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 ميا لمفمسطينيين داخل األمم المتحدةتحذر الدول األوروبية من د  واشنطن: "الجارديان" 0
أف الواليات المتحدة حذرت حكومات  ،ذكرت جريدة الجاردياف البريطانية في تقرير ليا اليوـ :القدس المحتمة

الدوؿ األوروبية مف دعـ طمب فمسطيف بالحصوؿ عمى وضع دولة غير عضو داخؿ األمـ المتحدة، واصفة 
 مبية عمى السمطة الفمسطينية، بما في ذلؾ فرض عقوبات مالية.تمؾ الخطوة بأنيا شديدة الخطورة وس

عف مذكرة أصدرتيا الواليات  ،في سياؽ تعميقيا الذي أوردتو عمى نسختيا اإلليكترونية ،وكشفت الجريدة
الدولة الفمسطينية يمكف أف يتحقؽ فقط عف طريؽ المفاوضات المباشرة مع  إقامةأوردت فييا "أف  ،المتحدة
ييف"، وحثت الحكومات األوروبية عمى دعـ الجيود األمريكية لرفض طمب فمسطيف، مضيفة أف تمؾ اإلسرائيم

العاـ  االجتماعولوف رسميوف في الحكومة األمريكية مندوبي الحكومات األوروبية في ؤ الرسالة أخبر بيا مس
 لييئة األمـ المتحدة، والذي عقد األسبوع الماضي في نيويورؾ.

تياـ الرئيس الفمسطيني محمود عباس األسبوع الماضي لمواليات المتحدة بممارسة ضغوط وأوردت الجريدة ا
ىائمة عمى الحكومات األوروبية لمعارضة الطمب الفمسطيني بالحصوؿ عمى وضع دولة غير عضو في 

األمر الذي يوضح أف تمؾ الخطوة مف الجانب الفمسطيني تعبر عف التضاؤؿ الواضح  األمـ المتحدة".
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الفمسطينية بعد أف فشمت مساعييا العاـ الماضي في الحصوؿ عمى وضع دولة كاممة العضوية،  اؿلآلم
 عندما اصطدمت رغباتيا بالواليات المتحدة داخؿ مجمس األمف.

 2/01/2102وكالة سما اإلخبارية، 
 

 التسوية أثبتت فشميا والمستقبل لممقاومة ىنية: ال نقبل بنزف الدم الفمسطيني بسوريا.. و  2
أكد رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية أّف تحرر الشعب الفمسطيني واستقبلؿ أرضو يتـ إما عف طريؽ 

 الضغط الدولي عمى االحتبلؿ لينصاع لحقوقنا أو مف خبلؿ المقاومة.
(، االثنيف أّف الطريؽ األوؿ يتـ مف خبلؿ وأوضح ىنية خبلؿ استقبالو قافمة أمياؿ مف االبتسامات )

التي ثبت فشميا ولـ تحقؽ لنا شيء ولـ ترغـ االحتبلؿ عمى االعتراؼ بحقوقنا،  ؛فاقات ومسيرة التسويةاالت
 مؤكدا أّف المقاومة ىي الخيار الوحيد لمفمسطينييف الستعادة أرضيـ ووطنيـ المسموب.

صى، مؤكًدا ولفت إلى أّف الشعب الفمسطيني مر بثورات عدة تمخض عنيا االنتفاضة األولى وانتفاضة األق
 أّف شعبنا الفمسطيني مستمر بالمقاومة حتى التحرير والعودة واالستقبلؿ.

وشّدد ىنية عمى وقوؼ حكومتو وحركة حماس مع جميع شعوب األمة التي تتطمع لنيؿ حريتيا وكرامتيا، 
 "ونقؼ مع الشعب السوري في تطمعاتو نحو الكرامة واإلصبلح والديمقراطية".

رات العربية تنعكس إيجاًبا عمى قضيتنا، "ونحف أوؿ المستفيديف مف تمؾ الثورات وخاصة وأشار إلى أّف الثو 
 تمت بتواطؤ مع تمؾ األنظمة البائدة". المصرية ألف الحرب عمى غزة أواخر 

وذكر أّف ببلد "الربيع العربي" تمر بتحديات داخمية وخارجية بيدؼ عدـ النيوض بالواقع العربي واإلسبلمي 
عاـ، ودعا الحكومة المبنانية وشعبيا بإعطاء كؿ المساحات لتحسيف حياة الفمسطينييف في المخيمات، بشكؿ 

مطالًبا بوقؼ نزيؼ الدـ الفمسطيني في المخيمات الفمسطينية بسوريا وتحييدىـ عما يجري مف أحداث بفعؿ 
 الثورة السورية.

وريا أو في أي دولة في العالـ، فالفمسطينيوف وقاؿ: "ال يمكف أف نقبؿ استمرار نزؼ الدـ الفمسطيني في س
 ضيوؼ عميكـ حتى يعودوا إلى ديارىـ التي ىجروا منيا".

وثمَّف ىنية دور قوافؿ كسر الحصار عف غزة، مؤكًدا أّنيا رسخت التعاوف العربي واإلسبلمي في مواجية 
 االحتبلؿ ومساعدة شعبنا عمى نيؿ حريتو.

 //فمسطين أون الين، 
 

 ألف  اطل  ن العمل في الضفة والقطاع 251نحو اض: لدينا في 3
 ،حاور رئيس الوزراء د. سبلـ فياض ظير اليوـ عددا مف "دكاترة البطالة": دوت كـوالقدس  - راـ اهلل

مطالبيف بتوفير فرصة عمؿ ليـ تميؽ بدراساتيـ العميا يعيموف  أياـ،مقر الحكومة منذ ثبلثة  أماـالمعتصميف 
 .أسرىـبيا 

توجد فرص كافية  : إف ىذا االعتصاـ جزء مف حالة عامة، فبل"دوت كوـ"القدس وقاؿ فياض في تصريح لػ
 لطالبي العمؿ.

وفي المحصمة النيائية يجب أف تكوف ىناؾ فرص عمؿ،  : ىذا الواقع الصعب نحاوؿ التعامؿ معو،وأضاؼ
ص عمؿ، حسب اإلمكانات المتاحة خاصة لمخريجيف وحاممي الشيادات العميا، ونحاوؿ البحث ليـ عف فر 

 في المؤسسات الحكومية، لبلستفادة مف خبراتيـ.
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األخيرة، بعد أف كاف ىناؾ نوع مف  اآلونةوتابع "ىناؾ نسبة بطالة مرتفعة، وقد طرأ بعض االرتفاع في 
ألؼ عاطؿ عف العمؿ في الضفة والقطاع، خاصة بيف الخريجيف  االنحسار، ويوجد لدينا نحو 

 ي الشيادات العميا".وحامم
 //القدس، القدس، 

 
 كية تحذر أوروبا من  واقب د م الفمسطينيين لمحصول  مى دولةيمذكرة أمر  شراوي:  4

عف وثيقة  ،حناف عشراوي، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية د.كشفت  :معا -بيت لحـ 
األمـ  إلىيا بعواقب وخيمة لمفمسطينييف في حاؿ توجييـ تيدد في أوروباوجيتيا الواليات المتحدة لدوؿ 

مف دوف عنواف وزعت  أميركيةمذكرة  إفالمتحدة لمحصوؿ عمى دولة غير عضو. وقالت في حديث لػ"معا" 
المذكرة تضغط  أفتحذر مف عواقب وخيمة لمسمطة الفمسطينية في حاؿ التوجو لمحصوؿ عمى دولة، مؤكدة 

 ضد الفمسطينييف. اإلسرائيميؿ عمى الدوؿ لصالح االحتبل
القيادة  أفالحقوؽ الفمسطينية األساس ال يمكف المساومة أو التنازؿ عنيا، مضيفة  أفعشراوي  وأضافت

 تعاممت بمرونة ومسؤولية مع المجتمع الدولي بخصوص القضايا والحقوؽ األساسية لمشعب الفمسطيني.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 مشاورات "الدولة غير العضو" في األمم المتحدةبدء  ريقات:  5

إف اتصاالت  ،قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح د. صائب عريقات: وكاالت -البياف  -راـ اهلل 
ومشاورات بدأت بشأف وضع فمسطيف كدولة غير عضو في الجمعية العمومية لؤلمـ المتحدة، بيف القيادة 

 مف جية، وباقي المجموعات الجيوسياسية الدولية مف ناحية أخرى. الفمسطينية والمجموعة العربية
وشدد عريقات، خبلؿ لقاءات منفصمة أمس مع القنصؿ األميركي العاـ في القدس مايكؿ راتني والقنصؿ 
البريطاني فنسنت فيف وممثؿ الدنمارؾ لدى السمطة الوطنية الرس رييوؼ، عمى أف الخطوة الفمسطينية في 

ستحافظ عمى قواعد العممية السياسية المستندة إلى القانوف الدولي والشرعية الدولية، وال "ومية الجمعية العم
 ."تراجع عف عرض مشروع القرار لمتصويت حاؿ استكماؿ المشاورات حوؿ الصياغة النيائية لمقرار

 //البيان، دبي، 
   

 عباسلولية تشدد إجراءاتيا األمنية وتطمب حماية دالفمسطينية السمطة  6
قالت الخارجية الفمسطينية، إنيا تحمؿ الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية كاممة عف : كفاح زبوف - راـ اهلل

بدفع "تصريحات ودعوات وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف، التي ىدد فييا الرئيس محمود عباس 
إدانة ىذه "ولي، وبشكؿ خاص الرباعية الدولية، إلى بعد توجيو إلى األمـ المتحدة، داعية المجتمع الد "الثمف

التصريحات والدعوات الصريحة لمقتؿ واالغتياؿ، وتحميؿ الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية كاممة عف مواقؼ 
تحرؾ دوؿ العالـ كافة، واألمـ المتحدة ومؤسساتيا، لتوفير الحماية "وطمبت الخارجية في بياف  ."ليبرماف

 . "لشعبنا وقيادتنا
، إف السمطة نقمت مخاوؼ جدية عمى حياة عباس إلى األمـ المتحدة "الشرؽ األوسط"وقالت مصادر لػ

واإلدارة األميركية والرباعية الدولية، وأبمغتيـ أف أي سيناريو محتمؿ، ستتحمؿ مسؤوليتو الحكومة 



 
 
 

 

 

           7ص                                    2638العدد:                2/01/2102الثالثاء  التاريخ:

يركية، إليجاد بديؿ لعباس، وأكدت مصادر أمنية أف ثمة قمقا حقيقيا مف نوايا إسرائيمية وأم اإلسرائيمية.
 وبالتالي فثمة مخاوؼ عمى حياتو.

 //الشرق األوسط، لندن، 
 

 يؤكد  دم سقوط اليوية  ن الحاصمين  مى الجنسية المصرية في القاىرة سفير فمسطين 7
عمى بركات الفرا عمى أحقية الفمسطينييف الحاصميف  د.أشرؼ اليور: أكد سفير فمسطيف لدى القاىرة  -غزة 

 الجنسية المصرية في الحفاظ عمى جنسيتو األصمية.
 "القدس العربي"خبلؿ ندوة نظمت في مقر فرع االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية بالقاىرة وتمقت  ،وقاؿ الفرا

عف تمؾ التصريحات أف الفمسطينييف الذيف حصموا مؤخرًا عمى الجنسيات المصرية ليـ الحؽ في  ،نسخة
سواء عبر استصدار جواز سفر فمسطيني، أو منحو شيادة مف السفارة تفيد  ،يـ األصميةالحفاظ عمى جنسيت

 بأنو فمسطيني األصؿ.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 وحكومتيا ىي الشر ية في غزة عناصر "متطرفة أو منحرفة" لوجود إسما يل رضوان: ال  8

في حكومة قطاع غزة إسماعيؿ رضواف، وجود  نفى وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية: أنس زكي - القاىرة
عناصر "متطرفة أو منحرفة" عمى أرض القطاع. كما اعتبر أف الحكومة الفمسطينية في غزة ىي الحكومة 

 الشرعية التي سبؽ أف حظيت بموافقة المجمس التشريعي الفمسطيني.
ف مف فصيؿ "جند بيف شرطة حكومة حماس في غزة ومسمحي وعف االشتباكات التي جرت عاـ 

نما حالة نتجت عف تفكير  أنصار اهلل" وراح ضحيتيا عدة أشخاص، أكد رضواف أنيا لـ تكف ظاىرة عامة وا 
غير متزف مف مجموعة صغيرة سعت إلى إحداث إرباؾ عمى الساحة الفمسطينية، واستقر األمر بشكؿ تاـ 

 بعد سمسمة مف المعالجات األمنية والمراجعات الفكرية.
عمى ىامش زيارتو الحالية لمعاصمة المصرية القاىرة، جدد رضواف  "لجزيرة نتػ"يحات خاصة لوفي تصر 

عسكريا  التأكيد عمى عدـ تورط أي مواطف مف غزة في ىجوـ رفح الذي وقع قبؿ أسابيع وراح ضحيتو 
 مصريا في رفح عمى يد مسمحيف مجيوليف.

 //الجزيرة.نت، الدوحة، 
 

 حكومة تعتقل قائدنا وتعذبو الية في غزة: جما ة سمفية جياد 9
حكومة  أفالسمفية الجيادية في غزة بعد منتصؼ ليؿ االثنيف  األمة"جيش "أعمنت جماعة : أ ؼ ب -غزة 

بممارسة  إياىا، متيمة "حفص المقدسي "أبوحماس تعتقؿ ستة مف عناصرىا، بينيـ أمير الجماعة المكّنى 
 بحقو. "التعذيب"

ىي الجياد في سبيؿ اهلل، وأف لو عبلقة بإطبلؽ الصواريخ  إليوالتيمة الموجية " أف إلىوأشارت الجماعة 
اتيامو بالقياـ بحممة دعوية في القطاع لمتحذير مف الشيعة الروافض  إلى إضافةعمى مستوطنات، 

 . "وعقائدىـ
 //الحياة، لندن، 
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 ث المصالحة الفمسطينيةوفد من تجمع الشخصيات المستقمة يتوجو إلى القاىرة لبح 01
عف توجو  ،في تصريح صحافي أمس ،كشؼ رجؿ األعماؿ الفمسطيني منيب المصري: وكاالت -راـ اهلل 

وفد مف تجمع الشخصيات المستقمة مف قطاع غزة والضفة إلى العاصمة المصرية القاىرة، لمتباحث في 
 تعثرىا خبلؿ المقاءات األخيرة التي انقطعت.ممفات المصالحة الداخمية العالقة، أمبًل منيـ في إحيائيا بعد 

 //البيان، دبي، 
 

 "معاريف": السمطة الفمسطينية مشروع قابل لالنييار في ظل األزمة المالية 00
صحيفة "ىاآرتس" عبر ممحقيا االقتصادي تناوليا الواقع االقتصادي المتأـز في : نشرت خاص - راـ اهلل

ى الصحيفة أف موجة المظاىرات األخيرة تمثؿ "تعبير يبشر بالشر، فالغضب الضفة الغربية المحتمة. إذ تر 
 .الجماىيري يتعاظـ في ضوء األزمة المالية واالقتصادية الناشئة في السمطة الفمسطينية منذ عاميف"

وأشارت إلى أف استمرار تنامي وتطور األزمة، سيراكـ ويعمؽ األضرار االقتصادية والمصاعب االقتصادية 
 جتماعية؛ بحيث تتحوؿ إلى آثار اجتماعية وسياسية لتصبح مع الوقت أكثر خطورة.واال

أما صحيفة "معاريؼ"، فاستعرضت في ممحقيا االقتصادي الجانب األىـ في منظومة الضعؼ البنيوي 
االجتماعي واالقتصادي لمسمطة الفمسطينية بقوة الشراء والمستوى المعيشي، وترى أف االندماج االقتصادي 
بيف االقتصاد اإلسرائيمي والفمسطيني تحت "اتفاقات باريس" جعؿ مستوى األسعار الفمسطينية مشابو لمستوى 

 األسعار في )إسرائيؿ( لمعظـ المنتجات؛ بينما األجر الفمسطيني أدنى بكثير مف األجر اإلسرائيمي.
فاض في المساعدات الخارجية إلى وفي ختاـ قراءة الصحيفة قالت "إذا لـ تتغير األوضاع الحالية، فإف االنخ

جانب الضعؼ األساسي في االقتصاد الفمسطيني سينعكس عمى االستقرار االقتصادي واالجتماعي في 
السمطة الفمسطينية، بحيث ستزداد المخاطر إذا ما ترجـ الخميط المتفجر مف اإلحباط السياسي واالحتجاج 

 االجتماعي إلى مواجيات عنؼ".
"ىذا مف شأنو أف يؤدي الى تشديد القيود األمنية اإلسرائيمية والمس بالتحويؿ  وأوضحت الصحيفة أف

 المنتظـ ألمواؿ الضرائب والذي قد يؤدي إلى حالة انييار في السمطة ينيار معيا حالة اليدوء القائـ".
 //فمسطين أون الين، 

 
 صادقة" يوم" لتحسين األداء والحكومة "ا"مائة صيام: خطة ال بد السالم  02

أف خطة المائة يوـ الحكومية التي  ،أكد أميف عاـ مجمس الوزراء عبد السبلـ صياـ: أحمد المصري - غزة
أعمنيا رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، تأتي لتحسيف األداء الحكومي في كافة القطاعات الوزارية التي مف 

 شأنيا خدمة المواطف الغزي وتمبية طموحاتو.
مع "فمسطيف"، إف األساس في ىذه الخطة ىو تفعيؿ دور الوزارات، وكؿ القدرات وقاؿ صياـ في حوار 

البشرية والفنية المعطمة في سبيؿ تحقيؽ تقديـ الخدمة بالمستوى المطموب، مشيرا إلى أنو سيبنى عمى 
 األعماؿ اإليجابية التي تقدمت بيا الحكومة طيمة سنوات عمميا.

 //فمسطين أون الين، 
 
 

 لم أرشح نفسى لرئاسة حماس.. والحركة تختار قادتيا :رزوقأبوم 03
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« حمػاس»وصؼ نائب رئيس المكتب السياسػى لحركػة المقاومػة اإلسػبلمية : خميفة جاب اهلل وسوزاف عاطؼ
محػػض »موسػى أبػػومرزوؽ كػػؿ مػػا يثػار عػػف تػػورط عناصػػر مػف الحركػػة فػػى أعمػػاؿ عنػؼ داخػػؿ مصػػر بأنػػو 

 «.افتراء
فى السجوف المصرية، « حماس»، إنو ال يوجد متيـ مف «المصرى اليوـ»ر مع ، فى حوا«أبومرزوؽ»وقاؿ 

ػػو لمحركػة بػػيف الحػػيف واآلخػػر قػد تكػػوف  « أيديولوجيػػة»أو « مناكفػػات انتخابيػػة»معتبػرا أف االتيامػػات التػػى توجَّ
 «.سياسية»وأحيانًا 
فعؿ السمطة الوطنية الفمسطينية  ، خبلؿ الحوار الذى جرى بمقر إقامتو الدائـ بالقاىرة، رد«أبومرزوؽ»وانتقد 

تجػػاه الزيػػارة التػػى قػػاـ بيػػا وفػػد حركػػة حمػػاس برئاسػػة إسػػماعيؿ ىنيػػة، رئػػيس حكومػػة حمػػاس المقالػػة فػػى غػػزة، 
لمصر األسبوع الماضى، واسػتقباؿ رئػيس الحكومػة المصػرية ىشػاـ قنػديؿ لػو، معتبػرا أف احتجاجػات السػمطة 

 االحتجاجات والمظاىرات الفمسطينية فى الضفة الغربية. غير مبررة، وأنيا تيدؼ إلى صرؼ األنظار عف
 وىػػؿ أصػػبحتلمحركػػة،  يخالػػد مشػػعؿ فػػى االسػػتمرار فػػى منصػػبو كػػرئيس لممكتػػب السياسػػ ةعػػدـ رغبػػوحػػوؿ 

 المرشح األوؿ ليذا المنصب؟
بداية أريد أف أوضح أف كؿ مف تكمـ فى ىذه القضية لػيس ىػو المعنػّى بتحديػد مػف سػتكوف قاؿ أبو مرزوؽ: 

قيادة الحركة، فحماس مؤسسة، وىذه المؤسسة ىى التى تنتج قياداتيا باختيار حر، ولـ يرشػح أحػد نفسػو، ال 
التى ترشح قياداتيا وتصوت عمييػا وتختارىػا، وبالتػالى كػؿ  يخالد مشعؿ وال موسى أبومرزوؽ، فالمؤسسة ى

حتػى يعمػف ىػذا األمػر، لكػف ما يقاؿ فى الصحافة واإلعبلـ ليس ىو الػذى سػيحدد توجيػات حمػاس، وننتظػر 
وبصراحة شديدة سياسة حماس فى ىذا الشأف تقوـ عمى سػرية التعامػؿ مػع قضػية االنتخابػات حتػى نيايتيػا، 
وىػػذا ألسػػباب موضػػوعية، ولكػػف مػػف جانػػب آخػػر مػػف حػػؽ الػػدوؿ والمنظمػػات والصػػحافة أف تعػػرؼ مػػا يػػدور 

ـ ييػـ الجميػع، وبالتػالى البػد أف يػتـ تغييػر بعػض داخؿ الحركة، ألنيا لـ تعد شأنًا ذاتيًا فقط بؿ ىو شػأف عػا
السياسات حتى تستجيب لمحقيقة الماثمة، بحيث إنو فػى النيايػة تػتـ اإلجابػة عمػى كػؿ ىػذه األسػئمة فػى إطػار 

 مف المشروعية الداخمية لمحركة.
 ذكر أف سياستنا تمنعنا مف التحدث عف شؤوننا الداخمية ال سمبًا وال إيجابًا.و 

 نص المقابمة: لئلطبلع عمى
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=355029&IssueID=2640 

 30/9/2012المصري اليوم، القاىرة، 
 

 ل جندًيا فييا )مقابمة(صالح العاروري: لست مرشًحا لرئاسة حماس وسأظ 04
في مقابمة خاصة بػ"المركز  ،أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، الشيخ صالح العاروري :خاص

(، أف جميع ما ينشر في وسائؿ اإلعبلـ عف كونو مرشح منافس 10-1الفمسطيني لئلعبلـ"، اليـو اإلثنيف )
 ؽ.عمى رئاسة حركة حماس، ال أساس لو مف الصحة عمى اإلطبل

 وجاء النص الكامؿ لممقابمة عمى الشكؿ التالي:
س: ما تعميقك  مى ما يتم تداولو إ المًيا من كونك مرشًحا لخالفة مشعل في قيادة الحركة، وأن صراً ا 

 يحتدم بين ثالثة مرشحين أنت أحدىم؟
ؿ بعيٌد تماًما عف ج: بدايًة، ال وجود لصراع وال تنافس محتدـ في قيادة الحركة عمى رئاستيا، وكؿ ما يقا

الواقع، يوجد مرشحيف وال صراعات، وعمى صعيدي الشخصي فمسُت مرشًحا ليذا الموقع لعممي أف لدى 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=355029&IssueID=2640
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حركتنا الكثير مف القيادات ممف ىـ أقدر مني عمى قيادتيا، وأنا مستمٌر في العمؿ جندًيا في ىذه الحركة مع 
 أي قائد تختاره قيادتيا.

  دم الترشح مرده فعاًل خالفات داخل الحركة ومع أطراف فييا؟ س: ىل إصرار أبو الوليد  مى
ج: االختبلفات في الرأي والرؤية أمٌر طبيعٌي وصحٌي، ويوجد في الحركة وغيرىا، ولكف لمحركة مؤسساتيا 

بيتو التي تحسـ القرار، ويمـز بو الجميع، أما األخ أبو الوليد فإنو قّدـ المثؿ والنموذج لمقائد في أوّج قوتو وشع
واحترامو، يترؾ موقع القيادة لمعمؿ كجندي في أي مكاف تراه الحركة، وىو بذلؾ يعطي الصورة الحقيقية 

 المشرقة لحركة تحرر وطني إسبلمية كحماس.
س: يكثر الحديث في اإل الم حول خالفات ومنافسة من قيادة حماس في غزة لألخ أبو الوليد، مما دفعو 

 لعدم الترشح.
غزة واألخ إسماعيؿ ىنية في آخر جمسة لقيادة الحركة، بذؿ جيًدا عظيًما في إقناع األخ أبو ج: اإلخوة في 

الوليد باالستمرار في قيادة الحركة لمدورة القادمة، وأف ذلؾ في مصمحة الحركة، وخيارىا األفضؿ، وأنا أعمـ 
 تحديًدا. أف ىناؾ محبًة وتقديًرا متباداًل وعميًقا بيف األخ أبو الوليد وقيادة غزة

 س: ىل من جديد بخصوص المصالحة؟
ج: المصالحة تحتاج إلى رؤية جدية استراتيجية بعيًدا عف المناورات وحسابات المصالح اآلنية القصيرة، 
مبلءات خارجية معادية لتطمعات شعبنا، والتعمؽ بأوىاـ المفاوضات والتسويات التي ال  والرضوخ لضغوط وا 

وـ أساًسا عمى توافؽ وطني واسع لمواجية االحتبلؿ وفرض استحقاقاتنا عمى تأتي أبًدا، وىذه الرؤية تق
 المجتمع الدولي بكؿ وسيمة يتـ التفاىـ عمييا وطنًيا. 

 1/10/2012المركز الفمسطيني لإل الم، 
 

 تدين ا تقال حماس لممتحدث باسميا في قطاع غزة  فتح 05
الفمسطيني فتح اختطاؼ المتحدث باسميا في قطاع اعتبرت حركة التحرير الوطني  -الحياة الجديدة  -غزة 

غزة واعتقاؿ كادريف مف الحركة برىانا جديدا عمى منيج حماس في االعتقاؿ السياسي، وعقمية مسؤولييا 
 العدائية والقمعية.

"اف اعتقاؿ حماس لممتحدث باسـ الحركة  وجاء في بياف صدر عف مفوضية االعبلـ والثقافة لمحركة امس:
اثر بيانو الرسمي وتصريحاتو لوسائؿ االعبلـ حوؿ خطاب الرئيس  ،غزة الدكتور فايز ابو عيطةفي قطاع 

ابو مازف في األمـ المتحدة، يؤكد مدى العدائية التي يكنيا "االنقبلبيوف" لمتوجيات واألفكار والمبادىء 
البياف الى  واشار .ةالوطنية لمناضمي وكوادر وقادة حركة فتح، ويدحض ادعاءات مسؤولييا حوؿ المصالح

اف حممة اعتقاالت سياسية طالت كوادر في الحركة بالتزامف مع اعتقاؿ ابو عيطة، اعتبرتيا الحركة اصرارا "
السكاتيـ ومنع  ،مف االنقبلبييف في حماس عمى معاداة مناضمي حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح

 ومناضمينا في القطاع". انطبلؽ اي صوت فتحاوي يعبرعف مواقؼ ومشاعر كوادرنا
وطالبت فتح المنظمات والمراكز الحقوقية في غزة بمراقبة جرائـ حماس بحؽ حرية العمؿ السياسي وحقوؽ 
المواطف في التعبير وابداء الراي والمواقؼ، كما طالبت القوى الوطنية الفمسطينية باالصطفاؼ لمنع تغوؿ 

 حماس عمى الكؿ الوطني. 
 2/10/2012اهلل، الحياة الجديدة، رام 
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 وفد قيادي من حماس يمتقي رئيس إقميم كردستان العراق 06
أنقرة: التقى وفد قيادي مف حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس"، برئاسة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي 

نمية" لمحركة، مع رئيس إقميـ كردستاف العراؽ مسعود بارزاني، عمى ىامش المؤتمر الرابع لحزب "العدالة والت
 الحاكـ في تركيا.

وقالت مصادر في الحركة لوكالة "قدس برس" إف الوفد استعرض أماـ المسؤوؿ العراقي، اليوـ االثنيف 
تطورات القضية الفمسطينية، ال سيما موضوع المصالحة الداخمية، واألوضاع في المنطقة بشكؿ  (،10|1)

 عاـ، ال سيما في ظؿ الثورات العربية.
و؛ أفادت المصادر أف وفد "حماس"، الذي ضـ أعضاء المكتب السياسي لمحركة عزت وفي السياؽ ذات

الرشؽ ومحمد نصر، التقى مع وزير الخارجية التركي داوود أوغمو، حيث عّبر الوفد عف تقديره لمواقؼ 
قو رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف وقيادة حزب العدالة والتنمية الداعمة لمشعب الفمسطيني وحقو 

 المشروعة والتي عبر عنيا خبلؿ المؤتمر، كما تـ استعراض تطورات القضية الفمسطينية.
 1/10/2012قدس برس، 

 
 بو مرزوق وىنية مرشحان قويان لخالفة مشعل  مى رأس حماسقيادي بحماس: أ 07

يف ا ؼ ب: يبدو القيادياف الكبيراف في حركة حماس موسى ابو مرزوؽ واسماعيؿ ىنية اقوى مرشح -غزة
لخبلفة خالد مشعؿ عمى رئاسة المكتب السياسي لمحركة، بعدما بات بحكـ المؤكد اف االخير لف يرشح نفسو 

 لدورة جديدة، عمى ما ذكر مسؤولوف في الحركة.
اف اقوى المرشحيف لخبلفة  ،لوكالة فرانس برس ،ويوضح الشيخ سيد ابو مسامح القيادي البارز في حماس

مرزوؽ الذي قاد حماس والتنظيـ االخواني، واسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة  مشعؿ ىـ نائبو 'موسى ابو
عاما بعد ادانتو بتأسيس الجناح العسكري  11الذي اعتقمتو اسرائيؿ طيمة  ،)المقالة( وايضا صبلح العاروري'

 لمحركة في الضفة الغربية.
العممي عضو المكتب اف عماد  ،لفرانس برس طالبا عدـ الكشؼ عف اسمو ،وذكر مصدر في الحركة

السياسي والبعيد عف االضواء والمقيـ في غزة بعد انتقالو مف سوريا اخيرا يعتبر 'مرشحا ايضا'، اال انو 
 اعتبر اف 'اقوى مرشحيف ىما ابو مرزوؽ وىنية'.

'لبلسؼ ابو الوليد )مشعؿ البالغ  ،وقاؿ ابو مسامح وىو مف مؤسسي حماس ونائب في المجمس التشريعي
( لف يرشح نفسو مجددا الربع سنوات السباب بعضيا شخصي وبعضيا لمواجيتو بعض عاما 15

 الصعوبات في النظرة االستراتيجية لمتعامؿ مع اليـ الوطني مثؿ المصالحة وتطوير منظمة التحرير'.
اف اختيار رئيس الحركة  ،طمب عدـ ذكر اسمو لفرانس برس ،وقاؿ مسؤوؿ كبير في حماس يقيـ في الخارج

 وف 'بعد اجتماعات تعقد في تشريف الثاني )نوفمبر( بعد عيد االضحى'.سيك
ورأى 'في حاؿ انتخب ابو مرزوؽ وىو االوفر حظا، عمى القيادة اف تقرر ايف سيكوف مقره الدائـ' مضيفا اف 
ابو مرزوؽ موجود في القاىرة 'بصفة غير رسمية ويمكف اعتبار العاصمة المصرية مقرا موقتا الستضافتو، 

 ثمما ىي قطر حاليا بالنسبة الى مشعؿ، لحيف رسو سفينة الثورات العربية'.م
وقاؿ مسؤوؿ في حماس اف مجمس الشورى العاـ الذي يضـ ممثميف عف مجالس الشورى الفرعية في الضفة 
وغزة والخارج 'بحاجة لخطوات بسيطة لتشكيمو النيائي' وىو سيختار مف اعضائو مرشحيف النتخابات رئاسة 

 تب السياسي.المك
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واكد يحيى موسى القيادي في حماس لفرانس برس اف في تقاليد الحركة ولوائحيا 'اال يرشح اي عضو نفسو، 
فجميع اعضاء مجمس الشورى العاـ بحكـ المرشحيف' موضحا اف قرارات الحركة 'ال تسير بمنطؽ 

 ت عديدة في الداخؿ والخارج'.الديموقراطية البسيطة بؿ تعتمد التوافؽ واالجماع لوجود الحركة في ساحا
2/10/2012القدس العربي، لندن،   

 
 جيش االحتالل يعترف بأن كتائب القسام استطا ت اختراق منظومة االتصاالت االسرائيمية 08

اعترؼ عميد كبير بوحدة االتصاالت والتنصت في الجيش اإلسرائيمي بحدوث اختراؽ كبير : القدس المحتمة
 في منظومة اتصاالت الجيش.

وحسب موقع "واال" العبري فاف التنظيمات الفمسطينية عمى رأسيا حماس تمكنت مف اختراؽ وحدة 
 االتصاالت بجيش االحتبلؿ بشكؿ كبير منذ سنوات.

أف جياز االستخبارات اإلسرائيمي كشؼ االختراؽ بعد شروعو  ،وأوضح الموقع نقبًل عف قائد في الجيش
 ى معرفة تحركات الجيش عمى حدود قطاع غزة.بالتحقيؽ في قدرة القساـ الكبيرة عم

 وقاؿ العميد "لقد ذىمنا مف حجـ االختراؽ الذي يعرض الحالة االمنية عمى الحدود لمخطر".
وأبدى العميد تخوؼ القيادة االسرائيمية مف تسريب خرائط وصور لحماس، زاعًما بأف الجيش اإلسرائيمي 

 راؽ التي وصفيا بػ"المصيبة".طّور شيفرة جديدة لمتغمب عمى عمميات االخت
يشار إلى أف كتائب القساـ نجحت مرات عديدة في اختراؽ موجة البلسمكي الخاصة بالجيش اإلسرائيمي، 
وكاف أشيرىا االختراؽ الذي حدث وقت العدواف اإلسرائيمي األخير عمى قطاع غزة، حيث تمكنت مف بث 

 رسائؿ تيديد ألفراد الجيش.
 1/10/2012وكالة سما االخبارية، 

 
 بكفالةمن سجون السمطة  سبيل زكريا الزبيدي تخميمحكمة بداية جنين  09

أكد المحامي فريد ىواش، محامي الدفاع عف المعتقؿ زكريا الزبيدي، أف محكمة  -عاطؼ أبو الرب -جنيف
بيدي، بداية جنيف وافقت عمى تكفيؿ المعتقؿ زكريا الزبيدي، وذلؾ استجابة لطمبو بإخبلء سبيؿ موكمو الز 

وأكد أف إجراءات إخبلء سبيؿ الزبيدي جاءت بعد عدة طمبات سبؽ وقدميا لممحكمة. وقاؿ إف قرار إخبلء 
سبيؿ الزبيدي لحيف إجراء المحاكمة. وقاؿ المحامي قرار إخبلء الزبيدي شمؿ أيضًا سميـ نصار المعتقؿ مع 

 الزبيدي.
لنار عمى محافظ جنيف السابؽ قدوره موسى، وال وكاف الزبيدي اعتقؿ في أيار الماضي، في أعقاب إطبلؽ ا

زاؿ رىف االعتقاؿ، وقد أعمف اإلضراب عف الطعاـ عدة مرات خبلؿ فترة توقيفو، احتجاجًا عمى شروط 
اعتقالو، وضد استمرار االعتقاؿ دوف محاكمة. ىذا وشيدت قضية الزبيدي في اآلونة األخيرة تطورات، 

 ف المؤسسات، التي طالبت السمطة باإلفراج عنو، أو تقديمو لممحاكمة. حيث أثار احتجاز الزبيدي الكثير م
 2/10/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

    
 بتزايد احتمال اشتعال المواجيات بين حماس و"إسرائيل" قريبًا  إسرائيميتقدير ىآرتس:  21

احتمػػاالت اشػػػتعاؿ  رأى المحمػػبلف العسػػكرياف فػػي صػػحيفة "ىػػ رتس"، آفػػي يسػػخاروؼ وعػػاموس ىارئيػػؿ، أف
المواجيات بيف حماس و"إسرائيؿ" مجددًا عمى الحدود مع قطػاع غػزة فػي وقػت قريػب تتزايػد، عمػى الػرغـ مػف 
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رغبة الطرفيف في المحافظة عمى اليدوء النسبي في ىػذه المرحمػة. وزعػـ المحمػبلف أف ىنػاؾ سػببيف الشػتعاؿ 
في قطاع غزة قبؿ انتقاؿ المخططيف إلػى سػيناء،  الجبية مع قطاع غزة، األوؿ: تفضيؿ "إسرائيؿ" أف تتحرؾ

إذا وصؿ إلى سمعيا خبر عف اإلعداد ليجوـ في سيناء انطبلقًا مف غزة، وذلؾ ألف ىامش تحرؾ "إسػرائيؿ" 
فػػػي سػػػيناء محصػػػور جػػػدًا بسػػػبب خوفيػػػا مػػػف الػػػدخوؿ فػػػي مواجيػػػة مػػػع الجػػػيش المصػػػري. أمػػػا الثػػػاني، وقػػػوع 

 اخؿ القطاع. عمميات استيداؼ لقيادات المقاومة د
Haaretz 

 0/01/2102، 2636 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 آذار القادمينمارس/  أو شباطفبراير/ ىآرتس: نتنياىو يستعد لالنتخابات في  20

قالػػت صػػػحيفة "ىػػ رتس" فػػػي موقعيػػا عمػػػى الشػػبكة، اليػػػـو الثبلثػػاء، إف ىنػػػاؾ شػػبو اتفػػػاؽ بػػيف كافػػػة مركبػػػات 
كومػػة اإلسػػرائيمية، بنيػػاميف نتنيػػاىو، سيفضػػؿ اإلعػػبلف قريبػػا، عػػف تبكيػػر االئػػتبلؼ الحكػػومي، بػػأف رئػػيس الح

آذار القػػادميف، وذلػػػؾ فػػي ظػػؿ الصػػػعوبات التػػي تواجيػػػو  –موعػػد االنتخابػػات اإلسػػػرائيمية إلػػى شػػيري شػػػباط 
إلقناع الكتؿ االئتبلفية بالتصويت لصػالح الميزانيػة الجديػدة لمعػاـ القػادـ والتػي ستتضػمف تقميصػات كبيػرة فػي 

 مختمؼ الوزارات وىو ما ترفضو األحزاب االئتبلفية المختمفة.
ونقمت الصحيفة عف وزير وصفتو بأنو مقرب مف نتنياىو، قولو إنو: "إذا لـ يطرأ تطور حاد فإنو سيتـ تبكير 
موعػػػد االنتخابػػػات، بسػػػبب الخبلفػػػات عمػػػى الميزانيػػػة المقترحػػػة التػػػي ستضػػػر شػػػعبيا بػػػاألحزاب المشػػػاركة فػػػي 

أنػػا ال أرى سػػببا مقنعػػا لعػػدـ تبكيػػر االنتخابػػات، إال إذا قػػرر رئػػيس الحكومػػة  تمريػػر الميزانيػػة بػػأي الحكومػة، ف
 ثمف.

في غضوف ذلؾ، قالت الصحيفة إف حزب "شػاس" يسػتعد بػدوره لبلنتخابػات وال ينػوي التصػويت مػع الميزانيػة 
و درعػػػي عودتػػػو لمحمبػػػة المقترحػػػة، كمػػػا أف شػػػاس تفضػػػؿ تبكيػػػر موعػػػد االنتخابػػػات، خاصػػػة بعػػػد إعػػػبلف أرييػػػ

السياسػػية وبالتػػالي فػػإف تبكيػػر االنتخابػػات سيسػػاعد الحركػػة فػػي منػػع درعػػي مػػف إقامػػة حػػزب جديػػد واالسػػتعداد 
 لمنافستيا بشكؿ كامؿ.

في المقابؿ فإف نتنياىو، وخاصة بعػد خطابػو فػي نيويػورؾ، يفضػؿ تبكيػر موعػد االنتخابػات فػي الوقػت الػذي 
قبػػػؿ أف تتراجػػػع شػػػعبيتو بفعػػػؿ الضػػػربات االقتصػػػادية الناجمػػػة عػػػف سياسػػػة يتمتػػػع فيػػػو بتأييػػػد شػػػعبي كبيػػػر و 

 حكومتو.
 2/01/2102، 48 رب 

 
 

  2103ربيع في ليبرمان ال يستبعد انتخابات مبكرة  22
اعمف وزير الخارجية االسرائيمي افيغػدور ليبرمػاف مسػاء اوؿ مػف امػس فػي مقابمػة : أ ؼ ب -القدس المحتمة 

، اي قبؿ 2103ة بنياميف نتانياىو قد يدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة في ربيع تمفزيونية اف رئيس الحكوم
 اشير مف موعدىا المقرر في تشريف االوؿ )اكتوبر( مف العاـ نفسو.
االنتخابػات سػتجرى بػيف شػباط )فبرايػر( »وقاؿ ليبرماف في حديث الى الشبكة الثانية لمتمفزيوف االسرائيمي اف 

(، ربمػػػػا فػػػػي شػػػػباط )فبرايػػػػر(، وربمػػػػا فػػػػي آذار )مػػػػارس(، وربمػػػػا فػػػػي تشػػػػريف االوؿ وتشػػػػريف االوؿ )اكتػػػػوبر



 
 
 

 

 

           04ص                                    2638العدد:                2/01/2102الثالثاء  التاريخ:

ال يػزاؿ مػف المبكػر الكػبلـ بدقػة اكثػر، إال اف االمػور قػد تصػبح اكثػر وضػوحًا خػبلؿ »وأضػاؼ: «. )اكتوبر(
 «.اسبوعيف او شير

 2/01/2102، الحياة، لندن

 
 
 

  االقتصادية في "إسرائيل" لمسنة القادمة "بنك إسرائيل" يتوقع انخفاضًا حادًا في كل المعطيات 23
توقػػع بنػػػؾ )إسػػػرائيؿ( انخفاضػػا حػػػادا فػػي كػػػؿ المعطيػػػات االقتصػػادية تقريبػػػا فػػػي : خػػاص "فمسػػػطيف" -راـ اهلل

لمسػػػنة القادمػػػة، فيمػػػا فيمػػػا وزع البنػػػؾ، أوؿ مػػػف أمػػػس، قػػػراءة توقػػػع فييػػػا نمػػػوا أقػػػؿ، وتقميصػػػا فػػػي  "سػػػرائيؿ"إ
لػػى  االسػػتيبلؾ الخػػاص، مػػع انخفػػاض فػػي التصػػدير وارتفػػاع كبيػػر فػػي معػػدؿ البطالػػة فػػي دولػػة االحػػتبلؿ، وا 

جانػػب المعطيػػات ىػػذه صػػرح محػػافظ "بنػػؾ إسػػرائيؿ" أف الفائػػدة األسػػاس فػػي الشػػير القػػادـ لػػف تتغيػػر وسػػتبمغ 
 في المئة فقط. 2225

قتصػادي ىذا اإلعبلف عزتو صحيفة "يدعوت أحرونوت" إلى أف البنؾ قمػؽ مػف حالػة اإلبطػاء فػي الوضػع اال
وأضػافت أف رفػع الفائػدة، جػاء لتمطيػؼ حػدة الغػبلء، وىػذا مػا  ومف الغبلء األخير في سوؽ السػمع األساسػية.

 كاف مف شأنو أف يمس بالقطاع التجاري في الفترة السابقة.
 0/01/2102، فمسطين أون الين

 
 قمق إسرائيمي من قيام شركة "غوغل" بتصوير ثالثة مستوطنات بالضفة الغربية 24

 3"  بتصػوير Street VieWعػف قمقيػا مػف قيػاـ شػركة "غوغػؿ" عبػر خدمػة " إسػرائيميةرت محافػؿ أمنيػة عبّ 
مستوطنات في الضفة: "أريئيؿ، شعارية تكفاه، اورنيتط"، رغػـ تعتيميػا صػور األشػخاص، واالكتفػاء بتصػوير 

 الشوارع والمباني في إطار مخزوف معموماتي لتصوير مدف العالـ. 
 خباري، ترجمة المركز()موقع ويمال اإل

 0/01/2102، 2636 ، العددالتقرير المعموماتي

 
 حزب الميكود يحافظ  مى صدارتوىآرتس تنشر استطال ًا لمرأي:  25

نشرت صحيفة "ى رتس" عمى موقعيػا االلكترونػي، اليػـو االثنػيف، اسػتطبلع لمػرأي لقيػاس قػوة  :عكا أوف اليف
واحتسػػػاب عػػػدد المقاعػػػد التػػػي ستحصػػػؿ عمييػػػا فػػػي حػػػاؿ ُأجريػػػت  األحػػػزاب اإلسػػػرائيمية وتأثيرىػػػا فػػػي الشػػػارع،

، منوىة الى أف االستطبلع اجري قبيؿ خطاب رئيس الحكومة اإلسرائيمية 2102االنتخابات العامة ىذا العاـ 
 "بنياميف نتنياىو" في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. 

، واسػتطبلع سػابؽ لمصػحيفة 2119رائيمية لعػاـ وأظير االستطبلع الذي قارف نتائجو بنتػائج االنتخابػات اإلسػ
أجػػرى فػػي شػػير يوليػػو مػػف العػػاـ الجػػاري، ارتفػػاع ممحػػوظ فػػي قػػوة حػػزب الميكػػود ومقابػػؿ ضػػعؼ فػػي كاديمػػا 
والحػػزب الجديػػد "عتيػػد"، بينمػػا حػػافظ كػػبًل مػػف العمػػؿ وشػػاس عمػػى اسػػتقرارىما، وتراجػػع كػػبل مػػف إسػػرائيؿ بيتنػػا 

 اإلسرائيمية تقريبًا عمى نسبتيا المعروفة مف المقعد. بمقعد واحد، وحصمت باقي األحزاب 
كمػػا تسػػاءؿ االسػػتطبلع الػػذي تػػـ تحػػت أشػػراؼ البروفيسػػور "كميػػؿ فػػوكس" مػػف جامعػػة تػػؿ أبيػػب، مػػف ىػػي 
الشخصية األكثر مناسبة لتػولي منصػب رئاسػة الحكومػة فػي االنتخابػات القادمػة، حيػث حصػؿ نتنيػاىو عمػى 

، بينمػػػا حصػػػمت رئيسػػػة حػػػزب العمػػػؿ "شػػػيمي 2119نتخابػػػات عػػػاـ % فػػػي ا29% مػػػف األصػػػوات مقابػػػؿ 35
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%، 04% مقابػؿ 8عاـ، وتراجعت شػعبية أفيغػدور ليبرمػاف الػى 2119% 06% مقابؿ 06يحيموفيتش عمى 
%، بينما جاء أييود باراؾ رئيس حػزب االسػتقبلؿ فػي أسػفؿ القائمػة 5% مقابؿ6وحصؿ شاؤوؿ موفاز عمى 

 %.4بنسبة 
 0/01/2102،  كا اون الين

  
 قصى ويؤدون شعائر تمموديةمستوطن يقتحمون األ خمسينوبرفقة  "فيجمين" 26

محمود أبو عطا: محمود أبو عطا:اقتحـ موشي فيجميف مف قيادات حزب الميكود المسجد االقصى  -تقرير
مستوطف وعدد مف) الحاخامات االسرائيمييف( ولوحظ اف فيجميف وعدد مف المستوطنيف  المبارؾ ويرافقو 

اموا بتأدية بعض الشعائر التممودية وذلؾ وسط حراسة مشددة مف قوات االحتبلؿ وفي نفس الوقت تعالت ق
اصوات التكبيرات مف طبلب وطالبات مصاطب العمـ الذي تقوـ عميو مؤسسة عمارة االقصى والمقدسات ، 

ـ وحراس المسجد عمما انو ال يتواجد في المسجد االقصى مف المصميف اال طبلب وطالبات مصاطب العم
 االقصى المبارؾ .

 //مؤسسة األقصى لموقف والتراث، 
 

 استشياد فمسطينيين أحدىما  قيد في جيش التحرير بسوريا 27
إستشيد فمسطينياف، اليوـ االثنيف، في سوريا، أحدىما عقيد في جيش التحرير الفمسطييف، واآلخر : غزة

ؽ لمخيـ اليرموؾ، لبلجئيف الفمسطينييف، بعد مضي عدة شاب عثر عمى جثتو في الحجر األسود، المبلص
، مف داخؿ مخيـ اليرموؾ، أف  اياـ عمى اختفاء آثاره في ذات المنطقة. وذكرت مصادر خاصة بػ دوت كـو

قوات القادسية، قحطاف طباشة" قد قتؿ مف قبؿ مسمحيف في  –العقيد الركف في جيش التحرير الفمسطيني 
مع األردف، دوف أف تتمكف مف الحصوؿ عمى معمومات أكثر الجية او انتماء  منطقة اليرموؾ الحدودية

 المسمحيف الئيف اقدموا عمى قتمو".
مف جانب اخر سمعت اليـو االثنيف، في مخيـ النيرب بحمب، اصوات عدة انفجارات جراء عمميات قصؼ 

مى تفجير صيريج وقود، كما عنيؼ استيدؼ محيط اوتستراد الراموسة القريبة، وذلؾ عقب إقداـ مسمحيف ع
 اندلعت اشتباكات عنيفة بالمنطقة وسط تحميؽ لمطيراف المروحي.

 عادت لمعمؿ في مخيـ الحسينية بعد أياـ مف االنقطاع. وأفادت أف شبكة االتصاالت 
 //، القدس، القدس

 
 

 سرائيميين في مواجيات بالقدسإجنود  أربعةصابة ا  و  فمسطينيا تقال  28
قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي، مساء اليـو االثنيف، مواطنًا فمسطينيا مف حي رأس العامود بالقدس  اعتقمت

المحتمة عقب مواجيات اندلعت بيف الشباف المقدسييف وجنود االحتبلؿ أسفرت عف إصابة اربعة جنود 
 إسرائيمييف.

 وسيارات اإلسعاؼ . وأفاد شيود عياف بأف المواجيات اشتدت وسط انتشار مكثؼ لقوات االحتبلؿ
وتنتشر سيارات الشرطة اإلسرائيمية وآلياتيا العسكرية وسيارات اإلسعاؼ في شوارع الحي خاصة عند منطقة 

 المواجيات قرب نادي سمواف.
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 //، فمسطين أون الين
 

 يبدأ با"إضراب النخبة" الحالي.. األسرى يعمنون استئناف إضرابيم  ن الطعام الشير 29
أكد نائب رئيس رابطة األسرى المحرريف، أحمد الفميت، أف األسرى في سجوف : هلل التركمانيعبد ا -غزة

االحتبلؿ سيشرعوف في إضراب مفتوح عف الطعاـ خبلؿ شير أكتوبر الجاري، رفًضا الستمرار إدارة 
 السجوف في التنصؿ مف التزامات اتفاقية "الكرامة" األخيرة في مايو الماضي.

فة تضامنية نظمتيا بمدية غزة مع األسرى في سجوف االحتبلؿ، اليوـ االثنيف، أماـ مقر جاء ذلؾ خبلؿ وق
المجنة الدولية لمصميب األحمر في مدينة غزة، بمشاركة جمعية واعد لؤلسرى والمحرريف، ورابطة األسرى 

 والمحرريف.
لى وقاؿ الفميت: "ال يزاؿ األسرى يعانوف ويناضموف مف أجؿ تحسيف ظروؼ حياتيـ،  فقد وصمت إلينا وا 

إدارة السجوف اإلسرائيمية رسالة مف األسرى تفيد بأنيـ سيمجؤوف إلى استئناؼ اإلضراب في شير أكتوبر 
الجاري وبطريقة جديدة، تبدأ بػ"إضراب النخبة" ومف ثـ سينضـ األسرى عمى دفعات متتالية حتى يشمؿ 

 اإلضراب كافة األسرى في كافة السجوف".
 //، نفمسطين أون الي

 
 حذر من ارتكاب مجزرة في باحات األقصى يالشيخ يوسف اد يس  31

حذر رئيس المحكمة العميا الشرعية ورئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي في حكومة راـ اهلل الشيخ 
 يوسؼ ادعيس، مف ارتكاب مجزرة في القدس المحتمة وباحات المسجد األقصى المبارؾ.

ب الدعوات التي أطمقتيا جماعات ييودية متطرفة القتحاـ المسجد األقصى جاء تحذير ادعيس ىذا عق
 الساعة السابعة والنصؼ مف صباح اليـو بمناسبة ما يسمى بعيد "العرش الييودي".

 //، فمسطين أون الين
 

 إلى الفاشية "إسرائيل"يحذرون من تدىور الحكم في  48 يفمسطينيقيادات  30
(، مف تدىور رت القيادات الوطنية لممواطنيف العرب في إسرائيؿ )فمسطينيي حذ: نظير مجمي -تؿ أبيب

نظاـ الحكـ في إسرائيؿ إلى الفاشية واألبرتيايد، خصوصا ضد العرب وضد أنصار السبلـ مف الييود. 
وقالت إف عصابات اليميف اإلسرائيمي المتطرؼ تنقمت بيف إسرائيؿ والضفة الغربية، وتمارس اإلرىاب، 

 ظـ اعتداءات واستفزازات حتى ضد المسجد األقصى المبارؾ.وتن
، بمناسبة الذكرى «لجنة المتابعة العربية»جاء ىذا التحذير في بياف أصدرتو القيادات المنضوية تحت لواء 

، والتي قتمت الشرطة اإلسرائيمية السنوية الثانية عشرة النطبلؽ االنتفاضة الفمسطينية الثانية في سنة 
 ، وأربعة آالؼ فمسطيني مف الضفة الغربية وقطاع غزة.شابا مف فمسطينيي  يا، خبلل

 //، الشرق األوسط، لندن
 

 قصى في سخنينليبة القدس واأل 02اأالالف في مسيرة إحياء الذكرى ال 32
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نة، وذلؾ شارؾ عصر اليـو االثنيف االالؼ مف عرب الداخؿ في المسيرة المركزية بمدي: توفيؽ عبد الفتاح
ليبة  تتويجا لمفعاليات الشعبية التي اقرتيا لجنة المتابعة العميا لشؤوف عرب الداخؿ احياء لمذكرى اؿ

 شييدا. القدس واالقصى، التي سقط خبلليا 
وكانت الوفود المشاركة قد تقاطرت مف كافة مناطؽ الوطف في المثمث والنقب والجميؿ والمركز وانطمقت 

قدميا قيادات عرب الداخؿ ومنيـ قيادات حزب التجمع الوطني الديمقراطي ورجاؿ ديف مف المسيرة  التي ت
 اماـ مسجد النور في مدينة سخنيف.

ورفع المتظاىروف االعبلـ الفمسطينية وصور الشيداء والشعارات المنددة بسياسات المؤسسة االسرائيمية ضد 
نتيـ و المنددة با لجريمة النكراء والمطالبة بمحاكمة العرب، كما تعالت اليتافات التي تمجد الشيداء ومكا

 القتمة المجرميف.
 //،  رب 

 
 التضامنية "إيستيل"تطالب بحماية سفينة  في قطاع غزة المنظمات األىمية الفمسطينية 33

استنكرت شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية في قطاع غزة بشدة تيديدات  :د ب أ - عبلء المشيراوي
التضامنية ومنع وصوليا إلى قطاع غزة المحاصر. وحممت ” إيستيؿ“الحتبلؿ اإلسرائيمي بالتعرض لسفينة ا
والمتضامنيف الموجوديف عمى متنيا. ” إيستيؿ“االحتبلؿ اإلسرائيمي المسؤولية الكاممة عف سبلمة السفينة “

 وطالبت بحماية دولية لمزورؽ لتمكينو مف الوصوؿ اآلمف إلى قطاع غزة.
 //، االتحاد، أبو ظبي

 
  غالق مصر لالنفاق في رفح إتواصل اال تصامات والتظاىرات بغزة ضد  34

واصمت فعاليات شعبية ومينية احتجاجاتيا عمى قياـ الجانب المصري بيدـ االنفاؽ حيث تظاىر  :غزة
يف احتجاجًا عمى عشرات مف األطباء والممرضيف والوجياء ولفيؼ مف رابطة عمماء فمسطيف اليوـ االثن

 الحممة األمنية المصرية إلغبلؽ األنفاؽ مع القطاع.
وتجمع المشاركوف أماـ مجمع ناصر الطبي وىـ يحمموف شعارات منددة بالحصار عمى غزة، فيما رفعت 
شعارات تناشد الرئيس المصري محمد مرسي بضرورة اإلسراع في رفع الحصار عف غزة قبؿ إغبلؽ األنفاؽ 

رياف الحياة" لمقطاع، كما رفع المشاركوف في االعتصاـ األعبلـ الفمسطينية واألعبلـ المصرية التي تمثؿ "ش
 والفتات تطالب الحكومة المصرية أيضًا بضرورة "فؾ الحصار" عف قطاع غزة.

 //، وكالة سما اإلخبارية
 

 
 الخميل: االحتالل يغمق الحرم اإلبراىيمي اليوم وغداً  35

ات االحتبلؿ مديرية األوقاؼ اإلسبلمية في الخميؿ، أمس، نيتيا إغبلؽ الحـر الخميؿ: أبمغت سمط
اإلبراىيمي في وجو المصميف المسمميف مف أىالي المدينة اليوـ وغدًا، وذلؾ بذريعة تمكيف المستوطنيف 

 والزوار مف اليميف اإلسرائيمي مف أداء طقوسيـ الدينية لمناسبة حموؿ عيد المظمة الييودي.
 //، ، رام اهللاأليام
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 معتقمون فمسطينيون في السجون العراقية يطالبون بمتابعة قضيتيم  36
ىالي المعتقميف الفمسطينييف في السجوف العراقية االثنيف مناشدة لمسمطة أوليد عوض: وجو  -راـ اهلل 

  قية الطبلؽ سراحيـ.الفمسطينية ومنظمات حقوؽ االنساف التدخؿ النقاذ حياتيـ والتدخؿ لدى السمطات العرا
وأكد نشأت الوحيدي، عضو لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسبلمية في قطاع غزة، تمقيو اتصااًل ىاتفيا مف 
والدة المعتقؿ أحمد عمر عبد القادر شاىيف، تناشد فيو السمطة الفمسطينية ممثمة بوزارة الشؤوف الخارجية 

 حزيراف )يونيو(  قؿ في سجف 'الكاظمية' منذ والسفارة في بغداد لمتابعة ممؼ ابنيا المعت
وأضاؼ الوحيدي  وبمدتو األصمية نابمس. والمحكوـ عميو باإلعداـ، وىو مف سكاف بغداد ومف مواليد 

في بياف صحافي االثنيف أنو تمقى اتصااًل أيضا مف والد المعتقؿ الفمسطيني محمود محمد كماؿ أحمد 
ويسكف في بغداد وبمدتو األصمية حيفا، وكاف قد اعتقؿ في السابع عشر  الماضي وىو مف مواليد 

وىو معتقؿ في سجف 'سمسماؿ' في كردستاف، حيث ناشد والد المعتقؿ السمطة  مف آذار )مارس( 
ودعا الوحيدي السمطة إلى متابعة ممؼ  الفمسطينية بمتابعة ممؼ ابنو المحكوـ عميو بالسجف بمدى الحياة.

ميف الفمسطينييف في السجوف العربية وعمى رأسيـ ممؼ المفقوديف الفمسطينييف منذ سنوات طويمة المعتق
 والذيف يعتقد الكثير مف ذوييـ بأنيـ أحياء.

 //، القدس العربي، لندن
 

 قالة  بد ربوإصرا ات تعصف بتمفزيون فمسطين بعد  37
 ،لػ'القدس العربي' االثنيف ،والتمفزيوف الفمسطينيوليد عوض: اكدت مصادر داخؿ ىيئة االذاعة  -راـ اهلل 

بأف وسائؿ االعبلـ الرسمية سواء االذاعة او التمفزيوف تشيد صراعا داخميا طاؿ حتى رفع األذاف عبر اثير 
التي تعتبر االذاعة الرسمية لمسمطة الوطنية، ووصؿ االمر بتكميؼ حامؿ شيادة ثانوية  ،'صوت فمسطيف'

 ميندسيف. ىندسية مف عامة برئاسة لجنة 
منذ قرار الرئيس الفمسطيني  ،واكدت المصادر باف الصراع اندلع داخؿ ىيئة االذاعة والتمفزيوف الفمسطينية

بتنحية ياسر عبد ربو اميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة  ،محمود عباس في شير نيساف )ابريؿ( الماضي
رسمي وتعييف رياض الحسف رئيس وكالة 'وفا' الرسمية عف االشراؼ عمى االعبلـ ال ،التحرير الفمسطينية

 رئيسا لمجمس أمناء الييئة العامة لبلذاعة والتمفزيوف.
حيث قرر المشرؼ العاـ الجديد لبلذاعة الفمسطينية محمود ابو  ،وفي ظؿ تغيير االدارات تغيرت المعايير

 الذي اثار حفيظة المدير السابؽ لبلذاعة الييجا منع رفع األذاف واالكتفاء بالتنويو لو خبلؿ البث، األمر 
 

احمد زكي الذي نشر مناشدة لعباس لوقؼ ىذا القرار لما لو مف ضرر كبير عمى اذاعة فمسطيف التي تبث 
 مف جوار المسجد االقصى المبارؾ وال يرفع فييا األذاف عمى حد قولو.

 //، القدس العربي، لندن
 

 لاير مدريد و بين برشمونة  "كالسيكو"السرسك يرفض حضور مباراة الا  38
أعمف العب المنتخب الفمسطيني لكرة القدـ األسير المحرر محمود السرسؾ اعتذاره : فتحي صّباح -غزة 

« كامب نو»ممعب األوؿ  بيف نادي برشمونة ونادي لاير مدريد عمى ،«كبلسيكو»عف عدـ حضور مباراة الػ 
في مقاطعة كاتالونيا اإلسبانية في السابع مف الشير الجاري، بسبب وجود الجندي اإلسرائيمي األسير السابؽ 
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لدى المقاومة الفمسطينية غمعاد شاليت. إال أنو قاؿ إنو سيستجيب ألي دعوة مستقبمية ال تقارف بيف الضحية 
 والجبلد.

 //، الحياة، لندن
 

  حتالل يمغي زيارات أسرى غزة ألسبو ين اال 39
ألغت سمطات االحتبلؿ زيارة أىالي قطاع غزة ألبنائيـ األسرى التي كانت مقررة أمس، وذلؾ بذريعة  غزة:

 األعياد اإلسرائيمية، وفقًا لما أعمنتو المجنة الدولية لمصميب األحمر.
في غزة أيمف الشيابي إف سمطات االحتبلؿ  وقاؿ الناطؽ اإلعبلمي باسـ المجنة الدولية لمصميب األحمر

 أبمغت المجنة بإلغاء الزيارة لؤلسبوعيف الحالي والمقبؿ.
وطالب مركز أسرى فمسطيف لمدراسات بالضغط عمى سمطات االحتبلؿ لزيادة عدد األىالي المسموح ليـ 

 بالزيارة كؿ اثنيف حتى يتسنى لجميع األسرى زيارة ذوييـ فى أقرب وقت.
 //، الشارقةالخميج، 

 
 يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الخدمات المصرفية  "االستثماري"بنك فمسطين و 41

( في عماف، مؤخرًا، اتفاقية تعاوف، ىي وقع بنؾ فمسطيف والبنؾ االستثماري ) :عماف
قدميا الطرفاف في األولى مف نوعيا، لدعـ وتعزيز الخدمات المالية المصرفية في فمسطيف واألردف التي ي

 وعمى جميع المستويات.
ووقع االتفاقية ىاشـ الشوا رئيس مجمس اإلدارة والمدير العاـ لبنؾ فمسطيف، ومنتصر دواس، مدير عاـ 

(، وذلؾ بحضور رشدي الغبلييني نائب المدير العاـ، وراية سبيتاني رئيس دائرة )
العبلقات العامة والتسويؽ في بنؾ فمسطيف، إلى جانب عدد  الجودة واالستثمار، وثائر حمايؿ رئيس دائرة

 (.مف المدراء التنفيذييف في )
وبموجب االتفاقية سيعمؿ الطرفاف عمى التعاوف المستمر في تطوير وتوسيع حزمة مف الخدمات المالية 

كية وبوالص التحصيؿ والشيكات والمصرفية مف بينيا الحواالت المالية واالعتمادات المستندية والكفاالت البن
المصرفية والتي تقدميا عادًة البنوؾ المراسمة لصالح مقيميف في فمسطيف أو األردف بما يشمؿ خدمات تداوؿ 

أو شركة الوساطة المالية التابعة  (األوراؽ المالية مف خبلؿ شركة الموارد التابعة ؿ )
 لبنؾ فمسطيف.

 //، األيام، رام اهلل
 

 السياحة: نعمل  مى إ داد رؤية جديدة لمنيوض بالسياحة في غزةوزارة  40
أكد مدير دائرة السياحة رزؽ الحمو أف وزارة السياحة تعمؿ عمى إعداد رؤية جديدة : نرميف ساؽ اهلل -غزة

وذلؾ بعد تكميؼ الوزير ـ. عمي الطرشاوي بوزارة السياحة مف أجؿ النيوض بيذا القطاع وزيادة حجـ 
 الستثمارات فيو.ا

وأوضح في حديث لػ"فمسطيف" أف الرؤية الجديدة ستفتح اآلفاؽ لممستثمريف لزيادة االستثمارات في ىذا 
القطاع وستعمؿ الوزارة عمى تذليؿ كافة العقبات أماميـ، والتواصؿ مع العالـ الخارجي لدعـ القطاع 

 السياحي وزيادة معدالت نموه.
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 //، فمسطين أون الين
 

 غزة: حممة لمساندة المصابات بالسرطان  42
في « المعيد الفمسطيني لبلتصاؿ والتنمية»و « العوف واألمؿ لرعاية مرضى السرطاف»أطمؽ برنامج : غزة

 لمساندة النساء المصابات بسرطاف الثدي.« غزة بموف وردي»غزة أمس حممة 
، «ألؼ مريض مسجؿ ع غزة عدد مرضى السرطاف في قطا»وكشفت مديرة البرنامج إيماف شنف أف 

ىناؾ أعدادًا أخرى مصابة بمرض السرطاف غير مكتشفة وغير مسجمة، وقد يكتشؼ »مضيفة أف 
اآلالؼ مف »وأوضحت وجود «. سنوات المقبمة أف ىناؾ أعدادًا أخرى كبيرة  - الفمسطينيوف خبلؿ 

ووجيت رسالة إلى  «.ؽ الفمسطينييفمرضى السرطاف نتيجة األسمحة الخطيرة التي تستخدميا إسرائيؿ في ح
وقالت إف مرض سرطاف الثدي «. بسرعة النظر إلى الوضع الصحي في قطاع غزة»المجتمع الدولي 

دوالر،  كمفة إنتاج ثدي صناعي تصؿ إلى »، مضيفة أف «األكثر انتشارًا في صفوؼ الفمسطينيات»
 ناجيات مف مرض السرطاف بكمفة تصؿ إلى في حيف يتـ إنتاج الواحد منيا في البرنامج مف عضواتو و 

 «.دوالرًا، ويتـ توزيعيا مجانًا عمى المصابات
 //، الحياة، لندن

 
 د. فاضل الربيعي" لمكاتب ورشميمأالقدس ليست " 43

قاؿ الباحث العراقي د. فاضؿ الربيعي اف الرواية التي تتحدث عف اف فمسطيف ىي : ىشاـ عودة –عماف
اف مممكة اسرائيؿ اقيمت عمى ارض فمسطيف، ما ىي اال رواية واىية وتعسفية وباطمة، ارض الميعاد، و 

مؤكدا اف ال عبلقة اطبلقا بيف فمسطيف والتوراة، واف االسماء والمواقع واالحداث التي جاءت في التوراة ىي 
محاضرة التي اسماء ومواقع موجودة في ارض اليمف، كما دلت عمى ذلؾ النقوش االثرية، جاء ذلؾ في ال

 قدميا الربيعي مساء امس االوؿ في مكتبة البستاف بالشميساني.
كما وقع « القدس ليست اورشميـ»وفي ختاـ المحاضرة قاـ الربيعي بتوقيع كتابو الذي كاف مادة لممحاضرة 

 عددا مف كتبو االخرى ذات العبلقة بتاريخ المنطقة.
 //، الدستور،  ّمان

 
 
 

  إ ادة إحياء المفاوضات بين الفمسطينيين واإلسرائيميينلب المجتمع الدولي بممك األردن يطا 44
رئػػيس جميوريػػة  ، خػػبلؿ لقائػػوفػػي دار الحكومػػة بميمػػا أمػػس االثنػػيف ،اهلل الثػػاني ممػػؾ عبػػدال : أكػػدبتػػرا –ليمػػا 

يػػة الجيػػود ضػػرورة أف يكثػػؼ المجتمػػع الػػدولي، بمػػا فػػي ذلػػؾ دوؿ أميركػػا الجنوب، البيػػرو اوالنتػػا اومػػاال تاسػػو
إلعػػػادة إحيػػػػاء المفاوضػػػات المباشػػػػرة بػػػيف الفمسػػػػطينييف واإلسػػػرائيمييف، وصػػػػوال إلػػػى تحقيػػػػؽ مطالػػػب الشػػػػعب 

 ."إسرائيؿ"الفمسطيني المشروعة في إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة التي تعيش بأمف وسبلـ إلى جانب 
2/01/2102، الدستور،  ّمان  

 
 األردنا ومقدساتيا تحتل مركز الصدارة في فكر سياسيون: القضية الفمسطينية بقدسي 45
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 األردف تحتػػؿ مركػػز الصػػدارة فػػي فكػػر : أجمػػع سياسػػيوف أردنيػػوف عمػػى أف القضػػية الفمسػػطينيةبتػػرا –عمػػاف 
 إلػىاهلل كنعػاف  العاـ لمجنة الممكيػة لشػؤوف القػدس عبػد األميفوقاؿ ، والمسيحية اإلسبلميةبقدسيا ومقدساتيا 

ومصدر  ممؾ األردفالقضية الفمسطينية والقدس كانت وستبقى محط اىتماـ  أف ،)بترا( يةاألردن األنباءوكالة 
 عنيا. األنظاريحوؿ  أف إقميمي أوحدث عربي  أليقمقو التي ال يجوز 

2/01/2102، الدستور،  ّمان  
 

 مباحثات أردنية فمسطينية في مجال التشريع والقوانين 46
ؤوف مجمػػس الػػوزراء والتشػػريع الػػدكتور كامػػؿ السػػعيد يرافقػػو امػػيف عػػاـ بحػػث وزيػػر الدولػػة لشػػ :)بتػػرا( -راـ اهلل 

العبلقػات الثنائيػة بػيف  ،أمػس، مػع رئػيس الػوزراء الفمسػطيني سػبلـ فيػاض ،مجمس الوزراء محمد نور الشػريدة
ة البمػديف الشػقيقيف وسػػبؿ تعزيزىػا وتنميتيػا، ال سػػيما فػي مجػػاؿ التشػريع والقػوانيف، وتػػدريب الكػوادر الفمسػػطيني

 .أردنييففي مؤسسات السمطة كافة عمى يد خبراء 
2/01/2102، الغد،  ّمان  

 
 الكيانالمواجية المقبمة مع موقع االنتقاد: تفاصيل خطة حزب اهلل الحتالل الجميل خالل  47

فور إعبلف االميف العاـ لحزب اهلل السيد حسف نصر اهلل الجميؿ ىدفًا عند وقوع أي مواجية : لطيفة الحسيني
مػػع العػدو، بػػدأت التحمػيبلت والتوقعػػات تتػػوالى لرسػـ مشػػيد وسػيناريو المعركػػة العسػكرية مػػع "اسػػرائيؿ"،  مقبمػة

 فمماذا يخيؼ التقّدـ نحو الجميؿ الصياينة الى ىذا الحّد؟
تشير تقديرات الخبراء العسكرييف عف سيناريو المواجيػة المتوقعػة الػى أنػو مػف يسػتطيع السػيطرة عمػى الجميػؿ 

يػػًا مػػف الػػتحكـ بجنػػوب لبنػػاف وبالمنػػاطؽ السػػيمية المحيطػػة ببحيػػرة طبريػػا. والعكػػس صػػحيح، إذ أف يػػتمكف تمقائ
تحرير أي جزء مف الجميؿ عبر االراضي المبنانية سيوقع ويدّب الرعب الكامؿ في "اسرائيؿ" نظرًا ألف الكثيػر 

 مف المستعمرات قريب مف الحدود المبنانية.
عمػػػى خػػػرؽ حػػػدود العػػػدو والوصػػػوؿ بسػػػيولة الػػػى الجميػػػؿ، وىػػػو مػػػا كػػػاف بحسػػػب المػػػراقبيف، المقاومػػػة قػػػادرة 

، وعمػى أسػاس  2116االسرائيميوف قد وضعوه في حساباتيـ ألي مواجية محتممة والسّيما خبلؿ حرب تموز 
ذلؾ، قامت سمطات االحتبلؿ في حينيا بإخبلء المسػتوطنات الشػمالية رغػـ المبلجػم المحّصػنة فييػا والمعػّدة 

 الحياتية الطويمة. بالمستمزمات
وتحديدا في بنت جبيؿ حوصر مجاىدو المقاومة بعد أف فتح الجنود الصػياينة ثغػرة فػي محاولػة  2116عاـ 

لخداعيـ والضغط عمييـ حتى ينسحبوا منيا الى خارج الطػوؽ، لكػّف مقػاتمي حػزب اهلل قمبػوا المعادلػة وعػززوا 
ى البمػػدة ووضػػعوا العػػدو تحػػت الحصػػار وفػػي مػػأزؽ وجػػودىيـ فػػي بنػػت جبيػػؿ واسػػتقدموا مقػػاوميف إضػػافييف الػػ

 صعب.. قد يكوف ىذا مثاؿ مبسّط عمى ما يمكف أف تقوـ بو المقاومة في حاؿ تقّدمت برّيا الى الجميؿ.
أما المناورات االسرائيمية المتتالية فيي ترّكز في اآلونة االخيرة عمى عنصػري القػوة البشػرية وسػرعة االنتشػار 

ا لممعركة المقبمة مع مقاتمي حزب اهلل، وىو ما تعمؿ عميو المقاومة رّبما لبليقػاع بػالجنود في الميداف استعداد
الصػػياينة، لكػػّف الخشػػية االسػػرائيمية تظيػػر لػػدى التػػّيقف مػػف قػػدرة رجػػاؿ حػػزب اهلل عمػػى التكّيػػؼ مػػع أي واقػػع 

 جديد قد تفرضو المعارؾ العسكرية.
رضػػية اسػػتدراج الجػػيش الصػػييوني إلػػى داخػػؿ االراضػػي المبنانيػػة بمػػوازاة ذلػػؾ، تػػرّجح التحمػػيبلت االسػػرائيمية ف

حداث انقبلب في المعادلة لصالح حزب اهلل.  لبلنقضاض عميو، وا 
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ىذا ويتحّدث الخبراء العسكريوف عف أف سبلح الجو االسرائيمي بات حقػا فػي خطػر وعػف تفػّوؽ المقاومػة فػي 
إضافة الى التحّكـ بيا والتمّكف مف نقميا بسػيولة الحفاظ عمى ترسانتيا الصاروخية دوف تعّرضيا ألي ضرر 

 تحت أي ضغط أو قصؼ .
فػػػػي أوؿ رد فعػػػػؿ اسػػػػرائيمي عمػػػػى التيديػػػػدات التػػػػي أطمقيػػػػا األمػػػػيف العػػػػاـ لحػػػػزب اهلل السػػػػيد حسػػػػف نصػػػػر اهلل 
باستيداؼ منش ت محددة في "إسرائيؿ"، أمػر رئػيس حكومػة العػدو بنيػاميف نتنيػاىو الجػيش بتحصػيف منشػ ت 

ي ميػػداف الطاقػػة . مػػف ىػػذه المنشػػ ت منظومػػات إنتػػاج الكيربػػاء ومحطػػات لتحميػػة الميػػاه وضػػخيا، حيويػػة فػػ
 ومنش ت لتخزيف الوقود.

في حاؿ وقوع الحرب، مف المتوقع أف تنقطع "إسرائيؿ" عف مصادر النفط والفحـ وأف يتوقؼ ضخ الغاز مػف 
عمى المخزونات البرية القائمػة فػي منػاطؽ  الحقوؿ البحرية ، وعندىا سيضطر االقتصاد اإلسرائيمي لبلعتماد

عدة فػي االراضػي المحتمػة. وفضػبًل عػف ذلػؾ تفتػرض السػيناريوىات إصػابة إحػدى محطتػي تكريػر الػنفط فػي 
حيفا واسدود. ليذا ينصح المراقبػوف الصػياينة بتوسػيع احتيػاطي الوقػود الخػاص بالمؤسسػة العسػكرية وترتيػب 

 الطوارئ.أمر النقؿ البحري لموقود في حاالت 
وعمػػى صػػعيد قطػػاع الميػػاه، فػػإف القػػانوف المتّبػػع فػػي كيػػاف العػػدو يمػػـز السػػمطات االسػػرائيمية االحتفػػاظ بكميػػات 
ميػػاه ألوقػػات الطػػوارئ بمػػا فػػي ذلػػؾ ميػػاه معدنيػػة لمشػػرب تشػػكؿ حمػػواًل مؤقتػػة إذا مػػا تعرضػػت محطػػات الضػػخ 

 وتحمية المياه الرئيسية لػ"الضرر" لفترة قصيرة.
 0/01/2102د، موقع االنتقا

 
 أرضيم إلىميمان يشدد  مى سالم  ادل وشامل يعيد الفمسطينيين الرئيس س 48

فػػػي اميركػػػا  اإلعمػػػاؿفػػػي المنتػػػدى الثالػػػث لرجػػػاؿ  ألقاىػػػارئػػػيس الجميوريػػػة ميشػػػاؿ سػػػميماف خػػػبلؿ كممػػػة  شػػػدد
عيػػػد "تحقيػػػؽ سػػػبلـ عػػػادؿ وشػػػامؿ فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط ي أىميػػػةعمػػػى  ،الجنوبيػػػة والػػػدوؿ العربيػػػة فػػػي البيػػػرو

لمفمسطينييف حقوقيـ الشرعية ويسمح ليـ بالعودة إلى ديارىـ وأراضييـ األصمية، والسيما منيـ مف احتضػنيـ 
 لبناف كبلجئيف منذ أكثر مف ستة عقود".

2/01/2102، المستقبل، بيروت  
 
 
 

 البطريرك الرا ي في المجر: من المستحيل الحمم بسالم بال  ودة الفمسطينيين 49
لبػػى دعػػوة العشػػاء الػػذي أقامتػػو السػػفارة المبنانيػػة الػػذي مػػاروني مػػار بشػػاره بطػػرس الراعػػي، البطريػػرؾ ال طالػػب

أي أف يكػػػػوف  0948األسػػػػرة الدوليػػػػة بتطبيػػػػؽ القػػػػراريف الصػػػػادريف عػػػػاـ فػػػػي المجػػػػر، مسػػػػاء األحػػػػد تكريمػػػػا لي
ال فمف المستحيؿ ال بؿ حتػى مػف ال مسػتحيؿ الحمػـ لمفمسطينييف دولتيـ، وأف يعود البلجئوف الى أراضييـ، "وا 

 بسبلـ في العالـ العربي"، واصفا المقاء بػ"لقاء يقظة ووعي والتزاـ".
2/01/2102، النيار، بيروت  

 
 عباسبالرد  مى تيديد ليبرمان ل الدوليالجامعة العربية تطالب المجتمع  51
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دة، باف كى كػوف، أماؿ رسبلف: طمبت جامعة الدوؿ العربية الدوؿ العربية اليـو مف األميف العاـ لؤلمـ المتح
والمجنػػة الرباعيػػة الدوليػػة، الػػرد عمػػى التيديػػدات التػػى أطمقيػػا وزيػػر خارجيػػة إسػػرائيؿ، أفيجػػادور ليبرمػػاف، تجػػاه 

 الرئيس الفمسطينى محمود عباس، بسبب تحركو فى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى العضوية لدوؿ فمسطيف.
ة العربية لشئوف فمسػطيف واألراضػى العربيػة المحتمػة وقاؿ السفير محمد صبيح، األميف العاـ المساعد لمجامع

نما ىو التيديد الرابع أو الخامس الذى يأتى مف  اليوـ، تعميقًا عمى تيديد ليبرماف، "ىذا ليس التيديد األوؿ، وا 
 مسئوؿ إسرائيمى يوصؼ بأنو وزير خارجية دولة إسرائيؿ، مؤكدًا أف ىذا التيديد يعتبر خطيرًا لمغاية". 

ف "الجامعػػة العربيػػة تعاممػػت مػػع كػػؿ ىػػذه التيديػػدات بكثيػػر مػػف الحػػـز والحػػذر، ألف المتحػػدث ىػػو وأضػػاؼ أ
إرىػػػػابى مػػػػف الدرجػػػػة األولػػػػى، ولػػػػيس لديػػػػو مػػػػانع مػػػػف القيػػػػاـ بػػػػأى أعمػػػػاؿ مخالفػػػػة لمقػػػػانوف الػػػػدولى واألعمػػػػاؿ 

 اإلجرامية".
 0/01/2102اليوم السابع، مصر، 

 
 غزة.. وتؤكد سيادتيا الكاممة  مى سيناء مصر تنفي وجود مشروع لمنطقة تجارة حرة مع 50

ياسر عمي، المتحدث الرسمي باسـ رئاسة الجميورية في مصر، وجود أي مشروع إلقامة  .القاىرة: نفى د
أف ىذا األمر ال يعدو كونو مجرد فكرة  منطقة لمتجارة الحرة عمى الحدود بيف مصر وقطاع غزة، مؤكداً 

لف نقبؿ أي "عمى أي مف المستويات، وقاؿ:  أو مناقشتو رسمياً  طرحتيا وسائؿ اإلعبلـ ولـ يتـ بحثو
  ."خروقات لمسيادة المصرية عمى أرضنا مف أي طرؼ

خبلؿ مؤتمر صحافي بمقر رئاسة الجميورية أمس، أنو ليس لدى مؤسسة الرئاسة أي تعميؽ  ،وأكد عمي
عمى ىدـ وغمؽ  اً عمى اعتصاـ بعض أعضاء مف حركة حماس عمى الحدود بيف مصر وغزة اعتراض

األنفاؽ، مشيرا إلى أف مصر ليا الحؽ الكامؿ في إيقاؼ أي صور تخالؼ القانوف أو تخالؼ االتفاقيات 
الدولية لمحدود، وأكد أف سيناء أرض مصرية والسيادة عمييا قضية ال تقبؿ النقاش أو التفاوض مع أي جية 

جانب المصري إلدخاؿ الغذاء والدواء وعبور ميما كانت، خاصة أف المعابر بيف مصر وغزة مفتوحة مف ال
 مف التزامنا تجاه اإلخوة الفمسطينييف المحاصريف في القطاع. لما ينص عميو القانوف وانطبلقاً  الطبلب وفقاً 

 2/01/2102الشرق األوسط، لندن، 
 

 شيخ األزىر: إنياء االنقسام الفمسطيني ىو السبيل لتحرير فمسطين 52
، أف تحرير فمسطيف مف 0/01 أحمد الطيب، يوـ اإلثنيف .جامع األزىر دأكد شيخ ال.أي.(: بي.يو)

الفمسطيني وقاؿ الطيب، عقب استقبالو وزير األوقاؼ والشؤوف  االنقساـاالحتبلؿ اإلسرائيمي مرتبط بإنياء 
"إف بداية االنطبلؽ لتحرير فمسطيف ىو  :إسماعيؿ رضواف في قطاع غزةالدينية في الحكومة الفمسطينية 

تحاد أبنائيا تحت راية واحدة وىدؼ واحد حتى ُيواجيوا المخاطر المحدقة بيـ جميعًا"، مشدَّدًا عمى ضرورة ا
 إنياء االنقساـ الفمسطيني عمى الفور بيف حركتي فتح وحماس.

في مقدمة تمؾ المخاطر ما ُيعانيو المسجد األقصى الشريؼ مف اعتداءات متكررة  إفوأضاؼ الطيب 
 ة تحت جدرانو، ومنع المصميف مف الوصوؿ إليو، "وىذا ىو أشد أنواع الفساد في األرض".وحفريات مستمرَّ 

كما أكد "أف الكياف الصييوني ىو المستفيد األوؿ مف ىذا االنقساـ لذلؾ يمعب دائمًا عمى الخبلفات التي 
رىا الداخمية لتنفيذ تحدث بيف شعوب األمة"، مشيرًا إلى أف ذلؾ الكياف استغؿ انشغاؿ األمة العربية بأمو 

 مخططاتو التوسُّعية وقمع الشعب الفمسطيني المناضؿ لنيؿ حريتو واستقبللو.
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 2/01/2102الحياة، لندن، 
 

 ميجاوات كيرباء إضافية خالل أسبو ين ثمانيمصر تمد غزة ب 53
القادميف  محمود بمبع االثنيف إنو سيتـ خبلؿ األسبوعيف .قاؿ وزير الكيرباء والطاقة المصري ـ :القاىرة

ميجاوات، وذلؾ في إطار  31االنتياء مف إجراءات زيادة القدرات الكيربائية التي تصؿ قطاع غزة إلى نحو 
دعـ العبلقات المصرية الفمسطينية. وأوضح بمبع في تصريح لػ"بوابة األىراـ" أنو قد تـ االنتياء مف نقؿ 

 ت الشيخ زويد المغذية لقطاع غزة. محوؿ جديد وخبليا التوزيع والتحكـ الخاصة بو لمحطة محوال
 0/01/2102نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 

 
  مى إ مار القطاع مكتب دبموماسي قطري في غزة لإلشراف ":يديعوت أحرونوت" 54

أعمنت دولة قطر عف فتحيا مكتبًا دبموماسيًا ليا في قطاع غزة لئلشراؼ عمى مئات مبلييف الدوالرات  :غزة
نوت اإلسرائيمية أمس أف و وذكرت جريدة يديعوت أحر  صالح مشاريع متعمقة بإعادة إعمار غزة.التي تقدميا ل

مسؤوليف قطرييف أكدوا أف ىذا المكتب ال يمثؿ تمييدًا الفتتاح سفارة في القطاع، بؿ لئلشراؼ عمى 
وىذا يمثؿ  المشاريع اإلنسانية التي تموليا قطر في غزة. لكف الجريدة أشارت إلى ترأس سفير لممكتب،

 خطوة رسمية إلعطاء شرعية لحركة حماس.
 2/01/2102البيان، دبي، 

 
 ىاجمتيا إذا "الفناء السريع"من  "إسرائيل"تحذر  إيران 55

مف  "إسرائيؿ"وكاالت: حذر المساعد اإلعبلمي لرئيس ىيئة األركاف اإليرانية، العميد مسعود جزائري، ال
ال "أف مف وصفيـ بغاصبي األراضي اإلسبلمية  إلى، مشيرًا إيرافمى ما بادرت باليجـو ع إذا "الفناء السريع"

االثنيف، عف  أمسونقمت وكالة مير اإليرانية لؤلنباء،  ."فرصة لدييـ وسيروف أنفسيـ طعامًا لؤلسماؾ
ما "أف  وأضاؼ .إيراف"فناءه السريع سيحؿ بأوؿ ىجوـ عمى  أفف الكياف الصييوني يدرؾ "إجزائري، قولو 

  ."ىو حرب نفسية إنما، اإليرانية اإلسبلميةنو الصياينة مف العمؿ العسكري ضد الجميورية يتحدث ع
األراضي المحتمة بأسرىا والمصالح البلمشروعة األمريكية في المنطقة ىي في " أف إلىجزائري  وأشار

، سيتبعو فورا أي ىجوـ محتمؿ"وأضاؼ أف  ."مرمانا.. وطيراف تتصرؼ طبؽ مبدأ التيديد في مقابؿ التيديد
 ."رد ميداني قاطع ومتواصؿ ضد العدو

لببلده عمى خمفية  اإلسرائيميةمحمود احمدي نجاد، مف شاف التيديدات  اإليرانيقمؿ الرئيس  أخرىمف جية 
عمى ىامش الدورة السنوية  األمريكية اإلخبارية أف" أفسي "وقاؿ في تصريحات لشبكة  برنامجيا النووي.
خذ ىذه التيديدات عمي محمؿ الجد.. تيديدات أن المتحدة 'ال لؤلمـستيف لمجمعية العامة لمدورة السابعة وال

تؤثر مثؿ  أفيمكف  وال ،لبعض المفخخات في بمد ما اإلرىابييفبتفجير  أشبو إيرافالكياف الصييوني ضد 
 .إيراف"ىذه التفجيرات في بمد كبير مثؿ 

 2/01/2102، لندن، القدس العربي
 

 في حال مياجمة إيران "إسرائيل" أمام أراضييايجان تدرس فتح رويترز: أذرب 56
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تقوؿ مصادر محمية عمى دراية بالسياسة العسكرية في أذربيجاف إف أذربيجاف استكشفت  :رويترز –باكو 
كيؼ يمكف لمقواعد الجوية وطائرات التجسس مف دوف طيار فييا أف تساعد الطائرات  "إسرائيؿ"مع 

 جـو بعيد المدى.اإلسرائيمية عمى شف ى
وأذربيجاف فإف ضابطيف سابقيف في جيش أذربيجاف تربطيما  "إسرائيؿ"ولكف رغـ نفي األمر رسميا في 

تدرساف  "إسرائيؿ"صبلت بجنود في الجيش ومصدريف في المخابرات الروسية قالوا لرويترز إف أذربيجاف و
وقاؿ مستشار أمني ذو  حتمؿ عمى إيراف.كيؼ يمكف لمقواعد والمخابرات األذرية المساىمة في أي ىجوـ م

مف ىنا أو مف ىناؾ ولكف إلى  -صبلت بمقر الدفاع في باكو عاصمة أذربيجاف "مف أيف ستقمع الطائرات 
 .. يريد اإلسرائيميوف السماح ليـ باستخداـ قواعد في أذربيجاف."اآلفىذا ىو ما يتـ التخطيط لو  -أيف؟ 

إنو رغـ عدـ  ،ي مستقؿ وعضو في لجنة الشؤوف الخارجية بالبرلمافوىو نائب أذر  ،وقاؿ رسيـ مصعبيوؼ
وجود معمومات محددة لديو فإنو يدرؾ أف أذربيجاف مف المحتمؿ أف تساىـ في أي خطط إسرائيمية ضد 

وقاؿ مصعبيوؼ: "إسرائيؿ لدييا  تزويد القوات اليجومية بالوقود. إلعادةإيراف عمى األقؿ في حالة الطوارئ 
مثؿ في أنيا إذا كانت ستقصؼ إيراف ومواقعيا النووية فإنيا تفتقر إلى إعادة التزود بالوقود. أعتقد مشكمة تت

مف االستخداـ لقواعد في أذربيجاف.. لدينا )قواعد( مزودة بمعدات مبلحية حديثة  أف خطتيا تشمؿ قدراً 
في حالة الضرورة ودوف أي  كاممة ودفاعات مضادة لمطائرات وأفراد دربيـ األمريكيوف ويمكف استخداميا

 استعدادات".
وقاؿ رشاد كريموؼ مف فريؽ عمييؼ: "ال يمكف لدولة ثالثة استخداـ أذربيجاف لشف ىجوـ عمى إيراف.. كؿ 

 ىذا الحديث محض تكينات".
ووصؼ مصدر سياسي إسرائيمي فكرة استخداـ أذربيجاف كمنصة إطبلؽ أو ميبط لمطائرات اإلسرائيمية بأنيا 

وأذربيجاف في مجاؿ المخابرات. وقالت المصادر  "إسرائيؿ"لكنو افتراض عمميات مشتركة بيف  "مضحكة"
 األذرية إف مثؿ ىذا التعاوف موجود.

 0/01/2102، القدس، القدس
 

 "إسرائيل"حول ىروبو إلى  قائد الجيش السوري الحر ينفي مزا م النظام 57
عقيد رياض األسعد تقارير أفادت بمحاصرتو داخؿ نفى قائد الجيش السوري الحر ال: يوسؼ دياب - بيروت

أكاذيب النظاـ السوري عف "الشرؽ األوسط ما سماىا جريدة مدينة حمب مف قبؿ الجيش النظامي، كما نفى ل
عمبلء حقيقيوف "أصحاب ىذه الدعاية بأنيـ  ، واصفاً "سفره برفقة عدد مف ضباط الجيش الحر إلى إسرائيؿ

 ."لمعدو اإلسرائيمي
وجود األسعد في إسرائيؿ "عف مصادر  زعـ عمى موقعو اإللكتروني نقبلً قد التمفزيوف السوري الرسمي وكاف 
قياديا مف )الجيش الحر( تـ نقميـ مف مطار تركي إلى مطار تؿ أبيب بسرية تامة عمى أف ينقموا  08برفقة 

 ."في ما بعد إلى أميركا لضماف عدـ وقوعيـ بأيدي السمطات السورية
 2/01/2102ألوسط، لندن، الشرق ا

 
 المنظمة العربية لحقوق اإلنسان: منظمات صييونية تسعى لقتل اليوية الفمسطينية في القدس 58

حذرت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا مف وجود منظمات صييونية قالت بأنيا تجمع : لندف
روبي التخاذ خطوات صارمة ضد في القدس المحتمة، ودعت االتحاد األو  االستيطافتبرعات لدعـ 
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 المؤسسات اإلسرائيمية التي تستغؿ قوانيف الببلد لدعـ مشاريع االستيطاف في القدس المحتمة.
قدس برس، وجود مجموعة مف  وكالةأرسمت نسخة منو ل 0/01وأكدت المنظمة في تقرير ليا يوـ االثنيف 

أجؿ دعـ منظمات استيطانية محددة يتوجب  رجاؿ األعماؿ والشركات تقوـ بغسؿ األمواؿ حوؿ العالـ مف
مبلحقتيـ وكشؼ أنشطتيـ الغير مشروعة، وطالبت جامعة الدوؿ العربية ومنظمة المؤتمر اإلسبلمي والدوؿ 
العربية واإلسبلمية كؿ عمى حدة بالعمؿ عمى تنفيذ مشاريع الستعادة ما سمب في القدس والتخفيؼ مف 

 معاناة المقدسييف.
عمى األرض ىي "عطيرت  االستيطافالتي تباشر  االستيطانيةإلى أف أخطر المنظمات وأشارت المنظمة 

كوىنيـ"، "العاد"، والصندوؽ القومي الييودي ومركزه في بريطاني"، موضحة أف ىذه المنظمات تسعى 
لمسيطرة عمى أمبلؾ الفمسطينييف في القدس المحتمة مستعممة طرؽ سيطرت بيا عمى مئات المنازؿ 

أو  0948نية والتي مف أىميا ما يسمى قانوف أمبلؾ الغائبيف أو أف المبنى ممؾ ييودي قبؿ عاـ الفمسطي
 أنو تـ شراؤه بمساعدة عمبلء محمييف.

 0/01/2102قدس برس، 
 

 : استخراج جثمان  رفات قريبًا لمتحقق من سبب وفاتو"ارديان"الج 59
قيف الفرنسييف سيستخرجوف جثماف الرئيس وليد عوض: ذكر تقرير إخباري االثنيف أف المحق -راـ اهلل 

لمتحقؽ مما إذا كانت وفاتو نتيجة التسمـ بمادة " الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات مف مقبرتو في راـ اهلل
اردياف البريطانية في موقعيا جوذكرت جريدة ال ."المقبمة األسابيعمشعة. ومف المقرر أف يتـ ذلؾ خبلؿ 

السامة في متعمقات  اإلشعاعية 201ت بعد اكتشاؼ وجود مادة البمونيوـ االلكتروني أف ىذه الخطوة جاء
وذكرت الجريدة أف استخراج الجثماف سيساعد في العثور عمى إجابات لتساؤالت  الزعيـ الراحؿ الشخصية.

 تثار منذ ثمانية أعواـ حوؿ وفاتو.
 2/01/2102، لندن، القدس العربي

 
 ميمية.. وال توجد مادة  ن "اليولوكست"األونروا: ال تغيير في المناىج التع 61

قالت وكالة األونروا إنو "ال توجو لدييا لتغيير المناىج التعميمية المعتمدة في : نادية سعد الديف -عماف 
 مدارسيا، ولكنيا ستعزز مفاىيـ حقوؽ اإلنساف"، مؤكدة عدـ وجود منياج محدد لتدريس "اليولوكست".

الغد إف جريدة ة والتعميـ في األونروا كاروليف بونتفراكت في حديث إلى وأوضحت مديرة عاـ دائرة التربي
مبلييف دوالر، لتحسيف  8بكمفة تقارب  2105"الوكالة تنفذ برنامجًا إصبلحيًا لمقطاع التعميمي، يمتد حتى 

ىج نوعية ما يقدـ لبلجئيف الفمسطينييف، إال أنو لف يشمؿ استغناء عف موظفيف، أو إحداث تغيير في منا
 التعميـ".

 2/01/2102الغد،  ّمان، 
 

 يبحر من إيطاليا لكسر الحصار  ن غزة أوروبيزورق  60
، مف ميناء "ال 31/9 األحد يوـذكرت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية أف زورقًا أوروبيًا أبحر : محمود محيى

وأشارت اإلذاعة العبرية  .اإلسرائيمي البحري، ليتوجو باتجاه قطاع غزة الختراؽ الحصار اإليطاليسِبتسيا" 
 عدة موانم أوروبية،  فيإلى أف رحمة الزورؽ قد انطمقت مف السويد قبؿ ثبلثة أشير ومرت 
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تجرى اتصاالت مكثفة مع حكومات الدوؿ المعنية، لعدـ السماح  اإلسرائيميموضحة أف وزارة الخارجية 
 لمزورؽ بالوصوؿ إلى غزة.

 0/01/2102اليوم السابع، القاىرة، 
 

 مستشرق إسرائيمي: انتصار األسد سيجعمو قائدا لممعسكر اإلسالمي الذي ُيواجو المد السني 62
زعػػػـ د. يػػػاروف فريػػػدماف، محمػػػؿ الشػػػؤوف العربيػػػة فػػػي موقػػػع صػػػحيفة 'يػػػديعوت : الناصػػػرة ػ زىيػػػر أنػػػدراوس

شػبو الجزيػرة أحرونوت'، إف سيناريو الربيع العربي سيكوف في المرحمة القادمة فػي الخمػيج العربػي وفػي شػرؽ 
 العربية، وتوقع انتياء ما ُيطمؽ عميو الربيع العربي باندالع حرب بيف السنة والشيعة، عمى حد تعبيره.

وأشار فريدماف، وىو أيضا محاضر العموـ اإلسػبلمية فػي معيػد اليندسػة التطبيقيػة )التخنيػوف( فػي حيفػا إلػى 
ربػػي الػػذي يتشػػبث بكرسػػي الحكػػـ كمػػف سػػبقو مػػف أف الػػرئيس السػػوري، د. بشػػار األسػػد، ىػػو نمػػوذج لمػػزعيـ الع

الزعماء أمثاؿ الرئيس المخموع حسني مبارؾ والرئيس التونسػي السػابؽ زيػف العابػديف والراحػؿ معمػر القػذافي، 
وساؽ قائبًل إف الرئيس السوري ال يعنيو الحصوؿ عمػى ضػمانات مػف المعارضػة السػورية حتػى يمحػؽ سػورية 

إلمبراطورية الشػيعية اإليرانيػة. وتػابع فريػدماف، الػذي أنيػى دراسػتو فػي جامعػة بالعراؽ ويحوليا إلى جزء مف ا
)السػػػوربوف( الفرنسػػػية، إف العػػػالـ العربػػػي ال يػػػزاؿ يحػػػـو حولػػػو ثػػػورات الربيػػػع العربػػػي الػػػذي تحػػػوؿ إلػػػى شػػػتاء 

بؽ، إسػػبلمي، فالشػػعارات تسػػتبدؿ مػػف الشػػعب يريػػد إسػػقاط النظػػاـ إلػػى الشػػعب يريػػد إسػػقاط فمػػوؿ النظػػاـ السػػا
الفًتا إلى أنو حتى اآلف لـ يتضح الُبعد الذي تتحرؾ باتجاىو عجمة الربيع العربي ولكف ىذا ال ينسحب عمػى 
سػػورية، ذلػػؾ أف النظػػاـ الحػػاكـ فػػي دمشػػؽ، بحسػػب الخبيػػر اإلسػػرائيمي، ُيحػػافظ عمػػى قوتػػو وحكمػػو مػػف خػػبلؿ 

الػدعـ الروسػي والصػيني واإليرانػي لنظػاـ استخداـ كافة أنواع العنؼ، مشيرا في السياؽ ذاتو إلى أف اسػتمرار 
 الرئيس األسد مف شأنو أف ُيساىـ في تحريؾ عجمة قطار الربيع العربي إلى بمداف أخرى، عمى حد تعبيره.

وسػػاؽ الخبيػػر قػػائبًل إف البمػػداف العربيػػة التػػي شػػيدت المرحمػػة األولػػى مػػف الربيػػع العربػػي حققػػت فييػػا األحػػزاب 
خابػػات مقابػػؿ تراجػػع بػػيف أوسػػاط الشػػباب العممػػانييف الػػذيف قػػاموا بيػػذه الثػػورات، اإلسػػبلمية انتصػػارا فػػي االنت

األمر الذي ألحؽ األضرار باألىداؼ الحقيقية لمثػورة، مؤكػًدا عمػى أنػو إذا انتصػر الػرئيس األسػد، وتمكػف مػف 
ز والعمػوييف الخروج مف قطار الربيع العربي، فإف ىػذا االنتصػار سُيسػعد الجػزء الكبيػر مػف المسػيحييف والػدرو 

الػػذيف يخشػػوف مػػف صػػعود اإلسػػبلـ السػػني إلػػى الحكػػـ، وبالتػػالي فػػإف الػػرئيس األسػػد سػػيقود العنصػػر الشػػيعي 
 مقابؿ التمدد السني في بمداف الربيع العربي، عمى حد قولو.

عبلوة عمى ذلؾ، زعػـ أف ىجػرة المسػيحييف العػرب مػف منطقػة الشػرؽ األوسػط، تعتبػر أفضػؿ المقػاييس التػي 
ف خبلليػػا تقػػدير قػػوة ونفػػوذ التيػػار اإلسػػبلمي فػػي المنطقػػة الشػػرؽ األوسػػط، وبرأيػػو فإنػػو خػػبلؿ اآلونػػة يمكػػف مػػ

وغيػره، ُتحػذر مػف  06األخيرة، ترددت أصػوات شخصػيات بػارزة فػي العػالـ المسػيحي مثػؿ البابػا بنػديكتوس الػػ
ممػػو الربيػػع العربػػي وجعمػػو مطػػاردة مسػػيحيي الشػػرؽ مػػف قبػػؿ التيػػارات الراديكاليػػة واإلسػػبلـ السياسػػي، الػػذي ح

السػمطة البديمػػة فػي المنطقػػة، وفػػي مػا يتعمػػؽ باألقبػػاط فػي مصػػر رأى الخبيػػر اإلسػرائيمي أف المسػػاس بيػػـ، ال 
يمثػػؿ المؤسسػػات اإلسػػبلمية الرسػػمية، إذ أداف كبػػار قيػػادات جامعػػة األزىػػر عبلنيػػة المسػػاس بأقبػػاط مصػػر، 

بحسػػبو فقػػد بػػدأت األقميػػات المسػػيحية فػػي منطقػػة الشػػرؽ مؤكػػديف عمػػى أف أف ذلػػؾ يخػػالؼ تعػػاليـ اإلسػػبلـ، و 
األوسػػػط تػػػتقمص، فالمسػػػيحيوف العػػػرب يتزايػػػدوف فػػػي تعػػػدادىـ السػػػكاني اقػػػؿ بكثيػػػر مػػػف النمػػػو السػػػكاني بػػػيف 
المسمميف، وخبلؿ اآلونة األخيرة ىاجر الكثير مف مسيحي الشرؽ إلى الخارج عمى خمفية التطورات السياسية 
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كما ضاعؼ االنسحاب األمريكػي مػف العػراؽ اليجػرة السػمبية لممسػيحييف، والتػي بػدأت التي تشيدىا المنطقة، 
 إباف حكـ الرئيس العراقي الراحؿ، صداـ حسيف.

وزعـ أيضا أف االنسحاب األمريكي مف العػراؽ تػرؾ مسػيحيي بػبلد الرافػديف بػبل غطػاء امنػي، أمػا فػي لبنػاف، 
جرة المسيحييف، فالشيعة في لبناف، وفًقا لمخبير اإلسػرائيمي، فقد أدى تعاظـ قوة حزب اهلل إلى ارتفاع معدؿ ى

استغموا صعود نفوذ حزب اهلل واألمواؿ القادمة مف إيراف لشراء أراض ومنازؿ تابعة لممسيحييف الذيف ىػاجروا 
 مف لبناف، عمى حد قولو.

اعية أـ منظمػة إرىابيػة، كما تساءؿ الخبير اإلسرائيمي في ما إذا كانت جماعة اإلخواف المسمميف حركة اجتم
قػػائبًل إنػػو فػػي نيايػػة المطػػاؼ، تسػػعى الحركػػة إلػػى تحويػػؿ مصػػر لدولػػة خبلفػػة إسػػبلمية، زاعمػػا أف األكثريػػة 
الساحقة مف مؤيدي الحركة في مصر ىـ مف القرى، وعندما وصموا إلى المدف المصرية، تفاجئوا مف التأثير 

إلعادة المجتمع المصري إلى تبنػي القػيـ اإلسػبلمية، ولكػف الغربي عمى نمط الحياة، وبالتالي فإنيـ سيسعوف 
الظػػروؼ السياسػػية واالقتصػػادية ال تسػػمح لمػػرئيس المصػػري، محمػػد مرسػػي، وىػػو مػػف الجماعػػة، بػػإدارة ظيػػره 
لمواليات المتحدة األمريكية، ذلؾ أف المعادلة واضحة، بحسب فإذا تجرأ الرئيس مرسي عمػى فعػؿ ذلػؾ، وأقػدـ 

السبلـ الُمبـر مع الدولة العبرية، فإف واشنطف ستقطع المعونات التي تُقدميا سػنوًيا لمصػر، عمى إلغاء اتفاؽ 
 وبما أف االقتصاد المصري.

أضاؼ د. فريدماف، يمر في أزمة خانقة، فإف مرسػي سيضػطر لقبػوؿ اإلمػبلءات األمريكيػة، عمػى حػد قولػو. 
ميزىا أنيا تتحمى بالصبر لتحقيػؽ األىػداؼ، ذلػؾ وأشار إلى أف الحركة تتبنى شعار اإلسبلـ ىو الحؿ، وما يُ 

أف الجماعػػة تػػػؤمف بػػالتغييرات البطيئػػػة عػػف طريػػػؽ الػػدعوة، وتػػػرفض المجػػوء إلػػػى العنػػؼ، ولكػػػف ىػػذا األمػػػر، 
أضاؼ الخبير، ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ تنازؿ الحركة عف الجيػاد، أْي الكفػاح المسػمح، إنمػا مػا فعمتػو 

تأجيؿ الجياد، لكي تتييػأ الظػروؼ المناسػبة لتحقيػؽ األىػداؼ وىػي إلغػاء الحػدود  الجماعة في ىذه الفترة ىو
قامة دولة الخبلفة اإلسبلمية مف جديد، والقضاء عمى إسرائيؿ وشف الحرب عمػى  وتوحيد الدوؿ اإلسبلمية، وا 

 الغرب، عمى حد قولو.
 2/01/2102، القدس العربي، لندن
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 د. فايز أبو شمالة
رغػػـ سػػخاء يػػد محمػػود عبػػاس مػػع اإلسػػرائيمييف، وحرصػػو عمػػى تػػوفير األمػػف الػػذي حمػػـ فيػػو أجػػدادىـ، ورغػػـ 
احتقار الرجؿ العمني لممقاومة، وتقديسو لممفاوضات، ورغـ صمتو عف كػؿ الممارسػات اإلسػرائيمية العدوانيػة، 

ويقػؼ بكامػؿ قوتػػو الحزبيػة ضػد رئػيس السػػمطة  إال أف الػوحش المتطػرؼ "ليبرمػاف" غيػر راٍض عػػف كػؿ ذلػؾ،
محمود عباس، بؿ ويطالب حكومتو بأف تتوقؼ عف مد يد العػوف لػو، ويقػوؿ غاضػبًا: لممػرة الثانيػة نقمنػا إليػو 
أموااًل تتيح لػو دفػع الرواتػب، ولػـ يقػؿ كممػة شػكر واحػدة. توجػد فوضػى فػي السػمطة، وعبػاس يعرقػؿ اآلخػريف 

فيػػػاض، لقػػد صػػػار عبػػاس خػػػارج الػػزمف، وليكشػػػؼ لمفمسػػطينييف عػػػف حسػػػاباتو فقػػط، فيػػػو يشػػؿ فعاليػػػة سػػبلـ 
البنكية، وعف حسابات أبنائو! ويضيؼ الوحش "ليبرماف": أنا أقيـ عبلقات مع محافؿ فمسطينية تحذر أمػامي 
مف مخططات حماس لبلستيبلء عمى السمطة، يوجد اليوـ في السػمطة مػا يكفػي مػف البػدائؿ التػي ىػي ليسػت 

ى إسرائيؿ أف توقؼ التنفس الصناعي لعبػاس، ألنػو يمنػع نمػو قيػادة جديػدة، ويزيػد خطػر سػيطرة حماس، وعم
 حماس عمى الضفة الغربية.
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لقد كرر "ليبرماف" ىجومو العنيؼ عمى محمود عباس في أكثر مف مناسبة، رغـ اعتراض كػؿ قػادة األحػزاب 
ائيمية مف انتفاضػة فمسػطينية فػي حالػة غيػاب السياسية عمى تصريحاتو، ورغـ تحذيرات األجيزة األمنية اإلسر 

عباس، ورغـ البراءة الرسمية لمحكومة اإلسرائيمية مف تصريحات "ليبرماف"، إال أف الػوحش المتطػرؼ يواصػؿ 
ىجومػػو المػػدروس والمتعمػػد عمػػى محمػػود عبػػاس! فممػػاذا؟ مػػا الػػذي يريػػده ليبرمػػاف فػػي الضػػفة الغربيػػة؟ ولمػػاذا 

الشػػػػكؿ غيػػػػر الدبموماسػػػػي؟ ىػػػػؿ ىػػػػو التنػػػػافس الحزبػػػػي لػػػػدى قػػػػادة الكيػػػػاف  يفكػػػػر بصػػػػوت مرتفػػػػع وواثػػػػؽ بيػػػػذا
الصييوني، أـ ىو الغباء السياسي، أـ أف لػدى "ليبرمػاف" رؤيػة إسػتراتيجية لممنطقػة، ال يجػرؤ اآلخػروف عمػى 

 اإلفصاح عنيا؟ ميما تكف األىداؼ، فإف تصريحات "ليبرماف" تكشؼ عف ثبلثة أبعاد ميمة.
الييود بشكؿ عاـ ىو أكثر بكثير ممػا قدمػو ليػـ محمػود عبػاس حتػى اآلف، إنيػـ ال يريػدوف أواًل: أف ما يريده 

قائدًا فمسطينيًا يحمػؿ فػي يػده المنػديؿ، وينتظػر عمػى بػاب الغرفػة، كػي يمسػح شػفرة السػكيف التػي ذبحػت فييػا 
ؿ المقاومػػة الفمسػػطينية، المخػػابرات اإلسػػرائيمية رجػػاؿ المقاومػػة، الييػػود يريػػدوف قائػػدًا فمسػػطينيًا يػػذبح بيػػده رجػػا

 ويتذلؿ ليـ طمبًا لممغفرة عف خطيئة العربي الشرير.
ثانيػػػًا: أف لػػػدى "ليبرمػػػاف" والقيػػػادة اإلسػػػرائيمية بػػػدائؿ فمسػػػطينية أكثيػػػر خنوعػػػًا واستسػػػبلمًا ووالًء إلسػػػرائيؿ مػػػف 

المسػػئولية، وىػػـ محمػػود عبػػاس، قيػػادات فمسػػطينية ليػػا اتصػػاالتيا السػػرية مػػع اإلسػػرائيمييف، وجػػاىزوف لتػػولي 
 عمى أتـ االستعداد لتحقيؽ أحبلـ اإلسرائيمييف في المنطقة العربية.

ثالثًا: ىجوـ ليبرماف عمى "عباس" يعكس رعبًا ييوديًا مػف قػادـ األيػاـ، ومػف التطػورات عمػى السػاحة العربيػة، 
مكانية سيطرة حركة حماس عمى مجمؿ الحياة السياسية الفمسطينية، فيػو يحػذر مػف قػوة حركػة حمػاس مػف  وا 

خػػبلؿ ىجومػػو عمػػى محمػػود عبػػاس، إف الخػػوؼ مػػف حركػػة حمػػاس ليػػو دافػػع "ليبرمػػاف" السػػتباؽ األحػػداث، 
يجاد البدائؿ القيادية المقبولة، والمرضي عنيا.  وا 

إف تصريحات "ليبرماف" تمثؿ إرادة غالبيػة اإلسػرائيمييف المتطػرفيف ورغبػاتيـ، وىػؤالء ليػـ الغمبػة داخػؿ الكيػاف 
ي، وىػػـ أصػػحاب القػػرار فػػي المرحمػػة القادمػػة، وىػػذه حقيقػػة تفػػرض عمػػى الشػػرفاء األوفيػػاء مػػف حركػػة الصػػييون

فػػتح أواًل، وتفػػرض عمػػى قػػادة التنظيمػػات الفمسػػطينية ثانيػػًا، بػػأف تأخػػذ تصػػريحات "ليبرمػػاف" مأخػػذ الجػػد، وأف 
ة، واحتقػػار الفمسػػطيني تشػػرع فػػي ترتػػب البيػػت الفمسػػطيني عمػػى قاعػػدة االلتقػػاء عمػػى برنػػامج المقاومػػة المسػػمح

 الجديد الذي صنعو الجنراؿ "دايتوف".
 0/01/2102، المستقبل العربي
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 ىاني المصري
كاف الػرئيس فػي خطابػو أمػاـ الجمعّيػة العامػة حزيًنػا خائػَب األمػؿ مػف عػدـ إقػداـ العػالـ عمػى وقػؼ الغطرسػة 

فػػض العػػودة لممفاوضػػات مػػف دوف ضػػماف نجاحيػػا، وكػػاف مػػدافًعا عػػف اإلسػػرائيمّية ووضػػع حػػد لبلحػػتبلؿ، ور 
 قضّية شعبو، وحذر مف نكبة جديدة، وأعطى فرصة أخيرة إلنقاذ السبلـ ومنع االنييار واالنفجار والمجابية.

وأكد الرئيس عزمو عمػى تقػديـ مشػروع قػرار لمحصػوؿ عمػى دولػة غيػر عضػو لفمسػطيف أثنػاء "الػدورة الحالّيػة" 
متحػػدة، التػػي تسػػتمر لمػػدة عػػاـ، وسػػط تأكيػػدات فمسػػطينّية وعربّيػػة عمػػى أف مشػػروع القػػرار سػػيعرض لؤلمػػـ ال

 لمتصويت، عمى األرجح، في يـو التضامف مع الشعب الفمسطيني.



 
 
 

 

 

           31ص                                    2638العدد:                2/01/2102الثالثاء  التاريخ:

نقطػػة الضػػعؼ الواضػػحة فػػي خطػػاب الػػرئيس أنػػو لػػـ يطػػرح بػػديبًل عػػف فشػػؿ اتفػػاؽ أوسػػمو وانييػػار مػػا يسػػمى 
، والغضػػب، والحػػزف، والحصػػوؿ عمػػى الدولػػة غيػػر العضػػو، واإلنػػذار بالفرصػػة "عممّيػػة السػػبلـ"، ألف التحػػذير

 األخيرة؛ ال تشكؿ لوحدىا بديبًل يفتح باب األمؿ بالمستقبؿ.
قبؿ ذىابو إلى األمـ المتحدة، ناقشت القيادة الفمسطينّية خياريف طرحيما الػرئيس، وطالبيػا باالختيػار بينيمػا، 

ه بإلغاء اتفاؽ أوسمو، وما يترتب عمى ذلؾ مف حؿ السمطة، أو التوجو إلػى وىما: الذىاب إلى نتنياىو إلخبار 
 االنتخابات العامة التي أبدى الرئيس استعداده إلصدار مرسـو بشأنيا خبلؿ أسبوع.

الخياراف متناقضاف تماًما، ألف الذىاب إلى انتخابات عامة عمى أرضّية ما ىو قائـ، يعني إمعاًنا في أوسمو، 
الختيػار بػيف الجنػة والنػار، بػيف إلغػاء أوسػمو واإلمعػاف فيػو؟. مػا يفّسػر األمػر أف الػرئيس حػائر فكيػؼ يمكػف ا

ومحػػػبط وحػػػزيف، لػػػذلؾ طػػػرح الخيػػػاريف كمخػػػرج لػػػو لبلنسػػػحاب مػػػف المشػػػيد، الػػػذي أخػػػذ شػػػكؿ تيديػػػد لمقيػػػادة 
ديد التػي بػدت باالستقالة خبلؿ عشرة أياـ إذا لـ تستجب ألحدىما. ما يبرىف عمى ما سبؽ حالة الغضػب الشػ

عمى الرئيس، الذي حّمؿ المسؤولية لػ "فتح"، وفصائؿ منظمة التحرير التي وصفيا بالشريؾ المضارب، ألنيا 
شػػاركت فػػي المظػػاىرات التػػي طالبػػت فػػي نيايتيػػا برحيػػؿ الػػرئيس ورئػػيس حكومتػػو، مؤكػػًدا أنػػو سػػبؽ وقػػاؿ إذا 

 كاف عدد المتظاىريف باآلالؼ؟! تظاىر أربعة أشخاص مطالبيف برحيمو، فإنو سيرحؿ، فكيؼ إذا
أي أف محور النقاش ىو البحث عف مخرج لمرئيس، وليس خيػاًرا لمخػروج مػف المػأزؽ؛ لػذلؾ انتيػى االجتمػاع 

 مف دوف أي قرار، عمى أف يستكمؿ البحث بعد عودتو.
ر حػوؿ كاف عمى االجتماع المذكور الذي عقد عشّية خطاب الرئيس مف عمى منبر األمػـ المتحػدة أف يتمحػو 

خطة التدويؿ وكيفّية إنجاحيا وتحويميا إلى جزء مف إستراتيجّية شاممة بديمػة عػف المػأزؽ الػذي سػرنا فيػو منػذ 
 التوقيع عمى اتفاؽ أوسمو، وأوصمنا الكارثة، أي إلى ما نحف فيو.

جػذرياا،  ىناؾ مف يقوؿ إف مجرد الذىاب إلى األمـ المتحدة يعتبر خطة بديمػة، ألنػو سػيغير مػف قواعػد المعبػة
وىػػذا يمكػػف أف يكػػوف صػػحيًحا فػػي حالػػة، وغيػػر صػػحيح فػػي حالػػة أخػػرى. لننتظػػر رؤيػػة مػػاذا سػػيحدث حتػػى 
نحكـ عمى الوضػع. ىػؿ سػيعرض مشػروع القػرار عمػى التصػويت أـ ال؟، ومػاذا سيتضػمف، ومػا ىػي الشػروط 

ألوروبيػػة اليامػػة مػػع التػػي سػػتقبميا أو ترفضػػيا القيػػادة الفمسػػطينية مقابػػؿ تصػػويت بعػػض البمػػداف، خصوًصػػا ا
 القرار.

إف الحديث عف التشاور بشأف مشروع القرار قبؿ عرضػو لمتصػويت يعنػي أنػو معػروض لممسػاومة، فػي وقػت 
مف المفترض أف تكوف فيو المساومة ممنوعة، ألف إسرائيؿ والواليات المتحػدة تعارضػاف مشػروع القػرار، وألف 

ؿ السنوات الماضية، وألف القيادة الفمسطينية قامت بالقسط الحاجة ماسة لتثبيت الحؽ الفمسطيني الميدر طوا
% مػف مسػاحة فمسػطيف 22الفمسطيني مف المساومة التاريخية المؤلمة عندما قبمت بقياـ دولة فمسػطيف عمػى 

 التاريخية.
بالرغـ مف ذلػؾ فػإف عػيف القيػادة الفمسػطينّية عمػى الحصػوؿ عمػى تصػويت إيجػابي أو امتنػاع عػف التصػويت 

الدوؿ األوروبّية، ألف نجاح القرار مضموف، والبحث جاٍر عف كيفّية حصولو عمػى أكبػر عػدد مػف  مف بعض
 األصوات، وكيفّية تقميؿ األضرار.

إف الخشػػية مػػف قػػرار تعارضػػو وتمتنػػع عػػف التصػػويت عميػػو عػػدد مػػف الػػدوؿ األوروبيػػة اليامػػة، ومػػف عقوبػػات 
سػػرائيمية، إذا تػػـ الخضػػوع ليػػا؛ سػػتؤدي إمػػا إلػػى تأجيػػٍؿ آخػػَر لمتصػػويت، خصوًصػػا إذا فػػاز بػػاراؾ  أميركيػػة وا 

 أوباما بفترة رئاسية ثانية، أو إلى صياغة مشروع قرار ضعيؼ ومشروط.
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إف القيادة الفمسطينّية، مف دوف أف تجرؤ عمى اعتمػاد بػديؿ متكامػؿ عػف أوسػمو، فػي وضػع صػعب، فيػي ال 
دة فػػي المفاوضػػات والمصػػالحة، وتعػػاني مػػف تقػػدر عمػػى االسػػتمرار فػػي الوضػػع الػػراىف، وتواجػػو طريقًػػا مسػػدو 

أزمػػة اقتصػػادية وماليػػة متفاقمػػة، ومػػف تعنػػت وتطػػرؼ الحكومػػة اإلسػػرائيمية التػػي تريػػد صػػياغة السػػمطة أكثػػر 
مبلءاتػػا؛ سػػتفكر أكثػػر مػػف مػػرة قبػػؿ أف تمضػػي فػػي قطارىػػا الػػذي  وأكثػػر، حتػػى تسػػتجيب بالكامػػؿ لشػػروطيا وا 

ف تصػػؿ إليػػو ىػػو الحصػػوؿ عمػػى عضػػوية مراقبػػة ال تشػػكؿ بػػديبًل انطمػػؽ نحػػو التػػدويؿ، بػػؿ أقصػػى مػػا يمكػػف أ
عػػف طريػػػؽ المفاوضػػػات، بػػؿ محاولػػػة السػػػتئنافيا وتحسػػيف شػػػروطيا. فمػػػيس سػػًرا أف بعػػػض الػػػدوؿ األوروبيػػػة 
مدعومػػة مػػف بعػػض الػػدوؿ العربيػػة يمكػػف أف توافػػؽ عمػػى الخطػػوة الفمسػػطينية إذا كانػػت أقصػػى مػػا يمكػػف أف 

 ية، بحيث تكوف مخرًجا الستئناؼ المفاوضات وليست بدايًة لطريؽ جديد.تذىب إليو القيادة الفمسطين
فمػػثبًل إذا وافقػػت القيػػادة الفمسػػطينّية عمػػى اسػػتئناؼ المفاوضػػات بعػػد أف تحصػػؿ عمػػى عضػػوّية مراقبػػة، بحجػػة 
أنيػػا أصػػبحت دولػػة تحػػت االحػػتبلؿ، عمػػى أسػػاس الػػزعـ بػػأف ىػػذا يغيػػر مػػف قواعػػد المفاوضػػات ومرجعيتيػػا 

، تكػػوف "كأنػػؾ يػػا زيػػد مػػا غزيػػت"، وسيسػػتخدـ القػػرار عمػػى شػػكؿ مخػػرج السػػتئناؼ المفاوضػػات العقيمػػة تمقائياػػا
المػػػدمرة. ويترتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ التعيػػػد بعػػػدـ االنضػػػماـ إلػػػى محكمػػػة الجنايػػػات الدولّيػػػة، وغيرىػػػا مػػػف الوكػػػاالت 

 الدولّية.
ف نعتقػػد، أنػػو لػػيس ىنػػاؾ بػػديؿ عػػف مػػا يجعػػؿ مثػػؿ ىػػذا االحتمػػاؿ وارًدا جػػًدا، أف ىنػػاؾ مػػف يعتقػػد، ويريػػد لنػػا أ

اتفاؽ أوسمو، وىو قدر ال راّد لو، وال يمكف التخمص منو إال باتفاؽ آخر مع إسرائيؿ، وىذا يعني أنػو سػيكوف 
سيًئا مثمو أو أكثر سوًءا منو، ولمبرىنة عمى ذلؾ يتـ التػرويج بػأف الػتخمص مػف أوسػمو يعنػي العػودة كمياػا إلػى 

عادة كػؿ مػف أتػى بعػد  ما قبؿ أوسمو، بما في ذلؾ انييار السمطة بكؿ مكوناتيا، وعودة االحتبلؿ المباشر، وا 
 أوسمو إلى المكاف الذي قدـ منو.

إف ىذا التيويؿ مقصود إلبقاء الوضع عمى حالو دفاًعا عف مصالح ألفراد وشرائح نمت وازادات نفػوًذا وثػروًة 
 ف يتغير.بعد أوسمو ومف االنقساـ أيًضا، وال تريد ليذا الواقع أ

إف الخػػروج مػػف أوسػػمو صػػعب، ألف "دخػػوؿ الحمػػاـ لػػيس مثػػؿ الخػػروج منػػو"، ولكػػف الخػػروج مػػف أوسػػمو ىػػو 
األمػػؿ الوحيػػد السػػتعادة القضػػّية الفمسػػطينّية، وجعميػػا قػػادرة عمػػى مواصػػمة طريقيػػا نحػػو إنجػػاز الحرّيػػة والعػػودة 

ا وصػمنا إلػى ىػذ الوضػع، ومػف أوصػمنا واالستقبلؿ. ليس لدينا خيارات، ىذا صحيح، ولكف السػؤاؿ ىنػا: لمػاذ
 إليو؟، وىؿ ىذا قدر محتوـ، وما زاؿ؟

إف البديؿ بحاجة إلػى تػوفر اإلرادة السياسػّية، والرؤيػة اإلسػتراتيجّية، واالسػتعداد لمنضػاؿ والتضػحية، والتركيػز 
حػدة. ويمكػف عمى استعادة وحدة الشعب عمى أساس المشػروع الػوطني الواحػد والمؤسسػة الجامعػة والقيػادة الوا

أف يبػػػدأ البػػػديؿ أواًل، بتػػػوفر القناعػػػة بإمكانّيػػػة وضػػػرورة وجػػػود بػػػديؿ آخػػػر عػػػف أوسػػػمو، وأف ثمنػػػو ميمػػػا ارتفػػػع 
سيكوف أقؿ مف ثمف استمرار أوسمو. وثانًيػا، بػاالعتراؼ بػالواقع بعجػره وبجػره وقيػوده والتزاماتػو والفػرص التػي 

ع الواقػع، وأشػدد عمػى التعامػؿ مػع الواقػع، مػف أجػؿ تغييػره يتيحيا، وثالثًا، بوضع خطة إسػتراتيجّية لمتعامػؿ مػ
بعيػػًدا عػػف الخضػػوع واالستسػػبلـ لػػو، أو التيػػور والمغػػامرة والقفػػز عنػػو. ويمكػػف أف يػػتـ ذلػػؾ بإعطػػاء األولوّيػػة 
إلنيػػػػاء االنقسػػػػاـ واسػػػػتعادة الوحػػػػدة الوطنّيػػػػة، واعتبػػػػار إعػػػػادة تشػػػػكيؿ منظمػػػػة التحريػػػػر ىػػػػو المػػػػدخؿ، ولػػػػيس 

 شكيؿ الحكومة.االنتخابات وت
بعد ذلؾ، يمكف إعادة النظر بشكؿ السمطة ووظائفيا والتزاماتيا السياسّية واالقتصػادّية واألمنّيػة؛ لكػي تصػبح 

 سمطة وطنّية وأداة مف أدوات المنظمة والبرنامج الوطني.
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كبيػر، ولكػف قد يقوؿ قائؿ: إف ىذا األمر سيقود إلى مجابية ستؤدي حتًما إلى انييار السػمطة، وىػذا احتمػاؿ 
ليس مرجًحا، ألف إسرائيؿ ستفكر أكثر مف مرة قبؿ عػودة االحػتبلؿ المباشػر، ولكػف عػودة االحػتبلؿ المباشػر 
في ظؿ عممّية نضػالّية سػيتـ فييػا إحيػاء منظمػة التحريػر يمثػؿ خشػبة الخػبلص الػوطني الفمسػطيني. الخشػية 

ظمػػػة، أي مػػف دوف وجػػػود بػػديؿ أو خيػػػار كانػػت دائًمػػػا مػػف حػػػؿ السػػمطة وانييارىػػػا مػػف دوف وجػػػود فاعػػؿ لممن
 وطني، ألف ىذا يعني الفراغ والفوضى التي تستطيع إسرائيؿ أف تمؤلىا بالصورة التي تناسبيا.

إذا كاف التاريخ يمكف أف يعيد نفسو بحذافيره، والمياه يمكف أف تصب في نفس النير مرتيف؛ يمكػف أف يكػوف 
نمػا سػاىـ فػي إيجادىػا صػمود انييار السمطة نيايػة لكػؿ شػيء، فالسػمطة ليسػ ت مجػرد أحػد إفػرازات أوسػمو، وا 

نجازاتػػو وبطوالتػػو طػػواؿ نضػػالو المديػػد، وىػػي تجسػػيد منقصػػوص جػػًدا لحقوقػػو التاريخيػػة  الشػػعب الفمسػػطيني وا 
 والطبيعية، وتمؾ المكرسة في القانوف الدولي والقرارت الدولية.

 2/01/2102، المركز الفمسطيني لال الم واألبحاث )بدائل(
 

 ماذا بعد خطاب أبو مازن؟  65
 ماجد كيالي
لؤلسؼ، فإف خطاب الرئيس الفمسطيني في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة لـ يحمؿ أية رؤية سياسػية جديػدة، 

 إذ كاف خطابًا عاديًا، مف حيث المغة والمضموف، حتى بالقياس لخطابو في العاـ الماضي.
أف العالـ، بقادتػو وحكوماتػو وشػعوبو، مػا عػاد بحاجػة إلػى تقػارير،  ما يجب أف تدركو القيادة الفمسطينية جيداً 

أو معمومػػػات عػػػف حجػػػـ المسػػػتوطنات وعػػػدد اعتػػػداءات المسػػػتوطنيف، وال عػػػف أحػػػواؿ الفمسػػػطينييف الصػػػعبة 
والبائسػػػة جػػػراء السياسػػػات اإلسػػػرائيمية. فثمػػػة سػػػفارات وىيئػػػات ومنظمػػػات دوليػػػة تعمػػػؿ بنشػػػاط فػػػي األراضػػػي 

 قارير دورية دقيقة ومنتظمة عف كؿ ذلؾ.المحتمة، وتصدر ت
وىذا العالـ، أيضًا، ليس بحاجة إلى معمومات عف مواقؼ إسرائيؿ، فػي شػأف اسػتمرار االسػتيطاف فػي الضػفة 

، ورفضػيا حػؽ 0967وتشّبثيا بالقدس كعاصمة موحدة ليا، وممانعتيا االنسحاب إلػى خطػوط مػا قبػؿ حػرب 
نما تجير بيا في كؿ المحافؿ، مف دوف أي البلجئيف الفمسطينييف في العودة. فيي  ال تخفي ىذه المواقؼ، وا 

مبػػاالة بػػالقرارات الدوليػػة، بػػؿ إنيػػا تصػػارع، فػػي مواقفيػػا، حتػػى الػػرئيس األميركػػي ذاتػػو، وفػػي الواليػػات المتحػػدة 
 األميركية ذاتيا.

روفة، في حيف كاف دقيقة تحدث فييا الرئيس عف كؿ األشياء المع 31ىكذا لـ يكف ثمة داع لكممة استغرقت 
األجػػدى لػػو، ولمقضػػية التػػي يحمميػػا، لػػو أنػػو ألقػػى كممػػة مػػوجزة، حّمػػؿ فييػػا الػػدوؿ الكبػػرى، وال سػػيما الواليػػات 
المتحدة االميركية، المسؤولية عػف انييػار عمميػة التسػوية، وانسػداد حػؿ الػدولتيف، بسػبب عػدـ بػذليا الضػغوط 

الدوليػة. وقػد كػاف منتظػرًا مػف الػرئيس الفمسػطيني أف يوّضػح  البلزمة إلجبار اسرائيؿ عمى االنصياع لمقػرارات
فمػػػف غيػػػر المعقػػػوؿ «. قمػػػب الطاولػػػة»خاّصػػػتو لتغييػػػر ىػػػذه المعادلػػػة، ولػػػو تػػػػطّمب األمػػػر « خريطػػػة الطريػػػؽ»

 االستمرار عمى الطريؽ ذاتو، بعد مضي قرابة عقديف عمى مسيرة أوسمو.
س الفمسػػطيني ذاتػػو كػػاف تحػػدث قبػػؿ أكثػػر مػػف عػػاـ عػػف ال ينطػػوي ىػػذا الكػػبلـ عمػػى أي مجازفػػة، إذ إف الػػرئي

الكثير مف البدائؿ والخيارات التػي يمكػف اعتمادىػا كبػديؿ عػف التعثػر فػي عمميػة التسػوية، وردًا عمػى الصػمؼ 
اإلسرائيمي، وضػمف ذلػؾ إمكػاف حػّؿ السػمطة، والػذىاب نحػو المقاومػة الشػعبية، وطػرح الوصػاية الدوليػة عمػى 

أيمػوؿ / سػبتمبر( طػرح  05اجتمػاع القيػادة الفمسػطينية، الػذي عقػد أخيػرًا فػي راـ اهلل ) األراضي المحتمة. وفي
الرئيس مجموعة مف األفكار مف ضمنيا إسػقاط اتفػاؽ اوسػمو وبروتوكػوؿ بػاريس االقتصػادي ووقػؼ التنسػيؽ 
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يعية ورئاسػية مػف األمني مع إسرائيؿ، والتي خّيػر فييػا القيػادة الفمسػطينية بػيف رحيمػو أو تنظػيـ انتخابػات تشػر 
 دونو، في ما اعتبر مف أخطر اجتماعات القيادة الفمسطينية.

نعػـ لقػػد آف األواف لقمػػب الطاولػة، مػػف الجيػػة الفمسػػطينية، إذ بػات التمسػػؾ بحرفيػػة اتفػاؽ أوسػػمو وتوابعػػو، مػػف 
رائيؿ ذاتيػا االتفاقات األمنية واالقتصادية، مجرد طوؽ يكّبػؿ الفمسػطينييف، ويشػّؿ حػركتيـ، فضػبًل عػف أف إسػ

، مػع بقػاء 0999تجاوزت، منذ أكثر مف عقد مف الزمف ىذا االتفاؽ، الذي كاف يفتػرض أف ينتيػي فػي العػاـ 
ىيمنتيا عمى الفمسطينييف وتعزيزىا االستيطاف في أراضييـ، وبنائيا الجدار الفاصؿ، وانسحابيا األحادي مف 

 قطاع غزة، وفرضيا الحصار عميو.
ما حصؿ، فإف القيػادة الفمسػطينية تتحمػؿ مسػؤولية حصػر الفمسػطينييف فػي خيػار أصبًل، وفي معزؿ عف كؿ 

واحد، ألف ىذا الوضع ىو الذي سّيؿ عمى إسرائيؿ اإلمعػاف فػي ابتزازىػا، وفػرض األمػر الواقػع عمييػا. ولعػؿ 
ات معضمة الفمسطينييف تكمف في أف الطبقة السياسػية المييمنػة ال تشػغؿ نفسػيا فػي البحػث عػف بػدائؿ وخيػار 

أخػػرى، بػػؿ إنيػػا تشػػيع المخػػاوؼ منيػػا، وربمػػا تبػػالغ فػػي ذلػػؾ، لسػػبب بسػػيط مفػػاده أف ىػػذه الطبقػػة مدينػػة فػػي 
 مكانتيا وامتيازاتيا لكياف السمطة.

فػػي ىػػذا اإلطػػار، ينبغػػي االعتػػراؼ بػػأف كػػؿ الخيػػارات والبػػدائؿ األخػػرى صػػعبة، ومعقػػدة، وربمػػا خطيػػرة، لكػػف 
ائـ، لعقد او عقديف آخريف. فحينيا لف يتبقى لمفمسطينييف شيء مف أخطر شيء ىو االستمرار في الوضع الق

أراضييـ، وال مف كيانػاتيـ السياسػية. فػي المقابػؿ، ثمػة الخيػار الػذي لػّوح بػو الػرئيس أبػو مػازف، والػذي يتمثػؿ 
نياء االتفاقات االقتصادية واألمنية.  بإسقاط اوسمو وا 
ذلػؾ ربطػػو باسػػتراتيجية سياسػػية، وكفاحيػػة، حتػػى ال يػػنجـ  وبػدييي اف خيػػارًا كيػػذا ينبغػػي اإلعػػداد لػػو، وضػػمف

عنػو فػراغ قػد تشػغمو إسػرائيؿ بطريقػة مباشػرة او بالوكالػة. وىػذا الخيػار يعنػي تسػمية اسػرائيؿ باسػميا الصػػريح 
كدولة احتبلؿ، وتحميميا مسؤولياتيا بوصفيا كذلؾ، والتحرر مف دور الوكيؿ السياسي واإلداري واألمف الذي 

 اقع االحتبلؿ االسرائيمي لمضفة أمرًا مريحًا ومربحًا.يجعؿ مف و 
ثمػػة خيػػار آخػػر يتمثػػؿ بتحويػػؿ وظػػائؼ السػػمطة الفمسػػطينية، اي انيػػاء وظيفتيػػا األمنيػػة والسياسػػية، كوكيػػؿ 
وحارس ألمف إسرائيؿ، وىذا يعني فؾ ارتباط مف طرؼ واحد مع إسرائيؿ مػف جانػب الفمسػطينييف ىػذه المػرة، 

 وطنية حقًا، ميمتيا إدارة أوضاع الفمسطينييف، وتسييؿ مقاومتيـ لبلحتبلؿ. وتحويميا الى سمطة
ومػف الػواضح أف ىػذيػف الخيػاريف يعنياف انياء حاؿ التماىي بيف السمطة والكيانػات السياسػية األخػرى، حيػث 

وفصػائميا،  ميمة السمطة ادارة احواؿ المجتمع الفمسطيني في الضفة والقطاع، فػي حػيف اف منظمػة التحريػر،
ميمتيا االستمرار بعممية التحرر الوطني، بمػا فػي ذلػؾ الحػض عمػى النضػاؿ بالوسػائؿ الممكنػة والمشػروعة، 

 ضد اسرائيؿ.
ىكػػػػذا، ففػػػػي الحػػػػاليف يبنغػػػػي االنتيػػػػػاء مػػػػف حػػػػاؿ االحػػػػتبلؿ المػػػػػريح والمػػػػربح إلسػػػػرائيؿ، وينبغػػػػي اف يشػػػػػعر 

تعنػػت والغطرسػػة، لكػػف بالوسػػائؿ المجديػػة التػػي تضػػمف االسػػرائيميوف بػػأف ثمػػة ثمنػػًا لبلحػػتبلؿ ولبلسػػتيطاف ولم
 حث االنشقاقات، والتناقضات في المجتمع االسرائيمي.

باختصار، أعتقد أف الفمسطينييف معنيوف بأف يتسمحوا برزمة خيارات، وضمنيا طمػب الوصػاية الدوليػة، لكػف 
القػطاع(، وضمف ذلؾ التسمح برؤية الميـ ىو عدـ االنحصار بخيار واحد )حػؿ الدولة المستػقمة في الضفػة و 

سياسية مستقبمية، تربط بيف المرحمي والممكف والػواقعي، وبػيف المسػتقبمي والمتػوخى الػذي يػتبلءـ مػع الحقيقػة 
 والعدالة.
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فػػي المئػػة مػػف ارض  22بمعنػػى أكثػػر إيضػػاحًا، فػػإذا كػػاف حػػؿ الػػدولتيف، المتضػػمف إقامػػة دولػػة فمسػػطينية فػػي 
س فػػػي كممتػػػو(، يعنػػػي فػػػي التطبيقػػػات اإلسػػػرائيمية العمميػػػة، التػػػي شػػػيدناىا خػػػبلؿ فمسػػػطيف )كمػػػا حػػػددىا الػػػرئي

فػػػي المئػػػة، فػػػي األرض والميػػػاه واألجػػػواء والحػػػدود والمنػػػاطؽ  22عقػػػديف، مشػػػاركة اإلسػػػرائيمييف فػػػي ىػػػذه الػػػػ 
 االمنية والمسػتوطنات والطػرؽ المخصصػة لممسػتوطنيف، فػإف ىػذا الوضػع يسػتدعي اسػتراتيجية مقابمػة قواميػا

 في المئة مف ارض فمسطيف. 78قمب الطاولة، بحيث يطالب الفمسطينيوف بحقيـ في الػ 
وىػػػػذا ىػػػػو معنػػػػى التحػػػػوؿ مػػػػف مجػػػػرد صػػػػراع جغرافػػػػي عمػػػػى كيمػػػػومتر ىنػػػػا وكيمػػػػومتر ىنػػػػاؾ، إلػػػػى صػػػػراع 
سياسي/قيمي، عمى مضموف العيش في أرض مشتركة، وفؽ القيـ الديموقراطية الميبرالية، في دولة مواطنيف، 

 وف اي تمييز بينيـ.مف د
ىذا ال يعني القطع مع فكرة الدولة المستقمة، فيذه ستبقى في نطاؽ التداوؿ، لكف ذلؾ يوّسع أفؽ ىذه الفكػرة، 
ويربطيا بالتطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المنطقة، وبقيـ الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، 

وشػػعوبًا، أكثػػر بكثيػػر ممػػا تخػػاطبيـ اسػػرائيؿ بمطمبيػػا االعتػػراؼ بيػػا  التػػي تخاطػػب وجػػداف العػػالـ، حكومػػاتٍ 
 كدولة ييودية.

والحاؿ، ثمة لكؿ شيء ثمف حقًا، وبدىي أف أية عممية تغيير ستكوف ليا عواقبيا، والتحديات الناجمػة عنيػا، 
لتػي باتػت تحػدؽ لكف المبالغة في التخّوؼ مف الذىاب نحو ىػذا االتجػاه لػف تػؤدي إال إلػى تعظػيـ المخػاطر ا

 بالفمسطينييف، وبحقوقيـ الوطنية المشروعة.
ىكػػذا، فػػإف ضػػياع األرض ال يمكػػف االستعاضػػة عنػػو فػػي مجػػرد طمػػب عضػػوية كاممػػة او مراقبػػة فػػي األمػػـ 
المتحػػػدة، مػػػع أىميػػػة ذلػػػؾ، وخسػػػارة السػػػمطة الفمسػػػطينية مكانتيػػػا بػػػيف شػػػعبيا ال يمكػػػف التعػػػويض عنػػػو فػػػي 

 الدولية عمى رغـ ما لذلؾ مف معنى.العبلقات مع اسرة المنظومة 
فػي المئػة خاصػتيـ، ينبغػي عمػى الفمسػطينييف  22حسنًا، فإذا كانت اسرائيؿ تريد مقاسمة الفمسطينييف فػي الػػ 

وبداًل مف العيش في دولة كانتونات، فمػيكف الكفػاح «. خاّصتيا»في المئة « 78»في المقابؿ اف يقاسموىا الػ 
راطيػػػة عممانيػػػة واحػػػدة؛ ألػػػيس ىػػػذا أحػػػد أىػػػـ العنػػػاويف التػػػي طرحتيػػػا الثػػػورة مػػػف أجػػػؿ العػػػيش فػػػي دولػػػة ديموق

 الفمسطينية المعاصرة؟
 2/01/2102، الحياة، لندن
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