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 فمسطينيا في قصف عمى مخيم درعا في سوريا  إستشياد  0
شييدا  عف سقوط وكالة قدس نت لألنباء: أعمنت تنسيقية مخيـ اليرموؾ الثورة السورية،  -دمشؽ

فمسطينيا يوـ امس في مخيـ درعا لالجئيف الفمسطينييف في سوريا، جراء القصؼ العنيؼ الذي يتعرض لو 
، يـالمخيـ. وقالت تنسيقية مخيـ اليرموؾ ومصادر مف مخيـ درعا: اف رائحة الموت تفوح مف شوارع المخ

، مؤكدة رات الشيداء والجرحى حتى المحظةشواف القصؼ العنيؼ الذي ينفذه جيش النظاـ ادى الى سقوط ع
صعوبة الوصوؿ الى الجرحى والشيداء". وأضافت، أف القصؼ يتركز في مناطؽ شارع السد وشارع الفرف 

 . بواسطة قذائؼ مدفعية وقذائؼ ىاوفوقرب جامع الحسيف، 
 //وكالة قدس نت، 

 
 تم خالل أسابيعطمب االعتراف بالدولة الفمسطينية سي عمىعباس: التصويت  

يو بي آي: أعمف الرئيس الفمسطيني محمود عباس، الثالثاء، أف التصويت عمى الطمب الفمسطيني  -راـ اهلل 
إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة سيجري خالؿ األسابيع القميمة المقبمة، مؤكدًا أف الجيد  لالنضماـ

 كاممة العضوية. الدبموماسي الفمسطيني سيفضي لمحصوؿ عمى صفة دولة غير
ذىبنا مؤخرًا إلى "وقاؿ عباس خالؿ حفؿ لتكريـ الطمبة المبدعيف مف مدينة القدس في مقر الرئاسة براـ اهلل، 

 األمـ المتحدة لنطالب بدولة يعترؼ بيا العالـ، وسنحصؿ عمى ىذا، إف شاء اهلل، في أقرب فرصة 
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سنعود إلى األمـ المتحدة خالؿ ىذه الفترة "وأضاؼ  ."ممكنة قد ال تزيد عف الشير أو الشير والنصؼ
لنحصؿ عمى صفة الدولة تحت االحتالؿ، وال مانع لدينا، ألنيا ستكوف دولة وليست أرضًا متنازعًا عمييا، 

 ."فيذه األرض لنا أواًل وأخيرًا، وىي أرضنا المحتمة ميما كثر االستيطاف واتسع ىنا وىناؾ
االستيطاف ومنذ البداية إلى النياية "شرعية االستيطاف، قائاًل إف وشدد عمى رفض الفمسطينييف االعتراؼ ب

وعّبر عف تفاؤلو بتحّرر القدس،  ."غير شرعي، ولف نقبؿ بو وعمييـ أف يرحموا بمستوطنييـ ومستوطناتيـ
كنت في قرارة نفسي أشعر بغصة، بأف القدس حّميا صعب، ولكف اآلف أشعر أف القدس قادمة ال "قائاًل 
القدس لنا، وال دولة فمسطينية مف دوف أف تكوف القدس عاصمة ليا، وىذا َقَسـ لف نتراجع "وقاؿ  ."محالة
زيارة القدس، رافضًا فتاوى العمماء بتحريـ زيارتيا تحت االحتالؿ،  إلىوجّدد دعوتو لمعرب والمسمميف  ."عنو

 ."قائاًل 'ال أدري مف أيف جاؤوا بيذه الحرمة؟
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ُتدين اعتداء المستوطنين عمى كنيسة في القدسالفمسطينية  السمطة 

جراء استمرار  "تداعيات ال ُتحمد عقباىا"حذرت الرئاسة الفمسطينية مف : وكاالت - الرحيـ حسيف عبد
طرفيف االنتياكات اإلسرائيمية في القدس الشرقية المحتمة. وشجبت في بياف أصدرتو في راـ اهلل إقداـ ييود مت

عمى خط عبارات مسيئة لمسيد المسيح عيسى بف مريـ العذراء، عمييما السالـ، بالمغة العبرية عمى باب 
مدخؿ دير لمرىباف الفرنسيسكاف في جبؿ الزيتوف )الطور( شرؽ المدينة واقتحاـ عشرات مف المستوطنيف 

 .والحاخامات الييود المتطرفيف باحات المسجد األقصى المبارؾ
 //أبو ظبي،  االتحاد،

 
 وزير األوقاف بغزة يدعو المقدسيين لمنفير العام لمدفاع عن األقصى 

دعا وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية في غزة إسماعيؿ رضواف المقدسييف إلى النفير العاـ، : القدس المحتمة
  عميو وسمـ.ومحاولة الوصوؿ لمحـر القدسي بشتى الطرؽ لمدفاع عف مسرى رسوؿ اهلل محمد صمى اهلل

وأكد رضواف في تصريح صحفي ضرورة فضح الممارسات البشعة التي يرتكبيا االحتالؿ بحؽ مدينة القدس 
واستنكر اقتحاـ مجموعات ييودية مدعومة مف شخصيات سياسية في "إسرائيؿ" لممسجد  والمسجد األقصى.

 .األقصى ألداء شعائر "تممودية" داخؿ المسجد
 //السبيل، عمان، 

 
 يحذر من تفكيك منظمة التحرير وانييار السمطة بالتدريج حنا عميرة  

عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، مف وجود مخاوؼ حوؿ مستقبؿ  ةحذر حنا عمير : الخميؿ
 السمطة في راـ اهلل، ويقر بوجود دعوات لتعييف نائب لرئيس السمطة محمود عباس.

بأف ىناؾ مخاوؼ مف تفكؾ وانييار  /لو تمقت "قدس برس" نسخة عنو الثالثاء في بياف  ةوقاؿ عمير 
السمطة "إذا ما استمر الوضع الحالي بدوف تغيير خاصة في ظؿ وجود ضغوط تمارس عمييا )السمطة( مف 

تفككيا عمى مراحؿ، ولف يكوف  إلىيؤدي  أفحيث الدعـ المالي ووقؼ الدعـ السياسي، وىذا مف شأنو 
انييار مفاجئ وفوري وكامؿ ولكف سيكوف ىناؾ تفكؾ في أعماؿ أجيزة السمطة بالتدريج وىذا شيء ىناؾ 

 خطير جدا".
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اإلسرائيمية،  واالبتزازوبيف أف "موضوع حؿ السمطة ليس مطروحًا عمى اإلطالؽ، لكف سياسة الضغط 
 حجب الدعـ المالي قد تؤدي إلى مثؿ ىذه النتيجة". إلىإضافة 

 //قدس برس، 
 
 فمسطين في طريقيا النتفاضة ثالثة.. وحماس ستكون بديل السمطة بالضفة": يديعوت" 

حذرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيمية مف أف فمسطيف في الطريؽ النتفاضة ثالثة : القدس المحتمة
ينية وثورات ضد إسرائيؿ، بسبب الفراغ السياسي الذي يعاني منو الشعب الفمسطيني وضعؼ السمطة الفمسط

 المنطقة العربية، مشددًا عمى ضرورة دعـ السمطة الفمسطينية وتبني مبادرة سياسية.
وحذر الباحث اإلسرائيمي "إييود عيمـ" الخبير في مجاؿ األمف القومي، في مقالتو بالصحيفة مف عدة عوامؿ 

 السياسية مع إسرائيؿ.مف شأنيا أف تؤدي إلى انتفاضة فمسطينية ثالثة، عمى رأسيا جمود المفاوضات 
السبيؿ الستئناؼ المفاوضات  ىيكما حذر مف وصوؿ السمطة الفمسطينية إلى قناعة بأف المقاومة فقط 

وتابع بأف الظروؼ في الساحة الدولية أيضًا باتت مواتية الندالع انتفاضة  ودفع إسرائيؿ لتقديـ تنازالت.
ئيؿ ضرب إيراف أكثر مف إمكانية اندالع انتفاضة ثالثة، فاإلدارة األمريكية منزعجة مف اعتزاـ إسرا

 فمسطينية.
مف ناحية أخرى، يرى "عيمـ" أف إسرائيؿ فقدت الرئيس مبارؾ الذي كاف يقوـ بدور الوصي عمى السمطة 
الفمسطينية، وأسفرت الثورة المصرية عف صعود "اإلخواف المسمميف" المعروفيف بتضامنيـ مع حركة حماس 

نما ستظير كبديؿ لمسمطة  لسدة الحكـ، زاعماً  أف حماس بمساعدة مصر لف ترسخ مكانتيا فحسب، وا 
الفمسطينية بالضفة الغربية أيضًا وستعمؿ عمى تصدير الثورات في العالـ العربي إلى المممكة الياشمية 

 والضفة الثانية مف نير األردف
ضة الفمسطينية ضد إسرائيؿ، مشيرًا وتابع "عيمـ" أف المشاكؿ االقتصادية أيضا ستمثؿ أحد عوامؿ االنتفا

إلى أف المظاىرات الحاشدة في راـ اهلل ضد السمطة الفمسطينية قد توجو ضد إسرائيؿ، مؤكدًا ضرورة دعـ 
السمطة الفمسطينية ماليًا ولوجيستيًا وأمنيًا حتى تستطيع الصمود ومواجية االنتقاضة الشعبية المتوقعة مع 

 انة السمطة الفمسطينية.تبنى مبادرة سياسية لتقوية مك
 //وكالة سما اإلخبارية، 

 
 تواجو صعوبات مالية كبيرةالفمسطينية : السمطة "القدس" 

السمطة الفمسطينية تواجو صعوبة في جمع  إف ػ"القدس"قاؿ مسؤوؿ فمسطيني ل :المحرر السياسي - راـ اهلل
. أيموؿ/ سبتمبرة لشير المطموبة لتأميف فاتورة رواتب الموظفيف في السمط األمواؿ ىذا  أفوذكر  المنصـر

مؤشرات عمى حؿ لالزمة المالية  أي األفؽتظير في  أفالموضوع بحث في اجتماع الحكومة الثالثاء دوف 
 العميقة التي تؤرؽ السمطة منذ نحو السنة.

 //القدس، القدس، 
 
 أسرة محتاجة مساعدات لـ  تقدمغزة  حكومة 

ألؼ دوالر  المساعدات الحكومية التابعة لمؤسسة رئاسة مجمس الوزراء بغزة صرؼ قررت لجنة : غزة
 ./أسرة محتاجة في جميع محافظات قطاع غزة، وذلؾ األربعاء  لػ 
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 //قدس برس، 
 
 أول محطة كيرباء بالطاقة الشمسية في الضفة  تدشين 

طينية، أمس، محطة أريحا لتوليد الكيرباء باالعتماد دشنت سمطة الطاقة والموارد الطبيعية الفمس: د ب أ
مميوف دوالر بدعـ مف مؤسسة  . عمى الطاقة الشمسية. يعد مشروع المحطة الذي بمغت تكمفتو أكثر مف 

وقاؿ رئيس الوزراء سالـ فياض  التعاوف والتنمية اليابانية )جايكا(، األوؿ مف نوعو في األراضي الفمسطينية.
عمى اإلرادة الفمسطينية لمواصمة البناء واالستثمار مف أجؿ  "نموذج آخر"المحطة إنيا  في حفؿ افتتاح

 تطوير البنية التحتية، وتعميؽ الجاىزية الوطنية.
 //الخميج، الشارقة، 

 
 الفمسطينية تواصل اعتقال مراسل "قدس برس" لميوم الحادي عشر  السمطة 

سمطة الفمسطينية )جناح الضفة الغربية( اعتقاؿ مراسؿ وكالة "قدس واصمت أجيزة األمف التابعة لم: نابمس
عمى التوالي، في حيف تواصؿ منع ذويو  الحادي عشربرس" في مدينة نابمس محمد أنور منى، وذلؾ لميـو 

 سبتمبر الجاري./ مف زيارتو منذ أف تـ اعتقالو يـو الثالث والعشريف مف أيموؿ
 //قدس برس، 

 
 ن: "الدولة غير العضو" محاولة بائسة إلحياء التسويةأسامة حمدا 11

بيروت: أكد مسؤوؿ العالقات الخارجية في حركة المقاومة "حماس" أسامة حمداف أف ذىاب رئيس السمطة 
يمثؿ خطرا  الفمسطينية محمود عباس إلى األمـ المتحدة لممطالبة بدولة غير عضو في األمـ المتحدة،

ينية بالكامؿ، وضربة سياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية ولخيار المقاومة في حقيقيا عمى القضية الفمسط
 مواجية االحتالؿ.

وأوضح حمداف في تصريحات لػ "قدس برس" أف القراءة المتأنية لخطوة الذىاب إلى األمـ المتحدة لممطالبة 
سار التسوية الذي وصفو بدولة غير عضو فييا، تكشؼ أنيا ليست إال محاولة يائسة إلعادة الحياة إلى م

بأنو "ميت"، وقاؿ: "الحديث عف خطوة الذىاب إلى األمـ المتحدة لممطالبة ال بد أف يأخذ بعيف االعتبار 
مسألتيف أساسيتيف: األولى تتصؿ بمتيية ىذه الخطوة والثانية بالجدوى منيا، مع األخذ بعيف االعتبار أف 

نما مف طبيعتيا األساسية. وذىاب محمود الموقؼ مف أية خطوة سياسية ال ينطمؽ مف معا رضتنا ليا وا 
عباس إلى األمـ المتحدة لممطالبة بدولة غير عضو يأتي ضمف مسار التسوية والبحث عف مخارج إلحياء 

 عممية ماتت وشبعت موتا ألف االحتالؿ ىو الذي قتميا".
نما في وأضاؼ: "مف ىنا فإف أي محاولة إلحياء ىذه العممية لف تكوف في صالح ا لقضية الفمسطينية وا 

صالح االحتالؿ الذي لـ يتوقؼ عف التنكيؿ بالشعب الفمسطيني وال عف االستيطاف وال عف التيويد وال عف 
تيديد المقدسات وال عف بناء الجدار، بينما الطرؼ الفمسطيني يبحث لو عف مخارج، وىذا بالتأكيد سيضعؼ 

 الموقؼ الفمسطيني".
"حماس" أف خطوة الذىاب إلى األمـ المتحدة خاطئة مف الناحية الوطنية، وكنا نأمؿ ونتيجة لذلؾ نعتقد في 

أف تكوف ىناؾ رؤية موحدة تنشأ عنيا استراتيجية سياسية تحظى بدعـ جميع الفصائؿ وبقبوؿ الشعب 
 الفمسطيني وبدعـ محيطنا العربي واإلسالمي".
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مـ المتحدة لممطالبة بدولة غير عضو لجية وأكد حمداف، أف "حماس" ال تعارض فكرة الذىاب إلى األ
نما عندما  نما ىو نقد مع تقديـ البدائؿ، وقاؿ: "نحف ال ننتقد المواقؼ مف أجؿ النقد وا  المعارضة فقط، وا 
يحاوؿ البعض تشويو الموقؼ والقضية نعتقد أنو ال بد مف الوقوؼ لحمايتيا، والبديؿ معروؼ وواضح 

لفمسطيني منذ أوؿ يوـ دخؿ فيو االستعمار البريطاني إلى فمسطيف، وىو لمجميع، وىو بديؿ اختطو الشعب ا
 المقاومة.

 3/10/2012قدس برس، 
 

 نقساميدعو القيادة المصرية الى ممارسة ضغوط عمى حماس إلنياء اإل  االحمدعزام  12
يا حركة حماس بعدـ جديت ،اتيـ عضو المجنة المركزية لحركة فتح عزاـ االحمد: مراد ياسيف-طولكـر 

ورغبتيا في انياء االنقساـ، مؤكدا اف سنوات مف الحوار المتواصؿ مع الحركة وبرعاية مصرية لـ تؤد الى 
أية نتائج ايجابية عمى ارض الواقع، مؤكدا اننا لسنا بحاجة الى حوارات جديدة وانما الى تنفيذ االتفاقات 

ت المركزية في قطاع غزة وعرقمة عمميا، الموقعة بيف الطرفيف والى عدـ التدخؿ في شؤوف لجنة االنتخابا
داعيا القيادة المصرية الى ممارسة ضغوط عمى ىذه الحركة إلنياء االنقساـ، الفتا الى اف االنقساـ بدأ منذ 
انطالؽ حركة حماس في االنتفاضة االولى والتي تطرح نفسيا بديال عف منظمة التحرير الفمسطينية، مشيرا 

 ؿ دوف انياء االنقساـ، وال يمكف تحسيف الوضع االقتصادي دوف رحيؿ االحتالؿ.انو ال يمكف انياء االحتال
وكاف االحمد يتحدث خالؿ المقاء الذي دعت لو وزارة االعالـ وجامعة فمسطيف التقنية ) خضوري( وذلؾ في 

 .حـر الجامعة
  3/10/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 ثالثة ردا عمى االنتياكات بحق المسجد االقصى والقدس "إسرائيل" من إندالع انتفاضة تحذرحماس  13

حذرت حركة حماس االحتالؿ اإلسرائيمي مف اندالع انتفاضة فمسطينية ثالثة ردًا عمى : اشرؼ اليور
 انتياكات االحتالؿ الممنيجة بحؽ مدينة القدس والمسجد األقصى المبارؾ.

ي الثالثاء: 'إف األجواء التي ُتخّيـ عمى األراضي وقاؿ الناطؽ باسـ الحركة فوزري برىوـ في تصريح صحاف
الفمسطينية بعد اقتحاـ شرطة االحتالؿ وعشرات المستوطنيف المسجد األقصى، ىي شبيو تمامًا باألجواء 
التي سبقت انتفاضة األقصى السابقة'، مؤكدا أف االنتفاضة الفمسطينية ستندلع في وجو االحتالؿ، لمدفاع 

ية وحمايتيا، منوىا الى أف إسرائيؿ تحاوؿ عبر خططيا 'العنصرية' فرض سيادة عف المقدسات اإلسالم
 ييودية عمى المسجد األقصى ومدينة القدس.

 
 
 

، أف الدوؿ العربية واإلسالمية لـ تمارس أي ضغوطات فعمية عمى االحتالؿ اإلسرائيمي لوقؼ  وأكد برىـو
سالمي ودولي تدنيسو لممقدسات اإلسالمية وكاف آخرىا اقتحاـ المسج د األقصى، مطالبا بضغط عربي وا 

عمى االحتالؿ لوقؼ انتياكاتو وتعديو عمى حقوؽ المسمميف، داعيًا إلى استراتيجية فمسطينية عربية إسالمية 
 موحدة لمواجية 'العدو' ومخططاتو.

 3/10/2012القدس العربي، لندن، 
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 حركة الجياد اإلسالمي تنظم عرضًا عسكريًأ في مدينة رفح  14

أمس الثالثاء، عرض عسكري مييب  نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجياد اإلسالمي،: رفح
 في مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وانطمؽ العرض العسكري مف وسط المدينة ليجوب كافة الشوارع والمفترقات الرئيسية، بمشاركة مركبات 
 توسطة والخفيفة والقذائؼ.يستقمونيا مقاوميف مدججيف باألسمحة الثقيمة والم

ويأتي ىذا العرض ضمف استعدادات حركة الجياد إلحياء الذكرى الخامسة والعشريف النطالقتيا، والسابعة 
عشر الغتياؿ مؤسسيا الدكتور فتحي الشقاقي عمى يد الموساد اإلسرائيمي في جزيرة مالطا في تشريف 

 ـ.5991األوؿ/ أكتوبر مف عاـ 
الحركة ميرجانيا المركزي إلحياء ذكرى انطالقتيا واغتياؿ مؤسسيا، يوـ الخميس، ومف المقرر أف تقيـ 

 عمى أرض ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، بعد صالة العصر مباشرة.
 3/10/2012وكالة قدس نت، 

 
 حماس تتيم أمن السمطة باعتقال ستة من أنصارىا واستدعاء سابع 15

السمطة واصمت حممة االعتقاالت بحؽ أنصار حركة أجيزة أمف أف ذكرت "حماس" في بياف أصدرتو 
"حماس" واألسرى المحرريف مف سجوف االحتالؿ في الضفة الغربية المحتمة، فاعتقمت ستًة منيـ واستدعت 

 ثالثًا لمتحقيؽ في سجونيا في مختمؼ مناطؽ الضفة الغربية.
 3/10/2012فمسطين أون الين، 

 
 مسطينية لتفعيل دورىا الداعم لألسرىالديمقراطية تدعو الفصائل الف الجبية  16

طالبت الجبية الديمقراطية الفصائؿ الفمسطينية والمؤسسات الحقوقية بحشد جيودىا باتجاه : حامد جاد -غزة
مساندة ودعـ األسرى لمواجية قساوة السجاف داعية في مسيرة جماىيرية حاشدة نظمتيا أمس قبالة مقر 

نياء االنقساـ المجنة الدولية لمصميب األحمر في م  دينة غزة لتحقيؽ الوحدة الوطنية وا 
وقاؿ القيادي في الجبية إبراىيـ منصور خالؿ المسيرة "يجمعنا اليـو صوت الحرية ليطالبنا بالوقوؼ خمؼ 
قضية األسرى والمعتقميف لالنتصار في معركة الكرامة والحرية المشرفة"، مطالبا بتحقيؽ الوحدة الوطنية ونبذ 

ساـ في الضفة الغربية وقطاع غزة عبر رفض كافة أشكاؿ االعتقاؿ السياسي واالنتخابات ظواىر االنق
 المجزأة وازدواجية التمثيؿ.

 3/10/2012الغد، عمان، 
 
 
 
 

 نو يصمح العالقاتأعي وباما ضدي ويد  أض نتنياىو: باراك يحر   07
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مى وزير جيشو وحميفو السياسػي شف رئيس الوزراء االسرائيمي نتنياىو ىجوما غير مسبوؽ ع ة:القدس المحتم
اييػػود بػػػاراؾ وذلػػػؾ ألوؿ مػػػرة منػػػذ نشػػوء التحػػػالؼ بػػػيف االثنػػػيف وفقػػػا لمػػا كشػػػفتو القنػػػاة التمفزيونيػػػة االسػػػرائيمية 

 الثانية.
وجػػاء اليجػػـو أثنػػاء لقػػاء عقػػده نتنيػػاىو مػػع وزيػػر الماليػػة يوفػػاؿ شػػتاينتس لمناقشػػة موضػػوع الميزانيػػة. وقػػاؿ 

مػف بػاراؾ قػد يخػدعنا فيمػا يتعمػؽ بالتصػويت عمػى الميزانيػة"، وىنػا رد نتنيػاىو قػائال  شتاينتس لنتنياىو "احذر
"ليس في الميزانية فقط انظػر مػاذا يفعػؿ فػي المجػاؿ السياسػي يسػافر الػى الواليػات المتحػدة ويحػرض الػرئيس 

 اوباما ضدي ويصعد ويذكي الخالفات بيننا ليظير في نياية المطاؼ كمنقذ ومصمح".
 3/02/0200، جديدة، رام اهللالحياة ال

 
 المقبل /فبرايرلى شباطإويشاي إمكانية تقديم موعد االنتخابات  ناقش مع شتاينتسنتنياىو ي 08

امػس، مػع وزيػر الماليػة شػتاينتس، ووزيػر الداخميػة ، اجتمع رئػيس الػوزراء االسػرائيمي نتنيػاىو ة:القدس المحتم
وفػػي حديثػػو مػػع رئػػيس  نتخابػػات إلػػى شػػير شػػباط القػػادـ.إيمػػي يشػػاي، ونػػاقش معيمػػا إمكانيػػة تقػػديـ موعػػد اال

الحكومة قاؿ يشاي إف "شاس" ال تؤيد تقديـ موعد االنتخابات، ولكنيا لف تدعـ مثؿ ىذه الميزانية التي يجري 
التخطيط ليا. ونقؿ عف مصدر في مكتػب نتنيػاىو قولػو إف رئػيس الحكومػة يفحػص إمكانيػة تقػديـ التصػويت 

حػاؿ تبػيف أف ذلػؾ غيػر ممكػف سػوؼ يتوجػو إلػى االنتخابػات. وأضػاؼ أنػو لػـ يتخػذ أي عمى الميزانيػة، وفػي 
 قرار جديد بيذا الشأف حتى اآلف.

وعمػػى صػػمة، حثػػت رئيسػػة حػػزب العمػػؿ شػػيمي يحيمػػوفيتش رئػػيس الحكومػػة عمػػى اإلعػػالف عػػف تقػػديـ موعػػد 
 االنتخابات.

اؿ إف ىػذه ىػي األيػاـ األخيػرة لحكومتػو، مف جيتو، ىاجـ عضو الكنيست يوآؿ حسوف )الميكود(، نتنيػاىو وقػ
وأنػػو حػػاف موعػػد االنتخابػػات، وأف المػػواطنيف بحاجػػة إلػػى قيػػادة معتدلػػة تعيػػد إسػػرائيؿ إلػػى المركػػز سػػواء فػػي 
المجاؿ السياسي أو المجػاؿ االقتصػادي االجتمػاعي، وأنػو حػاف الوقػت السػتبداؿ نتنيػاىو الػذي قػد يجػد نفسػو 

 ، عمى حد قوؿ حسوف.08رئيسا لممعارضة في الكنيست الػ
 3/02/0200، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 بيريز ونتنياىو يدينان مياجمة متطرفين ييود لـ"دير الفرنسيسكان" في جبل الزيتون  09

، رسػػػػػـ عبػػػػػارات النابيػػػػػة عمػػػػػى بوابػػػػػة ديػػػػػر زأداف الػػػػػرئيس اإلسػػػػػرائيمي، شػػػػػيمعوف بيريػػػػػ: راـ اهلل: كفػػػػػاح زبػػػػػوف
جػػػوز القبػػػوؿ بمثػػػؿ ىػػػذه الظػػػاىرة التػػػي تتنػػػافى وروح الييوديػػػة وتضػػػر بدولػػػة الفرنسيسػػػكاف، وقػػػاؿ: "إنػػػو ال ي

وكػػاف  إسػرائيؿ". كمػا شػػجب الحاخػاـ األكبػػر إلسػرائيؿ يونػػا ميتسػغير، ذلػؾ، مؤكػػدا وجػوب احتػػراـ "أي معبػد".
يا كنيسة رقاد السيدة العذراء )دير الفرنسيسكاف( في جبػؿ الزيتػوف، وكتبػوا عمػى جػدرانمتطرفوف ييود ىاجموا 

 شتائـ نابية لمسيد المسيح، ووقعوا باسـ جماعة "دفع الثمف".
وقالػػت مصػػادر سياسػػية إسػػرائيمية إف رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف نتنيػػاىو "ينظػػر ببػػالس الخطػػورة إلػػى أي مسػػاس 
باألماكف المقدسة والمعابد التابعة لجميع األدياف"، مؤكدة أف نتنياىو "أصدر تعميماتو إلى جياز األمػف العػاـ 

وقػاؿ قائػد شػرطة القػدس إنػو أمػر  بإجراء تحقيؽ سريع في ىذه الحوادث بغية اعتقاؿ الفاعميف ومنع تكرارىػا".
 فورا "بتشكيؿ طاقـ تحقيؽ خاص لتقصي ظروؼ الحادث".

 3/02/0200، الشرق األوسط، لندن
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 يرانإضد  "االحتفاظ بالخيار العسكري"مازالت ىناك حاجة الى أيالون:  موشيو 02

وكاالت: اعتبر نائب رئيس الوزراء االسرائيمي موشيو يعالوف انو مازالت ىناؾ حاجة الى "االحتفاظ طيراف ػ 
الػذي يشػغؿ ايضػا منصػب وزيػر الشػؤوف االسػتراتيجية، لالذاعػة  وقاؿ يعػالوف، بالخيار العسكري" ضد ايراف.

يراف فعالة ولكف اجيزتيا لمطرد العامة االسرائيمية اف "العقوبات والضغوط المفروضة منذ عاميف تقريبا عمى ا
المركػػزي مػػا زالػػت تػػدور". واضػػاؼ "يوجػػد وقػػت لمعقوبػػات والبرنػػامج النػػووي االيرانػػي يقتػػرب اكثػػر فػػأكثر مػػف 

  الخط االحمر".
 3/02/0200، القدس العربي، لندن

 
 نتخابات اإلسرائيميةوغالبية حمفائو في االئتالف يريدون تبكير موعد اإل  نتنياىو 00

سياسية في تؿ أبيب، أمس، أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، وغالبية حمفائو في  أكدت مصادر
االئتالؼ الحكومي، متفقوف عمى ضػرورة تبكيػر موعػد االنتخابػات البرلمانيػة مػف أكتػوبر )تشػريف األوؿ( إلػى 

سػباب عػدة دفعػت نتنيػاىو وقالت ىذه المصػادر إف أ مارس )آذار( أو حت فبراير )شباط( مف السنة القادمة.
وحمفػػاءه إلػػى ىػػذا القػػرار، أىميػػا منػػع منافسػػييـ الجػػدد مػػف االنتظػػاـ فػػي العمػػؿ السياسػػي واسػػتباؽ التطػػورات 

 المتوقعة في الواليات المتحدة األميركية. 
ففي إسرائيؿ يستعد رئيس الحكومة األسبؽ، إييػود أولمػرت، لخػوض االنتخابػات ميػددا مكانػة نتنيػاىو نفسػو. 

يسػػػػتعد أريػػػػو درعػػػػي، الػػػػرئيس السػػػػابؽ وأحػػػػد المؤسسػػػػيف لحػػػػزب "شػػػػاس" لمييػػػػود الشػػػػرقييف، أف يخػػػػوض  كمػػػػا
االنتخابات عمى رأس حزب جديػد أو فػي إطػار حزبػو الحػالي، وفػي الحػالتيف ييػدد درعػي مكانػة رئػيس حػزب 

 "شاس" وزير الداخمية، ايمي يشاي.
ت، ىػػي العجػػز عػػف تمريػػر قػػانوف الموازنػػة العامػػة. والحجػػة التػػي سػػيتذرع بيػػا نتنيػػاىو لتقػػديـ موعػػد االنتخابػػا

فالموازنة، التي كاف مقررا االنتياء مف بحثيا في الشير الماضي، مػا زالػت عالقػة. وىػي تنطػوي عمػى توجيػو 
ضػػػربات قاسػػػية لمجميػػػور، ألف الحكومػػػة فشػػػمت فػػػي تقمػػػيص ميزانيػػػة الجػػػيش. وستضػػػطر إلػػػى البحػػػث عػػػف 

الميزانية العسكرية. وىذه المصادر ىي زيػادة الضػرائب ورفػع أسػعار  مصادر تمويؿ أخرى لتغطية الزيادة في
المواد األساسية )الكيرباء والوقود والماء( والمواد الغذائية وتقميص ميزانيات التعميـ والرفاه االجتمػاعي. ومثػؿ 

تيػدد ىذه الضربات تقمص عادة مف شعبية الحكومػة، حتػى لػو أقنعػت النػاس بػأف "ىنػاؾ أخطػارا أمنيػة جديػة 
إسػػرائيؿ، مثػػؿ التسػػمح النػػووي اإليرانػػي وتسػػمح حػػزب اهلل بالصػػواريخ واألخطػػار الجديػػدة مػػف سػػيناء المصػػرية 
والتغيػػرات فػػي العػػالـ العربػػي". فػػالجميور لػػـ يقتنػػع بعػػد بيػػذه األخطػػار، ومػػا زالػػت غالبيػػة اإلسػػرائيمييف تػػرفض 

 توجيو ضربة عسكرية إليراف.
ابات يعود إلى الحسابات الشخصية لنتنياىو وعػدد مػف حمفائػو. فاألوضػاع لكف السبب الحقيقي لتبكير االنتخ

األمنيػػة كانػػت قائمػػة أيضػػا فػػي السػػنة الماضػػية، عشػػية البحػػث فػػي موازنػػة العػػاـ الجػػاري. إنمػػا الجديػػد ىػػو أف 
أولمرت، الذي اضطر إلى االستقالة مف منصبو في رئاسة الحكومة بسػبب تقػديـ تسػع لػوائح اتيػاـ ضػده فػي 

 ا فساد، بدأ يتحرؾ لمعودة إلى الحمبة السياسية بعدما تمت تبرئتو مف معظـ القضايا.قضاي
وحسػػػب اسػػػتطالعات الػػػرأي اإلسػػػرائيمية فػػػإف أولمػػػرت يحظػػػى بشػػػعبية متناميػػػة فػػػي الشػػػارع اإلسػػػرائيمي وىػػػو 

 الشخصية الوحيدة التي تيدد مكانة نتنياىو كرئيس حكومة. 
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سػنوات، أعمػف  8محكوميػة بالسػجف سػنتيف بسػبب قضػايا فسػاد قبػؿ  وبالمقابؿ فإف أريو درعػي، الػذي أمضػى
في مطمع األسبوع أنو سيعود بشكؿ مؤكد إلى الحمبة الحزبية، سواء كاف ذلؾ مف خالؿ حزب "شاس" أو مف 

مقعػدا،  06خالؿ حزب جديد. وقاؿ في مقابمة مع صحيفة "ىػررتس"، إف حػزب "شػاس" تحػت قيادتػو حظػي بػػ
ألػؼ وعػدد  211ناخب، بينما تحت قيادة يشاي الحالية ىبط عدد المصوتيف إلػى  إذ صوت لو نصؼ مميوف

 مقعدا. وينبغي أف يعود إلى قوتو السابقة. 00المقاعد البرلمانية إلى 
وباإلضػػػػافة إلػػػػى ذلػػػػؾ، يحسػػػػب نتنيػػػػاىو حسػػػػابات شخصػػػػية أخػػػػرى تتعمػػػػؽ بالػػػػدور األميركػػػػي فػػػػي السياسػػػػة 

وباما رئيسا، يخشى نتنياىو أف يبدأ حممػة ضػغوط إلسػقاطو، تمامػا كمػا اإلسرائيمية. فإذا أعيد انتخاب باراؾ أ
( عنػػػدما اختمػػػؼ مػػػع إدارة الػػػرئيس بيػػػؿ 0888 - 0885كػػػاف قػػػد حصػػػؿ لػػػو نفسػػػو فػػػي دورة حكمػػػو األولػػػى )

فػي زمػف حكػـ الػرئيس جػورج بػوش األب.  0881كمينتوف وكما حصػؿ مػع سػابقو، إسػحاؽ شػامير، فػي سػنة 
نو أغاظ الرئيس أوباما كثيرا بتدخمو الفػظ فػي االنتخابػات األميركيػة لصػالح مرشػح وىو، أي نتنياىو، يعرؼ أ

الحزب الجميوري، ميت رومني، وشوش عمى خطط الرئيس أوباما في مواجية التسمح النووي اإليراني. وىػو 
 يخشى مف انتقاـ أوباما، بشكؿ شخصي.

جولػػػة محادثػػػات واتصػػػاالت مػػػع مختمػػػؼ  بنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ، ينتظػػػر أف يجػػػري نتنيػػػاىو خػػػالؿ األسػػػبوع الحػػػالي
شػػركائو فػػي الحكومػػة، لفحػػص مػػا إذا كػػاف بمقػػدوره التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ حػػوؿ جممػػة التقميصػػات المقترحػػة فػػي 
الميزانية لمعاـ القادـ، عمما بأنو لـ يجر لغاية اآلف أي اتصاالت رسػمية بيػذا الخصػوص، مػا يعػزز االعتقػاد 

 ت.النتخابابأنو يعتـز اإلعالف عف تبكير موعد ا
وكػػاف نتنيػػاىو قػػد أجػػرى فػػي األسػػابيع األخيػػرة اتصػػاالت غيػػر رسػػمية مػػع أحػػزاب االئػػتالؼ معمنػػا أنػػو يفضػػؿ 
المصادقة عمى الميزانية لمعاـ القادـ عمى الذىاب لالنتخابات، ومع أف األحػزاب أعمنػت مبػدئيا موافقتيػا عمػى 

ؼ يضػػمف تأييػػدىا لمميزانيػػة فعميػػا. ومػػع أف نتنيػػاىو الميزانيػػة المقترحػػة إال أنػػو لػػـ يػػتـ التوصػػؿ إلػػى تنسػػيؽ كػػا
يعتقػػػد أنػػػو سػػػيكوف الػػػرابح مػػػف االنتخابػػػات، وبالتػػػالي فػػػإف لعيػػػوده ووعػػػوده لألحػػػزاب معنػػػى وأىميػػػػة، إال أف 
التخوفػػات فػػي الميكػػود تشػػير إلػػى احتمػػاالت تراجػػع نسػػبة التصػػويت لميكػػود نفسػػو لصػػالح أحػػزاب "اجتماعيػػة" 

 ي أو لصالح أحزاب تمثؿ قطاعات محددة مثؿ حزب ليبرماف أو شاس. أخرى في اليميف اإلسرائيم
 3/02/0200، الشرق األوسط

 
 سرائيمي يخطط لشراء أربع سفن حربية لحماية آبار الغاز الجيش اإل 00

اعمنت اسرائيؿ حاجتيا لمتزود بأربع سػفف حربيػة جديػدة : "الحياة االلكترونية"-اماؿ شحادة  -القدس المحتمة 
سفينة، يستخدميا سالح البحرية حاليػًا، وذلػؾ لضػماف حمايػة آبػار الغػاز فػي البحػر األبػيض  00 إضافة الى

المتوسػػط، التػػي تػػدعي اسػػرائيؿ انيػػا داخػػؿ مياىيػػا االقميميػػة. وأعمػػف الضػػابط ايػػالف الفيػػو، اف سػػالح البحريػػة 
ة، بمػػا يضػػمف حراسػػة يقػػـو بتػػدريبات مكثفػػة فػػي منطقػػة واسػػعة كمػػا ينشػػر قواتػػو وسػػفنو ومعداتػػو اإلسػػتخباري

 وسيطرة استخبارية وأمنية تمنعاف أي اعتداء محتمؿ عمى ابار الغاز.
وقػاؿ الفيػو أف الجػػيش يكثػؼ تدريباتػػو لقناعتػو بػأف تفعيػػؿ منظومػة عسػػكرية متكاممػة مػف سػػفف وتحميػؽ جػػوي 

عػػف أربعػػة ابػػار والحػػديث  واسػػتخبارات يمكػػف اف تشػػكؿ معػػًا ردًا عسػػكريًا قويػػًا فػػي وجػػو التيديػػدات المتوقعػػة.
 الغاز تاما، داليت، لفيتاف وسارميرا.

 3/02/0200، الحياة، لندن
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 ضغوط عشيرتو العبيداتعدم الخضوع ل السفير األردني الجديد بتل أبيب تأمل من "إسرائيل" 03
العبيػػدات السػػفير األردنػػي الجديػػد فػػي "إسػػرائيؿ" وليػػد عبػػرت إسػػرائيؿ يػػـو أمػػس عػػف أمميػػا فػػي أف ال يخضػػع 

ونقمػػػت اإلذاعػػػة اإلسػػػرائيمية عػػػف  عشػػػيرتو التػػػي تػػػدعوه لعػػػدـ قبػػػوؿ المنصػػػب والعمػػػؿ فػػػي تػػػؿ أبيػػػب.لضػػػغوط 
مصػػادر سياسػػية فػػي تػػؿ أبيػػب أمميػػا بػػأف يتػػولى السػػفير األردنػػي الجديػػد لػػدى إسػػرائيؿ وليػػد العبيػػدات ميػػاـ 

 ."رغـ الضغوطات مف أبناء عشيرتو"منصبو 
 3/02/0200، القدس العربي، لندن

 
 اإلسرائيمي: "إسرائيل" تجي ز لحممة إعالمية ضخمة لنزع الشرعية عن عباس إذاعة الجيش 04

أكػػدت مصػػادر إسػػرائيمية، "إلذاعػػة الجػػيش" أف الدولػػة العبريػػة تجيػػز لحممػػة اعالميػػة : )يػػو بػػي آي، األخبػػار(
 عبػػاس. الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود دوليػػة ضػػخمة بالتعػػاوف مػػع أجيػػزة األمػػف اإلسػػرائيمية، لنػػزع الشػػرعية عػػف

ووفقػػًا لممصػػادر، فػػإف الحممػػة تيػػدؼ إلػػى توضػػػيح أف "المواقػػؼ السياسػػية لعبػػاس تيػػدؼ لالضػػرار بإسػػػرائيؿ 
وانكار حؽ الشعب الييػودي فػي أرضػو". كمػا اعتبػرت المصػادر أف عبػاس ال يختمػؼ عػف الػرئيس اإليرانػي، 

 محمود أحمدي نجاد، في انكاره لممحرقة.
 3/02/0200، األخبار، بيروت

 
 سرائيل" تعمل عمى إقناع اإلتحاد األوروبي بفرض مقاطعة تجارية كاممة مع إيران: "إمعاريف 05

أفػػادت صػػحيفة "معػػاريؼ" أمػػس بػػأف ديػػواف رئاسػػة الحكومػػة ووزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمييف يعمػػالف عمػػى إقنػػاع 
، فإيػػرااالتحػػاد األوروبػػي بفػػرض عقوبػػات متماديػػة عمػػى إيػػراف تقػػـو عمػػى فػػرض مقاطعػػة تجاريػػة كاممػػة مػػع 

تشمؿ قطع العالقات النقدية مع المنظومة المصرفية اإليرانية وحظرًا عمى المنتجات المدنية األولية. وأشارت 
الصحيفة إلى أف التقدير السائد ىو أف عقوبات كيػذه فقػط مػف شػأنيا أف تقنػع النظػاـ اإليرانػي بالتوصػؿ إلػى 

ف تمػػرد مػػدني واسػػع قػػد تفضػػي إليػػو ىػػذه تسػػوية تتعمػػؽ بمشػػروعو النػػووي بسػػبب الخػػوؼ الػػذي سينشػػأ لديػػو مػػ
 العقوبات.

"معػػػاريؼ" أف نتنيػػػاىو يخطػػػط لجولػػػة زيػػػارات قريبػػػة تشػػػمؿ دواًل أوروبيػػػة رئيسػػػية فػػػي إطػػػار صػػػحيفة كشػػػفت و 
 الحممة الجديدة، حيث مف المتوقع أف يزور كاًل مف فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا.

إف األمػػر عبػػارة عػػف "تغييػػر فػػي نمػػط التفكيػػر، تغييػػر كامػػؿ وقػػاؿ مسػػؤوؿ إسػػرائيمي رفيػػع المسػػتوى لمصػػحيفة 
لمقرص في ما يتعمؽ بإيراف"، مشيرًا إلى أف اليدؼ مف الحممة ىػو إنتػاج واقػع يكػوف فيػو محظػورًا تصػدير أو 

لى إيراف.   شراء أي منتج أو بضاعة مف وا 
 3/02/0200، األخبار، بيروت

 
 

 بات المبكرة" و"كديما" يعمنان جاىزيتيما لالنتخاالعمل" 06
أعمػػف حزبػػا "كػػديما" و"العمػػؿ" أمػػس، الثالثػػاء، عػػف جاىزيتيمػػا لخػػوض االنتخابػػات لمكنيسػػت فػػي حػػاؿ أعمػػف 

وقالػػت زعيمػػة حػػزب العمػػؿ شػػيمي يحيمػػوفيتش إف حزبيػػا  نتنيػػاىو رسػػميا عػػف تقػػديـ موعػػد ىػػذه االنتخابػػات.
نػػػػدة اجتماعيػػػػة واقتصػػػػادية يشػػػػكؿ البػػػػديؿ المسػػػػؤوؿ لحكومػػػػة نتنيػػػػاىو. وأضػػػػافت أف حػػػػزب العمػػػػؿ يممػػػػؾ أج

 متماسكة، تختمؼ عف أجندة نتنياىو والميكود.
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وقالػػت "إف حكومػػة جديػػدة بقيػػادة حزبيػػا سػػتطرح بػػديال مسػػؤوال وجػػديا لسياسػػة نتنيػػاىو". واتيمػػت يحيمػػوفيتش  
 نتنياىو بالفشؿ في المجاؿ االقتصادي وبتعميؽ الفوارؽ االجتماعية في المجتمع اإلسرائيمي.

حػػزب العمػػؿ رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية، نتنيػػاىو إلػػى عػػدـ مواصػػمة حالػػة عػػدـ اليقػػيف بشػػأف ودعػػت زعيمػػة 
االنتخابات، واالتفاؽ مع باقي األحزاب عمى موعد محػدد إلجػراء االنتخابػات لمكنيسػت ألف ذلػؾ سيضػع حػدا 

 لغياب الحكـ الفعمي الذي يميز الحكومة اليوـ بسبب عدـ وجود ميزانية عامة لمدولة.
فت أف إسػػرائيؿ بحاجػػة لميزانيػػة جديػػدة تحػػدد بموجبيػػا أولويػػات الدولػػة، وأف عمػػى نتنيػػاىو وقػػؼ حممػػة وأضػػا

 العنوانيف الصحافية المتكررة حوؿ اقتراب االنتخابات.
في المقابؿ قاؿ زعيـ حزب "كديما" شاؤوؿ موفاز إف حزبو جاىز لالنتخابات في حاؿ إجرائيػا، وأف المجتمػع 

ونقؿ "معاريؼ"عنو قولو: "سػمعنا رئػيس الحكومػة  ا حمراء لرئيس الحكومة نتنياىو.اإلسرائيمي سيضع خطوط
يتحدث مؤخرا عف الخطػوط الحمػراء، يوجػد لمجميػور اإلسػرائيمي أيضػا خطػوط حمػراء وىػي ارتفػاع األسػعار، 

قػػػرار ميزانيػػػة اجتماعيػػػة، وتسػػػوية سياسػػػية جديػػػدة، معتبػػػرا أف نتنيػػػاىو تجػػػاوز ك افػػػة والمسػػػاواة فػػػي العػػػبء، وا 
 الخطوط الحمراء". وادعى موفاز أف باقي أحزاب المعارضة في إسرائيؿ ال تشكؿ أي بديؿ لنتنياىو.

 3/02/0200، 48عرب 
 

 أوروبادول " تخشى من مقاطعة منتجات مستوطناتيا من كافة إسرائيل" 07
مضػي الػدنمارؾ  أقر مسؤوؿ في وزارة الخارجية اإلسرائيمية بأف "إسرائيؿ" تخشى مػف: صفا –القدس المحتمة 

 إلى وضع شارة خاصة لتعميـ منتجات المستوطنات في جميع دوؿ االتحاد األوروبي.
وأشػػػار المسػػػؤوؿ اإلسػػػرائيمي لصػػػحيفة "ىػػػررتس" الثالثػػػاء إلػػػى أف القضػػػية باتػػػت قيػػػد البحػػػث لػػػدى المفوضػػػية 

 لدنماركي.فيما أبدت عدة دوؿ ومنيا فرنسا وبريطانيا دعميا لموقؼ وزير الخارجية ا ،األوروبية
 3/02/0200، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 مربكة من صورة "العدو المصري الجديد" "إسرائيل" 08

صورة "اإلرىابي الجديد"، ىػي مػا تقمػؽ وُتحيػر دولػة االحػتالؿ حاليػًا. صػورة شػّكميا كػؿ مػف أحمػد وجيػو وابػف 
تػػي أسػػفرت عػػف مقتػػؿ الجنػػدي اإلسػػرائيمي عمػػو بيػػاء زقػػزوؽ، المػػذيف نفػػذا العمميػػة العسػػكرية عمػػى الحػػدود، وال

فقػػد عرضػػت صػػحيفة "يػػديعوت احرونػػوت"، أمػػس، تقريػػرًا مفصػػاًل عػػف الشػػابيف مسػػتندة إلػػى  نتانئيػػؿ ييمػػومي.
 تقارير وردت في الصحؼ المصرية، في محاولة لتحديد ىوية المياجميف الجدد لدولة االحتالؿ.

ليجـو الذي أوقع بالجندي نتنائيؿ ييمومي، لـ ينفذه بػدو مػف وقاؿ موقع الصحيفة إنو "خالفًا لمتقديرات، فإف ا
سيناء؛ فالمنفذاف المذاف تـ التعرؼ إلى ىويتييما كانا شػابيف، مػف أسػر ميسػورة، تخرجػا مػف كميػة اآلداب ولػـ 
يشػػؾ أحػػد بأنيمػػا يؤيػػداف الجيػػاد اإلسػػالمي. ىػػذه ىػػي صػػورة اإلرىػػابي المصػػري، الػػذي ستضػػطر اسػػتخبارات 

( مرسػي، والجػيش اإلسػرائيمي إلػى التعامػؿ معػو". وأضػاؼ "ليسػوا بػدوًا بػؿ مخػربيف مػف النخبػة الرئيس )محمد
 "...المصرية.

 3/02/0200، األخبار، بيروت
 

 يعترف باختراق حماس لمنظومة اتصاالتو  اإلسرائيمي الجيش 09
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حدوث اختراؽ لـ يكشؼ عف ىويتو، ب سرائيمياعترؼ عميد كبير بوحدة االتصاالت والتنصت في الجيش اإل
كبير فػي منظومػة اتصػاالت الجػيش، مػف قبػؿ التنظيمػات الفمسػطينية وعمػى رأسػيا حمػاس، التػي تمكنػت مػف 
اختراؽ الوحدة بشكؿ كبير منذ سنوات، موضحًا أّف جياز االستخبارات كشؼ االختراؽ بعد شروعو بالتحقيؽ 

قطػػاع غػزة. وقػاؿ العميػد الصػػييوني  فػي قػدرة كتائػب القسػػاـ الكبيػرة عمػى معرفػة تحركػػات الجػيش عمػى حػدود
"لقػػػد ذىمنػػػا مػػػف حجػػػـ االختػػػراؽ الػػػذي يعػػػرض الحالػػػة األمنيػػػة عمػػػى الحػػػدود لمخطػػػر"، مبػػػديًا تخػػػّوؼ القيػػػادة 
العسػػكرية مػػف تسػػريب خػػرائط وصػػور لحمػػاس. وزعػػـ بػػأّف الجػػيش طػػّور شػػيفرة جديػػدة لمتغمػػب عمػػى عمميػػات 

رات عديػدة فػي اختػػراؽ موجػة الالسػػمكي لمجػيش، وأشػػيرىا االختػراؽ التػي وصػػفيا بػػ"المصيبة"، بعػػد نجاحيػا مػػ
االختراؽ الذي حدث في الحرب األخيرة عمى غزة، وتمكنت مف بث رسائؿ تيديػد ألفػراد الجػيش. وبنػاء عمػى 
ىذا الحدث، فقد تـ دعـ مشروع التشفير الكبير في وحدة القوات العسكرية العاممة المختصػة فػي غػزة، والػذي 

عػػػدة أسػػابيع تحػػػت إشػػراؼ مػػػف قائػػد قػػػوات المشػػاة فػػػي القيػػادة العسػػػكرية المركزيػػة لمجػػػيش انتيػػى تنفيػػػذه قبػػؿ 
الصػػييوني "مايكػػا ميسػػتاال". وقػػاؿ القائػػد العسػػكري "ميسػػتاال" إّنػػو تػػـ تعزيػػز أنظمػػة االتصػػاؿ والػػتحكـ بػػأجيزة 

 متطورة وشبكات أكثر تشفيرًا، وىو ما يجعؿ المنظومة الجديدة أصعب اختراقًا. 
 حانيو" العسكرية )عن العبرية، ترجمة المركز( + موقع المجد األمني، غزةمجمة "بم
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 : الربيع العربي يتحرك باتجاه دول عربية أخرى واإلخوان يسيرون بخطى ىادئة فريدمان 32
بػػي" سػػيكوف فػػي المرحمػػة القادمػػة فػػي "يػػاروف فريػػدماف"، أّف سػػيناريو "الربيػػع العر  اإلسػػرائيميزعػػـ المستشػػرؽ 

الخمػػػيج العربػػػي وشػػػرؽ شػػػبو الجزيػػػرة العربيػػػة، متوقعػػػًا انتيػػػاءه بانػػػدالع حػػػرب بػػػيف السػػػنة والشػػػيعة. وأضػػػاؼ 
"فريدماف" أّف العالـ العربي ال يزاؿ تحوـ حولو ثورات "الربيع العربػي" الػذي تحػوؿ "شػتاًء إسػالميًا"، مؤكػدًا أف 

عربػػي متجيػػة إلػػى بمػػداف أخػػرى. وأوضػػح "فريػػدماف" أّف ىجػػرة المسػػيحييف العػػرب عجمػػة تحريػػؾ قطػػار الربيػػع ال
مػػف الشػػرؽ األوسػػط، تعتبػػر أفضػػؿ المقػػاييس التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا تقػػدير قػػوة ونفػػوذ التيػػار اإلسػػالمي فػػي 
 المنطقػة، زاعمػػًا أّف األقميػػات المسػػيحية بػػدأت تػػتقمص، وقػػد ىػاجر الكثيػػر مػػنيـ لمخػػارج عمػػى خمفيػػة التطػػورات
السياسية التي تشيدىا المنطقػة، كمػا ضػاعؼ االنسػحاب األمريكػي مػف العػراؽ اليجػرة السػمبية ليػـ. وقػاؿ إّف 
جماعة اإلخواف المسمميف تسعى لتحويؿ مصر إلى دولة خالفة إسالمية، وأّف األكثرية السػاحقة مػف مؤيػدييا 

كف الظػروؼ السياسػية واالقتصػادية ال مف القرى، ويسعوف إلعادة المجتمع المصري لتبني القيـ اإلسالمية، ل
 تسمح لمرئيس مرسي، بإدارة ظيره ألمريكا، ألّف المعادلة واضحة، فإذا تجرأ 

 
عمػػى فعػػؿ ذلػػؾ، وأقػػدـ عمػػى إلغػػاء اتفػػاؽ السػػالـ الُمبػػـر مػػع "إسػػرائيؿ"، فػػإف واشػػنطف سػػتقطع المعونػػات التػػي 

 تُقدميا سنوًيا لمقاىرة.
 مة المركز(القناة الثانية )عن العبرية، ترج

 0/02/0200، 0637 ، العددالتقرير المعموماتي
 

 تطرح دولة فمسطينية وىمية عمى نصف الضفة  "إسرائيل"زحالقة:  
أكد النائب العربي في الكنيست اإلسرائيمي جماؿ زحالقة، أف )إسرائيؿ( لف توافؽ عمى الطرح الذي يدعو 

 يا الييود والفمسطينيوف.إلى إقامة دولة "ثنائية القومية" في فمسطيف يعيش في
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وقاؿ زحالقة، وىو رئيس كتمة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست: إف ىذا الحؿ طرح في الماضي مف 
قبؿ القيادي في حركة "فتح" أحمد قريع، لتخويؼ اإلسرائيمييف وليس كمخرج مف الوضع السياسي القائـ، 

، ولـ تقـ دولة فمسطينية مستقمة، فسنطالب بدولة حيث إنو كاف قد صرح بأنو في حاؿ فشؿ حؿ الدولتيف
 ثنائية القومية.

ورأى زحالقة في تصريح ؿ"فمسطيف"، أف عودة قريع لطرح ىذا المشروع مجددا، ليس كحؿ حقيقي لمقضية 
نما كنوع مف التيديد، في ظؿ الوضع السياسي الصعب الذي تعيشو القضية الفمسطينية، مف  الفمسطينية، وا 

 سياسية.الناحية ال
وأضاؼ أف حؿ الدولتيف يحتضر ويموت، وحؿ الدولة الواحدة لـ يولد بعد، وال توجد مشاريع سياسية في 
الوقت الحالي، داعيا الطرؼ الفمسطيني إلى عدـ حرؼ النضاؿ والمقاومة ضد االحتالؿ إلى مشاريع 

 سياسية تدور في الجانب األكاديمي وليس السياسي.
مستحيؿ أف توافؽ )إسرائيؿ( عمى حؿ الدولة الواحدة، ألنو يشكؿ خطرا عمييا، كما وأكد زحالقة، أنو مف ال

نما مف باب الضغوط لمعودة  أنيا تعمـ أف ىذا الطرح ليس حقيقيا مف جانب السمطة الفمسطينية، وا 
 لممفاوضات.

ا وبيف وأوضح أف )إسرائيؿ( تعرض حال وفقا لرؤيتيا، يقوـ عمى تقسيـ الضفة الغربية مناصفة بيني
الفمسطينييف، بحيث تحصؿ ىي عمى نصؼ الضفة الغربية، بينما يقيـ الفمسطينيوف عمى النصؼ اآلخر، 
دولة غير حقيقية منزوعة السالح ومحدودة السيادة وال يحؽ ليا أف تقيـ تحالفات إستراتيجية مع دوؿ أخرى، 

لدى بعض القيادات اإلسرائيمية  ومفتوحة لالحتالؿ يدخميا متى يشاء، مشيرا إلى أف ىذا الحؿ ىو وىـ
 اليمنية التي ترى بأف الزمف كفيؿ بإقناع الفمسطينييف لمقبوؿ بيذا الطرح.

 //، فمسطين أون الين
 
 المقدسات اإلسالمية والمسيحيةمحمد بركة يحمل حكومة نتنياىو المسؤولية عن االعتداءات عمى  

حمد بركة، رئيس الجبية الديمقراطية لمسالـ والمساواة، أصدر عضو الكنيست م: برىوـ جرايسي -الناصرة 
بيانا حّمؿ فيو حكومة االحتالؿ مباشرة مسؤولية االعتداءات عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وقاؿ إف 
اقتحامات األقصى تتـ تحت حماية مباشرة مف قوات االحتالؿ، في حيف إف عصابات المستوطنيف اإلرىابية 

طميقة في االعتداءات عمى المقدسات، كما جرى أمس في االعتداء عمى الكنيسة، وقبؿ فترة تشعر أف يدىا 
 قصيرة محاولة حرؽ دير المطروف.

وشدد بركة، عمى أف األجيزة األمنية اإلسرائيمية قادرة عمى إلقاء القبض عمى كؿ اإلرىابييف وتقديميـ 
ذا ما تحركت وقدمت نفرا لممحاكمات،  لممحاكمات، ولكف في غالب األحياف فإف ىذه األجيزة ال تتحرؾ، وا 

فإف الجناة يكونوف أماـ محاكـ صورية تفرض عمييـ أحكاما وىمية بعد مماطالت تستمر سنوات، ما يعني 
 تساىال وتواطؤا واضحا مع ىذه الجرائـ.

 //، الغد، عم ان
 
 ستة جنود صياينة ىاجميم فمسطيني بسيارتو إصابة 

(، وقاـ -سائؽ سيارة أجرة فمسطيني ستة جنود صياينة في الضفة الغربية، الثالثاء )ىاجـ : بيت لحـ
 بدىسيـ بسيارتو، بحسب ما أعمنت الشرطة الصييونية.
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وقاؿ المتحدث باسـ الشرطة إف الجنود الصياينة مجموعة مؤلفة مف ستة جنود، كانوا يقفوف عمى جانب 
 يو دانيؿ" الواقعة جنوب غرب بيت لحـ بجنوب الضفة الغربية.الطريؽ بجانب سيارتيـ قرب مستوطنة "نيف

وأضاؼ "دىس سائؽ سيارة أجرة فمسطيني ستة جنود، حيث أصيب أحدىـ بجروح متوسطة والباقوف بشكؿ 
 طفيؼ"، مشيًرا إلى أف الشرطة تبحث اآلف عف سيارة األجرة التي فرت مف المنطقة.

 //، المركز الفمسطيني لإلعالم
 
 األقصى يطردون عشرات المستوطنين المقتحمين لممسجدالمسجد  رابطوم 

تمكف عشرات المقدسييف المرابطيف داخؿ باحات المسجد األقصى أمس الثالثاء، مف طرد عشرات س: القد
 المستوطنيف الذيف حاولوا اقتحامو بحماية الجيش والشرطة اإلسرائيمية.

داخؿ المسجد األقصى مف الرجاؿ والنساء، نظموا مسيرة داخؿ وأفاد شيود عياف في القدس بأف المرابطيف 
باحات المسجد واشتبكوا مع عناصر الجيش والشرطة باأليدي؛ مما أجبر المستوطنيف عمى اليروب سريًعا 

 إلى خارج االقصى، ومنعوىـ مف استمرار اقتحاـ وتدنيس المسجد.
 //، السبيل، عم ان

 
  "الفرنسيسكان"روشعارات مسيئة عمى دي "األقصى"قتحام إالقدس: ب يشعمون التوتر المستوطنون 

سادت حالة مف التوتر في محيط المسجد األقصى والبمدة القديمة في القدس المحتمة، بعدما : امجد سمحاف
اقتحمت مجموعة مف المستوطنيف والحاخامات باحات المسجد األقصى، ما أدى إلى اندالع اشتباكات بيف 

ف وشرطة االحتالؿ الحامية ليـ، وما زاد األمر احتقانًا ىو قياـ المستوطنيف بكتابة شعارات الفمسطينيي
 معادية لمسيد المسيح عمى أبواب دير لمرىباف الفرنسيسكاف في جبؿ الزيتوف.

اف أكثر مف مئة مستوطف دخموا المسجد األقصى عمى فترات متتالية « السفير»وقالت مصادر مف القدس ؿ
 ـ القيادي في حزب الميكود اليميني المتطرؼ موشيو فيجميف.وكاف بيني

وأشارت المصادر إلى أف عددًا مف الفمسطينييف اشتبكوا باأليدي مع قوات االحتالؿ بعدما حاولوا منعيـ مف 
 دخوؿ المسجد األقصى، ما أسفر عف إصابات طفيفة بيف الفمسطينييف واعتقاؿ أكثر مف عشرة منيـ.

مستوطنوف شعارات مسيئة لممسيح بالمغة العبرية عمى باب مدخؿ دير تابع لمرىباف في غضوف ذلؾ، خط 
وتظير إلى جانب الشعارات التي تسيء أيضًا لممسيحييف والديانة  الفرنسيسكاف في جبؿ الزيتوف في القدس.

عممية  ، وىو الشعار الذي يكتبو المستوطنوف المتطرفوف عادة إلى جانب أي«دفع الثمف»المسيحية كممة 
 إجرامية يقوموف بيا ضد فمسطينييف أو ممتمكاتيـ أو ضد الديانات األخرى في األرض الفمسطينية.

 //، السفير، بيروت
 
 : أسرى ينزفون دما وتتمزق جمودىم أثناء نقميم "بالبوسطة"األسيرنادي  

ات االحتالؿ بحقيـ عند اشتكى األسرى في سجوف االحتالؿ مف اإلجراءات التي تمارسيا سمط :راـ اهلل
نقميـ عبر معبار "الرممة" بواسطة ما يعرؼ "بالبوسطة "، وقاؿ "بياف" صدر عف نادي األسير امس اف 
معاناة األسرى أثناء نقميـ باتت في وضع ال يمكف أف يحتمؿ نتيجة لمظروؼ السيئة والصعبة التي تنتج عف 

 عممية النقؿ.
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بعة القانونية أف إدارات السجوف تتعمد نقؿ األسرى يوـ الخميس حيث وبينت تقارير النادي ومف خالؿ المتا
تمتد لساعات الفجر وحتى منتصؼ الميؿ، في رحمو يشوبيا كثير مف الذؿ واليواف، فاألسير رامي أنور 

 شيور كؿ فتره( أكد أف غرفة االنتظار فيمبارؾ، مف بمدة سمواد المحكـو إداريا لمفترة الثانية عمى التوالي) 
وال ىواء أو ماء نقي وصحي، وىي مميئة بالصراصير،  "الرممة" ال يوجد بيا حماـ أو مروحة، معبار

ويقتصر الطعاـ عمى أربع قطع نقانؽ صغيرة وشريحتي خبز. وقاؿ مبارؾ "اف القيود الحديدية ال تفارؽ 
 أياـ متتالية وتسبب ليـ تمزقا بالجمد. أرجميـ عمى مدار 

 //، اهلل الحياة الجديدة، رام
 
   حريًقا بسبب الشموع تودي بحياة خمسة أطفال خالل غزة:  

ـ بمغت عدد الحرائؽ التي وقعت نتيجة استخداـ المواطنيف لمشموع منذ مطمع العاـ الجاري : غزة
ًدا حريقا في محافظات قطاع غزة، أدت إلى وفاة خمسة أطفاؿ وخمفت عد وحتى نياية سبتمبر الماضي 

 مف اإلصابات بينيا حاالت خطيرة.
وقاؿ الرائد جماؿ سحويؿ مدير اإلنقاذ واإلطفاء، إف العجز الكبير في كمية المحروقات التي تدخؿ لمقطاع 
نتيجة الستمرار الحصار زاد مف استخداـ المواطنيف لمشموع بدياًل عف انقطاع التيار الكيربائي، األمر الذي 

 تي كاف ضحيتيا في الغالب مف األطفاؿ.أوقع عدًدا مف الحرائؽ ال
 //، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 مفتوح أمام المقاطعة لممطالبة باإلفراج عن المعتقمين  اعتصام 

شارؾ العشرات مف النشطاء الشباب وشخصيات سياسية ونواب في المجمس التشريعي مساء : راـ اهلل
ع " فمسطينيوف مف أجؿ الكرامة" لممطالبة باإلفراج عف العشرات الثالثاء في مسيرة جماىيرية دعا ليا تجم

وندد  مف المعتقميف السياسييف في سجوف السمطة الفمسطينية ووقؼ سياسة التنسيؽ األمني مع االحتالؿ.
المشاركوف في المسيرة باستمرار حممة اعتقاؿ األسرى المحرريف ونشطاء الحراؾ الشعبي األخير، متيميف 

 مسطينية بتبادؿ األدوار مع االحتالؿ اإلسرائيمي في اعتقاليـ.السمطة الف
وتوجيت المسيرة مف ميداف المنارة وسط مدينة راـ اهلل باتجاه مقر الرئاسة في شارع اإلرساؿ، فيما حاوؿ 
العشرات مف عناصر الشرطة الفمسطينية منع تقدميا غير أف المتظاىريف تجاوزوا الحواجز التي فرضتيا 

 وصموا البوابة الرئيسية لممقر.الشرطة و 
وطالب المتظاىروف باإلفراج الفوري عف األسرى المحرريف الذيف كاف ليـ دور بارز في مقاومة االحتالؿ 

 وأفرج عنيـ مف السجوف اإلسرائيمية منذ وقت قصير فقط.
قميف باستغالؿ وقاؿ أميف سر المجمس التشريعي محمود الرمحي لوكالة "صفا" إف االتيامات الموجية لممعت

االحتجاجات الشعبية لغايات حزبية غير صحيحة والدليؿ أف حممة االعتقاالت تركزت في مناطؽ شماؿ 
 الضفة التي لـ تشيد تحركات مف ىذا النوع أو كانت تحركاتيا بسيطة جًدا.

مف أجؿ وأكد الرمحي عمى أف اتصاالت عمى أعمى المستويات يقـو بيا نواب المجمس التشريعي في الضفة 
االفراج عف المعتقميف غير أف االجيزة األمنية الزالت تماطؿ في ذلؾ. فيما قدر عدد المعتقميف حتى اآلف 

 منيـ قيد االعتقاؿ. معتقؿ ال زاؿ اكثر مف  بأكثر مف 
 //، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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 مواطنين ويحتجز عددا من ال شمال الضفة يغمق حاجز زعترة االحتالل 

أغمقت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، مساء اليوـ الثالثاء، وبشكؿ مفاجئ حاجز زعترة شماؿ الضفة الغربية 
 بالكامؿ، ومنعت مئات المركبات مف المرور عبر ىذا المفترؽ الحيوي.

 وأفادت شيود عياف بأف عشرات المركبات تصطؼ في طوابير طويمة في كافة الطرؽ المؤدية الى الحاجز
 بانتظار السماح ليا بالمرور في جميع االتجاىات.

مواطنيف عمى األقؿ لدى محاولتيـ المرور عمى الحاجز سيرا  وذكر الشيود أف جنود االحتالؿ احتجزوا 
 عمى األقداـ.

 //، فمسطين أون الين
 
 "الحراك ضد الغالء" في قبضة أجيزة السمطة ناشطو 

ة األمف التابعة لمسمطة الفمسطينية عدًدا مف الناشطيف الشباب عمى خمفية اعتقمت أجيز : صفاء عاشور -غزة
وكانت  مشاركتيـ في الحراؾ ضد الغالء واألوضاع واالقتصادية الصعبة التي تعاني منيا الضفة الغربية.

ى األجيزة األمنية قد اعتقمت عددًا مف الناشطيف مؤخرًا منيـ، الشاب والمدوف محمد مشارقة في دورا عم
 خمفية االحتجاجات ضد الغالء.

 //، فمسطين أون الين
 
 اإلسرائيمية تعتقل ييوديين متطرفين وثالثة عرب في المسجد االقصى  الشرطة 

اعتقمت الشرطة االسرائيمية ناشطيف ييودييف متطرفيف وثالثة عرب أمس في المسجد : أ ؼ ب -القدس 
 منت متحدثة باسـ الشرطة.االقصى في القدس الشرقية المحتمة، كما اع

الشرطة اعتقمت ييودييف مف التيار اليميني المتطرؼ بينما »اف « فرانس برس»وقالت لوبا السمري لوكالة 
 «.كانا يحاوالف اإلخالؿ بالنظاـ العاـ في المسجد االقصى

 «.احد ىؤالء المتطرفيف بدأ الصالة بينما ناـ اآلخر عمى االرض»وأضافت اف 
، مف دوف اف توضح ما اذا كانوا فمسطينييف «ـ اعتقاؿ ثالثة عرب ىـ امرأة ورجميف لمتحقيؽت»وتابعت انو 

 مف القدس او مف عرب اسرائيؿ.
 //، الحياة، لندن

 
 لخدمات األساسيةومنعيم من ا مساسيا الخطير بحقوق الفمسطينيينتواصل  "إسرائيل": "اوتشا" 
اتيـ مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية " اوتشا " في تقرير جديد إسرائيؿ بمواصمة : القدس 

مساسيا الخطير بحقوؽ الفمسطينييف ومنعيـ مف الوصوؿ إلى الخدمات األساسية مؤكدا أف غالبية المعيقات 
تواصمة رغـ التحسف الكبير والعوائؽ قد وضعت خالؿ السنوات األربع التي تمت اندالع االنتفاضة وال زالت م

 في الوضع األمني في األراضي الفمسطيني .
" رغـ التسييالت التي أدخمتيا إسرائيؿ في الفترة األخيرة فيما يتعمؽ بالحركة  وقاؿ التقرير الذي نشر اليـو

انية عمى الطرؽ الرئيسية ومفاصؿ المواصالت في األراضي الفمسطينية ال زالت تغمؽ أماـ الفمسطينييف إمك
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الوصوؿ إلى مصادر حياتيـ وعيشيـ وتحرميـ مف الوصوؿ لمخدمات األساسية بما فييا خدمات الصحة 
 والتعميـ والمياه".

وأضاؼ التقرير " إف إسرائيؿ بوصفيا قوة احتالؿ ممزمة ومسئولة عف توفير الخدمات اإلنسانية لمسكاف 
 ييف مف ممارستيـ حقوقيـ اإلنسانية". المحمييف القاطنيف في المناطؽ المحتمة وتمكيف الفمسطين

وأشار التقرير إلى اف الرابط والعالقة القائمة بيف المستوطنات ومنظومة العوائؽ والمعيقات التي تحد مف 
حركة الفمسطينييف قائال " عمى ضوء الوضع غير القانوني لممستوطنات وفقا لمقانوف الدولي فاف قانونية 

 ية تبقى موضوع شكؿ".المعيقات والعوائؽ اإلسرائيم
% مف البيوت الفمسطينية التي تـ ىدميا وتطرؽ التقرير إلى قضية ىدـ البيوت الفمسطينية مشيرا إلى أف 

" تقع فيما يسمى بمناطؽ " إطالؽ النار" وأدت عمى خالؿ السنتيف الماضيتيف في المنطقة المصنفة " 
 فمسطينيا. تيجير أكثر مف 

لية إسرائيؿ باتخاذ اإلجراءات الفورية لمحد مف الضرر الذي يمحؽ بالمدنييف وطالبت المنظمة الدو 
الفمسطينييف المتأثريف مف عدـ وصوليـ لمخدمات األساسية ومصادر عيشيـ والوفاء بالتزاماتيا وفقا لمقانوف 

الرئيسية  الدولي عمى أف تشمؿ ىذه اإلجراءات فتح جميع الطرؽ المركزية والرئيسية التي تربط بيف المدف
لغاء نظاـ التصاريح الخاصة بالمناطؽ التي عزليا الجدار ودخوؿ القدس الشرقية وفتح المناطؽ العسكرية  وا 
المغمقة أماـ حركة الفمسطينييف وتمكينيـ مف استخداـ األراضي فييا ورفع القيود عمى حركة السيارات 

 الخميؿ.والسماح ليا بالوصوؿ إلى منطقة األغوار والمدينة القديمة ب
وأخيرا مف المقرر أف تصؿ عماف في األوؿ مف نوفمبر القادـ لجنة دولية لمتحقيؽ في قضية االستيطاف في 

 الضفة الغربية والقدس الشرقية ومدى تأثير ىذه المستوطنات عمى حقوؽ الفمسطينييف.
 //، وكالة سما اإلخبارية

 
 اقع: معرض فن ي يحاكي الو "أنتم ىنا... في فمسطين" 

طالبًا وطالبة مف خريجي كميات الفنوف في الجامعات والمعاىد الفمسطينية عف  يعبر : )رويترز(
 «.ىذا أنا.. ىـ نحف.. انتـ ىنا»احتجاجيـ عمى الواقع، بأعماؿ فنية ضمف معرض 

عة وافتتح المعرض الذي يضـ أعمااًل فنية متعددة ما بيف الرسـ والفيديو والتركيب في قاعة متحؼ جام
 بيرزيت أمس األوؿ، ويستمر حتى كانوف األوؿ المقبؿ.

قررنا خمؽ مساحة لمطالب مف مختمؼ الجامعات والمعاىد لطرح أسئمة »وقالت مديرة المتحؼ إيناس ياسيف 
 «.ليا عالقة بالواقع السياسي واالجتماعي والبيئي، مف خالؿ أعماؿ فنية ترؾ ليـ حرية التعبير فييا

 //، السفير، بيروت
 

 "إسرائيل""اإلخوان" والنقابات المينية تندد بتعيين سفير جديد لدى األردن:  44
اسػػتنكرت جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف والنقابػػات المينيػػة أمػػس قػػرار الحكومػػة بتعيػػيف سػػفير جديػػد لػػدى  :عمػػاف

 االحتالؿ الصييوني، داعية إياىا إلى التراجع عف القرار.
قػػػؼ عشػػػيرة عبيػػػدات بػػػرفض تعيػػػيف السػػػفير الجديػػػد، وىػػػو موقػػػؼ يعكػػػس وأعربػػػت الجماعػػػة عػػػف تقػػػديرىا لمو 

ودعػا البيػاف كػؿ مكونػات  أصالتيا وانتماءىا لدينيا وعقيدتيا ووطنيا وأمتيػا والصػورة الحقيقيػة ألبنػاء األردف.
 الوطف وجميع عشائره إلى االلتزاـ بالسػياؽ الػوطني المعيػود والمتأصػؿ عنػد األردنيػيف، داعيػا السػفير المعػيف



 
 
 

 

 

           00ص                                    0639العدد:                3/02/0200 األربعاء التاريخ:

إلػػى أف "يعيػػد تقػػديـ المصػػالح الوطنيػػة والدينيػػة والمبػػادئ عمػػى المصػػالح األخػػرى وأف يراجػػع ضػػميره ويعػػود 
 لحضف عشيرتو الكريمة ووطنو ويتخمى عف ىذا الدور المرفوض".

3/02/0200، الغد، عم ان  
 

 إلعالن التبرأ منووالعشيرة وضعت ميمة  "إسرائيلـ"والد السفير عبيدات يؤيد سفره ل 45
ميمة حددتيا قيادات عشيرة أردنيػة بػارزة لكػي يعمػف أحػد أبنائيػا  االثنيفمساء  انتيتبساـ البداريف:  -ف عما

وسط عمميػة تأييػد واسػعة لمعشػيرة التػي  "إسرائيؿ"امتناعو عف المثوؿ لقرار الحكومة األردنية تعيينو سفيرا في 
 ي تؿ أبيب.في موقؼ نادر إذا أصبح سفيرا ف ابنياقررت إعالف البراءة مف 

وذكرت تقارير محمية نشرتيا صحيفة 'خبرني' اإلثنيف أف والد السفير األردني المعيف حديثا فػي إسػرائيؿ وليػد 
عبيػػدات وىػػو أيضػػا سػػفير سػػابؽ فػػي الخارجيػػة يػػدعى خالػػد عبيػػدات يصػػر عمػػى أف يػػذىب ولػػده لمقيػػاـ بميػػاـ 

 ية في حاؿ تمرير ىذا التعييف.عممو الجديد متجاىال أمر العشيرة التي لوحت بإجراءات عشائر 
وتقدر السمطات اإلدارية بأف خضوع السفير عبيدات لرأي عشيرتو سػينتيي بحصػوؿ سػابقة قابمػة لمتكػرار مػع 
العشائر األخرى سػواء أتعمػؽ األمػر بإرسػاؿ سػفير إلسػرائيؿ أو ألي بمػد آخػر فػي العػالـ، لػذلؾ تسػعى اوسػاط 

 رسمية لتمرير المسألة بأقؿ ضرر ممكف.
3/02/0200، قدس العربي، لندنال  

 
 دعو لتشكيل لجنة لموقوف عمى احتياجات المخيماتت "أمانة عمان الكبرىاألردن: " 46

أكػػد رئػػيس لجنػػة أمانػػة عمػػاف الكبػػرى عبػػد الحمػػيـ الكيالنػػي أف األمانػػة عمػػى اسػػتعداد لتقػػديـ  -الغػػد -عمػػاف
خػالؿ لقائػو أمػس فػي مبنػى األمانػة وجيػاء  ودعػا .عّماففي  الالجئيف الفمسطينييف خدماتيا البمدية لمخيمات

المخيمػػػات إلػػػى تشػػػكيؿ لجنػػػة مشػػػتركة مػػػف مختمػػػؼ لجػػػاف المخيمػػػات فػػػي عمػػػاف لتقػػػديـ توصػػػيات بالمطالػػػب 
واالحتياجات الخدمية بعد الوقوؼ عمييا مف قبؿ المجنة المشكمة عبر زيػارات ميدانيػة تنفػذ عمػى أرض الواقػع  

 الفمسطينية، إف "عدد المباني المخالفة في مخيـ الوحدات  ومف ثـ دراستيا. وتقوؿ دائرة الشؤوف
 

، بينما توجد أبنية مخالفػة فػي عػدة مخيمػات بينيػا مخيمػا النصػر 311مبنى، وفي مخيـ الحسيف  0511بمس 
 والطالبية".

3/02/0200، الغد، عم ان  

 
 إرىابيين ييود المسجد األقصىاألزىر يندد باقتحام 47

عيد العرش "حاـ إرىابييف ييود المسجَد األقصى بشكٍؿ جماعي بُمناسبة ما ُيسمَّى بػندد األزىر باقت القاىرة:
في ظؿ حمايٍة مف الشُّرطِة الصييونيَّة. وحذر األزىر في بياف لو أمس، مف َتِبعات ىذا العمؿ  "الييودي

ُج ناَر الفتنة وُينذر بحرٍب في المنطقة، مؤكدًا أفَّ استمرار ا لكياف الصييوني في ىذه اإلجرامي الذي ُيؤجِّ
السياسة ُيؤسُِّس لوضٍع خطر يجرُّ المنطقة بُرمَِّتيا إلى حالة ِصراع ِديني، وُينِذُر بإشعاِؿ حروٍب جديدٍة، 

وأشار األزىر إلى أفَّ مدينة القدس وعمى رأسيا المسجُد  يتحمَُّؿ الكياف الصييوني المسؤوليَّة الكاممة عنو.
ف تجاوُزه، وأفَّ أيَّ اعتداٍء عميو سُييدُِّد حتمًا األمَف واالسِتقرار، ليس في المنطقة ال ُيمك "خطٌّ أحمر"األقصى 
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فحْسب بؿ في العالـ أجمع؛ وعمى الكياف الصييوني أْف ُيدرؾ أفَّ المسجد األقصى المباَرؾ ىو مف أقدس 
 األحواؿ.ُمقدَّساتنا العربيَّة واإلسالميَّة، وال ُيمكف المساس بُحرمتو بأيِّ حاٍؿ مف 

 3/02/0200الخميج، الشارقة، 
 

 "باع المقاومة من أجل السمطةوبأنو " تيم مشعل بالخيانةت الرسمية في سوريا اإلعالموسائل  48
بعد أف كاف حميفًا قويًا ورئيسيًا لنظاـ الرئيس السوري بشار األسد،  :3/02/0200السبيل، عم ان، نشرت 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعؿ "خائنًا  واتخذ مف دمشؽ مقرًا لو سنوات عدة، أصبح
  وجاحدًا"، بالنسبة لوسائؿ لإلعالـ السوري، واعتبرت أنو أدار ظيره لألسد.

ىذا الوصؼ بالخيانة والجحد جاء عبر وسائؿ اإلعالـ الرسمية في سوريا، وتحديدًا في التمفزيوف السوري 
وقالت مذيعة  مف يـو االثنيف إف خالد مشعؿ "خائف وجاحد". الذي قاؿ في نشرة إخبارية في ساعة متأخرة

في التمفزيوف السوري وىي تتحدث عف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف، إف األخير، الذي تدنت 
شعبيتو في تركيا، استنجد بمف وصفتيـ "فرقة الطبالة التي ضمت )الرئيس المصري محمد( مرسي ومشعؿ"، 

 ف المعب لألضواء فالميـ ىي المواقؼ التي أعمنيا خالد مشعؿ".مضيفة أنو "طالما أ
بعدما أغمقت بوجيو األبواب  يؤويووتابعت: "مشعؿ الذي احتضنتو سوريا كمقاوـ وسيـ يبحث عف ممجأ 

وأضافت  وردت الطائرة التي كانت تحممو مف أجواء المطارات كأنو طاعوف يتيربوف مف مصافحتو".
وقالت أيضًا: "نسألؾ  تشردؾ وتسكعؾ في األجواء حتى جاءتؾ رحمة الشاـ". مخاطبة مشعؿ "وتذكر يوـ

عف عذابات أىمنا المحاصريف في غزة.. كيؼ تسكت عمى مواصمة الحصار مف الجية المصرية وقد صار 
إخوانؾ في الحكـ؟ وكيؼ ترضى وتتعاوف لضرب أنفاؽ الحرية والحياة كما كنت تسمييا؟ أـ أف وعود تطبيع 

بكياف االحتالؿ واإلدارة األميركية وصواًل لتسميتؾ رئيسًا بدياًل لمسمطة قد أفقرت المناعة وأسكتت   عالقاتؾ
 العاطفة وطار الوجع وأطار الفزع.. يا جدع".

التمفزيوف السوري اعتبر أف ، أف (.ب.او)رويترز، نقاًل عف وكالتي  0/02/0200السفير، بيروت، وأضاؼ 
إف سوريا ليست نادمة ألنيا لـ تفعؿ "والواليات المتحدة. وقاؿ  "إسرائيؿ"ة ضد مشعؿ تخمى عف المقاومخالد 

أو شكورا، فقد فعمت ما رأت أنو واجبيا القومي والوطني مع مقاوـ مشرد  ما فعمت لتنتظر وفاء أو جميالً 
  ."وّفرت لو ولرفاقو كؿ الدعـ لمواصمة مقاومتيـ

المقاومة بالسمطة. إف ما جعؿ لكـ مكانة عند شعب فمسطيف سوريا فرحة بأف يغادرىا مف باع "وأضاؼ أف 
خوانية، وستكتشفوف ذات يـو أف مف يناـ بيف المقابر سيرى المنامات كاف خياركـ المقاوـ وليس ىويتكـ اإل

ردوغاف كاف كحجار المقابر يسند بعضيا بعضا وكؿ أالموحشة، وستتذكر ذات يـو أف مشيدكـ في مؤتمر 
بئس ما قاؿ عمى منبر حزب أردوغاف كشريؾ في الحممة االنتخابية "وتابع  ."ندهمنكـ يحتاج مف يس

 ."ألردوغاف بعد إنجازه لصداقات صفر مع الجيراف مف أرمينيا إلى إيراف والعراؽ وسوريا واليوناف
لممناسبة ما دمت في حالة عاطفية رومانسية عمى ما تسميو عذابات الشعب السوري يا " :وأضاؼ التمفزيوف

مشعؿ فمماذا لـ تتفتؽ عاطفتؾ الواجبة عمى شعب فمسطيف، وما دمت قد أدمنت عمى القسمة وما فييا مف 
، وال عف 37مغانـ السمطة والجباية فمف نسألؾ عف الشعب الفمسطيني المظموـ في األراضي المحتمة عاـ 

 ."في غزة القدس التي تناسيتموىا، وال عف الضفة، بؿ نسألؾ عف عذابات أىمنا المحاصريف
 

 مراجعة مواقفيم تجاه القادة الفمسطينيينباإليرانيين  ةالساسيياجم مشعل ويطالب  إيرانيتب اك 49
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نشر في الصحافة اإليرانية  مقاالً  1/01كتب المحمؿ السياسي اإليراني حسف ىاني زاده يوـ الثالثاء  :طيراف
إلى مراجعة مواقفيـ تجاه القادة الفمسطينييف، بعنواف: "فمسطيف مشعؿ انطفأ"، دعا فيو السياسييف اإليرانييف 

مشعؿ أماـ المؤتمر الرابع لحزب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد وانتقد فيو بميجة حادة خطاب 
العدالة والتنمية، الذي وصؼ فيو رجب طيب أردوغاف بأنو زعيـ العالـ اإلسالمي، وبأنو نموذج ناجع مف 

 اإلسالـ الحديث والمعتدؿ.
ورأى صاحب المقاؿ أف موقؼ مشعؿ مف الثورة السورية وموقؼ الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات 

عامًا أف  54مف الحرب األمريكية عمى العراؽ، وقاؿ: "لألسؼ الشديد أحد مشاکؿ الشعب الفمسطيني طيمة 
 قادتو وزعماءه غير مستقريف أخالقيًا" بحسب ما يرى.

السمطة الفمسطينية محمود عباس وبيف موقؼ مشعؿ، ورأى صاحب المقاؿ أنو  وخمط زادة بيف مواقؼ رئيس
في حاؿ قررت إيراف تخمييا عف دعميا المعمف لمشعب الفمسطيني ستنتيي کافة مشاکميا السياسية 

، لكنو قاؿ: "لألسؼ قادة فمسطيف أثبتوا دومًا أنيـ عندما يجدوف أصدقاء جدد ينسوف أصدقائيـ واالقتصادية
مى والحريصيف الحقيقييف عمييـ". إدبار حماس ظيرىا لنظاـ بشار األسد وتوجييا نحو ترکيا التي القدا

 االتجاهکميا في سورية يثبت أف البوصمة السياسية لقادة فمسطيف ال تظير  ىتتحمؿ مسؤولية ىذه الفوض
عامًا، والدليؿ عمي  22الصحيح دائمًا. وفي المقابؿ الفمسطينيوف يتناسوف تضحيات الشعب اإليراني خالؿ 

 ىو مدح أردوغاف مف قبؿ مشعؿ بشکؿ غير محدود. ؾذل
عمي  ؾوأضاؼ: "لألسؼ أثبتت التجربة األخيرة أف القادة الفمسطينييف ليسوا أصدقاء أوفياء وموثوقيف. لذل

وليس صّناع القرار في إيراف مراجعة سياساتيـ وتغيير سموکيـ السياسي قباؿ ىؤالء القادة الفمسطينييف )
مؤتمر "مشعؿ" الشعب الفمسطيني في الممتو في كالشعب الفمسطيني وقضيتو(. في الحقيقة أطفأ مشعؿ ب
 ضمير ووجداف الشعب اإليراني لألبد"، عمى حد تعبيره.

 0/02/0200قدس برس، 
 

 محمد المسفر: مشعل ىوُجم لرفضو أن يكون شاىد زور عمى مذبحة الشعب السوري 52
محمد المسفر وقوؼ رئيس المكتب السياسي  .لعمـو السياسية بالجامعات القطرية دامتدح أستاذ ا :الدوحة

اإليراني بأنو "تدميري  -لحركة حماس خالد مشعؿ إلى جانب الثورة السورية، ووصؼ التحالؼ السوري 
  ىدفو إبادة الشعب السوري".

عالـ السورية واإليرانية قدس برس ما جاء في بعض وسائؿ اإل وكالةورفض المسفر في تصريحات خاصة ل
تجاه مشعؿ، ووصفيا لو بػ"الخيانة والجحود"، وقاؿ: "في تقديري خالد مشعؿ ىو أحد الرموز الوطنية 
المناضمة الشريفة في الساحة الوطنية الفمسطينية، مشعؿ ليس عميال وليس خائنا لقضيتو عمى اإلطالؽ، 

ى العربية تدعو مشعؿ ليحؿ عمى أرضيا، إال أنو وليس متسكعا عمى األبواب، كانت كثير مف العواصـ حت
  رفض إال أف يكوف بالقرب مف فمسطيف وعمى تخوميا".

وأضاؼ: "اختار مشعؿ سورية التي كانت في لحظة مف لحظات التاريخ دولة مقاومة وممانعة، لكنيا بعد 
ي عمى يد النظاـ الذي أف تحولت إلى دولة قامعة وقاتمة لشعبيا أبى أف يبقى ليشيد مذبحة الشعب السور 

وسخر المسفر مف االتيامات الموجية لمشعؿ بػ"الخيانة"، وأشاد  يدعي بانو يحمي فمسطيف وحقوقيا".
 المسفر برفض مشعؿ االنزالؽ إلى الرد والمياترات.

 0/02/0200قدس برس، 
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 علاإليراني وسام شرف عمى جبين مش -مسؤول موقع "الوسطية" في اإلسالم: اليجوم السوري  50

مسؤوؿ موقع "الوسطية" في اإلسالـ الباحث السعودي في شؤوف  ،محسف العواجي .وصؼ د :الرياض
اإليراني عمى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، بسبب  -اليجوـ السوري  ،الفكر اإلسالمي

 وكالةات خاصة لوأكد العواجي في تصريح مناصرتو لمثورة في سورية، بأنو "وساـ شرؼ عمى جبيف مشعؿ".
ودعا  قدس برس أف وقوؼ مشعؿ إلى جانب الثورة السورية ىو تأييد لمحؽ والعدؿ وخشية هلل مف مشعؿ.

 العواجي العالـ العربي واإلسالمي إلى الوقوؼ إلى جانب المقاومة الفمسطينية ورجاالتيا.
 0/02/0200قدس برس، 

 
 بتنفيذ دور األنظمة القمعية ضد المجاىدين الحكومة في غزةحاكم المطيري يتيم  الكويتيالداعية  50

اتيـ الداعية الكويتي حاكـ المطيري الحكومة التي تقودىا حركة حماس في غزة  :فتحي صّباح -غزة 
باعتقاؿ أحد قيادات السمفية الجيادية المتشددة وتعذيبو في سجونيا، معمنًا أنو سيشكوىا إلى رئيس المكتب 

قاؿ المطيري إف حكومة حماس ال تزاؿ تعتقؿ زعيـ جيش األمة السمفي و  السياسي لمحركة خالد مشعؿ.
ما تقوـ بو حكومة غزة "الفمسطيني إسماعيؿ حميد المعروؼ بكنية أبو حفص المقدسي. واعتبر المطيري أف 

مف اعتقاؿ وتعذيب لمشيخ أبي حفص وغيره مف المجاىديف ظمـ وعدواف يجب أف ينتيي كما وعدت حماس 
أخطر ما تواجيو األمة أف تقـو الحكومات ذات التوجو اإلسالمي بالدور الوظيفي نفسو "ى أف ورأ ."مراراً 

 ."الذي كانت تقـو بو األنظمة القمعية لمواجية المجاىديف
سبؽ لنا التدخؿ بوساطة بيف حماس والمجاىديف في غزة وتـ االتفاؽ وتعيد الطرفيف ومع ذلؾ لـ "وقاؿ: 

 ."تجاىيـ تمتـز حكومة غزة بتعيداتيا
جماعات جيادية تقاتؿ الييود كما كانت تفعؿ "ووصؼ تنظيـ جيش األمة والتنظيمات السمفية األخرى بأنيا 

 ."يزاؿ تحت االحتالؿ حماس عندما كانت السمطة في غزة بيد الرئيس محمود عباس والشعب الفمسطيني ال
مفي الجيادي في غزة، والمقاء مع خالد الحديث الحقًا عف وفد المصالحة بيف حماس والتيار الس"وتعيد بػ

 ."مشعؿ والمكتب السياسي في دمشؽ واالتفاؽ الموقع بينيما بحضورنا
 3/02/0200الحياة، لندن، 
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تحقؽ  ىالحمالت األمنية في سيناء حتاستمرار  ىعزميا عمالمصرية أكدت القوات المسمحة  عمي شاـ:
وقاؿ العقيد أركاف حرب أحمد عمي المتحدث الرسمي  العممية أىدافيا في القضاء عمي البؤر اإلجرامية.

أنفاؽ منذ المؤتمر الصحفي األوؿ  013 إنو تـ تدمير ،في مؤتمر صحفي أمس ،باسـ القوات المسمحة
 الف عنيا في وقت سابؽ.تـ اإلع نفقاً  20ى باإلضافة إل ،اليوـ ىوحت

قاؿ المتحدث الرسمي: إف ىذا أمر يخص القيادة السياسية  ،وعف مطالبة حماس بوقؼ تدمير األنفاؽ
ونحف ال  ،اتخاذ جميع التدابير التي تؤمف الوطف ىأما تدمير األنفاؽ فنحف مصروف وعازموف عم ،لمدولة
 عف دعـ أشقائنا في فمسطيف. ىنتوان

ف صفقة الغواصات األلمانية أكد المتحدث أف قرار الحصوؿ عمي نظـ التسميح وعف موقؼ التقارير ع
أىميا مصدر الحصوؿ عمييا  ،وبصفة خاصة الغواصات تخضع لدراسات وحسابات استراتيجية دقيقة جداً 
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وطالب بعدـ االنسياؽ واالسترساؿ في تقارير إعالمية  .األخرىألف ىذا يرتبط بعالقات مصر مع الدوؿ 
 ف القوات المسمحة.تضر بأم

وعف  قاؿ ىذه معمومات غير صحيحة. 05 طائرات إؼ ىوعما يتردد عف وجود أجيزة اتصاؿ إسرائيمية عم
أف  مؤكداً  ،المتحدث وجود أي قواعد عسكرية ألي دولة ىنف ،وجود قواعد عسكرية أجنبية عمي أرض مصر

 ذه القواعد.أمف الوطف وال تقبؿ بمثؿ ى ىمصر لدييا قواعد راسخة لمحفاظ عم
 3/02/0200األىرام، القاىرة، 

 
 "إسرائيل" لقناة السويس فرقعة إعالمية بدائلمصر:  54

وصؼ رئيس ىيئة قناة السويس الفريؽ مياب مميش ما تردد عف وجود مشروعات بديمة لقناة  القاىرة:
ة، أو عبور حركة فرقعة إعالمية لف تؤثر في القنا"بأنيا  "إسرائيؿ"السويس يتـ اإلعالف عنيا مف جانب 

خالؿ اجتماعو وعدد مف الوزراء أمس الثالثاء إنو يصعب تنفيذ تمؾ  ،وقاؿ مميش ."السفف خالليا
وذلؾ لتكمفتيا المالية الضخمة، فضاًل عف قمة عائدىا المادي، وىذا كمو يتنافى مع "المشروعات، 

 ."اقتصاديات سوؽ النقؿ البحري
 3/02/0200الخميج، الشارقة، 
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موسعا حوؿ العمميات التي نفذتيا منظمات سمفية في  العبرية تقريراً  ىررتسنشرت جريدة  :القدس المحتمة
منظمة  أفتوصمت الستنتاج مفاده  أنياالمصرية موضحة  اإلسرائيميةفي سيناء وعمى الحدود  األخيرالعاـ 

 وراء كؿ ىذه العمميات. واحدة ىي التي تقؼ
ف معظـ مف نفذوا ىذه العمميات ىـ مف الجماعات الردكالية المتطرفة التي تتبنى إف ىررتسوبحسب تقرير 

يرتبطوف بعالقات  أنيـمضيفة  ،قبيمة تعيش في سيناء أصوؿفكر القاعدة وىـ مصريوف لكنيـ ليسوا مف 
 جريدة.جيدة مع منظمات وجيات في قطاع غزة عمى حد ادعاء ال

عالي المستوى بيف الجانبيف  األمنيالتعاوف والتنسيؽ  إطارىذه االستنتاجات جاءت في  إف ىررتسوقالت 
 التي تجري بشكؿ سري لكنيا تتصؼ بااليجابية والعالقات القوية. واإلسرائيميالمصري 
السيطرة  اآلفحتى انو لـ يتـ  إالنو وعمى الرغـ مف ارتفاع وتطور مستوى التنسيؽ أ إلى ىررتس وأشارت

وحتى مف الدوؿ  أخرىمف مدف مصرية  اإلرىابيةالمنظمة  أعضاءعمى الوضع في سيناء بسبب قدوـ 
 العربية.

 0/02/0200وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مميون دوالر 058 مشاريع في غزة بـ أربعةقطر تطمق  56
السفير محمد العمادي أمس بعد شرعت المجنة القطرية إلعادة إعمار غزة التي يرأسيا : حامد جاد - غزة

مميوف دوالر  047عمى وصوليا غزة بطرح مناقصات أربعة مشاريع تقدر كمفة تنفيذىا  أسبوعمضي أقؿ مف 
أف  إلىوأشار العمادي  مميوف دوالر. 143وذلؾ مف إجمالي مشاريع المنحة القطرية البالغة كمفة تنفيذىا 

نة شممت مشروع تصميـ مدينة سمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ التي طرحتيا المج األربعةعطاءات المشاريع 
العمادي أف مشروع مدينة حمد السكنية ستضـ  وأوضح مميوف دوالر. 21ثاني السكنية البالس كمفة تنفيذىا 
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شممت طرح مناقصات ألىـ ثالثة شوارع  األخرىأف المشاريع الثالثة  إلىولفت العمادي  ألؼ وحدة سكنية.
 41كيمومترا والبالس كمفة تنفيذه نحو  24الطريؽ الساحمي "شارع الرشيد" الممتد لمسافة  في قطاع غزة وىي

مميوف دوالر وشارع  07مميوف دوالر وشارع الكرامة الممتد لمسافة عشرة كيمومترات والبالغة كمفة تنفيذه 
 ر. مميوف دوال 51والبالس  كمفة تنفيذه نحو  كيمو متراً  17صالح الديف الممتد لمسافة 

 3/02/0200الغد، عم ان، 
 

 لغزةقوافل أميال من االبتسامات: ترتيبات جديدة الستئناف ضخ الوقود القطري  عامُمنسق  57
د. عصاـ يوسؼ، النقاب  ،كشؼ ُمنسؽ عاـ قوافؿ أمياؿ مف االبتسامات: أدىـ الشريؼ ،محمد عيد - غزة

جراءات مصرية جديدة، إلعادة ضح الوقود القطري إلى قطاع غزة، مطمع األسبوع  عف وجود ترتيبات وا 
فمسطيف، حصولو عمى وعود مصرية مف جيات حكومية وأخرى موقع وأكد في تصريح خاص ب القادـ.

أمنية، إلعادة ضخ الوقود القطري، وفؽ ترتيبات أمنية جديدة، مبيًنا أف إعادة ضخو إلى غزة، عبر سيارات 
 ي ظؿ األوضاع المتردية في سيناء.خاصة، يستمـز حراسة أمنية مشددة، وال سيما ف

باتت مدانة في الغرب بعد أف نجح المتضامنوف عمى اختالؼ  "إسرائيؿ"مف جانب ثاف؛ أكد يوسؼ، أف 
 جنسياتيـ في نقؿ معاناة فمسطينيي غزة إلى العالـ الخارجي.

 0/02/0200موقع فمسطين أون الين، 
 
 

 
 ةفي األمم المتحد "قنبمة نتنياىو" مننجاد يسخر  58

 إيراف أفمحمود احمدي نجاد في مؤتمر صحافي عقده الثالثاء في طيراف  اإليرانيالرئيس  أكدوكاالت: ال
غير "نو أوجدد التأكيد عمى  لف تتراجع عف برنامجيا النووي رغـ الضغوط االقتصادية والعقوبات الغربية.

. وقاؿ اإليرانيةد المنشرت النووية بشف عمؿ عسكري ض "إسرائيؿ"بشأف التيديدات التي تطمقيا  "قمؽ مطمقاً 
التي بيا فتيؿ والتي رسميا رئيس  "القنبمة"وسخر نجاد مف صورة  ."تيزه بعض المفرقعات ليس بمداً  "إيراف

الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو في مقر األمـ المتحدة لتسميط الضوء عمى التيديد النووي اإليراني، قائال 
الرسـ الذي قدمو نتنياىو بالخط األحمر يعتبر في "وقاؿ  تحسيف مياراتو في الرسـ. إنو يتعيف عمى نتنياىو

 ."المقاـ األوؿ إىانة لمجمعية العامة لألمـ المتحدة
 3/02/0200، لندن، القدس العربي

 
 إيرانا عمى مفي حربي و"إسرائيل" الواليات المتحدة أسمحةبرز أحد أالذكية"  الصخور" 59

، حرب استخبارات شرسة يستخدـ أخرىمف جية  و"إسرائيؿ"جية والواليات المتحدة  مف إيرافتخوض  :لندف
. وبسبب التفوؽ العممي والتقني لمطرؼ اآلخرلمتأثير عمى الطرؼ  األساليبشتى مف  أنواعكؿ طرؼ فييا 

س "ستوكس فايرو  إرساؿ"ناعمة" منيا  أمنيةمف القياـ بعمميات  و"إسرائيؿ"الثاني، تمكنت الواليات المتحدة 
النووية ومف ثـ تأخير العمؿ في تطوير  باألجيزةالمتعمقة  اإليرانيةتدمير بعض البرمجيات  إلى أدىنت" 

الجديدة المستخدمة ضد ىذا البرنامج ىو نصب "صخور ذكية"  األساليب. ومف اإليرانيالبرنامج النووي 
 .اإليرانيةلمتجسس بؿ والتخريب في البرامج النووية 
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تحت  :خير الصادر يوـ الجمعة الماضي مقاالً جمة "ستراتيجي بيج" المتخصصة في عددىا األوقد نشرت م
في محيط منشأة تخصيب  أخيراً التي وقعت  األحداث إلى" تطرقت فييا إيرافعنواف "الصخور الذكية تجتاح 

لكيرباء مف المنشأة قطع ا إلى وأدت إيرانيةفي "فوردو" بالقرب مف مدينة قـ  األرضاليورانيوـ الواقعة تحت 
 بعممية التخصيب. واإلضرارالنووية 
التغمغؿ ىذه وشرحت كيفية استخداـ ما  أداةالسجؿ الخاص باستخداـ  إلىالجريدة في مقاليا ىذا  وأشارت

 يسمى بػ"الصخور الذكية".
 01" نحو رزمة الذئب، المعروفة حاليا باسـ "الصخور الذكية أوتبمس قيمة واحدة مف ىذه الػ"وولؼ بؾ" و 

 دوالر ويمكف استخداميا لممرة الثانية. آالؼ
 3/02/0200، القدس، القدس

 
 األقصى ييدد السمم واألمن الدوليينالمسجد : استمرار االعتداء عمى بريطانيةمنظمة  62

انتقدت المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا بشدة قياـ مجموعة مف المتطرفيف الييود، صباح  :لندف
( بقيادة عضو الكنيست الميكودي موشيو فيجميف باقتحاـ ساحات المسجد األقصى وأدائيـ 1/0الثالثاء يوـ 

واعتبرت  لطقوس تممودية تحت حماية وحراسة الشرطة اإلسرائيمية واعتقاؿ عدد مف حراس المسجد األقصى.
عربي واإلسالمي، الذي فشؿ المتكررة ليذه البقعة المقدسة تتـ في غفمة مف العالـ ال االقتحاماتأف "ىذه 

التي قالت بأنيا تيدؼ بشكؿ تدريجي  االعتداءاتحتى اآلف بإيجاد آلية ضاغطة تعمؿ عمى لجـ ىذه 
وشددت المنظمة في بياف ليا أرسمت  عمى المسجد األقصى وىدمو وبناء ما يسمى الييكؿ". لالنقضاض
عمى السمـ واألمف  حقيقياً  يشكؿ تيديداً ذلؾ يعكس وجود تيار غالب  عمى أفقدس برس  وكالةنسخة منو ل

 الدولييف.
 0/02/0200قدس برس، 

 
 : مياجمة مشعل ُيسقط شعار الممانعة الذي احتمى بو النظام السورييالدنمرك اإلسالميالمجمس  60

انتقد رئيس المجمس اإلسالمي في الدنمارؾ عبد الحميد الحمدي بشدة اليجوـ الذي تشنو بعض  :كوبنياغف
عالـ السورية واإليرانية ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، بسبب موقؼ وسائؿ اإل

مما وصفو بػ"آلة القتؿ الفتاكة" التي قاؿ بأف "النظاميف السوري  الداعـ لمثورة السورية، واعتبر ذلؾ جزءاً 
قدس  وكالةصة لوأشاد الحمدي في تصريحات خا واإليراني متورطاف فييا حياؿ الشعب السوري األعزؿ".

برس بموقؼ مشعؿ الذي عبر عنو بوضوح في المؤتمر الرابع لحزب العدالة والتنمية الحاكـ في تركيا لجية 
اإليراني عمى مشعؿ، يعني مف  -انحيازه لمشعب السوري، ورأى الحمدي أف اليجوـ اإلعالمي السوري 

 النظاـ السوري في السابؽ قد سقط. الناحية السياسية، أف شعار المقاومة والممانعة الذي احتمى بو
 0/02/0200قدس برس، 

 
 بدقة وارتكبوا أبشع الجرائم "حرب غزة"خططوا لـ اإلسرائيميونطبيب نرويجي:  60

 ،الطبيب النرويجي د. ايريؾ فوستي ألقىبدعوة مف مؤسسة فمسطيف الدولية ي: ليمى خالد الكرك -عماف 
األوؿ تحدث  أمس، محاضرة أوسموالعاصمة النرويجية  كبر مستشفياتأحد أاختصاصي جراحة القمب في 



 
 
 

 

 

           08ص                                    0639العدد:                3/02/0200 األربعاء التاريخ:

فيو  وأوضحا، والذي قاـ بتأليفو باالشتراؾ مع زميمو د. ماديس غيمبيرت "عيوف غزة"فييا عف كتاب 
 عمى غزة. "إسرائيؿ"مشاىداتيما الشخصية لوقائع حرب 

مالف عمى مدار الساعة مع الكتاب يتضمف خالصة تجربتو وزميمو غيمبيرت المذيف كانا يع إفوقاؿ فوستي 
زمالئيـ الفمسطينييف في مستشفى الشفاء، وكانا الشاىديف الوحيديف مف الغرب عمى الفظائع التي ارتكبت 
ىناؾ، وحرصا فيو عمى نقؿ تجربتيما في أياـ الغزو وشيادتيما عف المرضى الذيف عولجوا وعف العمؿ 

تصريحاتيما  أفوبيف  عواقب الحرب الرىيبة.الطبي الشاؽ والمتطمب في مستشفى في حالة حرب وعف 
 كطبيبيف شغمت الصحافة العالمية.

وكـ أعربا عف دىشتيما لغياب المراسميف األجانب عف ساحة المعركة، وىـ الذيف كانوا يتسابقوف لتغطية 
بمغت حد التعتيـ "أف المؤامرة حينيا  ،بحسب فوستي ،أخبار أي حرب ميما اشتد أوارىا. ولكف يبدو

روي أواليوـ "عالمي، غير أف وحشية الجرائـ فاحت روائحيا حتى زكمت أنوؼ سكاف العالـ بأسره، اإل
  ."عيوف غزة"وزميمي غيميبرت في كتابنا  أناتجربتي 

الذي يقصد بو  اإلرىابلـ تكف كما ادعى االحتالؿ بأنيا حرب عمى  1117وأكد أف الحرب عمى غزة عاـ 
نما كا مخطًطا ليا بدقة لمدة عاميف، وأف الجيش الصييوني كاف يرى  نت حرباً حماس وحزبيا الحاكـ، وا 
الحرب بأنيا كانت أبشع وأسوأ جريمة ترتكب في القرف الحالي، وأنو كاف  ويعمـ كؿ مكاف يياجمو، واصفاً 

  مف المفترض أف تتـ محاكمة قادة وجنود االحتالؿ الذيف شاركوا في ارتكابيا بشكؿ عاجؿ.
 
عاما، ولكني لـ أشاىد مطمقًا مثؿ ىذه اإلصابات مف  21عممت في مناطؽ حروب طيمة لقد "نو إ قاؿو 

 ."قبؿ
 3/02/0200الدستور، عمان، 
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بوقؼ  في قطاع غزةة القدس: طالبت بعثات وممثميات دوؿ االتحاد األوروبي في القدس وراـ اهلل، الحكوم
وقالت: "تعيد بعثات وممثميات دوؿ االتحاد األوروبي في  في قطاع غزة. اإلعداـ أحكاـوتنفيذ  إصدار

الذي يعارض بشدة وتحت كافة الظروؼ استخداـ عقوبة  األوروبيالقدس وراـ اهلل التذكير بموقؼ االتحاد 
 اإلنسانيةيساىـ في تعزيز الكرامة  اإلعداـعقوبة  إلغاءيعتبر أف  األوروبيف االتحاد "أ وأكدت ".اإلعداـ

حيث تفشؿ  إنسانيةقاسية وغير  اإلعداـعقوبة  األوروبي. ويعتبر االتحاد اإلنسافوالتطور التقدمي لحقوؽ 
: "يجب وأضافت ".اإلنسانيةغير مقبوؿ لمكرامة والسالمة  وتمثؿ تجاىالً  اإلجراميفي توفير رادع لمسموؾ 

لمسجناء ويجب أف تتقيد بالوقؼ  إعداـالواقع في غزة أف تمتنع عف القياـ بأي عمميات  األمرعمى سمطات 
بما يتماشى مع التوجو  اإلعداـعقوبة  إلغاءحيف  إلىالذي طبقتو السمطة الفمسطينية  اإلعداـالقائـ لعمميات 

 العالمي".
 3/02/0200، رام اهلل، األيام
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أعاؽ جنود االحتالؿ اإلسرائيمي جولة ألعضاء مف البرلماف األوروبي في البمدة القديمة بالخميؿ،  :الخميؿ
 واحتجزوا عدد مف النشطاء الفمسطينييف الذي رافقوىـ خالؿ الجولة.
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ع المأساوية التي يعيشيا المواطنوف وتعّرؼ الوفد األوروبي، الممثؿ لحركة "أوروبا الحرة" عمى األوضا
الفمسطينيوف في الخميؿ عمى أرض الواقع وسياسات الفصؿ العنصري التي يتعرض ليا الفمسطينيوف في 
البمدة القديمة وشارع الشيداء واالعتداءات والممارسات اليومية اليادفة إلى ترحيؿ السكاف األصمييف مف 

 البمدة  القديمة والعمؿ عمى تيويدىا.
وأكدت عضو االتحاد األوروبي جيؿ ايفانس، رئيسة الوفد، أنيا ستعمؿ في البرلماف األوروبي عمى المطالبة 

واالتحاد األوروبي، "وعقاب إسرائيؿ عمى انتياؾ حقوؽ اإلنساف  "إسرائيؿ"بتعميؽ العمؿ باتفاقية التجارة بيف 
اع التي شاىدتيا في الخميؿ مأساوية وتدؿ وأضافت "أف األوض التي ترتكبيا بشكؿ يومي بحؽ الفمسطينييف".

عمى عدـ عدالة االحتالؿ وبشاعتو ويجب إنياؤىا فوًرا. لقد شاىدنا القميؿ مف الممارسات ضد الفمسطينييف، 
، األطفاؿ يمروف عبر الحواجز كؿ يـو ويتـ تفتيشيـ وىذا أمر ال يطاؽ وغير غير  لكنيـ يواجيونيا كؿ يـو

 ت ىنا قبؿ اثني عشر عاًما وحتى اآلف األمر لـ يتغير بؿ يزداد سوًءا".مقبوؿ استمراره. لقد أتي
 0/02/0200قدس برس، 
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لقػػد سػػبقت دولػػة الكيػػاف الجميػػع فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط لمجػػوء إلػػى التسػػمح النػػووي ىػػذا : خػػاص –المجػػد 
تمثػػؿ فػػي االىتمػػاـ بػػالعمـو التطبيقيػػة، وباألبحػػاث العمميػػة فػػي مجػػاؿ المجػػوء مدروسػػا قبػػؿ قيػػاـ دولػػة الكيػػاف، و 

الػػذرة، وقػػد اسػػتفادت دولػػة الكيػػاف مػػف المسػػاعدات الماليػػة المقدمػػة مػػف طػػرؼ الػػدوؿ الغربيػػة الحميفػػة بػػوازع رد 
ة ىػذا االعتبار لمييود بعد تداوؿ حادثة إحراقيـ في أفراف الغاز بألمانيا، وواجب ىذه الدوؿ القويػة ىػو مسػاعد

 المولود الجديد في الخريطة العربية ليكوف وطنا قوميا لمييود.
إف السباؽ نحو التسمح في المنطقة فرضو الصراع العربي الصييوني ، فقد كاف المجوء إليو مبكرا مف طػرؼ 

 دولة الكياف بيدؼ خمؽ نوع مف الردع مف أجؿ البقاء. 
خي ومدى ارتباطو بمساعدات الدوؿ الغربيػة التػي سػاىمت وسيتـ تناوؿ ىذا البرنامج مف خالؿ تسمسمو التاري

 بشكؿ كبير في تأسيس المنشرت النووية الصييونية.
إف الػردود التػػي أعقبػػت قيػػاـ الكيػػاف الصػييوني، والسػػخط العػػاـر الػػذي عػػـ الػرأي العربػػي، كانػػت متوقعػػة، ممػػا 

ع مػف الػردع المتصػاص الغضػب فػي يبرر المجوء المبكػر واإلعػداد القبمػي لمبرنػامج النػووي مػف أجػؿ خمػؽ نػو 
 األراضي العربية:

تحقيؽ ما يصػبوف إليػو. فحسػب الميندسػاف جػيمس  0817فكاف مف قرارات المؤتمر الصييوني العالمي عاـ 
سػػػيموف الفرنسػػػي ويعقػػػوب شػػػبؽ األلمػػػاني يجػػػب إقامػػػة مؤسسػػػة عمميػػػة خاصػػػة لتعمػػػيـ التخطػػػيط المينػػػي فػػػي 

التكنولوجيػػػا العبريػػػة خػػػالؿ فتػػػرة رئاسػػػة إيمػػػنج تسػػػموموكابميني  افتتحػػػت كميػػػة 0813. وفػػػي عػػػاـ 00/3/0801
( وقػػػػػد ازداد ىػػػػػذا العػػػػػدد إلػػػػػى أف وصػػػػػؿ إلػػػػػى خمػػػػػس جامعػػػػػات رئيسػػػػػية ومعيػػػػػديف كبريػػػػػريف 0820-0841)

 لمتكنولوجيا والبحوث باإلضافة إلى معاىد التعميـ العالي.
بحيفػػا، بمعنػػى أف دولػػة الكيػػاف  0830وقػػد توالػػت اإلنجػػازات فػػي ىػػذا المضػػمار إذ أنشػػئ معيػػد وايزمػػاف سػػنة 

خططػػػػت لمبنػػػػى التحتيػػػػة لبرنامجيػػػػا النػػػػووي بحكمػػػػة. بعػػػػد ذلػػػػؾ أسسػػػػت المفػػػػاعالت عػػػػف طريػػػػؽ المسػػػػاعدات 
األجنبية، ومف جية أخرى استفادت مف المعطيات الطبيعيػة المتمثمػة فػي التنقيػب المبكػر عمػى اليورانيػـو فػي 

يونية التػي توجػػد تحػت مراقبػة مباشػػرة مػف طػػرؼ وزارة صػحراء النقػب تحػػت إشػراؼ لجنػػة الطاقػة الذريػة الصػػي
 الدفاع الصييونية.
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 المساعدات األجنبية لبناء المفاعالت النووية:
 أ( المساعدة الفرنسية:

رغبػة فرنسػا فػي حصػوؿ دولػة الكيػاف عمػى أسػػمحة نوويػة إلرىػاب مصػر وبالتػالي وقػؼ إمػدادات جمػاؿ عبػػد  
دة مػف تكنولوجيػا الكمبيػوتر لتسػتخدميا فرنسػا فػي أبحاثيػا النوويػة، ىػذه الناصر لمثوار الجزائػرييف، ثػـ االسػتفا

المعمومات حصمت عمييا دولة الكياف ضمف سمسمة المساعدات األمريكية ليا. وقد أشارت العديد مػف الكتػب 
مثؿ تحالؼ ضمني بيف دولة الكياف وفرنسا مف حرب السويس إلػى حػرب األيػاـ السػتة، بينمػا التعػاوف الػذري 

 نيما وصؿ إلى ذروتو في الستينات.بي
عمى مصر إال خير دليؿ عمى العالقة الوثيقة بيف الطرفيف، وتجسدت المساعدة الفرنسػية  0845وما عدواف 

 في بناء مفاعؿ ديمونا.
 مفاعل ديمونا:

 عمؿ عمى تدشينو "بف غريوف" وأحاط بناءه بسرية تامة وأشاع أنو معمؿ لمنسيج فقط، وقد أثار انكشاؼ سػر
المبنى موجة مف االحتجاج لدى أوساط المعارضة بصورة جماعية، لما يشكؿ ىذا العمؿ مف خمفيات وخيمة 

 عمى الصراع العربي الصييوني في المنطقة.
ويعتبر بناء المفاعؿ خطوة ىامة في برنػامج دولػة الكيػاف النػووي ويقػع فػي منتصػؼ الطريػؽ الصػحراوي بػيف 

" الموجػودة  بئر "السػبع" و"سػدوـ". وتػـ اختيػار ىػذا المكػاف إلقامػة المفاعػؿ لقربػو مػف المػواد األوليػة "اليورانيػـو
 15مميػػػوف دوالر، وطاقتػػػو "تصػػػؿ إلػػػى  021فػػي صػػػحراء النقػػػب. وقػػػد قػػدرت تكػػػاليؼ بنػػػاء المفاعػػػؿ بحػػوالي 

ؿ تزوده الواليات المتحدة األمريكيػة وىػو مفاعػ 124% مف اليورانيـو 81ميغاواط يعمؿ باليورانيـو المخصب 
 منتج لمبموتنيـو الذي يعتبر العنصر األساسي إلنتاج القنبمة الذرية االنشطارية.

 ب( المساعدة األمريكية:
لعبػػػت الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة دورا كبيػػػرًا فػػػي مجػػػاؿ األسػػػمحة النوويػػػة وطػػػرؽ امتالكيػػػا مػػػف طػػػرؼ دولػػػة 

 تـ بناء أوؿ مفاعؿ ذري بمساىمة أمريكية . 0843الكياف. ففي سنة 
 مفاعل ريشون ليزيون

ساىمت في إنشائو شركة إ.ـ.ؼ وتومكس األمريكية بوضع التصاميـ الالزمة ليػذا المفاعػؿ المعػروؼ باسػـ  
حراري غيػر متجػانس وتبمػس طاقتػو اإلجماليػة ثمانيػة ماليػيف واط حػراري، واسػتخدـ فػي أىػداؼ سػممية تخػص 

نيػاور الػذرة مػف أجػؿ السػالـ، أرسػمت دولػة الكيػاف مياديف الطب والزراعة وتنقية المياه. وفي إطػار مشػروع از 
بعثات طالبية إلى الجامعػات األمريكيػة مػف أجػؿ تػدريبيـ فػي مراكػز األبحػاث النوويػة "التابعػة لوكالػة الطاقػة 

 في مختبر أرغوف القومي وفي "أوؾ ريدج". USAECالذرية األمريكية 
 مفاعل ناحال سوريك:

ميغػاواط وىػو  4عمػى بنػاء مفاعػؿ ذري لدولػة الكيػاف قوتػو  0844يكيػة عػاـ لقد وافقت الواليات المتحدة األمر 
مػػف النػػوع الػػذي يسػػتخدـ المػػاء الخفيػػؼ أو طػػراز بركػػة السػػباحة. وقػػد أثيػػر جػػدؿ حػػوؿ مفاعػػؿ سػػوريؾ، ىػػؿ 

 ، أـ ألىداؼ سممية. 0845إنشاؤه كاف ألىداؼ إستراتيجية، ال سيما قبيؿ حرب السويس 
ية إنتاج السالح الذري مف طرؼ ىذا المفاعؿ. لكف الذي يحوؿ دوف تحقيؽ ذلؾ وقد أوضح بيتر براي إمكان

ىو قمػة اليورانيػوـ المخصػب بػؿ لوجػود اتفػاؽ بػيف دولػة الكيػاف والواليػات المتحػدة األمريكيػة حػوؿ عػدـ إنتػاج 
ؼ ىػػػذا المفاعػػػؿ لمقنابػػػؿ النوويػػػة بمقتضػػػى اتفػػػاؽ اإلنشػػػاء ووضػػػع المفاعػػػؿ تحػػػت المراقبػػػة األوليػػػة مػػػف طػػػر 
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USAEC  ثػػػـ وكالػػػة الطاقػػػة الذريػػػة كمرحمػػػة ثانيػػػة، وىػػػذا لػػػـ يحػػػدث حتػػػى أف دولػػػة الكيػػػاف رفضػػػت المراقبػػػة
 األمريكية لممفاعؿ.

وقد توالت المساعدات األمريكية، وتجمػت كػذلؾ فػي إلغػاء عمػؿ لجنة"فمويػد كالػد" التػي كانػت تتػولى منػذ عػاـ 
ة الكيػاف كانػت واضػحة وىػو جعػؿ مفاعػؿ ديمونػا التفتيش عمػى مفاعػؿ ديمونػا، ممػا يؤكػد أف نيػة دولػ 0851

 ألىداؼ إستراتيجية.
 ج( التعاون مع جنوب إفريقيا:

تعاونػػت الػػدولتاف فػػي اإلعػػداد  0866العالقػػات التػػي جمعػػت الطػػرفيف كانػػت بمثابػػة تبػػادؿ مصػػالح ففػػي عػػاـ 
 لتفجير نووي في صحراء كمياري.

االتيامػات الموجيػة إلييػا مػف طػرؼ دوؿ الشػرؽ األوسػط وقد توالت سمسمة التعاوف النووي بيف الدولتيف رغػـ 
 أو عف طريؽ ما صرحت بو بعض الدوؿ الكبرى.

ضػوءا مميػزا كػاف  VELOتكررت المحاولة وتمت بالفعؿ والتقط القمػر الصػناعي األمريكػي  0868في عاـ 
 بمثابة تفجير نووي في المحيط اليادي".

أكتػػوبر أف تػػؿ الربيع)تػػؿ أبيػػب( تسػػاعد  15مريكيػػة فػػي التمفزيونيػػة األ NBC"نقمػػت شػػبكة  0878وفػػى عػػاـ 
 كيمومتر في مقابؿ مدىا باليورانيوـ". 0341بريتوريا في إنتاج صواريخ نووية يصؿ مداىا إلى 

 د( التعاون مع دول أخرى:
رغـ قمة المصادر حوؿ عالقة دولة الكياف بدوؿ أخرى في إطػار التعػاوف النػووي، ويمكػف التػذكير بػأف ىنػاؾ 

 .0865ادر التعاوف بيف دولة الكياف وتايواف التي كانت تتجو نحو القنبمة الذرية عاـ بو 
أف دولػػػة الكيػػػاف وتػػػايواف  0865وقػػػد ورد فػػػي دراسػػػة وكالػػػة اسػػػتخبارات الػػػدفاع األمريكيػػػة التػػػي أجريػػػت عػػػاـ 

 يعمالف سوية عمى تطوير صاروخ قادر عمى حمؿ رؤوس نووية".
 الكيان قوة نووية في زمن قياسي: الظروف التي ساىمت في جعل دولة

طبيعيػػػا، كانػػػت صػػػحراء النقػػػب مصػػػدرا ميمػػػا لموقػػػود النػػػووي، إذ "تحتػػػوي عمػػػى احتيػػػاطي معػػػروؼ مػػػف  -0
 طف". 140111اليورانيـو يقدر بػ

الخبرة العممية موجودة ومدعمة مف طرؼ أطر خارجية وداخميػة، وىػي المعاىػد والجامعػات المتخصصػة  -1
 ذ يوجد معيد "وايزماف"،"مجمس البحوث الوطني"، و"معيد التخينوف"، في العمـو الذرية، إ

الدعـ المادي فتحصؿ عميو مف الدوؿ الحميفة وعمى رأسػيا الواليػات المتحػدة األمريكيػة، وكػذا مسػاىمات  -2
 ييود العالـ. 

 0/02/0200، المجد االمني
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ث مفاجػػأة مػػف العيػػار الثقيػػؿ، فػػإف خالػػد مشػػعؿ لػػف يترشػػح لرئاسػػة المكتػػب السياسػػي لحمػػاس فػػي إذا لػػـ تحػػد
االنتخابػػػات الداخميػػػة التػػػي سػػػتكتمؿ خػػػالؿ األسػػػابيع القادمػػػة، األمػػػر الػػػذي أعػػػاد تأكيػػػده مجػػػددا خػػػالؿ األيػػػاـ 

تكفيػو خطيئػة لـ نرحب بيػذه الخطػوة مػف قبػؿ، لػيس ألف مشػعؿ رجػؿ اسػتثنائي ال يشػؽ لػو غبػار ) الماضية.
، حتػػى لػػو قيػػؿ إنيػػا كانػػت نتػػاج قػػرار شػػوري(، بػػؿ العتبػػارات أخػػرى، 1115المشػػاركة فػػي انتخابػػات أوسػػمو 

 السيما أف الحركات الثورية المطاردة ليست كالدوؿ ال بد ليا مف تداوؿ عمى السمطة كؿ أربع سنوات.
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يػا الرجػؿ خػالؿ عقػد ونصػؼ )إلػى جانػب رغـ أخطائو والمالحظات عميو، إال أف الخبرة والكاريزما التػي راكم
خمقػػو الرفيػػع ودينػػو ونظافػػة يػػده( تعػػد ضػػرورية لحمػػاس خػػالؿ المرحمػػة المقبمػػة، ولػػيس مػػف السػػيؿ تعويضػػيا 
ف بقي السؤاؿ قائما بشأف قدرتو، فضال عف خمفو، عمى تصحيح البوصمة المضطربة لمحركػة  بنفس القدر، وا 

 تح، فضال عف تصحيح مسار القضية برمتيا.وميميا إلى تكرار الكثير مف أخطاء حركة ف
ال لكػػػاف العػػػدو عبثيػػػا حػػػيف يقػػػتميـ أو  لػػػيس صػػػحيحا ابتػػػداًء أف الحركػػػات ال تخسػػػر بغيػػػاب قادتيػػػا الكبػػػار، وا 
يعػػػتقميـ، وىػػػو الػػػذي دأب فػػػي الحالػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى إعػػػادة تشػػػكيؿ ىرميػػػة القيػػػادة فػػػي الفصػػػائؿ بحسػػػب 

 مصمحتو مف خالؿ االغتياؿ واالعتقاؿ.
لقػػد تكبػػدت حمػػاس خسػػارة فادحػػة باغتيػػاؿ قادتيػػا الكبػػار، أعنػػي الشػػيخ ياسػػيف، الرنتيسػػي، جمػػاؿ منصػػػور، 
إبراىيـ المقادمة، صػالح شػحادة، إسػماعيؿ أبػو شػنب، فضػال عػف قػادة العمػؿ العسػكري. وفػي ظنػي لػو بقػي 

ت، كمػا ىػو حػاؿ وما بعدىا مػف خطػاب وخطػوا 1115ىؤالء لما كاف لمحركة أف تتورط في انتخابات أوسمو 
 الحسـ العسكري الذي حشر الحركة في القطاع وترؾ بقية فمسطيف وقضيتيا لجماعة أوسمو ودايتوف.

مف المؤكد أف توفر القادة الكبار في تػاريخ الحركػات السياسػية والثوريػة لػيس أمػرا سػيال، بػؿ حتػى فػي تػاريخ 
، مقابؿ إمكاناتو القيادية الفذة لـ يكف مف الشعوب، وفي ظني أف رجال بإمكانات الشيخ أحمد ياسيف الجسدية

 السيؿ تعويضو، ومف بعده القائد العظيـ عبد العزيز الرنتيسي.
تمكف مف قيادة الحركػة فػي ظػروؼ صػعبة، ولػوال أىميتػو لمػا اتخػذ نتنيػاىو قػرارا  -رغـ أخطائو-خالد مشعؿ 
 القيادة الصييونية. ، وقد قمنا إف قرارات بيذا الوزف ال تؤخذ عبثا في86باغتيالو عاـ 

خالؿ السنوات األخيرة تعرض مشعؿ لضغوط صػعبة مػف طػرؼ بعػض القػادة فػي قطػاع غػزة الػذيف اسػتخؼ 
قػد تحولػت  78بعضيـ بعمػوـ قيػادة الخػارج ودورىػا، فػي تجاىػؿ لحقيقػة أف اإلدارة الحقيقيػة لمحركػة منػذ عػاـ 

 تي طالت قيادات الحركة في الداخؿ.إلى الخارج عمى معظـ األصعدة، وذلؾ بعد موجة االعتقاالت ال
عادت قيادة الداخؿ إلى فاعميتيا بعػد خػروج الشػيخ أحمػد ياسػيف مػف السػجف إثػر محاولػة اغتيػاؿ مشػعؿ عػاـ 

، مع بقاء الخارج شرياف الحياة المالي والسياسي واإلعالمي وجزءا مػف العسػكري لمحركػة، بخاصػة خػالؿ 86
 .1111مبر/أيموؿ عاـ انتفاضة األقصى التي اندلعت نياية سبت

تغيػر الوضػع، حيػث بػدأ القطػاع يأخػذ مكانػة متميػزة فػي  1114بعد خروج االحتالؿ مف قطاع غزة في العاـ 
ظػػؿ وضػػع بػػائس لمحركػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة بسػػبب الضػػربات اليائمػػة التػػي تعرضػػت ليػػا مػػف السػػمطة ومػػف 

يػؿ مػف أروع الشػيداء وأعظػـ األبطػاؿ االحتالؿ، وبالطبع بعد عطاء تاريخي يسػتحؽ الفخػر عمػاده سػرب طو 
 الذيف ال زاؿ عدد كبير منيـ في األسر.

ليغػػدو فػػرع  1116وبعػػدىا تشػػكيؿ الحكومػػة، وصػػوال إلػػى الحسػػـ العسػػكري منتصػػؼ  1115جػػاءت انتخابػػات 
الحركػػة فػػي القطػػاع ىػػو األقػػوى، ولينسػػحب ذلػػؾ عمػػى مواقػػؼ القيػػادة السياسػػية فيػػو، والتػػي بػػدأ بعػػض رموزىػػا 

بأحقيتيـ في قيادة الحركة، ومػف ضػمنيا رئاسػة المكتػب السياسػي. ولمحػؽ، فقػد تحولػت الحركػة منػذ يشعروف 
 الحسـ العسكري إلى خمية إلدارة قطاع غزة وتوفير متطمبات عيشو وصموده أكثر مف أي شيء آخر.

، ألف تػاريخ تمؾ ىي الخمفية التي دفعت مشعؿ إلى اتخاذ قرار التنحي، وليس مجرد تكريس التداوؿ كمػا قيػؿ
الحركات الثورية ال يقرُّ بذلؾ، وما ورثتو حماس عمى ىذا الصػعيد ىػو جػزء مػف تػراث اإلخػواف قبػؿ الخػوض 
فػػػي معمعػػػة النضػػػاؿ الحقيقػػػي الػػػذي ال يتػػػرؾ فرصػػػة لتػػػرؼ االنتخابػػػات، ومػػػا يترتػػػب عمييػػػا مػػػف تناقضػػػات 

)فشػػؿ إجػػراء انتخابػػات وكولسػػات وصػػراعات كػػؿ أربػػع سػػنوات فػػي تنظػػيـ مقػػاـو ومالحػػؽ عمػػى كػػؿ صػػعيد 
 الحركة في الضفة دليؿ عمى ذلؾ(.
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لنػدع ذلػؾ كمػو، فقػد قػرر الرجػؿ االسػتقالة، وكػػاف يمكػف أف يمػوت طبيعيػا أو يجػري اغتيالػو. ومػا يعنينػػا اآلف 
 ىو الوضع التالي.

يػر مف المؤكد أف الحركة ستخطئ خطأ فادحػا إف ىػي نقمػت القيػادة إلػى قطػاع غػزة، واألسػوأ أف ينطػوي التفك
فػػي ذلػػؾ عمػػى النظػػر الضػػمني إلػػى القطػػاع بوصػػفو دولػػة جػػوار مسػػتقرة، تمامػػا كمػػا ىػػو حػػاؿ سػػوريا واألردف 
ذا صحَّ ذلؾ فسيكوف قد خرج مف منظومة الصراع، مما يعني أف نقؿ القيػادة إليػو سػيجعميا رىينػة  ومصر، وا 

يػػر كثيػػرا ألنػػو سػػيكوف محكومػػا لمصػػالحو وحسػػاباتو كدولػػة )نقػػؿ القائػػد مػػف القطػػاع لإلقامػػة فػػي الخػػارج لػػف يغ
 لذات اليواجس(.

أمػػػا إذا بقػػػي القطػػػاع عنػػػواف مقاومػػػة لالحػػػتالؿ كمػػػا نتوقػػػع، فػػػإف ذلػػػؾ يعنػػػي عبثيػػػة وضػػػع القيػػػادة رىينػػػة بيػػػد 
االحتالؿ يقتميا وقت يشاء، الميـ إال إذا نزلت تماما تحت األرض مثؿ القيادة العسكرية، ولو دخػؿ االحػتالؿ 

بمعنى الدخوؿ والبقاء( فسيكوف األمر أكثر صعوبة حتى عمى القيػادة العسػكرية كمػا )وىو ال يفكر في ذلؾ، 
 .1111في تجربة الضفة بعد عممية السور الواقي ربيع العاـ 

% مػف فمسػطينيي الػداخؿ 04% فقػط مػف مسػاحة فمسػطيف التاريخيػة، ويػؤوي 004فػي األصػؿ يشػكؿ القطػاع 
تبعػػا -مػػف أرض "إسػػرائيؿ" )ييػػودا والسػػامرة(، وال يمكػػف لػػو  والشػػتات، فضػػال عػػف أف الصػػياينة ال يعتبرونػػو

أف يكوف مقر القيادة ألي فصيؿ، مع أف القائد قد يكوف أصال مف القطاع  -لذلؾ ولكؿ العوامؿ اآلنفة الذكر
 كما كاف حاؿ موسى أبو مرزوؽ سابقا أو عرفات في فتح أو رمضاف شمح في الجياد.

القطاع، أو كياف أو دولة أو دويمة، سميا ما شئت، وخػرج القائػد منيػا  ولو لـ تكف ىناؾ سمطة حمساوية في
 أو مف الضفة لإلقامة في الخارج، لما كانت ىناؾ مشكمة عمى اإلطالؽ.

ثمػػػة مسػػػألة بالغػػػة األىميػػػة، بػػػؿ لعميػػػا األىػػػـ فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ، تتمثػػػؿ فػػػي رمزيػػػة الشػػػتات بالنسػػػبة لمقضػػػية 
الشعب الفمسطيني. ولذلؾ فإف تيميشو ليس أمػرا عاديػا بػأي حػاؿ، الفمسطينية، والذي يشكؿ أكثر مف نصؼ 

وقػػد حػػدث ىػػذا مػػع حركػػة فػػتح حػػيف عػػادت قيادتيػػا إلػػى الػػداخؿ فػػي إطػػار اتفػػاؽ أوسػػمو، لكػػف جانػػب التشػػابو 
التالي مع ما جرى لحركػة فػتح ىػو األكثػر خطػورة، إذ إف السػمطة التػي نتجػت عػف اتفػاؽ أوسػمو مػا لبثػت أف 

منظمة التحرير، فضال عف تيميشيا لمشتات، بؿ وقبوليا العممي بشطب قضيتو في سػياؽ أكمت حركة فتح و 
 تسوية نيائية بذلت مف أجميا تنازالت مخزية دوف جدوى، كما أكدت وثائؽ التفاوض.

اليػػػػـو يمكػػػػف لمكيػػػػاف القػػػػائـ فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة أف يأكػػػػؿ حركػػػػة حمػػػػاس أيضػػػػا، ويضػػػػع سياسػػػػاتيا رىنػػػػا لواقعػػػػو 
ف  ومصالحو، وليس عموـ مصمحة القضية التي تعيش متاىػة تاريخيػة بوجػود كيػانيف ال يقاومػاف االحػتالؿ وا 

 اختمؼ خطاب أحدىما ومواقفو السياسية عف اآلخر.
نمػػا مػػف أجػػؿ تحريػػػر  ولعػػؿ مػػف المفيػػد التػػذكير ىنػػا بػػػأف حمػػاس لػػـ تتأسػػس مػػف أجػػؿ تحريػػػر قطػػاع غػػزة، وا 

 فمسطيف، كؿ فمسطيف.
بقػى قيػادة حمػاس فػي الخػارج تأكيػدا عمػى قضػية الشػتات مػف جيػة )أكثػر مف ىنا، فإف الوضع الطبيعي أف ت

قادتيػػا الجئػػوف بمػػف فػػييـ قػػادة القطػػاع(، وخروجػػا مػػف أسػػر الضػػغوط وسػػيولة االسػػتيداؼ التػػي تترتػػب عمػػى 
وجودىا في الداخؿ، واألىـ حتى يتسنى التعامؿ مػع وضػع القطػاع كجػزء مػف القضػية، ولػيس ككيػاف مسػتقؿ 

 سياسات إشكالية مف أجؿ الحفاظ عميو. يفرض عمى الحركة
كؿ ذلؾ يدركو قادة الحركة، وفي مقدمتيـ القيادة العسكرية التي ال تزاؿ رغـ التضحيات اليائمة قابضػة عمػى 
الزنػاد وتعػزز قػدراتيا بإصػػرار يثيػر اإلعجػاب تمييػدا لمرحمػػة تراىػا قادمػة؛ مرحمػة لػػف يكػوف مػف بػيف خياراتيػػا 

لصػػراع كمػػا خطػػط شػػاروف حػػيف قػػرر االنسػػحاب منػػو، وكمػػا يريػػد الصػػياينة عبػػر إخػػراج القطػػاع مػػف دائػػرة ا
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تكريس فصمو عف الضفة ورميو في حضف مصر لكي يتخمصوا مف األعباء التي تترتب عمييـ كقوة احػتالؿ 
 )كانوا عمى استعداد لضمو إلى مصر منذ عقود(.

بوصػمة إذا اختمػت وذىبػت نحػو مسػارات ال القيادة )العسكرية( لحماس سيكوف ليا دورىا الدائـ في تصحيح ال
تأخذ في االعتبار مصمحة القضية برمتيا، وىي قضية لػـ تغػادر مربعيػا األوؿ ممػثال فػي اسػتمرار االحػتالؿ 
لكامؿ فمسطيف، ومف ضمنيا القطاع الذي ال يمكف اعتباره محررا بينما يتحكـ المحتموف بسمائو وبحره وجػزء 

 مف أرضو )الشريط الحدودي(.
نتحدث عف األسماء البديمة، ألف ما يعنينا ىي دالالت المسػألة محػؿ النقػاش، ومػا تطرحػو مػف إشػكاالت.  لـ

إذ إف بوصمتنا ىي قضية فمسطيف قبؿ أي شيء )بما في ذلؾ حماس التي نحب(، وىػي قضػية نػرى أف مػف 
سػػي )كمػػا حصػػؿ مصػػمحتيا بقػػاء حمػػاس رايػػة مرفوعػػة لممقاومػػة والصػػمود دوف تغييػػر؛ ال فػػي الخطػػاب السيا

ف لػـ يقترفػوا جريمػة االعتػراؼ(، وال فػي البرنػامج العممػي وعنوانػو المقاومػة، ال سػيما  خالؿ األعػواـ األخيػرة وا 
 بعد اآلفاؽ التي فتحيا ربيع العرب.

مػػف مصػػمحة القضػػية بقػػاء الحركػػة كػػذلؾ، بصػػرؼ النظػػر عػػف أسػػماء قادتيػػا، ففػػي حركػػات المقاومػػة الثوريػػة 
ولة وتضحية ومغـر كبير قبؿ أف تكوف مكسبا يتشاجر الناس عميو. وفؽ اهلل قػادة حمػاس الشريفة؛ القيادة بط

 وكوادرىا لما فيو خير القضية؛ وخير األمة المستيدفة بالمشروع الصييوني أيضا.
 0/02/0200، الجزيرة نت، الدوحة
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 عريب الرنتاوي
، بمصػػػير المعركػػػة عمػػػى  رئاسػػػة حركػػػة حمػػػاس...نحف نعػػػرؼ اآلف، بػػػؿ ومنػػػذ بدايػػػة العػػػاـ مػػػف المبكػػػر الجػػػـز

” البػػراد“الحػػالي، بػػأف خالػػد مشػػعؿ ال ينػػوي الترشػػح لواليػػة جديػػدة...غير أف الممػػؼ قػػد طُػػوِي، أو وضػػع فػػي 
بعػض الوقػػت، قبػػؿ أف يعػود ليسػػخف مػػف جديػد...األمر الػػذي يثيػػر جممػة مػػف األسػػئمة حػوؿ المسػػتجدات التػػي 

 ة مرة أخرى.قادت إلى بعث المسأل
والرغبػة فػي تكػريس مبػػدأ ” تقػديـ النمػوذج“حريصػًا عمػى وضػع المسػػألة فػي سػياؽ ” أبػو الوليػد“فػي البػدء، بػدا 

فسػػاح المجػػاؿ لقيػػادات إخػػرى مػػف الحركػػة لتقػػدـ الصػػفوؼ ”الربيػػع العربػػي“التػػداوؿ عمػػى القيػػادة فػػي زمػػف  ، وا 
 وتقديـ أفكار إبداعية، تساعد في النيوض بأداء الحركة.

ف مػػا تسػػرب مػػف معمومػػات خػػالؿ األشػػير الماضػػية، ظيػػر جوانػػب أخػػرى لممسػػألة...تتعمؽ أساسػػًا بوجػػود لكػػ
غػػزة ومكتبيػػا السياسػػي فػػي الخارج...تػػدور أواًل عمػػى السػػمطة والصػػالحيات  \بػػيف حمػػاس ” تيػػارات”خالفػػات و

س المتحمسػػيف ليػػا والقػػرار، وتتعمػػؽ ثانيػػًا بجيػػود المصػػالحة الوطنيػػة التػػي كػػاف مشػػعؿ، مػػف أبػػرز قػػادة حمػػا
 والذائديف عنيا.

سمسػػمة مػػف التطػػورات وقعػػت خػػالؿ ىػػذه الفتػػرة، جعمػػت أىػػؿ غػػزة مػػف حمػػاس، يفكػػروف بطريقػػة مختمفة...لقػػد 
خرجوا ابتداًء مف دائرة الحصار التي فرضيا عمييـ نظاـ الرئيس حسػني مبارؾ...ىػذا الحصػار لػـ يعػد قائمػًا 

ف ظػػػؿ مسػػػتمرًا عمػػػى قطػػػاع غزة. ..قػػػادة حمػػػاس، ضػػػيوؼ مكرمػػػوف عمػػػى القيػػػادة اإلخوانيػػػة عمػػػى حمػػػاس، وا 
الجديدة لمصر...إذف لقد سػقطت أولػى الموانػع التػي كانػت تحػوؿ دوف اختيػار المكتػب السياسػي ورئيسػو مػف 
داخؿ القطاع...لمجميع اآلف حريػة الحركػة، لػـ يعػد األمػر ميػزة لقػادة الخارج...إسػماعيؿ ىنيػة محمػود الزىػار 

 ف اآلفاؽ مف دوف حظر أو حذر.وعشرات غيرىـ، يجوبو 
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ثاني ىذه التطورات، يتصؿ بانتقاؿ قنػاة الػدعـ اإليرانػي لحمػاس، مػف الخػارج الػذي يمثمػو رمزيػًا خالػد مشػعؿ، 
إلى الداخؿ في غزة، اسماعيؿ ىنية ومحمػود الزىػار زاروا طيػراف أكثػر مػف مػرة، وعػادوا منيػا بقميػؿ أو كثيػر 

ح قناتػػو الوحيػػدة المعتمػػدة، يمتمػػؾ السػػطوة والسػػمطة، وىػػذا عامػػؿ ثػػاٍف مػػف الػػدعـ...ومف يممػػؾ المػػاؿ، أو يصػػب
شػػجع تيػػار غػػزة عمػػى الخػػروج مػػف قمقػػـ العػػزؿ والحصػػار، والمطالبػػة بػػأدوار أكبػػر، تميػػؽ بتضػػيحاتيـ...وما 
ينطبػػؽ عمػػى التعامػػؿ اإليرانػػي المباشػػر مػػع حمػػاس فػػي غػػزة، ينطبػػؽ أيضػػَا عمػػى مصػػر الجديػػدة وقطػػر، ولقػػد 

خوانػو أثارت الدولت اف حفيظػة السػمطة واحتجاجيػا المعمػف عمػى ذلػؾ، وال نػدري بالضػبط، كيػؼ نظػر مشػعؿ وا 
 لممسألة مف الخارج.

ثالػػث ىػػذه التطػػورات، أف مشػػعؿ ذىػػب بعيػػدًا فػػي مشػػوار المصػػالحة، وبمػػس بػػو األمػػر حػػد االقتػػراب كثيػػرًا مػػف 
اعترضػػت طريػػؽ المصػػالحة...ىذا  برنػػامج منظمػػة التحريػػر، األمػػر الػػذي أزاح واحػػدة مػػف أىػػـ العراقيػػؿ التػػي

األمر ال يروؽ ألىؿ القطاع مف قػادة حماس..أولويػات ىػؤالء تبػدو مختمفػة...ىـ منشػغموف فػي تثبيػت دعػائـ 
القطاع...ىنػػا حػػدثت القطيعػػة وىنػػا وقػػع اإلفتراؽ...اعتراضػػيـ ” خػػـر إبػػرة“حكميـ...ىػػـ ينظػػروف لمعػػالـ مػػف 

 مجيا، ىذه مالحظة جديرة باإلىتماـ والتوقؼ مميًا.الرئيس عمى المصالحة بذاتياو ليس عمى برنا
وغيرىا مف عواصـ اإلقميـ، السػيد ” الربيع العربي“رابع ىذه التطورات، تمؾ الحفاوة التي استقبمت بيا عواصـ 

 اسماعيؿ ىنية.
يزتػو بيف مشعؿ وىنية، يقؼ الدكتور موسى أبو مرزوؽ، محتفظًا بالمسػافة ذاتيػا بػيف الػرجميف )التيػاريف(، وم

أنػػو ابػػف القطػػػاع المقػػيـ فػػي الخػػػارج، وفػػي القػػاىرة، العاصػػػمة الدائمػػة لإلخػػواف المسػػػمميف العػػرب، ولػػيس فػػػي 
 الدوحة، عاصمتيـ المؤقتة.

لمتراجع عف قػرار التنحػي، ىػو الػذي يعطػؿ فرصػو ” شرط اإلجماع والتوافؽ“في ظني إف إصرار مشعؿ عمى 
في سبيؿ التجديػد، وخػوض معركتػو حتػى النيايػة، ” القتاؿ“ؿ قرر في التجديد لنفسو لوالية ثانية...لو أف الرج

قميميػة، ال ” بعػض حمػاس“لكاف لػو مػا أراد...وىػو فػي حالػة كيػذه، سػيجد الػدعـ واإلسػناد مػف  وقػوى عربيػة وا 
تريػػػػد لػػػػو أف يغػػػػادر موقعػػػػو...لكف مشػػػػعؿ يصػػػػر عمػػػػى التنحػػػػي بكرامػػػػة أو العػػػػودة عمػػػػى جنػػػػاحي اإلجمػػػػاع 

 سيحظى بالخيار األوؿ، بعد أف جعمت مستجدات غزة الخيار الثاني متعذرًا.والتوافؽ...وأحسب أنو 
قرار حماس النيائي بيذا الصدد، بيد حماس ومؤتمرىػا المنتظر...بيػد أنػو لػيس قػرار حمػاس وحػدىا...وىناؾ 
أشخاص ثالثة ليا كممة ودالة عمى الحركػة: المرشػد بػديع والشػيخ حمػد ورئػيس الحكومػة التركيػة رجػب طيػب 

دوغػػػاف...ىؤالء الثالثػػػة اسػػػتقبموا خبػػػر تنحػػػي مشػػػعؿ مبكػػػرًا بكثيػػػر مػػػف الػػػتحفظ والػػػرفض...ال أدري إف ظػػػؿ أر 
الحػػاؿ عمػػى حالػػو اليػػوـ، ومػػا إذا كانػػت الميػػاه الغزيػػرة التػػي جػػرت فػػي أنيػػار المنطقػػة، قػػد جرفػػت معيػػا ىػػذه 

 التحفظات أـ أنيا ما زالت عمى حاليا؟!.
 3/02/0200، الدستور، عم ان
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 داف مرغميت
عمػػى لسػػاف افيغػػدور ليبرمػػاف نعػػت دقيػػؽ ألبػػو مػػازف. فػػرئيس السػػمطة الفمسػػطينية رافػػض دائػػـ لمسػػالـ. وىػػو 
رافػض سػػالـ خطيػػر ايضػػا ألنػػو يسػػمؾ سػػموكا دمثػػا ويػػرفض عمنػػا االرىػػاب الفمسػػطيني ويوقػػع فػػي شػػرؾ عسػػمو 

 د فيؤمنوف بأنو متجو الى تسوية سياسية.كثيريف وأخيارا في الغرب وفي البال
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( فػي المحظػة التػي عبػر 1111وال ييميـ اف أبو مازف حرض ياسػر عرفػات عمػى تػرؾ مػؤتمر كامػب ديفيػد )
فييا اىود بػاراؾ عػف اسػتعداد لمتباحػث فػي تقسػيـ القػدس، والذ ىػو بػالفرار مػف القػدس الػى راـ اهلل حينمػا رأى 

 (.1118لو لمفمسطينييف )مبمس إفراط اىود اولمرت في تناز 
ويػػأتي كػػؿ يػػـو معػػو ببرىػػاف جديػػد. ففػػي لقػػاء تػػـ مػػؤخرا بػػيف أبػػو مػػازف وييػػود منػػافقيف مػػف الواليػػات المتحػػدة، 
ضػػػغط خبيػػػر القػػػانوف المعػػػروؼ ايػػػالف دارشػػػوفيتس عمػػػى أبػػػو مػػػازف لمتوجػػػو الػػػى مائػػػدة التباحػػػث. وعػػػرض 

نات لكنيػػا ستسػػمؾ كػػذلؾ بالفعػػؿ. ولػػـ يػػرد رئػػيس دارشػػوفيتس اف اسػػرائيؿ لػػف تمتػػـز بوقػػؼ البنػػاء فػػي المسػػتوط
 السمطة الفمسطينية، فيو عمى نحو عاـ ييرب كمما سمع ىذه االقتراحات.

لكف وزير الخارجية ال يستطيع اف ُيصرؼ في مواجيتو سياسة خاصة باسػـ اسػرائيؿ، فمػيس ممكنػا اف يػدعو 
 عنػو ألنػو قػد ضػاؽ ذرعػا فقػط بػأبو الى عزلو أو اف يسػعى الػى إبعػاده ويوصػي بانتخػاب شػخص آخػر بػديال

مػػازف. ويجػػب عمػػى الحكومػػة أو عمػػى الُثمانيػػة عمػػى األقػػؿ اف تجتمػػع واف تقػػرر أىػػي متجيػػة الػػى اسػػقاطو. 
مػػا اف يكػػؼ عػػف حممتػػو  وىنػػاؾ أمػػر مػػف اثنػػيف فامػػا اف يعمػػؿ ليبرمػػاف عمػػى طػػرد أبػػو مػػازف بػػاذف وموافقػػة وا 

اف اسػػػرائيؿ فػػي الوضػػع الػػذي نشػػػأ تػػدفع كػػؿ التكػػػاليؼ.  الدعائيػػة الخاصػػة عمػػى رئػػػيس السػػمطة الفمسػػطينية.
فأعداؤىا يؤمنوف بأف ليبرماف يعبر عنيا، واصدقاؤىا غاضبوف ألف ليبرماف يعبر عنيا، وىي نفسيا ال تتمتع 
بثمرة عزؿ أبو مازف بؿ العكس، فيي تعاني خاصة مف قدرتو عمى البقاء عمػى رأس اليػـر الضػعيؼ فػي راـ 

 اهلل.
ىجوـ ليبرماف عمى أبو مازف بقوؿ انو ال يمثؿ سياسػة الحكومػة، وبيػذا فامػا اف ينقضػوا كػالـ  رد باراؾ عمى

مػػا اف يعممػػوا بحسػػبو. ولبػػاراؾ، باعتبػػاره مسػػؤوال عػػف الوجػػود االسػػرائيمي فػػي ييػػودا والسػػامرة،  وزيػػر الػػدفاع وا 
عمػى كاىػؿ بنيػاميف نتنيػاىو، مكانة لمرد عمى نشاط ليبرماف. لكف الواجب الرئيس لردع وزير الخارجية ُممقػى 

فاذا لـ يفعؿ ُفسرت حممة ليبرماف بأنيا اجراء سياسي يوافػؽ عميػو رئػيس الػوزراء وىػذا مضػر وال سػيما حينمػا 
 ال يقصد نتنياىو الى ذلؾ.

ىػػذا الػػى أف السػػؤاؿ بالنسػػبة السػػرائيؿ ىػػو مػػف ىػػو الشػػخص البػػديؿ الػػذي سػػيرأس السػػمطة الفمسػػطينية؟ ومػػف 
االرىػػاب؟ أنشػػيط مػػف االخػػواف المسػػمميف؟ أو مػػف حمػػاس؟ إف أبػػو مػػازف سػػيء لمسػػيرة يتػػابع سياسػػة رفػػض 

 السالـ والعالقات التي ال تنشأ بيف الشعبيف لكف جميع االحتماالت اف يكوف مف يأتي مكانو اسوأ منو.
ُيغضػػب أبػػو مػػازف اسػػرائيؿ بمبادرتػػو الػػى الحصػػوؿ عمػػى مكانػػة عضػػو غيػػر دائمػػة فػػي االمػػـ المتحػػدة. وىػػذا 

، وسيكوف مف يأتي بدال منو وبسبب جيد اسرائيمي لعزلو، أكثر تطرفا منو. ليس مف عمػؿ اسػرائيؿ اف م فيـو
 تتدخؿ في تركيبة القيادة الفمسطينية وليس مف الجيد ليا ايضا.

 0/02/0200اسرائيل اليوم 
 3/02/0200، القدس العربي، لندن
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