقيػة أوسػمو وبموجب اتفاقية أػػوسمو المشػؤومة بػيف حركػة فػتح بقيػادة ياسػر عرفػات وطػابخ ا 3441في عاـ 
محمود عباس واإلسػرائيمييف عمػى مػنح حكػـ ذاتػي محػدد الصػبلحيات عمػى الضػفة والقطػاع لحركػة فػتح التػي 
كانػػت فػػي حينػػو المسػػيطرة عمػػى منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية بقيػػادة ياسػػر عرفػػات رحمػػو اهلل، والحػػديث عػػف 

يػػوـ. مػػا ييمنػػي ذكػػره ىنػػا ىػػو أف األسػػباب والمسػػببات فػػي ىػػذا الشػػأف يطػػوؿ ولػػيس ىػػذا موضػػعو فػػي زاويػػة ال
الخارطة التي ضمت الضفة وغزة في بعض أوراؽ المحفؿ الرياضي في الدوحة واشتط الحاقدوف والمروجػوف 

 لمسمبيات والشائعات لمنيؿ مف مكانتنا. 

السؤاؿ الذي يجب طرحو ألـ تقبؿ السمطة الفمسطينية بقيادة ياسر عرفات رحمو اهلل ومف بعده محمود عباس 
وجب اتفاؽ أوسمو المشؤوـ أف فمسػطينيـ، وبعػد اعتػرافيـ بػالحؽ التػاريخي لمييػود فػي فمسػطيف ىػي الضػفة بم

وقطػػاع غػػزةظ ألػػـ ترسػػـ السػػمطة الفمسػػطينية خػػرائط موقعػػة مػػف قبػػؿ أطػػراؼ السػػمطة تبػػيف أف فمسػػطيف الجديػػدة 
ت عمػى انسػحاب إسػرائيؿ إلػػى ىػي الضػفة وغػزة فقػط، ألػـ تقػػر المبػادرة العربيػة األخيػرة الموقعػة فػي قمػػة بيػرو 

قامػػة دولػػة فمسػطيف عمػػى األراضػي التػػي احتمػت عػػاـ  3431حػدود الخػػامس مػف شػػير يونيػو  واعتبارىػػا  31وا 
 حدود دولة فمسطيف الجديدة بقيادة السمطة الفمسطينيةظ

قبػؿ في المقابؿ نحف العرب جميعنا يجب عمينا عدـ االعتراؼ بالخرائط التػي ترسػـ حػدود وطننػا العربػي مػف 
قػػوى أجنبيػػة حتػػى ولػػو وافقػػت عمييػػا بعػػض القيػػادات العربيػػة. مػػف واجبنػػا نحػػف العػػرب أف نوسػػع دائػػرة نفوذنػػا 
وحػػدود سػػيادتنا كمػػا تفعػػؿ بقيػػة الػػدوؿ، فػػالخميج العربػػي يشػػمؿ إقمػػيـ األحػػواز، واألراضػػي السػػورية تشػػمؿ لػػواء 

اف، وأوغػاديف جػزء مػف الصػوماؿ، األسكندروف، وسبتو ومميبل مف أرض المغرب وجنػوب السػوداف مػف السػود
ويجب أف تتضمف الخرائط التعميمية في مدارسنا وجامعاتنا ووسػائؿ إعبلمنػا عمػى تمػؾ األراضػي، رضػي مػف 
رضػػػي وغضػػػب مػػػف غضػػػب، بريطانيػػػا لػػػـ تقبػػػؿ بفصػػػؿ جػػػزر المالفينػػػاس "الفوكبلنػػػد" عػػػف سػػػيادتيا لصػػػالح 

دخمػػت فػػي حػػرب مسػػمحة فػػي مطمػػع ثمانينػػات القػػرف األرجنتػػيف رغػػـ بعػػد المسػػافة بػػيف بريطانيػػا واألرجنتػػيف، و 
الماضػػي لتثبيػػت سػػيادتيا عمػػى تمػػؾ األرض البعيػػدة، ألػػيس جػػدير بنػػا نحػػف العػػرب أف تكػػوف خريطػػة فمسػػطيف 
ىي الخارطة التي تذكرىا كؿ المراجع التاريخية والجغرافية رغـ كؿ ما حدث مف االحػتبلؿ اإلسػرائيمي لتغييػر 

 افية وتسميتيا بأسماء عبرية. معالـ المدف والمواقع الجغر 

آخر القوؿ: يجب عدـ التفريط في ذرة تراب مف أرض العػرب لصػالح أي جيػة كانػت، نحػف أمػة لسػنا قػابميف 
لبلنقػػراض وعمينػػا أف نتمسػػؾ بمجالنػػا الحيػػوي رغػػـ الصػػعاب ورغػػـ تيػػاوف بعػػض القيػػادات السياسػػية، فػػالخميج 

ت ذلػػػؾ فػػػػي كػػػؿ خػػػرائط الػػػػوطف العربػػػي الكبيػػػر وفػػػػي عربػػػي وفمسػػػطيف عربيػػػة مػػػػف النيػػػر إلػػػى البحػػػػر ولنثبػػػ
 الموسوعات الجغرافية..

 10/71/1077الشرق، الدوحة، 
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 17/71/1077االتحاد، أبو ظبي، 


