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طاع غزة حاؿ تنفيذ فصائؿ المقاومة ىدد جيش االحتالؿ االسرائيمي بتنفيذ عممية كبرى في ق: القدس المحتمة

 الفمسطينية عممية تؤدي الى اصابة جنود جيشو.
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ونقؿ التمفزيوف االسرائيمي عف ضباط كبار في جيش االحتالؿ قػوليـ اف تػؿ ابيػب تخشػى اف يتسػبب اغػالؽ 
 االنفػاؽ الػػذي يقػوـ بػػو الجػيش المصػػري الػى عمميػػات ىجوميػة بحريػػة او عبػر الصػػحرا  ضػدىا وذلػػؾ بتخفػػي

 احدى الخاليا القتالية بيف المتسمميف االفارقة او الصياديف.
وذكرت مصادر عسكرية لمتمفزيوف اف وجػود وحػدة "جفتػاتي" عمػى حػدود غػزة ضػروري لمنػ  التسػمؿ وتيريػب 
السػػالح والتمميػػات فيمػػا يجمػػ  الضػػباط المتواجػػدوف عمػػى الحػػدود بػػالقوؿ "اف غػػزة مسػػالة وقػػت وتنفجػػر فييػػا 

 االوضاع".
ضػػػباط فػػػي جػػػيش االحػػػتالؿ اف المسػػػالة مسػػػالة وقػػػت واف اي عمميػػػة تنفػػػذىا فصػػػائؿ غػػػزة وتحػػػدث  ويحػػػذر

اصابات فاننا سنقوـ بتنفيذ عممية كبيرة مضيفيف": اف التممية الكبيرة ضد غزة مرىونة بحجـ االصابات التػي 
 نحف نستتد ونتدرب لمرد عمى ذلؾ". تق  في صفوؼ االسرائيمييف ...

حف نخشى مف خمية تختبي  وسط االفارقة او وسط الصػياديف كمػا حػدث قبػؿ اسػبوعيف وقاؿ ضابط كبير" ن
 وقتؿ جنديا عمى الحدود م  مصر".

وحوؿ التتاوف م  مصر قاؿ ضباط الجيش االسرائيمي اف ىناؾ وحدة تنسيؽ تتاونية بيف الجيش االسرائيمي 
 حدثوف متنا .والمصري فنحف نتحدث متيـ ونطمب مساعدتيـ احيانا وىـ بدورىـ يت

واضػػاؼ احػػد الضػػباط": عمػػى صػػتيد التتػػاوف لػػـ يتليػػر شػػي  فػػنحف الجنػػود نتحػػدث مػػ  بتضػػنا الػػبتض لكػػف 
 عمى المستوى السياسي ال اعرؼ".

 5/01/1101وكالة سما، 
 

 القدسفي  المتكررة اإلسرائيمية حذر من اليجماتمنظمة التحرير ت .1
سطينية صائب عريقات وبشدة اليجوـ التنيؼ عمى أداف عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفم

المصميف التزؿ في باحات المسجد األقصى في القدس المحتمة، أمس، مف قبؿ سمطات االحتالؿ 
 اإلسرائيمي.

جا ت إدانة عريقات ىذه إثر اقتحاـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي بقوات كبيرة مدججة بالسالح، باحات 
ة، حيث فرضت حصارا مشددا عمى المدينة، وعرقمت حركة وصوؿ المسجد األقصى عقب صالة الجمت

المصميف إلى المسجد األقصى إلقامة صاله الجمتة، بدعوى األعياد الييودية، وأصابت عددا مف المصميف 
 واعتقمت عددا منيـ.

ىذا اليجـو األخير والمتكرر ضد المصميف ىو مثاؿ حي عمى إرىاب "وقاؿ عريقات، في بياف أصدره 
صرية االحتالؿ اإلسرائيمي. ونحف نحمؿ الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عف ىذا اإلرىاب والتنؼ وعن

 ."مف قبؿ عساكر االحتالؿ ضد شتبنا األعزؿ في القدس المحتمة
التاـ لجبية التحرير الفمسطينية عضو المجنة التنفيذية لمنظمة  األميفيوسؼ  أبوواصؿ  د.داف مف جيتو 
طالؽ األقصىالفمسطينية اقتحاـ قوات االحتالؿ لممسجد التحرير  ىذا  أفالنار عمى المصميف، مؤكدا  وا 

 والمسيحية. اإلسالميةالتدواف يأتي في سياؽ اليجمة التدوانية المبيتة لتيويد المقدسات 
 6/01/2102الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 .. ونؤكد دعمنا لمشعب السوريالمصري: القدس تتعرض لخطة ممنيجة لطمس معالميا مشير .2
قاؿ القيادي في حركة حماس النائب في المجمس التشريتي مشير المصري: "إف القدس : خاص - عّماف

تتترض لمؤامرة إسرائيمية ضمف خطة ممنيجة لطمس متالميا وتيويد مقدساتيا وتيجير سكانيا"، مشيًرا إلى 
 قبؿ قطتاف المستوطنيف وجنود التدو اإلسرائيمي. االقتحامات المستمرة والتي كاف آخرىا الجمتة، مف
لممشاركة في ميرجاف لنصرة المسجد األقصى المبارؾ،  ووصؿ المصري إلى التاصمة األردنية، الجمتة،

 ىماـ ستيد.  د.تحت رعاية المراقب التاـ لجماعة اإلخواف المسمميف في األردف 
كبيرة، ونحف عمى ثقة اليوـ ونحف أماـ التحوالت  وأضاؼ المصري في كممو لو خالؿ الحفؿ إنيا "مؤامرة
 التربية بأف رايتْي الكفر واالحتالؿ ستنكسراف بإذف اهلل".

في الشأف السوري، جدد المصري موقؼ حركتو بأنيا "م  إرادة الشتوب الثائرة ضد الظمـ والطلياف ومف ىنا 
بؿ ونؤكد عمى ضرورة االستجابة إلرادتيـ فإننا نؤكد عمى دعمنا ووقوفنا بجانب الشتب السوري المجاىد.. 

 ومطالبيـ لمتدالة والحرية والديمقراطية".
فمسطيني قضوا نحبيـ  555ودعا في ىذا السياؽ، إلى وقؼ نزيؼ الدـ السوري والفمسطيني"، مبيًنا أف نحو 

ربي وأكد عمى ضرورة أف يكوف ىناؾ موقؼ موحد ع في سوريا فضاًل عف عشرات اآلالؼ مف السورييف.
سالمي لوقؼ ىذا الشالؿ داعيف اهلل أف ينصر سوريا وشتبيا عمى الطلاة"، حسب وصفو.  وا 

 5/01/2102فمسطين أون الين، 
 

 إسرائيميمصور مع ضابط  ءقصة لقاان عطون الرمحي يفسران النائب .3
يو مقط  فيد ، أفكفاح زبوف ،راـ اهللنقال عف مراسميا مف  6/01/2102الشرق األوسط، لندن، نشرت 

مصور، تـ تداولو مواق  التواصؿ االجتماعي أظير النائبيف عف حركة حماس، في الضفة اللربية، محمود 
 الرمحي وأحمد عطوف، يصافحاف ويتحدثاف إلى أحد ضباط الجيش اإلسرائيمي أماـ أحد المتسكرات.

وابة سجف عوفر، كنا ىذه المقطات أخذت يوـ األحد الماضي، أماـ ب "الشرؽ األوسط"وقاؿ النائب عطوف لػ
طمب ". وأضاؼ "وعشرات مف أىالي األسرى ننتظر إطالؽ سراح النائب )عف حماس( عبد الرحمف زيداف

الضابط اإلسرائيمي، وىو درزي ومتروؼ لجمي  األسرى ألنو يتولى عممية النقؿ مف سجف عوفر إلى 
ف االنتظار: تـ اإلفراج عف زيداف المحكمة والتكس، الحديث إلينا، مد يده وصافحناه، وقاؿ بتد ساعات م

 ."دقائؽ 5وآخريف وسيصموف في غضوف 
طمب منا أف يتـ تيدئة الشباف الصلار، وحذر مف أف إلقا  الحجارة عمى السجف "وتاب  عطوف القوؿ 

لـ نكف وحدنا، وكاف متنا آخروف مف أىالي األسرى، لكنيـ فبركوا ". وأردؼ: "وحراسو سيؤخر عممية اإلفراج
 ."د وانتزعوه مف سياقوالمشي

 في مترض رده عمى سؤاؿ لػ أكدالنائب الرمحي مف راـ اهلل، أف  4/01/2102القدس، القدس، وذكرت 
"الفيديو المنشور بشأف  أفحوؿ طبيتة وحقيقة المقاط  المصورة المنشورة عمى االنترنت،  "دوت كوـ "القدس

ـ تصويره خالؿ مراسـ استقباؿ النائب المحرر لقائو والنائب أحمد عطوف م  ضباط في جيش االحتالؿ ت
 عف حركة )حماس( عبد الرحمف زيداف أماـ سجف )عوفر( غرب راـ اهلل يـو األحد الماضي".

 
 من مخططات إسرائيمية لتزوير تاريخ القدسالرويضي  .4
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مة مف حذرت الرئاسة الفمسطينية مف مخاطر ما تتترض لو مدينة القدس المحت منتصر حمداف: -راـ اهلل 
أوس  حممة تزوير لمتاريخ اإلسالمي في المدينة المقدسة، وذلؾ مف خالؿ مساعي سمطات االحتالؿ إلى 

 استبداؿ األسما  التربية لمشوارع والطرقات بأخرى ييودية.
» الخميج« ػوقاؿ المحامي أحمد الرويضي، مستشار الرئيس الفمسطيني لشؤوف القدس، في حديث خاص ل

يزة االحتالؿ في القدس المحتمة ىو عممية تزوير لمتاريخ اإلسالمي والتربي عمى غرار ما إف ما تقوـ بو أج
وأوضح أف ىذه السياسة تقوـ عمى أساس  48 ػقامت بو في المدف الفمسطينية المحتمة داخؿ أراضي ال

 استبداؿ األسما  التربية بأخرى ييودية لإليحا  بأف ىناؾ تاريخًا لمييود في المدينة.
صحيح أف ىناؾ بتض "الرويضي مف السياسة الخبيثة التي تمارسيا أجيزة االحتالؿ. وأردؼ  وحذر

ترمي إلى عزؿ ىذه  "إسرائيؿ"األسما  اإلسالمية والتربية والمستمدة مف الواق  التاريخي لمقدس المحتمة، لكف 
 ."ة التي تحمؿ أسما  ييوديةاألحيا  ذات الطاب  اإلسالمي والتربي كمقدمة لتيويد األحيا  والشوارع واألزق

 6/01/2102الخميج، الشارقة، 
 

 تتحمل نتائج المساس باألقصى "سرائيلاليباش: "إ .5
محمود اليباش وزير األوقاؼ الفمسطيني قوات االحتالؿ اإلسرائيمية مف  د.حذر : فييـ الحامد - جدة

ومة نتنياىو نتائج أفتاليا التواقب الخطيرة التي ستترتب نتيجة المساس بالمسجد األقصى، محمال حك
 وجرائميا وتدنيسيا لممسجد المبارؾ.

أف اقتحاـ قوات االحتالؿ لباحة المسجد األقصى عمؿ إجرامي،  "عكاظ"اليباش في تصريحات لػ د.وأفاد 
وانتياؾ لحرمة المسجد. مطالبا الدوؿ التربية واإلسالمية بضرورة التحرؾ التاجؿ عمى كافة المستويات 

ألممية لحماية المسجد األقصى، ومدينة القدس مف الخطر المحدؽ الذي يتربص بيا مف الرسمية وا
االعتدا ات الصييونية المبرمجة والتي تستيدؼ تيويد القدس. باإلضافة إلى ضماف حرية التبادة لممسمميف 

أضاؼ اليباش في المسجد األقصى مف االنتياكات الصييونية المنافية لجمي  األعراؼ والقوانيف الدولية. و 
بحؽ األقصى والقدس والتي تيدؼ إلى تفريغ المدينة مف أىميا « اإلجرامية»أف إسرائيؿ تواصؿ األعماؿ 

 مكانو.« المزعـو»وتيويدىا وصوال إلى ىدـ المسجد األقصى، وبنا  الييكؿ 
 6/01/2102عكاظ، جدة، 

 
 أبو ليمى: االحتالل يسعى لجر المنطقة لدوامة عنفالنائب  .6

رئيس لجنة القضايا االجتماعية في المجمس التشريتي وعضو  "أبو ليمى"النائب قيس عبد الكريـ استنكر 
إقداـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى اقتحاـ باحات  ،المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف

 المسجد األقصى المبارؾ وانتياؾ حرمتو واالعتدا  عمى المصميف.
 و ليمى إف ما تقوـ بو حكومة االحتالؿ والجماعات الييودية المتطرفة المدعومة منيا في وقاؿ النائب أب

 
القدس المحتمة يتتبر انتياكا خطيرا، وتصتيدا استفزازيا متتمدا لجر المنطقة بأكمميا في دوامة عنؼ تستى 

 لي.إسرائيؿ مف خالليا إلى تقويض كافة االنجازات التي حققيا شتبنا عمى الصتيد الدو 
 6/01/2102الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 مصادر لـ"القدس": ىنية يعد العدة لتزعم حماس خمفا لمشعل .7
كشفت مصادر مطمتة في الحكومة المقالة بلزة، أف رئيس الوزرا   :وائؿ مناصرة : القدس دوت كوـ -غزة 

ة لمحكومة بما في ذلؾ ترأس المقاؿ إسماعيؿ ىنية كمؼ نائبو الجديد زياد الظاظا بكافة المياـ الرسمي
نيتو دخوؿ  إلىالتي تتقدىا الحكومة بمقر مجمس الوزرا ، وذلؾ في خطوة تشير  األسبوعيةاالجتماعات 

 مضمار المنافسة لمظفر بزعامة حماس والتفرغ لميمتو التنظيمية الجديدة.
 إضافةاري األخير، ، أف ىنية أجرى التتديؿ الوز "القدس دوت كوـ"وأوضحت المصادر في حديث خاص لػ

القيادية لمييئات الحكومية المختمفة مف أجؿ التفرغ لمتمؿ  األطرحركة تنقالت واستة في  إجرا  إلى
التنظيمي، وذلؾ عقب فوزه الساحؽ في تمثيؿ قيادة حماس في قطاع غزة وكذلؾ حصولو عمى نسبة عالية 

المتوق  أف تنتيي في كافة األقاليـ منتصؼ مف األصوات في االنتخابات الداخمية لمجمس الشورى والتي مف 
 .2502الشير القادـ )نوفمبر( 

لنتائج االنتخابات تتيح لينية التنافس عمى رئاسة المكتب السياسي  األوليةوأكدت المصادر أف المؤشرات 
ر الحكومة تشي أعماؿ إدارةمنح الظاظا مياـ واستة جدًا عمى صتيد  أفلمحركة خمفا لخالد مشتؿ، موضحة 

إمكانية أف تض  االنتخابات التي بدأت تظير بتض نتائجيا في إقميـ الخارج ىنية عمى قمة اليـر  إلى
 السياسي لحماس.

أغسطس الماضي، لـ يتد / آب 26في  األخيروأشارت ذات المصادر إلى أف ىنية ومنذ التتديؿ الوزاري 
، وأنو لـ يحضر سوى عدة مرات مكتبو في مقر رئاسة مجمس الوزرا  بلزة إلىيواظب عمى الحضور 

الستقباؿ وفود خارجية فقط، وانو يقوـ بالتوقي  عمى القرارات اليامة في منزلو الكائف بمخيـ الشاطئ غرب 
 غزة، وأف نائبو الجديد ىو الذي بات يواظب عمى الدواـ في مكتبو والقياـ بكافة المياـ بداًل منو.

 5/01/2102القدس، القدس، 
 

 بات" تقر الكشف النيائي لمقوائم والمرشحين"لجنة االنتخا .8
صادقت لجنة االنتخابات المركزية عمى الكشؼ النيائي بأسما  القوائـ والمرشحيف الذي  :وفا –راـ اهلل 

، كما أقرت الجدوؿ الزمني لالنتخابات التكميمية المقررة في الراب  والتشريف مف الشير  ستنشره صباح اليـو
 المقبؿ.

االجتماع الذي عقدتو المجنة، مسا  أمس في مقرىا التاـ بمدينة البيرة، وعبر "الفيديو جا  ذلؾ خالؿ 
 كونفرنس" م  غزة، لمناقشة الكشؼ النيائي لمقوائـ والمرشحيف.

 6/01/2102الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 
 

 حتاللفتح: بعض نواب وقيادات حماس في الضفة الغربية يستكممون ميمة التنسيق مع سمطات اال .01
إف الصور ومقاط  الفيديو المسربة إلى »راـ اهلل: كفاح زبوف: قاؿ أحمد عساؼ، الناطؽ باسـ الحركة، 

وسائؿ اإلعالـ إلى جانب المتمومات المؤكدة لدينا، تثبت بالدليؿ القاط  أف بتض نواب وقيادات حماس في 
دأتيا قياداتيـ في قطاع غزة والخارج الضفة اللربية يستكمموف ميمة التنسيؽ م  سمطات االحتالؿ، التي ب

لقا ات قيادات »في راـ اهلل، أف « موطني»وأضاؼ في مقابمة م  إذاعة «. بشكؿ مباشر أو عبر وسطا 



 
 
 

 

 

           7ص                                    1531العدد:                5/01/1101السبت  التاريخ:

ونواب حماس م  ضباط جيش االحتالؿ دليؿ جديد عمى أف سياسات وتوجيات حماس الحقيقية تخالؼ ما 
 «.فمسطيني والتربي واإلسالميتتمنو ليؿ نيار ومف عمى كؿ المنابر لمجميور ال

مراقبة تصرفات وسموؾ مسؤولي وقيادات حماس، ومقارنة أفتاليـ م  أقواليـ وبياناتيـ »ودعا عساؼ إلى 
الحالة التي »وأردؼ: «. وخطبيـ ووض  حد لتالعب نوابيا وقادتيا ومسؤولييا بمشاعر ومصائر المواطنيف

مؾ المحظة تخالؼ حالة التجيـ واللضب التي يظيرىا ظير عمييا الرمحي وعطوف في ذلؾ المشيد وفي ت
 «.ىؤال  أماـ الجماىير عند الحديث عف االحتالؿ، لقد بدا الفرخ باديا عمى وجوىيـ

ىذا يمثؿ انفصاما في الشخصية السياسية لدى حماس، إنيـ يتتامموف م  سمطات االحتالؿ »وتاب  عساؼ: 
عبارات التخويف والتكفير ويثيروف مشاعر الجميور الفمسطيني بوجو ومفردات ناعمة، فيما نراىـ يستخدموف 

يما ات تفيض بالبلض واألحقاد عندما يتتمؽ األمر بمتالجة القضايا المحمية  بخطابات حماسية ونارية وا 
شتبنا يستطي  التمييز بيف مف يتمؿ بوجو ولساف واحد مف أجؿ مصالحو »ومضى يقوؿ: «. والوطنية

بوجوه وألسنة متتددة مف أجؿ تحقيؽ أغراض فئوية حزبية خالصة عبر التنسيؽ  التميا، وبيف مف يتمؿ
 «.السري م  االحتالؿ لالنقالب عمى مؤسسات السمطة الوطنية

 6/10/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 صفة "الالجئ" ستنتيي بالموافقة عمى دولة فمسطينية "غير عضو"رئيس دائرة الالجئين بحماس:  .00
عمى خطورة  ،ائرة الالجئيف في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الدكتور عصاـ عدوافشدد رئيس د: غزة

المستى الفمسطيني لطمب دولة غير كاممة التضوية في األمـ المتحدة عمى قضية الالجئيف، الذيف ستنتزع 
قيادي منيـ صفة "الجئيف"، مؤكًدا عمى دور مفصمي يجب أف تقوـ بو الفصائؿ الفمسطينية واإلطار ال

 المؤقت لمنظمة التحرير لػ "إسقاط ىذه الخطوة".
وقاؿ عدواف، وىو خبير ومختص في قضية الالجئيف الفمسطينييف ومحاضر في جامتة القدس المفتوحة 

في تصريحات خاصة لػ "قدس برس": "نحف في دائرة شؤوف الالجئيف في حركة "حماس" أجرينا  ،بلزة
بيًرا مف القانونييف والكتاب واإلعالمييف والخبرا ، وكاف اللالبية خ 22دراسة، وناقشنا ىذا األمر م  

ضد ىذه الخطوة، بؿ إف أحد كبار القانونييف نصح بتدـ الملامرة بيذه الخطوة، ويرى أف  منيـ التظمى
 وضتنا الحالي باألمـ المتحدة كاؼ ويحقؽ اللرض المطموب".

حؼ قضية الالجئيف مف جرا  ىذه الخطوة، ألف النص وأكد عدواف أف "ىناؾ مخاوؼ حقيقية جادة وخطيرة ت
الذي تقدـ بو الرئيس محمود عباس ال يوفر أي ضمانات لتودة الالجئيف، بؿ إنو ال يأتي عمى ذكر 

 الالجئيف أصال".
وأضاؼ: "صفة الالجئ عف الفمسطيني ستنتيي ألنو صار لو وطف وعميو أف يتود إليو، وفي أحسف 

 ا مقيًما في البمد الموجود فيو، لتنتيي مف ىذه الحالة الضبابية".األحواؿ سيصبح فمسطينيً 
ودعا عدواف التخاذ كؿ إجرا  مف شأنو أف يوقؼ عباس عف ىذه الخطوة، مطالبا الفصائؿ أف تجتم  وترف  
صفة التمثيؿ عف عباس، وتسقط حؽ الدوؿ وحؽ الكيانات مف أف تحصؿ عمى ضمانة مف الشتب عمى 

 عباس". أي اتفاقية يوقتيا
 5/10/2012قدس برس، 

  
 الشعبية يدعو الستعادة الوحدة الوطنية عمى قاعدة تجاوز "أوسمو"الجبية قيادي في  .01
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دعا عضو المجنة المركزية التامة لمجبية الشتبية لتحرير فمسطيف عماد أبو رحمة إلى مراجتة شاممة : غزة
عادة  لمسار الحركة الوطنية الفمسطينية خالؿ التقديف الماضييف، عمى قاعدة "تجاوز اتفاقات أوسمو، وا 

االعتبار لمنظمة التحرير الفمسطينية بوصفيا الركيزة الرئيسية لمنظاـ السياسي الفمسطيني، واالتفاؽ عمى 
برنامج سياسي يؤكد عمى الحقوؽ الوطنية المشروعة لمشتب الفمسطيني ويتمسؾ بالمقاومة الشاممة 

 لالحتالؿ".
(، 10|4خالؿ ندوة سياسية نظميا متيد دراسات التنمية في غزة الخميس ) ممة لووأشار أبو رحمة، في ك

ونشرىا القسـ اإلعالمي لمجبية الشتبية، إلى أف مبررات طرفي االنقساـ لتتطيؿ مسار المصالحة الوطنية 
نيا  االنقساـ ال تتكس األسباب الجوىرية ليذا التتطيؿ، وقاؿ: "المشكمة ال تكمف في أولوية ت شكيؿ وا 

الحكومة عمى السجؿ االنتخابي في غزة أو التكس، المشكمة تكمف في عدـ توفر الجدية وغياب اإلرادة 
 .السياسية لدى طرفي االنقساـ في إنيا  حالة االنقساـ

 5/10/2012قدس برس، 
  

 اتدعو "األونروا" إلى تفعيل قرار التعميم لمطمبة النازحين من سوري حماس .02
عف قمقو حياؿ أوضاع الالجئيف الفمسطينييف  ،وف الالجئيف في حركة "حماس"أعرب مكتب شؤ : بيروت

النازحيف مف سورية إلى لبناف، ولفت االنتباه إلى أف وكالة "األونروا" لـ تبدأ حتى اآلف في تنفيذ آليات القرار 
 .المتتمؽ بتتميـ الطمبة النازحيف

الجمتة أرسمت نسخة منو لػ "قدس برس" أف عددا وذكر بياف صادر مكتب شؤوف الالجئيف في الحركة اليوـ 
مف األىالي أفادوا بأف أوالدىـ يذىبوف إلى مدارس "األونروا" بتد أف التحقوا في الصفوؼ التتميمية، ولكف 

 .دوف أف تُقّدـ ليـ الدروس أو البرامج التتميمية أسوًة بباقي الطمبة
لى اإلسراع ودعا المكتب إدارة "األونروا" إلى تفتيؿ القرار ال ذي أصدرتو بخصوص ىذه القضية قبؿ مّدة وا 

 .في تنفيذ اآلليات والخطوات الالزمة
وطالب البياف باالستفادة مف وجود متمميف تابتيف "لألونروا" نزحوا مف سورية إلى لبناف، واستقداـ مناىج 

مؿ وفاعؿ في خدمة القضايا التتميـ المتتمدة لدى "األونروا" في سورية، وتسخير فضائية "األونروا" بشكؿ كا
 التتميمية لمطمبة النازحيف مف سورية ومتابتة أوضاعيـ اإلنسانية.

 5/10/2012قدس برس، 
 

 تناشد الجماىير الفمسطينية لموقوف صفا واحدا لمنع المستوطنين من استباحة الحرم القدسي فتح .03
صى والحـر القدسي الشريؼ وكؿ دعت حركة فتح مناضمييا وكوادرىا وعموـ شتبنا، لحماية المسجد األق

 المقدسات في القدس والمدف الفمسطينية.
وناشد المتحدث باسـ الحركة أسامة القواسمي في بياف صدر عف مفوضية االعالـ والثقافة، أمس، الجماىير 
الفمسطينية لموقوؼ صفا واحدا لمن  المستوطنيف وجنود االحتالؿ مف استباحة ساحات الحـر القدسي، 

 د عمى مكانة المقدسات, وقدرة الفمسطينييف عمى حمايتيا كميمة تاريخية نفتدييا بأرواحنا.لمتأكي
ونبو القواسمي إلى نوايا حكومة االحتالؿ لدف  المنطقة الى توترات واحتكاكات مباشرة في األماكف المقدسة 

تنصريوف في اسرائيؿ االسالمية والمسيحية، تؤدي الشتتاؿ اتوف صراعات دينية خطط ليا المتطرفوف وال
 وتنفذىا جماعات تحت سم  وبصر وحماية قوات االحتالؿ.
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صابة  وقاؿ: إف عممية اقتحاـ المستوطنيف وجنود االحتالؿ لباحات الحـر القدسي وتتطيؿ صالة الجمتة، وا 
 التشرات مف المصميف الذيف تصدوا لمحممة المبيتة ثبت اف االحتالؿ يحاوؿ فرض مخططاتو لتيويد القدس

 ومقدساتنا االسالمية والمسيحية عمى حد سوا .
وطالب القواسمي باسـ فتح الجماىير الفمسطينية إلى البقا  في حالة اليقظة والسير، والتمؿ المنظـ لقط  
الطريؽ عمى االحتالؿ والمستوطنيف ولمدفاع عف المسجد األقصى بالصدور المتراصة المرفوعة بقوة االيماف 

 واإلرادة.
  6/10/2012جديدة، رام اهلل، الحياة ال

 
 ةإسالميآخر من حركة فتح و عنصر من حركة إشكال بين مخيم عين الحموة:  .04

، وذلؾ بتد إطالؽ «فتح اإلسالـ»و« حركة فتح»توتر الوض  األمني في مخيـ عيف الحموة، بيف :  صيدا
ب عمى القائد السابؽ لمكفاح المسمح محمود عبد يدعى خ. ـ.، محسو « فتح»نار متبادؿ بيف كادر في 

في المخيـ، ما أدى إلى جرح « جند الشاـ»و« فتح االسالـ»، وز. أ. ف. أحد قادة «المينو»الحميد عيسى 
 األخير. وتردد أف إصابتو غير خطرة، ونقؿ إلى أحد المستشفيات لممتالجة.

 6/10/2012السفير، بيروت، 
 

 الواليات المتحدة انتقاما عمى تراجعو أمام راكر في إقالة بانتنياىو فك   .05
أنبػػا  مػػف محػػيط رئػػيس  ، أفتػػؿ أبيػػب مػػف نظيػػر مجمػػي، عػػف 5/01/1101، الشــرق األوســط، لنــدنذكػػرت 

تسربت، أمػس، إلػى جميػ  وسػائؿ اإلعػالـ المحميػة، تفيػد بأنػو ينػاقش مػ   الوزرا  اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو
إقالة وزير الدفاع إييود باراؾ، بتد أف عمـ بمقائو م  رئيس بمدية شيكاغو راـ عدد مف المقربيف منو، إمكانية 

عمانوئيؿ، الرئيس السابؽ لطاقـ التامميف في البيت األبػيض الػذي مػا زاؿ مقربػا مػف الػرئيس األميركػي بػاراؾ 
 أوباما.

الموضوع م  عدد مف  وأشارت مصادر في ديواف رئيس الوزرا ، في القدس اللربية، إلى أف نتنياىو تكمـ في
المقػػربيف منػػو وعػػدد مػػف الػػوزرا  فػػي اجتماعػػات ملمقػػة، فقػػاؿ إنػػو مقتنػػ  بػػأف بػػاراؾ يتػػ مر عميػػو وألحػػؽ ضػػررا 
كبيػػرا بالتالقػػات بػػيف إسػػرائيؿ واإلدارة األميركيػػة عنػػدما تراجػػ  عػػف الموقػػؼ المتفػػؽ عميػػو بينيمػػا بشػػأف توجيػػو 

وقالػػت تمػػؾ المصػػادر «. طتنػػة فػػي الظيػػر»بمثابػػة  ضػػربة عسػػكرية إليػػراف، ووصػػؼ تراجػػ  بػػاراؾ عػػف ذلػػؾ
بتػد أف عمػـ مػف وسػائؿ اإلعػالـ قبػؿ أسػبوعيف « استشاط غضػبا»إف نتنياىو « يديتوت أحرونوت»لصحيفة 

أف باراؾ التقى م  عمانوئيؿ سػرا ولػـ يخبػره بفحػوى المقػا ، ال قبػؿ إجرائػو وال بتػده، فػراح نتنيػاىو يطمػب مػف 
 آلثار التي يمكف أف تترتب عمييا إقالة باراؾ.رجالو أف يتطوه رأيا في ا

، التػػي تتتبػػر صػػحيفة نتنيػػاىو )صػػاحبيا ييػػودي أميركػػي أسسػػيا خصيصػػا «إسػػرائيؿ اليػػوـ»وقالػػت صػػحيفة 
بػػاراؾ يحػػاوؿ التصػػالح مػػ  نتنيػػاىو وطمػػب مػػؤخرا أف ينضػػـ إلػػى الئحػػة حػػزب الميكػػود »لػػدعـ نتنيػػاىو(، إف 

 «.الميكود يرفضوف ذلؾ لالنتخابات المقبمة، لكف قيادييف في
بػاراؾ يحطػـ »وىاجـ وزير حماية البيئة غمتاد أردف بػاراؾ فػي أعقػاب الكشػؼ عػف المقػا  المػذكور، وقػاؿ إف 

وبحسبو فإنو بتد أرب  سػنوات مػف شػلمو منصػبا مركزيػا «. مرة أخرى أرقاما قياسية في الت مر ونكراف الجميؿ
 ة الدولية، فقد اختار االنشلاؿ بمصالحو الحزبية.في حكومة نتنياىو، وفي توقيت مصيري في الساح
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نقمت عػف أحػد مقربػي نتنيػاىو فػي ، أف يديتوت حممي موسى، عف 5/01/1101السفير، بيروت، وأضافت 
نتنياىو تحدث م  الوزرا ، وسأليـ إذا كاف مف السميـ إقالة بػاراؾ مػف منصػبو، إضػافة إلػى »الميكود قولو إف 

بػاراؾ بأنػو « الميكػود»واتيـ مسؤولوف في «. راؾ لـ ينضج في النياية إلى قرار نيائيذلؾ فإف القرار بإقالة با
لالنتخابػػات « الميكػػود»انشػػؽ عمػػى نتنيػػاىو ألف األخيػػر لػػـ يضػػمف لػػو مكانػػا فػػي التشػػرية األولػػى مػػف قائمػػة 

قػػة مػػ  المقبمػػة. وأشػػار ىػػؤال  إلػػى أف عجػػز بػػاراؾ عػػف تقريػػر مسػػتقبمو السياسػػي ىػػو مػػا قػػاد إلػػى شػػرخ التال
 نتنياىو ومحاولتو البحث عف بدائؿ.

ناحوـ بارني  قد اعتبر أف أىـ دواف  نتنياىو في الشجار م  باراؾ رغبتو « يديتوت»وكاف كبير المتمقيف في 
المواجيػة مػ  »ليتمؽ عميو كؿ إخفاقات حكومتو حتى اآلف. وعدد بارني  ىذه وبينيػا « كبش فدا »في توفير 

خال  ميلروف وحي االولبانة، واستمرار مشروع إيػراف الػذري. ولػف إدارة أوباما، والبئر ا لتميقة في الميزانية، وا 
يكوف نتنياىو ابف النور إذا لـ ُيترض بإزائو ابف الظالـ. وباراؾ ىو اإلسرائيمي الوحيػد الػذي يمكنػو أف يػؤدي 

 «.الدور
يػػو التػػدا  ليػػـ لحشػػد النػػاخبيف ويبػػيف مختصػػوف أف نتنيػػاىو والميكػػود بحاجػػة إلػػى خصػػـو داخميػػيف يمكػػف توج

الذيف ال يكتفوف، عادة، بالتدو التربي، سوا  كػاف فمسػطينيا أو سػواه. ويبػدو أف حممػة التحػريض سػتتزايد فػي 
الػذيف سػيحمموف بػاراؾ المسػؤولية عػف « الميكػود»األياـ القريبة كثيرا. وىذا واضػح مػف خػالؿ تصػريحات قػادة 

ومػ  المسػتوطنيف فػي بتػض إجػرا ات إخػال  « طػاؿ»قضػية قػانوف خالفات طرأت م  جميور المتدينيف في 
 مستوطنيف.

 
 سرائيميةشرات من سوريي الجوالن يطمبون الجنسية اإلوزارة الداخمية اإلسرائيمية: ع .06

ادعػػػت مصػػػادر فػػػي وزارة الداخميػػػة االسػػػرائيمية اف : امػػػاؿ شػػػحادة -« الحيػػػاة اإللكترونيػػػة» -القػػػدس المحتمػػػة 
الشػػػير األخيػػػرة ارتفاعػػػًا ممحوظػػػًا فػػػي عػػػدد سػػػوريي الجػػػوالف المحتػػػؿ، ممػػػف يطمبػػػوف مكاتبيػػػا شػػػيدت خػػػالؿ ا

الجنسػػػية االسػػػرائيمية. ووفػػػؽ متطيػػػات مكتػػػب االحصػػػا  فػػػاف متظػػػـ طػػػالبي الجنسػػػية مػػػف الجيػػػؿ الشػػػاب فػػػي 
 الجوالف، الذي يتتبر مستقبؿ وطنو مقمقًا في ظؿ األحداث التي تشيدىا سورية.

 5/01/1101، الحياة، لندن
 

 قتل عامال عربيا وماندوز إسرائيمي يقتل سائحا أمريكيا ييودياك .07
 12تؿ أبيب: شيدت مدينة إيالت اإلسػرائيمية متركػة داميػة، أمػس، يقػؼ فػي مركزىػا شػاب ييػودي أميركػي، 

، لػػـ يطػػؽ أف يكػػوف رئيسػػو فػػي التمػػؿ عربيػػا فقتمػػو، ثػػـ فػػي إيػػالت«ليونػػاردو كػػالب»فػػي فنػػدؽ ، يتمػػؿ عامػػا
مػؽ الرصػػاص عمػػى رجػػاؿ الشػرطة. فحضػػرت قػػوة كومانػدوز تابتػػة لمجػػيش اإلسػػرائيمي تحصػف فػػي مطػػبخ وأط

 وقتمتو.
 5/01/1101، الشرق األوسط، لندن

 
 يعمل عمى تشكيمو حاييم رامون ليفني تعد لحزب جديد .08

أف رئيستو السابقة، وزيرة الخارجية السػابقة تسػيبي « كديما»ذكر مقربوف مف حزب : نظير مجمي - تؿ أبيب
، التي كانت قد اعتزلت السياسة بتد خسارتيا أماـ شاؤوؿ موفاز، رئيس الحزب الحالي، قررت التودة. ليفني
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تجدر اإلشارة في ىذا السياؽ إلى أف ليفني تدرس فػي الشػيور األخيػرة إمكانيػة التنػافس فػي االنتخابػات عمػى 
 يتمؿ عمى تشكيمو الوزير السابؽ حاييـ راموف.« حزب وسط جديد»رأس 

 5/01/1101، األوسط، لندن الشرق
 

 ليبرمان يبمغ نتنياىو: ليست ىناك فرصة إلقرار الميزانية العامة في الكنيست الحالية .11
وقػػد التقػػى أمػػس نتنيػػاىو مػػ  ليبرمػػاف لمتباحػػث فػػي الوضػػ  الناشػػئ. وفػػي ختػػاـ المقػػا  أعمػػف حممػػي موسػػى: 

ت الحالية، ولذلؾ مف الضروري تقديـ موعد ليبرماف أنو ليست ىناؾ فرصة إلقرار الميزانية التامة في الكنيس
االنتخابات واالتفاؽ م  باقي الكتؿ الحزبية عمى ذلؾ. وشدد عمػى وجػوب أف تجػري االنتخابػات بأسػرع وقػت 

 ممكف.
  5/01/1101السفير، بيروت، 

 
 إلنتخابات التشريعيةرئيس الكنيست يدعو لتقديم موعد ا .10

، الجمتػػة، أف رئػػيس الكنيسػػت رؤوبػػيف ريفمػػيف دعػػا أمػػس إلػػى  ذكػػر موقػػ  "ىػػ رتس" عمػػى الشػػبكة صػػباح اليػػـو
تبكيػػر موعػػد االنتخابػػات لمكنيسػػت، واإلعػػالف عػػف ذلػػؾ خػػالؿ األيػػاـ القادمػػة، مؤكػػدا أنػػو "ال شػػؾ بػػأف الحسػػـ 

 السياسي بخصوصيا قد وق ، وأف األحزاب بدأت استتداداتيا ليذه االنتخابات".
مفضػػؿ أف تمػػرر الكنيسػػت قػػانوف تقػػديـ موعػػد االنتخابػػات وحػػّؿ وقػػاؿ ريفمػػيف إنػػو فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة مػػف ال

الكنيست الحالية خالؿ أياـ مف بد  الدورة الشتوية ليا بتد أسبوعيف، أو حتى بتد ساعات مػف بػدئيا وتفػادي 
 جر اتخاذ القرار والمماطمة فيو ألسابي .

إلسرائيؿ، وذلؾ: "ألننػا نتػيش فػي أزمػة  وأشار الموق  إلى أف ريفميف أكد الحاجة الممحة إلقرار ميزانية جديدة
 1102اقتصػػادية عالميػػة تيػػدد بجػػرؼ إسػػرائيؿ متيػػا، وبػػدوف أف تكػػوف ىنػػاؾ ميزانيػػة مصػػادؽ عمييػػا لمتػػاـ 

ستتمخض عف ذلؾ تداعيات كارثية عمى الوض  االقتصادي واالجتمػاعي لمطبقػات الضػتيفة، إذ أف الوضػ  
 انية، ولذلؾ يجب تبكير موعد االنتخابات في أسرع وقت".االقتصادي ال يمكِّف إدارة الدولة دوف ميز 

وأعػػرب ريفمػػيف عػػف تقػػديره أف تجػػرى االنتخابػػات النيابيػػة فػػي إسػػرائيؿ خػػالؿ األسػػبوع الثػػاني أو الثالػػث لشػػير 
 شباط القادـ.

 4/01/1101، 37عرب 
 
 

 نتنياىو قد يحل الكنيست منتصف الشير الجاري: سرائيميإمسؤول حكومي  .11
قػػػػاؿ مسػػػػؤوؿ حكػػػػومي اسػػػػرائيمي أمػػػػس اف رئػػػػيس الػػػػوزرا   : وكػػػػاالت –الحيػػػػاة الجديػػػػدة  -تمػػػػة القػػػػدس المح

تشػريف األوؿ مػا إذا كػاف سػيدعو إلػى  04االسرائيمي بنياميف نتنياىو سيقرر قبؿ عودة الكنيست لالنتقاد في 
 انتخابات مبكرة.

 5/01/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 عن شن ىجوم ضد إيران  إسرائيمية تسريبات نتقدسرائيمي يإنائب  .12
زىيػػر أنػػدراوس: وصػػؼ نائػػب رئػػيس الػػوزرا  اإلسػػرائيمي والػػوزير لشػػؤوف المخػػابرات، داف مريػػدور،  ػػػ الناصػػرة

التسريبات بشأف ىجوـ إسرائيمي محتمؿ أْو مفترض عمى إيراف، مشدًدا عمػى أف تسػريبات المسػؤوليف فػي تػؿ 
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المتػايير والمقػاييس، الفتًػا إلػى أنػو ال يػذكر تصػرًفا مػف ىػذا  أبيب حوؿ ىذا الموضوع، ىو فضيحة وفػؽ كػؿ
(، ISRAEL DEFENSEالقبيػػؿ فػػي تػػاريخ الدولػػة التبريػػة، وأضػػاؼ الػػوزير اإلسػػرائيمي، كمػػا أفػػاد موقػػ  )

المختص في الشؤوف التسكرية واألمنيػة، أنػو ال ُيريػد الكشػؼ عػف موقفػو مػف قضػية الخيػار التسػكري، ولكػف 
 ، الصػػػحافي عػػامير راببػػورت، الػػذي أجػػػرى متػػو المقػػا ، قػػاؿ إف مريػػػدور ىػػو مػػف أكثػػػر رئػػيس تحريػػر الموقػػ

الوزرا  األعضا  في المجمس الوزاري األمنػي والسياسػي المصػلر متارضػة لشػف إسػرائيؿ ىجوًمػا عمػى إيػراف 
 لتدمير برنامجيا النووي.

 5/01/1101، القدس العربي، لندن

 
 عمى اقتحامات الييود المصمين حتجاجإقصى بعد األالمسجد الشرطة اإلسرائيمية تقتحم  .13

اقتحمت قوات كبيرة مف الجيش والشرطة والقوات الخاصة االسرائيمية المسجد  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:
األقصى بتد صالة الجمتة، امس، مستخدمة قنابؿ الصوت والمسيمة لمدموع واليراوات لالعتدا  عمى مئات 

 ياـ شباف برشؽ ىذه القوات بالحجارة.المصميف في ساحات المسجد بداعي ق
ولكف مسؤوليف في دائرة األوقاؼ اإلسالمية أكدوا لػ"األياـ" أف االقتحاـ االسرائيمي لممسجد كاف مفتتاًل 
ومخططًا في مستى لمتلطية عمى قياـ مئات المستوطنيف االسرائيمييف باقتحاـ المسجد خالؿ األياـ القميمة 

 الييودي. الماضية لمناسبة عيد الترش
وقاؿ الشيخ عزاـ الخطيب، مدير عاـ أوقاؼ القدس، لػ"األياـ": نحف نستنكر بأشد التبارات اقتحاـ قوات 
االحتالؿ االسرائيمي لممسجد األقصى ونتتبره عماًل غير مبرر ومرفوضًا بكؿ ما تحممو الكممة مف متنى 

 اتيا بتسييؿ االقتحامات لممسجد.ونرى انو كاف محاولة لمتلطية عمى قياـ الشرطة االسرائيمية ذ
ذا ما  وأضاؼ الشيخ الخطيب: لقد ثبت أف االقتحامات االسرائيمية لممسجد ال تتسبب إال بالتوتر بالمنطقة وا 
أرادت الشرطة االسرائيمية فتاًل أف يسود اليدو  فاف ما عمييا سوى أف توقؼ تسييالتيا ليذه االقتحامات 

 ف عمى وجو األرض.ذات الطاب  االستفزازي لممسممي
واعتقمت القوات االسرائيمية عددًا مف المصميف وتوعدت باعتقاؿ عدد آخر في األياـ القادمة إذ قالت الناطقة 
بمساف الشرطة االسرائيمية لإلعالـ التربي لوبا السمري في بياف "تنوي الشرطة الشروع الحقًا بموجة 

 ( في الحـر الشريؼ".اعتقاالت لمشتبييف برشؽ الحجارة ظير اليوـ )امس
 6/10/2012األيام، رام اهلل، 

 
 : معدل الحفريات في محيط األقصى تزايدت بشكل غير مسبوق العام الحاليمؤسسة القدس الدولية .14

، أف متدؿ الحفريات وحجميا «عيف عمى األقصى»جا  في التقرير السنوي السادس لمؤسسة القدس الدولية 
 زايدت بشكؿ غير مسبوؽ التاـ الحالي.في محيط المسجد األقصى وأسفمو ت

، شيدت بد  2012آب  21إلى  2011آب )أغسطس(  22وأوضح أف الفترة التي يلطييا، وتمتد مف 
التمؿ وافتتاح ستة مواق  جديدة لمحفريات، أربتة منيا غرب المسجد األقصى، وموق  في الجنوب، وآخر 

 موقتًا. 42مسجد األقصى وتحتو في الشماؿ، ليصبح بذلؾ عدد مواق  الحفريات حوؿ ال
مخططات التيويد والبنا  في القدس تزايدت أيضًا، وأف ضتؼ وغياب رد الفتؿ التربي »وأضاؼ أف 

 «.واإلسالمي شج  االحتالؿ عمى التمادي في تنفيذ مخططاتو غير آبو بردود الفتؿ المحتممة
 6/10/2012الحياة، لندن، 
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 لقدس عامة والمسجد األقصى خاصةرائد صالح يحذر من الخطر المحدق با .15

رائد صالح، مف الخطر المحدؽ بالقدس عامة  1441حذر رئيس الحركة اإلسالمية في أراضي عاـ : وفا
والمسجد األقصى خاصة، داعيًا التالميف التربي واإلسالمي لحماية المسجد األقصى مف مطام  االحتالؿ، 

حتالؿ فاقد لمشرعية والسيادة حتى لو امتمؾ السالح، فيو إلى مؤكدًا أف ثوابت الفمسطينييف لف تتلير، وأف اال
 زواؿ.

  6/10/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 
  

 ا وبيع المساعدات المقدمة ليم باالسواقو الجئون بالضفة الغربية يشتكون من الفساد في األونر  .16
لربية الى االميف التاـ لالمـ وليد عوض: اشتكى عدد مف الالجئيف الفمسطينييف في الضفة ال -راـ اهلل 

 المتحدة باف كي موف الفساد المستشري في وكالة غوث وتشليؿ الالجئيف الفمسطينييف.
واوضح الالجئوف في رسالتيـ الموجية الى موف باف ىناؾ 'فسادا مستشريا' في وكالة اللوث واف ىناؾ 

ئية او التشليمية المقدمة مف الوكالة منتفتيف محدديف يجري تدويرىـ لمحصوؿ عمى المساعدات سوا  اللذا
بالضفة اللربية وخاصة في شماليا. ويشتكي الالجئوف في رسالتيـ الى حصمت 'القدس التربي' عمى نسخة 
منيا الجمتة باف مسؤوليف ومتنفذيف في مكاتب الوكالة المنتشرة باالراضي الفمسطينية يمارسوف الفساد مف 

اصدقائيـ والمقربيف منيـ مف الالجئيف في حيف يستثنى الجئوف اخروف خالؿ تقديـ المساعدات القاربيـ و 
 بحجج ومبررات مختمفة.

وطالبت رسالة الالجئيف لالميف التاـ لالمـ المتحدة بتشكيؿ لجنة تحقيؽ في مسار وكيفية توزي  المساعدات 
ناؾ الجئيف يتيشوف في اللذائية والتشليمية والتدقيؽ في اسما  المستفديف منيا ووضتيـ التاـ في حيف ى

 فقر شديد وال يحصموف عمى خدمات الوكالة بذرائ  وحجج مختمفة.
 6/10/2012القدس العربي، لندن، 

 
 سالمية في الرممةمقتل رئيس ىيئة المقدسات واألوقاف اإل .17

رئيس ىيئة المقدسات واألوقاؼ  ،صباح أمس ،ا.ؼ.ب: وجدت الشرطة االسرائيمية -القدس المحتمة
 ة في الرممة داخؿ مسجد بالمدينة متوفى، حسب ما اعمنت الشرطة.االسالمي

ونقمت وسائؿ االعالـ االسرائيمية عف مصدر في الشرطة بأف آثار عنؼ وجدت عمى جثة القتيؿ باالضافة 
 الى آثار دـ.

يف مف "تـ التثور عمى جثة رجؿ في الثمان ،وقالت لوبا السمري المتحدثة باسـ الشرطة االسرائيمية في بياف
عمره في الرممة واتضح الحقا بأنو محمد طاجي رئيس ىيئة المقدسات واألوقاؼ االسالمية في الرممة"، 

 مشيرة الى انو تـ فتح تحقيؽ في القضية.
  6/10/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 شجار زيتونأاالحتالل يقمع مسيرات الجمعة ومستوطنون يعتدون عمى مزارعين ويدمرون  .18
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وفا: قمتت قوات االحتالؿ أمس مسيرات الجمتة السممية ضد الجدار واالستيطاف واصابت  –التيسة  اسامة
واعتقمت عددا مف المشاركيف فييا، فيما اقدـ مستوطنوف عمى االعتدا  عمى مزارعيف في مخماس وتدمير 

 أشجار زيتوف وعنب في الخضر.
بة آخريف إصابات طفيفة، بتد استيداؼ قوات فقد اصيب عدد مف المتظاىريف باالختناؽ إلى جانب إصا

االحتالؿ مسيرة قرية النبي صالح شماؿ راـ اهلل. وفرضت قوات االحتالؿ طوقا عسكريا مشددا عمى القرية، 
 وحاصرتيا.

وشارؾ عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب في مسيرة نتميف األسبوعية المناىضة لجدار الفصؿ 
عادة التنصري واالستيطاف وال زالة الجدار، وا  مطالبة بإزالة بؤرة "حشمونئيـ" المقامة عمى أراضي القرية، وا 

 األرض المصادرة ألصحابيا. واعتدى الجنود عمى المشاركيف بالمسيرة.
وقمتت قوات االحتالؿ مسيرة المتصرة االسبوعية التي انطمقت أمس مف مدرسة الزواىرة، جنوب بيت لحـ. 

لتضامف والدعـ لمرئيس محمود عباس، في وجو التحرض االسرائيمي، واستنكار ما ورفتت المسيرة شتارات ا
 سماه المشاركوف مساواة نادي برشمونو بيف الضحية والجالد.

عاما( خالؿ قمتيا لمسيرة كفر قدـو  00واعتقمت قوات االحتالؿ المتضامف األميركي جاري انجمش )
 ح الشارع الرئيسي الملمؽ منذ عشر سنوات.األسبوعية المناىضة لالستيطاف والمطالبة بفت

وأصيب شاب بجروح إثر اعتدا  مجموعة مف المستوطنيف عمى مزارعيف في قرية مخماس جنوب راـ اهلل، 
فيما دمر مستوطنوف مسا  أمس التشرات مف أشجار الزيتوف والتنب في أراضي بمدة الخضر جنوب بيت 

 لحـ.
  6/10/2012الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 قتصاديةشاب من غزة يحرق نفسو احتجاجا عمى سوء أوضاعو اإل .21

أشتؿ فمسطيني النار في جسده احتجاجا عمى سو  أوضاعو االقتصادية، وقالت مصادر طبية إف : غزة
عاما( أصيب بجراح وحروؽ، إثر قيامو بإحراؽ نفسو عف طريؽ سكب مادة البنزيف  20محمد الخضري )

شتاؿ النار في  مدينة خاف يونس جنوب قطاع غزة أمس. عمى جسده وا 
 6/10/2012الغد، عمان، 

 
 
 

 عصابات المستوطنين تمنع الفمسطينيين من السكن في األحياء المقدسية .20
حّرضت إذاعة "القناة السابتة" الناطقة بمساف عصابات المستوطنيف اإلرىابية : برىوـ جرايسي -الناصرة

أجرت بيتا في الحي االستيطاني "بسلات زئيؼ" في القدس أمس الجمتة، عمى طرد عائمة فمسطينية است
المحتمة، وذلؾ في إطار ستييا لمن  ظاىرة سكف عائالت فمسطينية كثيرة في أحيا  استيطانية تق  بجوار 

 أحيا  فمسطينية في المدينة، ومف بينيا الحي المذكور.
إسكاف الفمسطينييف في "األحيا   ودعت "القناة السابتة" عصابات المستوطنيف لممشاركة في حممة من 

الييودية" )االستيطانية(، وقالت إف الكثير مف التائالت الفمسطينية باتت تسكف في ىذه األحيا ، وتفقد 
 طابتيا الييودي.
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 6/10/2012الغد، عمان، 
 

 األردن يدين اقتحام قوات االحتالل لألقصى واعتداءىا عمى المصمين .21
عمى المسجد  اإلسرائيميةواستنكاره واستيجانو االعتدا ات  األردفانة جددت الحكومة إد: بترا –عماف 
واالتصاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة سميح  اإلعالـوقاؿ وزير الدولة لشؤوف  المبارؾ. األقصى

التنؼ  إشتاؿ إلىوالمسيحية في القدس تيدؼ  اإلسالميةتجاه المقدسات  اإلسرائيميةالسياسات  إفالمتايطة 
 في المنطقة. الديني

اقتحاـ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي باحة المسجد األقصى المبارؾ أمس الجمتة واعتدا ىا عمى  أفوأضاؼ 
 الدولية. واألعراؼالمصميف التزؿ عمؿ مرفوض ومداف في كؿ الشرائ  السماوية والقوانيف 

مف  إسرائيؿومن   األقصىسجد لمم اإلسرائيميةالمجتم  الدولي لوقؼ االنتياكات  إلىووجو المتايطة ندا  
 والمسيحية في القدس الشريؼ. اإلسالميةأي محاولة لممساس بالمقدسات 

 اإلسرائيميوفي تصريح لوكالة )بترا( أمس، أداف وزير الخارجية ناصر جودة بشدة اقتحاـ قوات االحتالؿ 
وجوب وض  حد ليذه  وشدد عمى ساحات المسجد األقصى المبارؾ واعتدائيا عمى المصميف أمس الجمتة.

االنتياكات فورا ونيائيا والتيقف مف عدـ تكرارىا بأي شكؿ، مطالبا المجتم  الدولي بأسره بإدانة ىذا االنتياؾ 
 الكبير لمقانوف الدولي واإلنساني ولمشرعية الدولية.

 6/01/2102الدستور، عمان، 
 

 تنطمق إلى قطاع غزة اليوم ثالثةاألنصار قافمة  .22
قطاع غزة في إطار المساعي  إلىالمتوجية  "3األنصار "تنطمؽ صباح اليوـ قافمة : مجاىدإيياب  -عماف 

 لمتخفيؼ مف آثار الحصار المفروض عمى القطاع. األردنيةالتي تبذليا لجنة شرياف الحياة 
 إليياقطاع غزة مسا  غد، حيث ستمضي ليمة في القاىرة التي توجيت  إلىومف المقرر أف تصؿ القافمة 

وستحمؿ القافمة التي ستمضي أسبوعا  متبر رفح الحدودي بيف مصر والقطاع. إلىتتوجو برا  أفقبؿ  جوا
مشروعا تنمويا يساىـ في  35في القطاع أدوية ومساعدات وقروضا بقيمة نصؼ مميوف دينار تشمؿ دعـ 

 االعمار. إعادةجيود 
مشاركا يمثموف فتاليات نقابية  75ي نحو الدكتور احمد الترموط األطبا وتضـ القافمة التي يرأسيا نقيب 

 وحزبية وشتبية بينيـ عشر سيدات.
 6/01/2102الدستور، عمان، 

 
 األزىر: تدنيس األقصى خط أحمر ييدد بحرب جديدةشيخ  .23

القاىرة: داف شيخ األزىر أحمد الطيب، أمس، قياـ جنود الكياف الصييوني باقتحاـ باحات المسجد األقصى 
لقوة وبقنابؿ اللاز، محذرًا مف استمرار الكياف الصييوني في ىذه السياسة التي تؤسس وتفريؽ المصميف با

لوض  خطر يجر المنطقة برمتيا إلى حالة صراع ديني، وينذر بإشتاؿ حروب جديدة، يتحمؿ الكياف 
بارؾ الصييوني المسؤولية الكاممة عنيا. وقاؿ الطيب، في بياف أمس، إف مدينة القدس والمسجد األقصى الم

المجتم  الدولي بسرعة التدخؿ لوقؼ ىذه االنتياكات، والتمؿ عمى  مطالباً ، خط أحمر ال يمكف تجاوزه
. واعتبر عدد مف أعضا  ىيئة كبار التمما ، إقداـ الكياف حضارياً  حماية القدس، باعتبارىا تراثا إنسانياً 
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حرب صريحة عمى التالـ اإلسالمي، الصييوني عمى تكرار اقتحاـ جنوده لممسجد األقصى، بمثابة إعالف 
 ."رد فتؿ إسالمي مناسب ليذا التدنيس المستمرػ"مطالبيف الحكومات التربية واإلسالمية ب

 15/01/1101، الخميج، الشارقة
 

 "إسرائيل"يجرم التطبيع مع  يدستور  أىمية تونسية تؤكد تمسكيا بإدراج نص ةجمعي 03 .24
أىمية تونسية التأكيد عمى ضرورة إدراج نص في دستور تونس ػ يو بي اي: جددت منظمات وجمتيات 

منظمة وجمتية أىمية خالؿ مؤتمر صحافي ُعقد  03إسرائيؿ . وقاؿ ممثمو "البالد الجديد يحـر التطبي  م  
 ، ستواصؿ الدفاع عف موقفيا،"تجريـ التطبي "إف الجمتيات والمنظمات التي ُتطالب بػ  الجمتة بتونس،

   مذكرة ضد التطبي  ليوقتيا أكبر عدد ممكف مف التونسييف. حيث انطمقت في توزي
 15/01/1101، القدس العربي، لندن

 
 بالتعويض "إسرائيل"أىالي ضحايا أسطول الحرية يقيمون دعوى قضائية لمطالبة  .25

، لرف  حصار غزة، "أسطوؿ الحرية"المشاركة في  "مافي مرمرة"رف  أىالي ضحايا السفينة التركية : وكاالت
إف "، لمحصوؿ عمى تتويضات. وقاؿ محامي أسر الضحايا، أوجور يمدريـ: "إسرائيؿ"عوى قضائية ضد د

، رفتوا دعوى بالمحكمة لمحصوؿ عمى تتويض مادي ومتنوي  2أسر  مف الضحايا، الذيف قتموا في اليجـو
ف  ، مف بينيـ مصابوف بجروح خطيرة ورجاؿ 21مف إسرائيؿ، وا  صحافة  شخصا آخر تضرروا مف اليجـو

 ".وممرضوف، رفتوا كذلؾ دعوى أماـ المحكمة
 14/01/1101، 37عرب 

 
 عمى الجنسية اإلسرائيمية منيم أىالي الجوالن يرفضون مزاعم إقبال الكثيرين  .26

رفض أىالي الجوالف السوري المحتؿ أمس الجمتة، المزاعـ التي أطمقتيا دائرة  :برىوـ جرايسي الناصرة
قباؿ السورييف في المنطقة إفي  كبيراً  بأف ىناؾ تزايداً  اإلسرائيمي االحتالؿ"تسجيؿ السكاف" في حكومة 

عاما، ورفضوىا  21المحتمة عمى طمب الجنسية االسرائيمية، التي فرضتيا عمييا حكومة االحتالؿ قبؿ 
رائيمية بلالبيتيـ الساحقة. وتزعـ دائرة االحتالؿ أف إقباؿ السورييف "وخاصة مف الشباف" عمى الجنسية االس

 يتود إلى األحداث الجارية في سورية، و"اعتقادىـ بأف أمؿ التحرر بات ابتد".
 15/01/1101، الغد، عم ان

 
 بريطانيا تدعم تصنيف منتجات المستوطنات في االتحاد األوروبي": جويش كرونيكل" .27

ط لدعـ تحرؾ الصادرة مف لندف أمس، أف بريطانيا تخط "،جويش كرونيكؿ"ذكرت صحيفة : )يو .بي .آي(
في التي يتـ تصديرىا إلى االتحاد األوروبي.  ؛ييدؼ إلى تصنيؼ منتجات المستوطنات في الضفة اللربية

ال تريد أف تظير بأنيا تتتاوف "إف لندف  :نقمت الصحيفة عف مصادر في الحكومة البريطانية قولياحيف 
باسـ المكتب اإلعالمي بوزارة الخارجية ، فيما أعمف متحدث "وبأي طريقة كانت لفرض مقاطتة عمى إسرائيؿ

ال تتّمؽ عمى االقتراح الدنماركي قبؿ أف يتـ تقديمو إلى األجيزة "أف حكومة المممكة المتحدة  ،البريطانية
 . "المتنية في االتحاد األوروبي

 15/01/1101، الخميج، الشارقة
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 فمسطينيةعائمة  48,488مميون يورو لدعم  8,7االتحاد األوروبي وبمجيكا يساىمان بـ  .28

عبد الرؤوؼ أرناؤوط: يتشارؾ االتحاد األوروبي والحكومة البمجيكية في الجيود لتوفير المساىمة  -القدس 
الثالثة ليذا التاـ، لصالح الدفتات الفصمية لمسمطة لممخصصات االجتماعية الى التائالت الفقيرة في الضفة 

مالييف يورو مف حكومة بمجيكا  8مميوف يورو، منيا  8,7بواق  اللربية وغزة، عبر آلية )بيلاس( األوروبية 
منيا ما يزيد  ،عائمة محتاجة 48,488مميوف يورو مف االتحاد االوروبي، وستصؿ المساىمة الى  1,7و

القيمة اإلجمالية لممساعدات البمجيكية لألراضي إلى ذلؾ، تجدر اإلشارة إلى أف عمى النصؼ في غزة. 
مميوف يورو، متظميا عبر اتفاقيات بيف السمطة  11وصمت الى  1100و 1117ترة بيف الفمسطينية في الف

، ارتفتت المساعدات 1100ووكالة اللوث "األونروا"، وبتد اتفاقية التتاوف الجديدة في تشريف الثاني مف عاـ 
التاـ، حيث  مميوف يورو في 21البمجيكية اإلجمالية الى األراضي الفمسطينية المحتمة الى ما يقرب مف 
 تتمؿ بمجيكا بشكؿ أساسي عمى تمويؿ قطاعات التتميـ والحكـ المحمي.

 15/01/1101، األيام، رام اهلل
 

 المنتدى االجتماعي العالمي في البرازيل ينتصر لفمسطين .31
في المؤتمر السنوي الثاني عشر لمنظمات المجتم  المدني، يختار المنتدى االجتماعي التالمي عنواف 

لفمسطيف"، وتحمؿ المنظمات والييئات المناوئة "لييمنة التولمة الرأسمالية" القائمة، والمنادية بنظاـ "الحرية 
عالمي بديؿ يتتمد عمى التدالة والمساواة، القضية الفمسطينية كرمز لمطالبيا وكمفتاح سياسي لمتليير 

ية ومف بينيا نقابات التماؿ التالمي المنشود. ويضـ المنتدى مؤسسات غير رسمية باإلضافة لتمؾ الرسم
الذي سينتقد نياية  ،زعبي عمى شرؼ التحضير لممنتدىحنيف النائبة وقد شاركت وحركات سياسية مختمفة. 

بمؤتمرات صحفية ولقا ات سياسية في كؿ مف  ،شير تشريف ثاني في مدينة بورتو أليلري في البرازيؿ
 .برلمانييف برازيمييف مدينتي سانت باولو وبورتو أليلري البرازيميتيف م 

 15/01/1101، 37عرب 
 

 القدس تواجو أكبر عممية تيويد إسرائيميةتقرير:  .30
تتترض القدس الى ىجمة اسرائيمية ىي األقسى تاريخيا بتد أف استلمت الحكومػة اإلسػرائيمية انشػلاؿ : عماف

داريا عبر موجة تمدد ىي جز  مف التالـ بالربي  التربي،لتقيـ في الضفة نظاما كولونياليا استيطانيا عسكريا إ
« أ»ىدفيا حشر الفمسطينييف في حػدود مػدنيـ وقػراىـ فػي منطقتػْي  -إستراتيجية إسرائيمية شاممة تجاه الضفة

% مػػف أراضػػي الضػػفة عػػنيـ )وىػػي المشػػمولة فػػي المنطقػػة 51وفػػؽ اتفاقيػػة أوسػػمو، وسػػمخ أكثػػر مػػف « ب«و
 دوف سكانيا.« ج»ـو بتممية ضـ لممناطؽ تتصرؼ كأنيا تق -وبمحاكميا-وأف إسرائيؿ «( ج»

الفا في القدس، وأكثر مف مائػة بػؤرة غيػر رسػمية  05رسميا، منيا  033ووصؿ عدد مستوطنات الضفة إلى 
في مختمؼ أنحا  الضفة وفي قمب األحيػا  التربيػة فػي القػدس، ليفػوؽ عػدد المسػتوطنيف منتصػؼ ىػذا التػاـ 

 .0856دس الشرقية التي ضمتيا إسرائيؿ عاـ ألفا، منيـ مائتا ألؼ نسمة في الق 441
، والخطػػط الجديػػدة المتتمػػػدة لتوسػػي  مسػػتوطنات قائمػػػة 1118ومنػػذ تػػرؤس بنيػػػاميف نيتنيػػاىو لمحكومػػة عػػػاـ 

نشا  أخرى جديدة. فقد شيد  % 11ارتفاعا في بنا  الوحدات السكنية في مستوطنات الضػّفة بنسػبة  1100وا 
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فػػػي مسػػػتوطنات الضػػػفة، ليصػػػبح  1100وحػػػدة عمػػػى األقػػػؿ عػػػاـ  0741، وُشػػػرع فػػػي بنػػػا  1101عػػػف عػػػاـ 
 وحدة. 2411أكثر مف  1100و 1101مجموع ما انطمؽ بناؤه عامي 

وشيد النصؼ األوؿ مف التاـ الحػالي زيػادة كبيػرة فػي خطػط البنػا ، فقػد قػررت الحكومػة فػي شػباط الماضػي 
يػة. وبدايػة حزيػراف الماضػي، شػرعت وحدة في مستوطنات الضػفة وخاصػة فػي البػؤر غيػر القانون 584إقامة 

وحدة في المستوطنات القائمة في الضفة. وبداية نيساف الماضي وضتت وزارة اإلسكاف خطة  740في بنا  
شماؿ غربي القدس، لوصػميا بمسػتوطنات شػمالي القػدس « جفتات زئيؼ»لبنا  ثمانمائة وحدة في مستوطنة 

 الشرقية المحتمة.
الواق  مركزىا داخؿ حدود « غيمو»وحدة سكنية جديدة لتوسي  مستوطنة  831كما وضتت خطة أخرى لبنا  

القدس، لتتمدد في أراضي الضفة المحتمػة. فجميػ  ىػذه الوحػدات سػتبنى فػي األراضػي الموجػودة خػارج حػدود 
 القدس الشرقية.

أف إسرائيؿ تستى لخمؽ واقٍ  جديد، تبرزه مؤشرات كتحويؿ ممكيػة أكثػر مػف تسػتمائة ألػؼ دونػـ بالضػفة إلػى 
عػالف منػاطؽ واسػتة جػدا بالضػفة « اإلدارة المدنيػة»أراضي دولة تابتة لػ  كاحتيػاط إسػتراتيجي لالسػتيطاف، وا 

مػػاكف األثريػػة والقواعػػد التسػػكرية، منػػاطؽ تابتػػة لمؤسسػػات الحكػػـ اإلسػػرائيمية، مثػػؿ المحميػػات الطبيتيػػة واأل
ألػػؼ نسػػمة،  041والػػذيف يقػػؿ عػػددىـ عػػف « ج«ومواصػػمة التضػػييؽ عمػػى الفمسػػطينييف الػػذيف يسػػكنوف فػػي ب

والسػػتي لتقميػػؿ عػػددىـ، والتمػػؿ الػػدؤوب عمػػى طػػردىـ. وكػػاف آخػػر مظػػاىر ىػػذه السياسػػة قػػرار وزيػػر الػػدفاع 
 بيتا في قرية سوسيا الفمسطينية. 41حتالؿ ىدـ إييود باراؾ بيدـ ثماني قرى فمسطينية، وقرار اال

تػػرخيص االسػػتيطاف فػػي الضػػفة وتسػػييمو ممػػا يػػدؿ عمػػى أف « شػػرعنة»ويضػػاؼ إلػػى ىػػذا سػػتي الحكومػػة لػػػ 
 إسرائيؿ لف تتوقؼ عف االستيطاف مستقبال، بؿ يؤكد سموكيا أنيا ماضية في مشروعيا أسرع مف أي وقت.

 ارتفاع وتيرة االعتداءات
رة االعتػػدا ات اإلسػػرائيمية عمػػى المسػػجد األقصػػى مػػف حفريػػات تحػػت األرض واقتحامػػات لممسػػجد لػػـ تيػػدأ وتيػػ

واعتػػدا ات عمػػى المصػػميف وكػػاف الفتػػا إقػػداـ السػػمطات اإلسػػرائيمية عمػػى زرع كػػاميرات مراقبػػة إضػػافية تكشػػؼ 
مسػجد األقصػػى سػاحات المسػجد الداخميػة ومػا حولػو باإلضػافة إلػى متاودتيػا السػماح لجنودىػا الػدخوؿ إلػى ال

 والتجوؿ في ساحاتو بالمالبس التسكرية.
كما صادقت سمطات االحتالؿ عمى ميزانيػة قػدرىا أربتػة ماليػيف شػيكؿ )حػوالي مميػوف دوالر(، إلقامػة مركػز 
تيويػدي جديػػد فػػي جػػوؼ األرض، جنػػوب األقصػػى. ويػػأتي المركػػز ضػػمف مخطػػط إقامػػة سػػبتة أبنيػػة تيويديػػة 

، حيث تجري حفريات واستة فػي الموقػ  وجػواره «مرافؽ المتبد»حت مسمى تممودية حوؿ المسجد األقصى ت
كجػػز  مػػف التييئػػة لبنػػا  المتحػػؼ التيويػػدي، وكػػذلؾ فػػي المنطقػػة المقابمػػة التػػي سػػيرتبط بيػػا. كػػذلؾ لػػـ تخفػػت 
الدعوات اإلسػرائيمية إلػى ىػدـ المسػجد األقصػى المبػارؾ والشػروع فػي بنػا  المتبػد المزعػـو وذلػؾ دوف التفػات 

لى ردود الفتؿ السياسية أو التالمية، حسبما جا  عمى لساف عضو برلماف االحتالؿ، أرييو إلداد، مف حزب إ
 االتحاد الوطني.

ويتطػػرؽ التقريػػر الػػذي اعدتػػو بػػرا ة درزي مػػف مؤسسػػة القػػدس الدوليػػة الػػى زيػػادة فػػي البنػػا  االسػػتيطاني فػػي 
قالػت رئيسػة مراقبػة البنػا  االسػتيطاني فػي حركػة  إطارالستي اإلسرائيمي إلى فرض الحقائؽ عمى األرض كما

، حجيػػت عفػػراف. وقػػد صػػادقت السػػمطات اإلسػػرائيمية عمػػى بنػػا  وحػػدات اسػػتيطانية جديػػدة كمػػا «السػالـ اآلف»
 «.نوؼ صييوف«و« جيمو»أعمنت عف مخططات لتوسي  مستوطنتي 
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 0011القػػدس عمػػى مخطػػط لبنػػا  مػػف جيػػة أخػػرى، صػػادقت المجنػػة الوزاريػػة اإلسػػرائيمية لمتنظػػيـ والبنػػا  فػػي 
الواقتػػة خمػػؼ الخػػط األخضػػر بػػيف بمػػدة بيػػت « جفتػػات حمػػاتوس»وحػػدة سػػكنية وغػػرؼ فندقيػػة فػػي مسػػتوطنة 

جنوب مدينة القدس. وكاف الفتا تبني مجمس حقوؽ اإلنساف التػاب  « جيمو»صفافا وشارع الخميؿ ومستوطنة 
اكػػات اإلسػػرائيمية لحقػػوؽ الفمسػػطينييف، ال سػػيما فيمػػا لألمػػـ المتحػػدة إنشػػا  لجنػػة لتقصػػي الحقػػائؽ بشػػأف االنتي

يتتمؽ باالستيطاف، وأثرىا عمى حيػاة الفمسػطينييف. وبصػرؼ النظػر عػف الموقػؼ اإلسػرائيمي الػرافض لمتتػاوف 
م  التحقيؽ، فإف المجنة المؤلفة مف ثالثة أعضا  يفترض أف تقدـ تقريرىا حوؿ االسػتيطاف لينػاقش فػي آذار 

1102. 
 لديني والثقافيالتيويد ا

بػرز إلػػى جانػػب ذلػؾ، وفػػي إطارالتيويػػد الػديني والثقػػافي، مجموعػػة مػف اإلجػػرا ات الواقتػػة فػي إطػػار تنفيػػذ مػػا 
يترؼ بمشروع الحوض المقدس الرامػي إلػى بسػط سػمطات االحػتالؿ سػيطرتيا عمػى المسػجد األقصػى والبمػدة 

عمػى زرع آالؼ القبػور الييوديػة الوىميػة حػوؿ  القديمة. فقد أقدمت سمطات االحتالؿ، عبر أذرعيػا التنفيذيػة،
المسجد األقصى والبمدة القديمة بالقدس لتزوير التاريخ عبر االدعا  أف القبور كانت لييود عاشوا ومػاتوا فػي 
المكػػاف قبػػؿ آالؼ السػػنيف. وفػػي سػػياؽ متصػػؿ، ناقشػػت المجنػػة الوزاريػػة فػػي حكومػػة االحػػتالؿ مشػػروع قػػانوف 

المقبػػػرة »تمػػػوف إلػػػى أحػػػزاب يمينيػػػة يقتػػػرح إنشػػػا  سػػػمطة جبػػػؿ الزيتػػػوف واعتبػػػار الجبػػػؿ نائًبػػػا ين 11مقػػػدًما مػػػف 
كػذلؾ قػررت محكمػة إسػرائيمية إجػال  عػائالت «. مكانػا قوميػا وتاريخيػا لمييػود«األولى فػي التػالـ و« الييودية

مػف  فمسطينية مف مبنى قػديـ فػي سػمواف بيػدؼ تحويمػو إلػى كنػيس ييػودي. ويتتبػر مشػروع الحػوض المقػدس
أخطػػر المشػػاري  التيويديػػة إذ إف أىدافػػو ال تقتصػػر عمػػى مصػػادرة األراضػػي والسػػيطرة عمييػػا بػػؿ تتتػػدى ذلػػؾ 
إلػػى مصػػادرة اليويػػة التربيػػة واإلسػػالمية لمبمػػدة القديمػػة واسػػتكماؿ مشػػاري  االسػػتيطاف اليادفػػة إلػػى ربػػط البػػؤر 

 لقدس.االستيطانية في البمدة القديمة بالمستوطنات اإلسرائيمية حوؿ ا
بػػال القػػدس « إسػػرائيؿ»وعمػػى مسػػتوى الخطػػاب السياسػػي، أكػػد رئػػيس الػػوزرا  االسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو، أف 

كجسػػد بػػال قمػػب وأف قدسػػا مقسػػمة تتنػػي قمبػػا ضػػتيفا. كػػالـ نتنيػػاىو ىػػذا جػػا  فػػي متػػرض االحتفػػاؿ بػػاحتالؿ 
عالنيػػػا عاصػػػمة لػػػػ و متظػػػـ المواقػػػؼ السياسػػػية تنػػػاغـ مػػػ  خطػػػاب نتنيػػػاىو وتصػػػريحات«. إسػػػرائيؿ«القػػػدس وا 

اإلسػػػرائيمية كمػػػا ظيػػػرت عمػػػى لسػػػاف رئػػػيس برلمػػػاف االحػػػتالؿ ورئيسػػػة المتارضػػػة فػػػي البرلمػػػاف إضػػػافة إلػػػى 
تصػػريحات رئػػيس بمديػػة االحػػتالؿ فػػي القػػدس. غيػػر أف إييػػود أولمػػرت بػػدا ملػػرًدا خػػارج السػػرب عنػػدما صػػرح 

دس المحتمػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية إف كانػػت لػػدييـ التنػػازؿ عػػف أجػػزا  واسػتة مػػف القػػ« إسػػرائيؿ»بأنػو عمػػى قػػادة 
ذا حيػػدنا موقػػؼ أولمػػرت، فػػإف التوجػػو التػػاـ فػػي  ىػػو التشػػبث بالقػػدس « إسػػرائيؿ»رغبػػة حقيقيػػة فػػي السػػالـ. وا 

عاصػػمة موحػػدة لمشػػتب الييػػودي ورفػػض التخمػػي عػػف المسػػجد األقصػػى واألحيػػا  التربيػػة سػػتًيا إلػػى تثبيػػت 
 السيادة واليوية.
ىذا الستي لتوحيد ىوية المدينػة والتفػرد بيػا، أعمنػت بمديػة االحػتالؿ عػف مخطػط بنػا  جديػد وليس بتيدا عف 

عمػػى أراض تابتػػة لػػدير األرمػػف فػػي البمػػدة القديمػػة فػػي القػػدس « مركػػز تجػػاري وموقػػؼ خػػاص»تحػػت مسػػمى 
أثػار ىػذا وأصدرت قراًرا يقضي بمن  األرمف مف استخداـ الموقؼ القديـ الذي تتود أرضو لػدير األرمػف. وقػد 

القػػػرار موجػػػة غضػػػب بػػػيف سػػػكاف ديػػػر األرمػػػف الػػػذيف تظػػػاىروا ضػػػد قػػػرار إغػػػالؽ الموقػػػؼ ومػػػنتيـ مػػػف ركػػػف 
سياراتيـ فيو. ويثير ىػذا المخطػط، ومتػو القػرار بمنػ  األرمػف مػف اسػتخداـ الموقػؼ المقػاـ أصػاًل عمػى أرض 

لمحػاوالت التػي تبػذليا لمتضػييؽ يممكونيا، قضية التمييز الذي تمارسػو سػمطات االحػتالؿ بحػؽ غيػر الييػود وا
 عمييـ لجتؿ ظروفيـ الحياتية صتبة إلى حد دفتيـ إلى الرحيؿ.
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عمػػػى صػػػتيد آخػػػر، اسػػػتمرت السياسػػػات اإلسػػػرائيمية الراميػػػة إلػػػى التضػػػييؽ عمػػػى المقدسػػػييف وفػػػرض ظػػػروؼ 
لمسػػقفات( متيشػػية صػػتبة عمػػييـ. وفػػي ىػػذا السػػياؽ، أقػػر برلمػػاف االحػػتالؿ الزيػػادة عمػػى ضػػريبة األرنونػػا )ا

% . األرنونا وسواىا مف الضرائب التي يفرضيا 2واستناًدا إلى ىذا القرار، تطبؽ الزيادة عمى الضريبة بواق  
االحتالؿ تجتؿ المقدسييف يتيشوف واقًتا متيشًيا واقتصػادًيا صػتًبا يترضػيـ لسػحب ىويػاتيـ المقدسػية نتيجػة 

 عجزىـ عف دف  الضرائب المتراكمة.
عا لطرح قدمو رئيس بمدية االحتالؿ في القػدس يقضػي بػالتخمي عػف أحيػا  فمسػطينية عزليػا وفيما بدا استرجا

جػػدار الفصػػؿ التنصػػري، كشػػؼ بيػػاف صػػادر عػػف البمديػػة عػػف مخطػػط ييػػدؼ إلػػى نقػػؿ إدارة األحيػػا  التربيػػة 
يش والتػػي تػػدير الواقتػػة خػػارج الجػػدار التػػازؿ، والتػػي تتبػػ  إداريػػا لبمديػػة االحػػتالؿ، إلػػى اإلدارة المدنيػػة فػػي الجػػ

الضفة اللربية الخاضتة لالحتالؿ اإلسرائيمي. ويأتي ىذا المخطط كمحاولة لمتلطية عمى المشػكمة األساسػية 
التي تكمف في الجدار التازؿ الذي يقسـ القدس ويفصؿ بيف أحيائيا كما يصػب فػي إطػار محػاوالت السػيطرة 

خراج أىميا منيا.  الكاممة عمى القدس وا 
التيجيػػػر لػػػـ تتوقػػػؼ االنتياكػػػات اإلسػػػرائيمية لحقػػػوؽ المقدسػػػييف ومنيػػػا حريػػػة السػػػكف  وفػػػي خضػػػـ محػػػاوالت

خطػارات ىػدـ تركػزت فػي أحيػا  سػمواف  خػال  منػازؿ وا  واإلقامة. وقػد شػممت االنتياكػات إصػدار أوامػر ىػدـ وا 
 والتيسوية دوف أف توفر سائر األحيا  المقدسية.

منزاًل مػف  18ادر عف محكمة البمدية حددت بموجبو ىدـ ومف تفاصيؿ المشيد التاـ في ىذا السياؽ قرار ص
منزاًل ميددا باليدـ يشكموف حي البستاف، وذلؾ فػي حػاؿ عػدـ استصػدار تػراخيص بنػا . ويقػ  ىػذا  77أصؿ 

القػرار فػي إطػػار سػتي السػػمطات اإلسػرائيمية إلػػى السػيطرة عمػى كامػػؿ الحػي تمييػػًدا إلقامػة حديقػػة توراتيػة فػػي 
تتمد إلى ىدـ المنازؿ تحػت حجػة البنػا  « إسرائيؿ»ولمتذكير، فإف «. حديقة الممؾ داود»المكاف تترؼ باسـ 

دوف تػػػرخيص ولكنيػػػا بالمقابػػػؿ تجتػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى التػػػرخيص أمػػػًرا أقػػػرب إلػػػى الُمحػػػاؿ مػػػف خػػػالؿ الرسػػػوـ 
تماميا.  المفروضة واإلجرا ات البيروقراطية التي ينبلي عمى المقدسييف السير بيا وا 

 ولالدعم الخج
زا  ىػذا الواقػ ، بقػي الػدعـ التربػي واإلسػػالمي لمقػدس خجػواًل وفيمػا خػال افتتػػاح فنػدؽ قػد يشػكؿ خطػوة نحػػو  وا 

يػراوح بػيف الػدعوة إلػى الػدعـ والتتيػد بػو « متنويػا»دعـ القطاع السياحي فػي القػدس، فػإف مجمػؿ الػدعـ كػاف 
 مف جيات مختمفة بانتظار أف يتجسد ذلؾ تنفيًذا عمى األرض.

أ وتيػرة المحػاوالت اإلسػرائيمية لتيويػد المسػجد األقصػى ومحيطػو كمػا تكػررت االقتحامػات واالعتػدا ات لـ تيػد
 وتزايدت الدعوات إلى ىدـ المسجد األقصى وبنا  المتبد المزعـو مكانو.

فقػػد شػػيد شػػير التػػاـ الحػػالي انتياكػػات خطيػػرة حيػػث أقػػدمت قػػوات االحػػتالؿ عمػػى نصػػب عشػػرات كػػاميرات 
صػػد تكشػػؼ مسػػاحات واسػػتة مػػف المسػػجد وعػػدًدا كبيػػرا مػػف مسػػاطب التمػػـ المنتشػػرة فػػي الناحيػػة المراقبػػة والر 

اللربية والجنوبية والوسطى منو، ممػا يجتػؿ رواد المسػجد تحػت المراقبػة الدائمػة فػي كػؿ حركػاتيـ وسػكناتيـ. 
بمػػػدة وتضػػاؼ ىػػذه الكػػػاميرات إلػػى أخػػػرى منصػػوبة منػػػذ زمػػف فػػي كػػػؿ محػػيط المسػػػجد األقصػػى، سػػػيما فػػي ال

القديمة وبواباتيا وكذلؾ عمى مداخؿ المسجد االقصى مف الخػارج. كمػا عممػت المرجتيػة الدينيػة فػي الجػيش 
اإلسرائيمي في مدينة القدس المحتمة صورة لممسجد األقصى المبارؾ وقد أزيمػت منػو قبػة الصػخرة، مدعيػة أف 

 خالؿ فترة المتبد الثاني. -صى التسمية التيويدية لممسجد األق -« جبؿ المتبد»ىذه الصورة تمّثؿ 
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ولـ يخؿ المشيد مف اعتدا ات جنود االحتالؿ عمى المصميف في المسجد األقصى ومنيػا عمػى سػبيؿ المثػاؿ 
عنصًرا مف القوات الخاصة عمى اقتحاـ المسجد األقصى المبػارؾ مػف جيػة بػاب الملاربػة واعتػدت  31إقداـ 

 و.عمى عدد مف المصميف الذيف تواجدوا في ساحات
وفػػي إطػػار تمػػادي االحػػتالؿ فػػي انتيػػاؾ حرمػػة المسػػجد األقصػػى ظيػػر جميػػا إصػػرار سػػمطات االحػػتالؿ عمػػى 
التتامػػؿ مػػ  سػػاحات المسػػجد األقصػػى عمػػى أنيػػا سػػاحات عامػػة أو متنػػزه عػػاـ. فقػػد سػػمحت قػػوات االحػػتالؿ 

السػياح يتتمػدوف  لنحو ألؼ سائح أجنبي باقتحاـ المسجد االقصى يومًيػا فيمػا لػوحظ أف عػدًدا مػف مجموعػات
 الرقص الجماعي واللنا  داخؿ ساحات األقصى والقياـ بحركات مشينة.

قامػػة المتبػػد المزعػػوـ فػػورا حيػػث إف  كػػذلؾ تصػػاعدت الػػدعوات اإلسػػرائيمية ليػػدـ المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ وا 
دـ ، مػػف حػػزب االتحػػاد الػػوطني، دعػػا فػػي تصػػريحات متكػػررة إلػػى ىػػ«آرييػػو إلػػداد»عضػػو برلمػػاف االحػػتالؿ 

المسجد األقصى المبارؾ والشػروع الفػوري ببنػا  المتبػد المزعػوـ قػائاًل إف بنػا  المتبػد يجػب أف يتجػدد ميػدانًيا 
 عمى األرض بتد أف تتـ إزالة المسجد األقصى دوف النظر إلى الردود السياسية أو التالمية.

متحػػؼ ضػػوئي »سػػـ وحػػذرت مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث، فػػي بيػػاف مػػف مخطػػط تيويػػدي جديػػد تحػػت ا
، يسػػػتيدؼ مػػػدخؿ حػػػي وادي حمػػػوة بسػػػمواف وال يبتػػػد عػػػف المسػػػجد األقصػػػى المبػػػارؾ سػػػوى عشػػػرات «سػػػمتي

األمتػػار. وأفػػادت المؤسسػػة بػػأف سػػمطات االحػػتالؿ صػػادقت عمػػى ميزانيػػة قػػدرىا أربتػػة ماليػػيف شػػيكؿ )مميػػوف 
أوضػح البيػاف أف المخطػط دوالر أميركي(، إلقامة مركز تيويدي جديد في جوؼ األرض، جنوب األقصػى. و 

، «مرافػؽ المتبػد»يأتي ضمف مخطط إقامة سبتة أبنية تيويدية تممودية حوؿ المسػجد األقصػى تحػت مسػمى 
حيث تجري حفريات واستة في الموق  وجواره كجز  مف التييئة لبنا  المتحؼ التيويدي، وكذلؾ فػي المنطقػة 

 المقابمة التي سيرتبط بيا.
الؿ لـ تقتصر عمػى زيػادة وتيػرة االعتػدا ات واالقتحامػات ولكنيػا أعػادت السػماح والمالحظ أف سمطات االحت

بػػدخوؿ جنودىػػا إلػػى المسػػجد األقصػػى والتجػػوؿ فيػػو بمباسػػيـ التسػػكري إمتانػػا فػػي اسػػتفزاز المصػػميف كمػػا لػػـ 
ثنػي تتوقؼ اقتحامات المستوطنيف أوالسياح األجانب وذلؾ في ظؿ تصريحات منددة ال يبدو أف ليا أثػًرا فػي 

دولػػػػة االحػػػػتالؿ عػػػػف المضػػػػي فػػػػي سياسػػػػة التيويػػػػد فػػػػي المسػػػػجد ومحيطػػػػو خصوًصػػػػا إذا مػػػػا لحظنػػػػا التوجػػػػو 
اإلسرائيمي إلى المضي في مخطط التقسيـ الزماني والمكاني لألقصى حيث تمن  المسمميف في أوقات محددة 

بػد مػف التصػدي الفّتػاؿ  مف الدخوؿ إلى أماكف متينة تتوافؽ ومسار المستوطنيف لدى اقتحػاميـ المسػجد. وال
ليذه الممارسات عمى األرض بتتزيز التواجد اإلسالمي في المسجد بشكؿ مستمر حيث تمكف المرابطوف فػي 
األقصػػػى، عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، مػػػف إحبػػػاط محػػػاوالت اقتحػػػاـ لممسػػػجد مػػػف قبػػػؿ مجموعػػػة مػػػف الميكػػػود . إف 

مكػف مواجيتيػا بػدعوات منػددة تحػذر مػف أف التصريحات اإلسرائيمية بشأف األقصى والدعوات إلػى ىدمػو ال ي
 تجاوزت كؿ الخطوط الحمرا .« إسرائيؿ«األقصى خط أحمر فػ

 مشروع تطوير الحوض المقدس
يتتػػاوف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي وأذرعػػو التنفيذيػػة فػػي القػػدس المحتمػػة عمػػى زرع آالؼ القبػػور الييوديػػة الوىميػػة 

جبػػؿ الزيتػوف شػػرؽ المسػجد األقصػى مػػرورا بػوادي سػػمواف  حػوؿ المسػجد األقصػػى والبمػدة القديمػػة بالقػدس مػف
جنوبا إلى وادي الربابة جنوب غرب المسجد األقصى. وتزرع القبور عف طريػؽ تثبيػت قوالػب اسػمنتية داخػؿ 

 قبور دوف شواىد بدعوى أنيا تقوـ عمى رفات ييود عاشوا وماتوا في المكاف قبؿ آالؼ السنيف.
 11وزارية في حكومة االحػتالؿ لشػؤوف التشػري  مشػروع قػانوف مقػدًما مػف في سياؽ متصؿ، ناقشت المجنة ال

األولػى فػي « المقبػرة الييوديػة»نائًبا ينتموف إلى أحزاب يمينية يقترح إنشا  سمطة جبؿ الزيتوف بيدؼ اعتباره 
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مػػف خػػالؿ وييػػدؼ القػػانوف إلػػى السػػيطرة عمػى جبػػؿ الزيتػػوف «. مكانػػا قوميػػا وتاريخيػػا لمييػود»التػالـ، واعتبػػاره 
الوصاية عمى المقبرة الموجودة فيو والتي تتمد سمطات االحتالؿ إلى زرع القبور الوىمية فييا لجتميػا المقبػرة 

 الييودية األولى في التالـ بحجة عدـ وجود أي ىيئة تشرؼ عمييا حالًيا.
األقصػى والبمػدة وتأتي ىذه الخطوات مجتمتة فػي إطػار المحػاوالت اإلسػرائيمية لبسػط سػيطرتيا عمػى المسػجد 

ويتتبر ىذا المشروع مف أخطر المشػاري  التػي يسػتى «. مشروع الحوض المقدس«القديمة ضمف ما يترؼ بػ
االحػػتالؿ مػػف خالليػػا إلػػى فػػرض واقػػ  جديػػد عمػػى األرض يحسػػـ واقػػ  القػػدس بشػػكؿ عػػاـ والمسػػجد األقصػػى 

ؿ عمػػػى المسػػػجد األقصػػػى بشػػػكؿ خػػػاص. والحػػػوض المقػػػدس، أو الحػػػوض التػػػاريخي، تسػػػمية أطمقيػػػا االحػػػتال
، وىػػو االسػػـ الػػذي يطمقػػو اإلسػػرائيميوف عمػػى بمػػدة سػػمواف. «مدينػػة الممػػؾ داود»ومحيطػػو بػػدعوى أنيػػا تضػػـ 

التنػازؿ « إسػرائيؿ«ويشمؿ الحوض المقدس، بحسػب سػمطات االحػتالؿ، كػؿ لمواقػ  الييوديػة التػي ال يمكػف لػػ
سػػمواف. والواقػػ  أف منطقػػة الحػػوض المقػػدس تضػػـ عنيػػا وىػػي البمػػدة القديمػػة، ووادي قػػدروف وجبػػؿ الزيتػػوف و 

التديد مف المواق  الدينية والتاريخية والتراثيػة التربيػة واإلسػالمية مػا يجتػؿ المنطقػة ذات وضػ  دقيػؽ. ويؤكػد 
مػدير دائػرة الخػرائط فػي جمتيػة الدراسػات التربيػة، خميػؿ التفكجػي، أف الحػوض المقػديس جػز  مػف إيديولوجيػة 

ى ضػػـ مسػػاحة مػػف القػػدس المحتمػػة بلطػػا  دينػػي مػػف خػػالؿ تسػػمية منػػاطؽ ميمػػة أمػػاكف  إسػػرائيمية تيػػدؼ إلػػ
 سيادة ثابتة ليا فييا، ومف ضمنيا المساحة األكبر مف البمدة القديمة.« إسرائيؿ»مقدسة كي تضمف 

حػػداث تلييػػر  1كمػػـ 1.4تبمػػغ مسػػاحة المشػػروع  ويشػػمؿ إقامػػة شػػبكة حػػدائؽ وطػػرؽ لتطويػػؽ البمػػدة القديمػػة وا 
فػػي الوضػػ  القػػائـ فييػػا لمصػػمحة الجمتيػػات االسػػتيطانية ودوائػػر االحػػتالؿ الرسػػمية، بكمفػػة تزيػػد عمػػى  جػػذري

المميػػوف دوالر أمريكػػي. ويشػػمؿ المشػػروع بنػػا  حػػوالي مائػػة كنػػيس داخػػؿ البمػػدة القديمػػة وفػػي محػػيط المسػػجد 
أىميػػػا لبنػػػا  تسػػػ  حػػػدائؽ األقصػػػى. كمػػػا أف االحػػػتالؿ يحػػػاوؿ تفريػػػغ األحيػػػا  التربيػػػة فػػػي البمػػػدة القديمػػػة مػػػف 

توراتيػػة. وليػػذه اللايػػة، تسػػتمر حكومػػة االحػػتالؿ مػػف خػػالؿ بمػػديتيا فػػي القػػدس فػػي إصػػدار أوامػػر ىػػدـ بحػػؽ 
البيوت المقدسية خصوًصا في حي البستاف بسمواف. كما أف المشروع يتضمف ىدـ متػالـ تاريخيػة عريقػة فػي 

قامة جسػر دائػـ مكانػو يسػمح بتنظػيـ المدينة كجسر باب الملاربة الذي تستى سمطات االحتال ؿ إلى ىدمو وا 
دخػوؿ الييػػود إلػى المسػػجد األقصػى بشػػكؿ رسػػمي وبأعػداد كبيػػرة باإلضػافة إلػػى آليػات الجػػيش اإلسػػرائيمي إذا 

 دعت الحاجة إلى قم  المصميف الفمسطينييف في حاؿ حصوؿ أي مواجية مستقبمية في ساحات المسجد.
قمب المشاري  اإلسرائيمية الرامية إلى تيويد القدس، وأىدافػو ال تقتصػر في « مشروع الحوض المقدس»يتتبر 

حػػالؿ اليويػػة  نمػػا تتتػػدى ذلػػؾ إلػػى محػػو اليويػػة التربيػػة واإلسػػالمية لمبمػػدة القديمػػة وا  عمػػى مصػػادرة األرض وا 
ؿ الييوديػػة محميػػا باإلضػػافة إلػػى إفػػراغ المنطقػػة مػػف أىميػػا وعزليػػا عػػف األحيػػا  التربيػػة عػػالوة عمػػى اسػػتكما

مشػػاري  االسػػتيطاف اليادفػػة إلػػى ربػػط البػػؤر االسػػتيطانية فػػي البمػػدة القديمػػة وحوليػػا بالمسػػتوطنات اإلسػػرائيمية 
حػػوؿ القػػدس. والمشػػروع يتكػػس، بشػػكؿ أو بػػ خر، فشػػؿ دولػػة االحػػتالؿ فػػي إثبػػات وجػػود تػػاريخي فػػي المدينػػة 

 ف انتزاعيا مف الفمسطينييف.ولجو ىا تالًيا إلى فرض الحقائؽ عمى األرض أماًل بمكاسب قد تتمكف م
 «تمة الذخيرة»

بتمػػػة »وعمػػػى المسػػػتوى السياسػػػي، أقػػػرت الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية خػػػالؿ جمسػػػة احتفاليػػػة عقػػػدتيا فػػػي مػػػا يتػػػرؼ 
بشرؽ القدس، سمسمة مػف الخطػوات والميزانيػات اليادفػة لتتزيػز الوجػود اإلسػرائيمي فػي المدينػة. وقػد « الذخيرة

قامة أحيا  استيطانية لمصمحة رجاؿ األمف، إضافة إلػى إعفػا  المسػتثمريف مػف وافقت الحكومة عمى اقتراح إ
المشاركة في عطا ات تتتمؽ باألراضي بيدؼ تشجي  إقامة الييود فييا. كذلؾ أقػرت الحكومػة ميزانيػة بقيمػة 

ة مميػػوف دوالر( تصػػرؼ عمػػى مػػدى السػػنوات السػػت المقبمػػة لتوسػػي  المرافػػؽ السػػػػياحي 80مميػػوف شػػيكؿ ) 241
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التامػػػة وتطػػػوير البػػػػػنية التحػػػػػتية وتوسيػػػػػ  وحمايػػػة المناطػػػػػؽ المفتوحػػػة داخػػػؿ المدينػػػة ومواصػػػمة أعمػػػاؿ تػػػرميـ 
 المقبرة الييودية في جبؿ الزيتوف.

وقػػد اعتبػػر رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمي، بنيػػاميف نتنيػػاىو، فػػي خطػػاب ألقػػاه فػػي االحتفػػاؿ المركػػزي الػػذي أقػػيـ 
عف سيادتيا عمػى جػز  مػف المدينػة لػف يجمػب السػالـ بػؿ سػيؤدي إلػى « إسرائيؿ»ؿ عمى تمة الذخيرة، أف تناز 

ذ شبو القدس بالقمػب مػف  ، فقػد تتيػد بتػدـ تقسػيـ ىػذا القمػب مجػدًدا حيػث إف األمػة «إسػرائيؿ»حرب دينية. وا 
لقػػدس التػػي تتنػػازؿ عػػف قمبيػػا يتوقػػ  منيػػا أعػػداؤىا أف تتنػػازؿ عػػف أي شػػي  آخػػر. واعتبػػر نتنيػػاىو أف إبقػػا  ا

موحػػدة تحػػت السػػيادة اإلسػػرائيمية مػػف شػػأنو أف يفيػػد الػػديانات الرئيسػػة الػػثالث التػػي تنظػػر إلػػى القػػدس كمدينػػة 
 عاًما عمى بنا  المدينة وتطويرىا وستستمر في ذلؾ. 34عممت منذ « إسرائيؿ»مقدسة مؤكًدا أف 

فػػي إطػػار عاصػػمة أبديػػة ليػػـ ال  واحػػدا موحػػدا لمييػػود« قمبػػا»إف الجنػػوح اإلسػػرائيمي التػػاـ نحػػو إبقػػا  القػػدس 
يكسػػػر مػػػف حدتػػػو موقػػػؼ أولمػػػرت الػػػذي يشػػػير إلػػػى ضػػػرورة القبػػػوؿ بالتقسػػػيـ كحاجػػػة يفرضػػػيا الواقػػػ  كمػػػا أف 
المواقؼ المتشددة الرافضة لما قالو أولمرت تؤكد أف المراىنة عمى أي تلير مستقبمي في السياسػة اإلسػرائيمية 

التخمي عف المسجد األقصى أو األحيا  التربية ألف ما تستى إليو  أمر بتيد المناؿ. فدولة االحتالؿ لف تقبؿ
يتتدى المحافظة عمى الموارد إلى تثبيت السيادة واليوية. وبطبيتة الحاؿ، فإف ىوية القدس ال تحددىا أىػوا  

نمػػػا يحػػػددىا التػػػاريخ والجلرافيػػػا والػػػديموغرافيا. وبػػػيف جػػػوىر القػػػدس التربػػػي اإلسػػػالمي ومحػػػاوال ت االحػػتالؿ وا 
قي  ليا أف تنتيي إال بزواؿ الطارئ و سيادة األصؿ وعودة الحؽ إلى أصحابو.  تيويدىا متركة ال ُيتو 

 أسبوع األنوار
أقػيـ فػي محػيط األقصػى والبمػدة القديمػة ميرجػاف أسػػبوع األنػوار فػي الفتػرة الممتػدة وذلػؾ بػالتزامف مػ  الػػذكرى 

قصػى. الميرجػاف الػذي أقػيـ لمسػنة الرابتػة عمػى التػوالي الخامسة واألربتيف لحتالؿ شرقي القػدس والمسػجد األ
تـ بالتنسيؽ بيف بمديػة االحػتالؿ فػي القػدس وسػمطة تطػوير القػدس وسػمطة اآلثػار ووزارة السػياحة ورعتػو عػدة 

 جيات إسرائيمية مف شركات خاصة ووسائؿ إعالـ.
عنػػػد بػػػاب الخميػػػؿ، مميئػػػة وكػػػاف مػػػف أبػػػرز المظػػػاىر االحتفاليػػػة قبػػػة شػػػبيية بقبػػػة الصػػػخرة المشػػػرفة نصػػػبت 

باإلضا ة واأللواف والزخارؼ وبداخميا موسيقى صػاخبة فيمػا رقػص بػداخميا أعػداد كبيػرة مػف الييػود. وُتتػرؼ 
« الخزانػػة»وىػػي موجػػودة بشػػكؿ مصػػلر فػػي الكػػنس الييوديػػة كافػػة ، وتتتبػػر « خزانػػة التػػوراة»ىػػذه القبػػة بأنيػػا 

رمػوز التػي تسػتى مػف خالليػا سػمطات االحػتالؿ إلػى إضػفا  شتاًرا ورمزا توراتيا وىي مف ضمف المظػاىر وال
 صبلة ييودية عمى المدينة في إطار ستييا المتواصؿ لتيويدىا.

وفي النشرة التي وزعت لمتتريػؼ عػف االحتفػاؿ حمّػت األسػما  التبريػة محػؿ األسػما  التربيػة لػبتض األمػاكف 
مكػػاف الشػػارع الػػرئيس فػػي « ارع مدينػة داودشػػ»بشػارع الػػواد، كمػػا ظيػػر « شػػارع ىاجػػاي»فػي القػػدس فاسػػتُبدؿ 

كػػذلؾ اسػػتتيض عػػف «. الحػػي الييػػودي«وحػػارة الشػػرؼ بػػػ« جبػػؿ المتبػػد«سػػمواف، وسػػمي المسػػجد األقصػػى بػػػ
 «.تسنحنيـ«وباب الجديد بػ« شارع دافيد«فيما ُسمي باب الخميؿ بػ« ملارة صدقياىو«ملارة سميماف بػ

يويدية التي تستى إلػى تلطيػة الطػاب  التربػي واإلسػالمي بػ خر ويتتبر أسبوع األنوار مف أخطر المظاىر الت
ييػػودي ال ينتمػػي إلػػى المدينػػة وال تنتمػػي إليػػو. ومػػا يزيػػد مػػف خطػػورة ىػػذا الميرجػػاف أنػػو يتوسػػـ الثقافػػة والفػػف 
سػػػبياًل لمتيويػػػد ويمّكػػػف سػػػمطات االحػػػتالؿ مػػػف تمريػػػر سياسػػػاتيا فػػػي صػػػدى الصػػػوت وانتكػػػاس الضػػػو  وفػػػي 

ف الميرجاف إذ يق  في «. األنوار«تضي  في ظؿ االنشلاؿ بصخب الموسيقى واأللواف و التفاصيؿ التي قد وا 
إطػػار التيويػػد الثقػػافي فػػإف التصػػدي لػػو ولمػػا يماثمػػو مػػف ميرجانػػات واحتفػػاالت واجػػب عمػػى مختمػػؼ الجيػػات 
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أجػؿ تجنػب  المقدسية التي ينبلػي أف تنشػر الػوعي حيػاؿ ىػذه االحتفػاالت التػي تظيػر فن ػا وتػبطف تيويػًدا مػف
 المشاركة بيا والتساوؽ متيا.
 مشروع التيويد الديموغرافي

كمػػا سػػائر المشػػاري  التيويديػػة فػػي القػػدس فػػإف مشػػاري  االسػػتيطاف لػػـ تيػػدأ وتيرتيػػا فػػي الفتػػرة التػػي يلطييػػا 
التقريػػر فػػػي إطػػار السػػػتي اإلسػػرائيمي الػػػدائـ إلػػى فػػػرض الحقػػائؽ عمػػػى األرض وتتزيػػز الوجػػػود الييػػودي فػػػي 

 نة.المدي
أف بمدية االحتالؿ في القدس المحتمة تساـو مف أجؿ بنا  حػي ييػودي فػي « إسرائيؿ اليوـ»وكشفت صحيفة 

بمدة أبو ديس مقابؿ بنا  آالؼ الشقؽ لمفمسطينييف. وقالت الصحيفة بأف نير بركات، رئيس بمديػة االحػتالؿ، 
مػف المصػادقة عمػى البنػا  لمتػرب مقابػؿ يحاوؿ أف يتقد صفقة م  اليميف والمتدينيف، حيث اقتػرح أف يمكنػوه 

إجػػػرا ات الموافقػػػة عمػػػى ىػػػذا الحػػػي »فػػػي أبػػػو ديػػػس، مشػػػيرة إلػػػى أف « كػػػدمات تسػػػيوف»بنػػػا  الحػػػي الييػػػودي 
وبحسب الصحيفة، يتتقد اليميف أف بركػات يحػاوؿ «. الييودي مجمدة منذ سنيف طويمة بسبب ضلط أميركي

القدس لمحفاظ عمى األكثرية الييودية، كما أف اليسار يرفض أف يشترييـ في مزاد عمني في فترة تناضؿ فييا 
عمميػػة »الصػفقة باعتبػػار أف إقامػػة ىػذا الحػػي سػػيمحؽ أضػػراًرا شػديدة باحتمػػاالت تسػػوية فػػي القػدس فػػي إطػػار 

وتبدو ىذه الخطوة مف قبؿ بركات محاولة لترجمة الحديث عف وحدة القدس واقًتا عممًيا، حتى فيما «. السالـ
 الترب. عنى السكاف

وتتميقًػػا عمػػى االسػػتمرار فػػي بنػػا  المسػػتوطنات والمصػػادقة عمييػػا قالػػت رئيسػػة مراقبػػة البنػػا  االسػػتيطاني فػػي 
، حجيػت عفػراف، إف حكومػة نتنيػاىو تفػرض واقتػا جديػدا عمػى األرض قبػؿ االنتخابػات «السػالـ اآلف»حركة 

ي القػدس يلمػؽ المجػاؿ أمػاـ أي حػؿ سياسػي النيابية. فيما قالت الييئػة اإلسػالمية المسػيحية إف االسػتيطاف فػ
متتبرة أف االستيطاف كالسالسؿ الحديدية يكبػؿ القػدس المحتمػة. وفػي المواقػؼ الدوليػة، أعػادت فرنسػا التأكيػد 
أف االستيطاف في الضفة اللربية وشرقي القػدس غيػر شػرعي وفقػا لمقػانوف الػدولي، مشػددة عمػى أف التواصػؿ 

قي القدس ىو مداف، ويجتؿ مف الصػتب أف تكػوف القػدس عاصػمة لػدولتيف غير المتقط  لالستيطاف في شر 
 وفؽ اتفاؽ السالـ.
 وجو آخر لمتيويد

وكشػػؼ نيػػر بركػػات، رئػػيس البمديػػة، عػػف مخطػػط ييػػدؼ إلػػى نقػػؿ إدارة األحيػػا  التربيػػة الواقتػػة خػػارج جػػدار 
فػػػي الجػػػيش والتػػػي تػػػدير الضػػػفة الفصػػػؿ التنصػػػري، والتػػػي تتبػػػ  إداريػػػا لبمديػػػة االحػػػتالؿ، إلػػػى اإلدارة المدنيػػػة 

 0871اللربية الخاضتة لالحتالؿ اإلسرائيمي. واإلدارة المدنية جياز إسػرائيمي أّسسػتو حكومػة االحػتالؿ عػاـ 
. وتتتبػر اإلدارة المدنيػة مػف الناحيػة التمميػة نظيػرة 0856عػاـ « إسػرائيؿ»ليتولى إدارة المناطؽ التي احتمتيػا 

ي مسػؤولة عػػف كػػؿ النػواحي اإلداريػػة المتتمقػػة بالسػكاف المقيمػػيف فػػي المنطقػػة ج وزارة الداخميػة اإلسػػرائيمية وىػػ
مػػف الضػػفة اللربيػػة كمػػا أنيػػا متنيػػة بالتنسػػيؽ مػػ  السػػمطة الفمسػػطينية التػػي تتمتػػ  بسػػمطات إداريػػة كاممػػة فػػي 
المنطقػػػة أ وسػػػمطة محػػػدودة فػػػي المنطقػػػة ب. ومػػػف ناحيػػػة أخػػػرى، فػػػإف اإلدارة المدنيػػػة مسػػػؤولة عػػػف إعطػػػا  

، تصػػاريح السػػفر ضػػمف الضػػفة اللربيػػة باإلضػػافة إلػػى «إسػػرائيؿ»تصػػاريح الػػدخوؿ مػػف الضػػفة اللربيػػة إلػػى 
 «.إسرائيؿ»تصاريح التمؿ لفسطينيي الضفة اللربية الراغبيف بالتمؿ في 

رئيس البمدية يػدرس البػدائؿ المختمفػة لمتتامػؿ مػ  الصػتوبات الناجمػة عػف عػدـ التوافػؽ »وبحسب البياف فإف 
دوف أف يتضػػمف ذلػػؾ أي « جػػدار األمػػف والحػػدود البمديػػة لمقػػدس فيمػػا يخػػص الخػػدمات المقدمػػة لمسػػكافبػػيف 
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تليير لمحدود البمدية لمنطقة القدس. أما السبب المنطقي، وفؽ بياف البمدية، فيػو انتقػاؿ تقنػي لممسػؤولية بػيف 
 البمدية واإلدارة المدنية لتقديـ الخدمات عمى جانبي الجدار.

إف تشػييد الجػدار التػازؿ أدى إلػى انقطػاع الخػدمات عػف أحيػا  شػرؽ القػدس الواقتػة خمػؼ الجػدار وبالفتؿ، ف
كجمػػ  النفايػػات والخػػدمات الصػػحية والشػػرطة وحتػػى الخػػدمات البيطريػػة. وتػػدعي بمديػػة االحػػتالؿ أف أسػػباًبا 

مرافقػة الجػػيش أمنيػة تحػوؿ دوف تقػػديـ الخػدمات لمسػكاف حيػػث يمنػ  ذىػاب ممثمػػي البمديػة خمػؼ الجػػدار دوف 
 اإلسرائيمي أو الشرطة.

وال شؾ في أف نقؿ إدارة األحيا  التربية إلى الجيش محاولة لمتلطية عمى المشكمة األساسػية التػي تكمػف فػي 
جدار الفصؿ التنصري الذي يقسـ القدس ويفصؿ بيف أحيائيا، ىذا مػف جيػة. ومػف جيػة أخػرى، يتتبػر ىػذا 

إطػار التيويػد الػديموغرافي لمقػدس وتفريليػا مػف أىميػا وتحقيػؽ السػيطرة  األمر ضمف السياسية اإلسرائيمية في
 الييودية الكاممة عمييا.

 االنتياكات اإلسرائيمية لحرية السكن
لػػـ يطػػػرأ أي تلييػػػر فػػػي سياسػػػة انتيػػػاؾ الحقػػػوؽ التػػي تنتيجيػػػا سػػػمطات االحػػػتالؿ ومػػػف ضػػػمنيا انتيػػػاؾ حػػػؽ 

خطػػارات ىػػدـ المقدسػػييف فػػي السػػكف واإلقامػػة. وقػػد شػػممت االنتي خػػال  منػػازؿ وا  اكػػات إصػػدار أوامػػر ىػػدـ وا 
 تركزت في أحيا  سمواف والتيسوية دوف أف توفر سائر األحيا  المقدسية.

وعمدت طواقـ تابتة لبمدية االحتالؿ ترافقيػا قػوات مػف الجػيش والشػرطة إلػى توزيػ  إخطػارات ىػدـ فػي بمػدتي 
ة محػػاؿ تجاريػػة فػػي سػػمواف مثػػؿ ىػػذه اإلخطػػارات منػػزاًل وسػػبت 05سػػمواف والتيسػػوية بشػػكؿ خػػاص حيػػث تمقػػى 

باإلضافة إلى منزليف في شتفاط ومبنى آخر مف ست طبقػات فػي بيػت حنينػا. وأقػدمت جرافػات البمديػة عمػى 
تنفيذ أرب  عمميات ىدـ فػي منطقػة شػتفاط وصػور بػاىر وبيػت حنينػا فػي حػيف نفػذت جرافػات اإلدارة المدنيػة 

 ات أخرى في المنطقة )ج( في منطقة عناتا ومخيـ شتفاط والتيزرية.التابتة لجيش االحتالؿ أرب  عممي
ونفذت بمدية االحتالؿ سب  عمميات ىدـ وأجبػرت مػواطنيف مقدسػييف عمػى ىػدـ منػازليـ بأيػدييـ بحجػة البنػا  

عمى تجريؼ أرٍض في سمواف وىدمت السور المحيط بيا. إال أف « سمطة الطبيتة»دوف ترخيص كما عممت 
فػت فػي ىػذا الشػير تجمػى فػي القػرار الصػادر عػف المستشػار القػانوني لحكومػة االحػتالؿ، ييػودا التصتيد الال

في األحيا  « غير القانونية»فينشتايف، والقاضي بتشكيؿ فريؽ خاص لدراسة سياسة تنفيذ أوامر ىدـ المباني 
دير الرقابػة عمػى البنػا  التربية في القدس بسبب تقميص تنفيذ ىػذه التمميػات فػي السػنة األخيػرة. وقػد ادعػى مػ

فػػي بمديػػة االحػػتالؿ أف البمديػػة قامػػت بثمػػاني عمميػػات ىػػدـ فقػػط لمبػػاٍف غيػػر مرخصػػة فػػي شػػرؽ القػػدس التػػاـ 
عمميػػة ىػػدـ فػػي غربيػػا، ويجػػب تطبيػػؽ القػػانوف فػػي شػػرؽ القػػدس حيػػث ىنػػاؾ تخمػػؼ فػػي  56الماضػػي مقابػػؿ 

رة فػي عمميػػات اليػػدـ مػ  التمػػـ أف عمميػػات فرضػو. ومػػف المتوقػ  أف يػػؤدي تشػػكيؿ ىػذه المجنػػة إلػػى زيػادة كبيػػ
 اليدـ في القدس لـ تيدأ منذ بداية التاـ.
بليػاب تػراخيص البنػا ، إال أف المخالفػات التػي تتػذرع بيػا « إسػرائيؿ»ولتبرير عمميػات اإلخػال  واليػدـ تتػذرع 

جيػة أولػى، ىي أوجدتيا مف خالؿ تضييقيا عمى المقدسػييف لتػدخميـ فػي حمقػة مفرغػة يصػتب كسػرىا. فمػف 
سياسػػػة تخطػػػيط تتمػػؿ عمػػػى تيمػػػيش الوجػػود الفمسػػػطيني وعرقمػػػة عمميػػػة  0856منػػػذ التػػاـ « إسػػػرائيؿ»تتتمػػد 

التطػػوير والبنػػا  بالنسػػبة إلػػييـ عمػػى الػػرغـ مػػف النمػػو السػػكاني الػػذي يخمػػؽ الحاجػػة إلػػى زيػػادة األبنيػػة وتوسػػي  
عمػى تػراخيص لمبنػا  أمػرا شػبو مسػتحيؿ  المشييد منيا. ومف جيػة ثانيػة، تفػرض عمػييـ قيػوًدا تجتػؿ الحصػوؿ

وذلػػػؾ إمػػػا لصػػػتوبة إثبػػػات ممكيػػػة األرض المنػػػوي البنػػػا  عمييػػػا أو بسػػػبب اإلجػػػرا ات البيروقراطيػػػة المتقػػػدة 
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والمكمفػػػػة التػػػػي يتتػػػػيف عمػػػػى المقدسػػػػييف تكبػػػػدىا فػػػػي حػػػػاؿ ثبػػػػوت الممكيػػػػة. وبػػػػذلؾ، تػػػػدف  سػػػػمطات االحػػػػتالؿ 
 يدـ ما بنوا ولتشرد عائالتيـ وتحمميـ عمى الرحيؿ.المقدسييف إلى البنا  دوف ترخيص لتتود وت

 0838لمقانوف الدولي وال سيما اتفاقية جنيؼ الرابتة لتاـ « إسرائيؿ»وتثير قضية ىدـ المنازؿ مسألة انتياؾ 
والمتتمقة بحمايػة األشػخاص المػدنييف فػي وقػت الحػرب. وىػي تنػدرج ضػمف المخالفػات الجسػيمة وتتتبػر أحػد 

 التتسفية التي تتسبب بتدمير الممكية عمى نطاؽ واس  دونما ضرورة عسكرية تستوجبيا.أشكاؿ اإلجرا ات 
 5/01/1101، الدستور، عم ان
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 فايز رشيد
حيرة سمطوية فمسطينية شديدة. ىذا ىو عنواف المرحمػة بالنسػبة لتبػاس والسػمطة. كػاف المطمػوب بدايػة: جتػؿ 

فػػي األمػػـ المتحػػدة. ثػػـ جػػرى االكتفػػا  بدولػػة غيػػر عضػػو )دولػػة مراقبػػة(. مػػف  فمسػػطيف دولػػة كاممػػة التضػػوية
مكانيػػة  ناحيػة أخػػرى: ال ُيتػرؼ مػػا إذا كانػػت السػمطة الفمسػػطينية جػادة فػػي عمميػػة البحػث فػػي اتفاقيػة أوسػػمو وا 
 إللائيػػا. أـ الم مػػؤخرًا ذكػػرت تسػػريبات فمسػػطينية أف الػػرئيس محمػػود عبػػاس طمػػب مػػف قيػػادة منظمػػة التحريػػر
والسمطة البحث جديًا في إللا  االتفاقية المشؤومة. وحؿ السمطة. إنيػا ليسػت المػرة األولػى التػي يتحػدث فييػا 
عباس عف حؿ السمطة، وسػبؽ لػو أف حػّدد مواعيػد زمنيػة لحميػا. ولػـ يمتػـز بمػا تتيػد بػو. لكنيػا المػرة األولػى 

 التي يتحدث فييا عف إللا  أوسمو.
ت االتفاقيػػة الموقتػػة مػػ  المنظمػػة. وشػػاروف أعمػػف وفاتيػػا. رغػػـ أف اتفاقيػػة أوسػػمو عمميػػًا، فػػإف إسػػرائيؿ تجػػاوز  

جا ت لمصمحة إسرائيؿ، لكنيا أبقت عمى االلتزامات الفمسػطينية فييػا، وتحديػدًا فيمػا يتتمػؽ بالتنسػيؽ األمنػي 
 م  إسرائيؿ. وم  كؿ ما ىو في مصمحتيا.

ة حػؿ الػدولتيف، فاالسػتيطاف اإلسػرائيمي عمػى أشػّده، كػذلؾ مف ناحية ثانية: لقد ثبت بالممموس اسػتحالة إقامػ 
ىي مصػادرة األرض، وبنػا  الجػدار التنصػري، وارتكػاب كافػة أشػكاؿ التػدواف بحػؽ الفمسػطينييف. لقػد مضػى 

 )وفقًا لالتفاقية( منذ ثالثة عشر عاما.0888موعد الحؿ النيائي في عاـ 
ؤولياتيا اإلدارية تصلر يومػًا بتػد يػوـ. بفتػؿ المزيػد مػف بقيت سمطة الحكـ الذاتي كما ىي عميو، بؿ إف مس 

مصػػادرة األراضػػي مػػف قبػػؿ إسػػرائيؿ. إف إحػػدى أىػػـ الحقػػائؽ تقػػوؿ: إف عشػػريف عامػػًا مػػف المفاوضػػات مػػ  
إسرائيؿ لـ تؤد إال إلى المزيد مػف تيمػيش الحقػوؽ الوطنيػة الفمسػطينية. وتقػزيـ السػمطة، فػال إمكانيػة لممراىنػة 

بما في ذلؾ القدس. ىذا األمر  0856ولة الفمسطينية المستقمة كاممة السيادة عمى أراضي عاـ عمى إقامة الد
قمّػػص الخيػػارات أمػػاـ السػػمطة وعبػػاس تحديدًا)صػػاحب إسػػتراتيجية المفاوضػػات( وجتميػػا محػػددة بخيػػاريف: إمػػا 

مكانيػة التتامؿ م  الواق  والقبوؿ بو عمػى عاّلتػو، أو القيػاـ بحركػة سياسػية الفتػة لمنظػر مثػ ؿ: حػؿ السػمطة وا 
إللا  اتفاقية أوسمو. ال نتتقد أف الػرئيس عبػاس جػاد فػي المسػألتيف، بػؿ ييػدؼ فػي نيايػة األمػر إلػى محاولػة 
رفػػ  وتيػػرة الضػػلط الػػدولي عمػػى إسػػرائيؿ. لمقبػػوؿ بػػالحقوؽ الفمسػػطينية. الخيػػار األخيػػر مسػػتحيؿ التحقيػػؽ فػػي 

 ي لمتسوية.ظؿ التزاـ الواليات المتحدة بالحؿ اإلسرائيم
الضػػػػلوط عمميػػػػًا ُتمػػػػارس عمػػػػى السػػػػمطة ولػػػػيس عمػػػػى إسػػػػرائيؿ؛ لنبػػػػذ التنػػػػؼ واإلرىػػػػاب والقبػػػػوؿ بالمحػػػػددات  

اإلسرائيمية لمتسوية. في ىذا السياؽ تصب رؤى المجنة الرباعية. ىذه القضية تحشر الرئيس عباس في زاوية 
عباس مف المأزؽ ىو: إللا  اتفاقية أوسمو  ضيقة وتحدد خياراتو السياسية أيضًا. الحؿ التممي الوحيد لخروج

وتحمػػؿ تبتػػات مػػا يترتػػب عمػػى ىػػذا اإلللػػا ، وكػػذلؾ حػػؿ السػػمطة باعتبارىػػا اإلفػػراز األكبػػر ليػػذه االتفاقيػػة. ال 
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يستقيـ ىذا الحؿ م  بقا  عباس والسمطة فػي إسػتراتيجية المفاوضػات مػ  إسػرائيؿ. فنكػوف والحالػة ىػذه كمػف 
 يقوؿ: ال أرى!!يدفف رأسو في الرماؿ كي 

إللػػا  أوسػػمو وحػػؿ السػػمطة يتوجػػب أف ُيتبتػػا بػػالتودة إلػػى إسػػتراتيجية النضػػاؿ الػػوطني الفمسػػطينية. وأساسػػيا  
المركػػػزي. المتمثػػػؿ فػػػي أف الفمسػػػطينييف يخوضػػػوف متركػػػة التحػػػرر الػػػوطني، بمػػػا تقتضػػػيو ىػػػذه المرحمػػػة مػػػف 

لتػدو الصػييوني لػيس اسػتثنا  مػف بػيف كػؿ مقاومة بكافة الوسائؿ والسبؿ ضد ملتصػبي األرض والحقػوؽ، وا
المسػػتتمريف والمتتػػديف، بػػؿ ىػػو أشػػّدىـ ضػػراوة، وىػػو مػػا يقتضػػي أف يكػػوف النضػػاؿ الفمسػػطيني موجتػػًا ليػػذا 
التدو، مركزًا عمى نقاط ضتفو، وما أكثرىا. عنػدما نطالػب بػالتودة إلػى ىػذه اإلسػتراتيجية ال نطالػب بالشػي  

ت جػػدواىا وفاعميتيػػا، والتػػي انتيجتيػػا كػػؿ فصػػائؿ النضػػاؿ الػػوطني عمػػى المسػػتحيؿ. بػػؿ بالقضػػية التػػي أثبتػػ
فريقيػػػا وأمريكػػػا الالتينيػػػة. وبقػػػدر ىػػػذا النضػػػاؿ الفتمػػػي عمػػػى األرض يكػػػوف  صػػػتيد التػػػالـ أجمػػػ ، فػػػي آسػػػيا وا 

 التناسب طرديًا م  تأييد المجتم  الدولي لمحقوؽ الوطنية الفمسطينية.
سػمطة عميػو أف يتيػد لموحػدة الوطنيػة الفمسػطينية تجسػيدىا الفتمػي عمػى مف يريػد إللػا  اتفاقيػة أوسػمو وحػؿ ال 

أرض الواق . كؿ محاوالت المصالحة اصطدمت بتقبة عنوانيا الرئيسي: تقاسـ السمطة والنفوذ. إعػادة إحيػا  
المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني سػػيكوف القاعػػدة التػػي ترتكػػز عمييػػا الوحػػدة الوطنيػػة الفمسػػطينية، ولػػف يسػػتطي  

ؽ تنظػػػيـ فمسػػػطيني فػػػي ىػػػذه الحالػػػة النػػػأي بتيػػػدًا ال عػػػف النضػػػاؿ. وال عػػػف المشػػػروع الػػػوطني. وال عػػػف مطمػػػ
 اإلجماع الفمسطيني. الذي كاف أساسًا صمبًا لمرحمة طويمة في النضاؿ الوطني.

إللػػا  اتفػػاؽ أوسػػمو وحػػؿ السػػمطة يقتضػػياف: إعػػادة االعتبػػار لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية، ىػػذه التػػي جػػرى  
يش مقصود ليػا منػذ تشػكيؿ السػمطة. ذلػؾ رغػـ أف المنظمػة ىػي الجػام  والقاسػـ المشػترؾ بػيف الجمػاىير تيم

الفمسػػطينية فػػي الػػوطف والشػػتات، فػػذوي التقػػوؿ والػػرؤى الضػػيقة والقاصػػرة ىػػـ فتػػاًل أولئػػؾ الػػذيف يتتقػػدوف بػػأف 
نية مػػػازالوا فػػػي الشػػػتات السػػػمطة ىػػػي البػػػديؿ لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية، فسػػػتة ماليػػػيف فمسػػػطيني وفمسػػػطي

. أما السمطة فيي المسؤولة عف 37ينتظروف التودة إلى وطنيـ، وجز  أساسي مف الشتب يتيش في منطقة 
)ولألسػؼ السػمطة تحولػت إلػى سػمطتيف وىمػا 0856القضايا الحياتية لمفمسػطينييف فػي المنػاطؽ المحتمػة عػاـ 
وجب أف يتـ عمى أسػس جديػدة وىػي: مشػاركة الجميػ  محتمتاف بالطب (. إحيا  منظمة التحرير الفمسطينية يت

للػا  البنػود التػي  عمى أساس التمثيػؿ النسػبي. والتػودة إلػى الميثػاؽ الػوطني الفمسػطيني بكػؿ بنػوده السػابقة. وا 
 .0885جرى شطبيا في دورة المجمس الوطني في غزة عاـ 

ا  اتفاقيػػػػة أوسػػػػمو وحػػػػؿ السػػػػمطة. إف السػػػػاحة الفمسػػػػطينية إذا مػػػػا أنجػػػػزت ىػػػػذه القضػػػػايا المفصػػػػمية بتػػػػد إللػػػػ 
فستسػػػتقطب الجمػػػاىير التربيػػػة مػػػػف المحػػػيط إلػػػى الخمػػػيج باعتبارىػػػػا الحاضػػػنة لمنضػػػاؿ الػػػوطني الفمسػػػػطيني 
يجابػًا فػي حػؿ كافػة إشػكاالت مػا يترتػب مػف أعبػا  ومػف ضػمنيا الماليػة بتػد حػؿ  والحامية لو، المؤثرة فتاًل وا 

مػػات، مػػات. ولػػذلؾ فػػإف إللا ىػػا يتتبػػر ضػػرورة وطنيػػة. وال السػػمطة. بقػػي القػػوؿ: إف نيػػج أوسػػمو قػػد مػػات، 
 داعي لمحيرة التي تتمبس السمطة الفمسطينية.

 5/01/1101، الشرق، الدوحة

 
 بين التحديات والمشيد اإلقميمي المتغي ر "إسرائيل" .32

 خالد وليد محمود
تقػػؼ فػػي ىػػذه الفتػػرة أمػػاـ جػػا ت تصػػريحات رئػػيس الػػوزرا  اإلسػػرائيمي التػػي اعتػػرؼ فييػػا بػػأف الدولػػة التبريػػة 

تحديات يمكف أف تفقدىا التفوؽ في متظـ المجاالت التسكرية واألمنيػة والسياسػية، جػا ت لتثيػر جػداًل واسػ  
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النطاؽ طالما شلؿ التديد مف القادة اإلسرائيمييف وخبرا  االستراتيجيا حوؿ المناف  التػي جنتيػا )إسػرائيؿ( مػف 
 والت اإلقميمية والدولية في السنوات الماضية.التحوالت الجذرية التي شيدتيا التح

وبحسػػب نتنيػػاىو، فػػإف ثمػػة أربتػػة تحػػديات تواجػػو )إسػػرائيؿ( فػػي الوقػػت الػػراىف، عمػػى رأسػػيا الممػػؼ النػػووي 
اإليرانػػػي، والوضػػػ  األمنػػػي فػػػي سػػػينا ، وقضػػػية المتسػػػمميف عبػػػر الحػػػدود المصػػػرية، وسػػػقوط صػػػواريخ عمػػػى 

 لبناف، ووصوؿ أسمحة كيميائية إلى جيات إسالمية. )إسرائيؿ( انطالًقا مف غزة أو جنوب
وزاد رئػػيس الػػوزرا  اإلسػػرائيمي قػػائاًل إف الصػػواريخ تشػػكؿ التحػػدي الثػػاني، بتػػد إيػػراف النوويػػة، الػػذي سػػتواجيو 
)إسػػػرائيؿ(، تمػػػؾ التػػػي تطمػػػؽ مػػػف قطػػػاع غػػػزة أو التػػػي قػػػد تطمػػػؽ مػػػف جنػػػوب لبنػػػاف، الفتػػػا إلػػػى اف الجػػػيش 

اجيػة ىػذا الوضػ  مػف خػالؿ منظومػة القبػة الحديديػة ومنظومػات أخػرى، متتبػرا أف اإلسرائيمي يتمػؿ عمػى مو 
قػػػوة الػػػدفاع ال تكفػػػي لوحػػػدىا لمنػػػ  تيديػػػد الصػػػواريخ عمػػػى )إسػػػرائيؿ(، ويجػػػب عمػػػى الجػػػيش تتزيػػػز الجانػػػب 
اليجػػومي، األمػػر الػػذي مػػف شػػأنو منػػ  التيديػػد عمػػى )إسػػرائيؿ(، وبحسػػبو، فػػإف التيديػػد الثالػػث يتمثػػؿ بحػػرب 

ايبر( وعمميات الياكرز )القرصنة( عمى الشبكة التنكبوتية، وىو أمر يجب أف ال يستياف بو، مشيرًا إلى )الس
 أف )إسرائيؿ( تقوـ حالًيا بتطوير ىذا الجانب.

ويجم  خبرا  االستراتيجيا في الدولة التبرية عمػى أف التيديػدات التػي سػُتواجو الدولػة التبريػة فػي التقػد القػادـ 
مكانيػػػة وصػػػوؿ سػػالح نػػػووي أليػػػدي دوؿ أو تػػتمخص فػػػي خطػػر  السػػػالح غيػػػر التقميػػدي بأنواعػػػو المختمفػػة، وا 

جيػػػات متطرفػػػة، خطػػػر الصػػػواريخ عمػػػى الجبيػػػة الداخميػػػة اإلسػػػرائيمية، غيػػػر الجػػػاىزة، خصوًصػػػا مػػػف جانػػػب 
المنظومػػػة الشػػػمالية، إيػػػراف، حػػػزب اهلل والمقاومػػػة الفمسػػػطينية فػػػي الجنػػػوب، أمػػػا الخطػػػر الثالػػػث فيػػػو الخطػػػر 
التقميػػدي مػػف جانػػب الجيػػوش النظاميػػة فػػي المنطقػػة التػػي تممػػؾ أسػػمحة متطػػورة، عػػالوة عمػػى األخطػػار شػػبو 

 عسكرية وحرب عصابات، واألخطار مف جانب جيات متادية في المنطقة أو مف جانب جيات دولية.
تبار األوؿ مػا لقد دأب المخططوف اإلستراتيجيوف اإلسرائيميوف في مؤتمر ىيرتسميا، عمى أف يضتوا في االع

يسػػػمى "بالتيديػػػد"، أي مختمػػػؼ الػػػدوؿ أو ائتالفػػػات الػػػدوؿ التربيػػػة التػػػي تشػػػكؿ الخطػػػر األعظػػػـ عمػػػى سػػػالمة 
)إسرائيؿ( وبقائيا، ومصدر الخطر األوؿ بػالطب  ىػو مصػدر عسػكري ييػدد بقػا  )إسػرائيؿ( ذاتيػا ويتمػو ذلػؾ 

 ماعية و الديموغرافية المحتممة.مباشرة أشكاؿ عديدة مف األخطار االقتصادية ،السياسية ،االجت
يبػػدو مػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػى أىػػـ مػػا ينتقشػػو خبػػرا  االمػػف واالسػػتراتيجيا اليػػـو فػػي )إسػػرائيؿ( فػػإف الفرضػػية 

مبينػػة عمػػى أف وجػػود )إسػػرائيؿ( متػػرض لمخطػػر مػػف جانػػب محيطيػػا  -ومػػا تػػزاؿ–اإلسػػرائيمية الرئيسػػية كانػػت 
خطػرًا وجوديػًا؛ لػذلؾ تبنػى ىػؤال  فرضػيتيف أساسػيتيف األولػى: أنػو ال  يتد -،وىذا بتقدير خبرا  الدولة التبرية

يمكػػػػػػف ؿ)إسػػػػػػرائيؿ( أف تتتمػػػػػػد عمػػػػػػى عنصػػػػػػر أو عناصػػػػػػر خارجيػػػػػػة ميمػػػػػػا كانػػػػػػت لضػػػػػػماف وجػػػػػػود دولػػػػػػة 
 )إسرائيؿ(.والثانية: أف )إسرائيؿ( لف تستطي  تسوية الصراع التربي اإلسرائيمي بالوسائؿ التسكرية.

جية فػػي تػػؿ أبيػػب تػػدرس التحػػديات التػػي تتصػػؼ بالدولػػة التبريػػة، وتخمػػص الػػى أف مراكػػز االبحػػاث االسػػتراتي
الصػػػراع التربػػػي اإلسػػػرائيمي سيسػػػتمر فػػػي تصػػػدر األجنػػػدة األمنيػػػة والسياسػػػية فػػػي )إسػػػرائيؿ( ودوؿ المنطقػػػة 

 كػصراع قومي وديني وثقافي، في ُصمبو الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني.
، فثمػػػة مػػػف يػػػرى أف التقػػػد المقبػػػؿ سيشػػػيد صػػػتوًدا وىبوًطػػػا فػػػي المسػػػار أمػػػا عمػػػى المسػػػار السػػػوري والمبنػػػاني

السياسي، في ظؿ أف غالبية الدوؿ التربية أصبحت تقر وتسػمـ بوجػود )إسػرائيؿ(، إال أنػو ال يسػتبتد صػتودا 
 في قوة القوى الممانتة لمتسميـ واالعتراؼ بوجود )إسرائيؿ(.

ة االسػػتراتيجية واالسػػرائيمية فػي تػػؿ ابيػب يتبػػيف أف التحػػديات قػرا ة لمػػا يصػدر مػػف تقػػارير عػف المراكػػز البحثيػ
التي ُيسمط الضو  عمييا ىي التنظيمات اإلسػالمية المحميػة والتالميػة والتػي يتتقػد خبػرا  االمػف واالسػتراتيجيا 
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االسػػػرائيميوف أنيػػػا سػػػتقؼ إلػػػى جانػػػب إيػػػراف، وستسػػػتمر فػػػي تحديػػػد )إسػػػرائيؿ( كتػػػدو يجػػػب القضػػػا  عميػػػو، 
الجميوريػة اإلسػالمية اإليرانيػة مرشػحة لمتػدخؿ فػي مواجيػة بػيف )إسػرائيؿ( وسػورية وحػزب اهلل،  خصوًصا أف

يراف.  كما أف سورية وحزب اهلل قد يتدخالف في مواجية عسكرية بيف الدولة التبرية وا 
ف فػي ما تقدـ، يثبت أف ثمػة أمػورًا ميمػة بػدأت تتليػر عمػى الصػتيد األمنػي لمدولػة التبريػة وذلػؾ بتػد أف تكػو 

المنطقػػػة واقػػػ  سياسػػػي وعسػػػكري جديػػػد و مختمػػػؼ عػػػف ذاؾ الػػػذي كػػػاف سػػػائدًا مػػػف قبؿ،وقػػػد أصػػػبحت البيئػػػة 
اإلستراتيجية التػي تواجػو صػناع القػرار اإلسػرائيمي أكثػر تتقيػدًا إلػى حػد بتيػد، وبػدا الفكػر األمنػي اإلسػرائيمي، 

قميميػػة عمميػػة مراجتػػة شػػاممة، بليػػة يشػػيد فػػي ظػػؿ المتليػػرات الحػػادة التػػي ظيػػرت عمػػى الُصػػُتد التالميػػة واإل
تحقيػػؽ الػػتالـؤ مػػ  تمػػؾ المتليػػرات وتوظيفيػػا لمصػػػمحة المشػػروع الصػػييوني وزيػػادة الخمػػؿ فػػي ميػػزاف القػػػوى 

 اإلسرائيمي وتتزيز موقؼ المفاوض اإلسرائيمي في عممية التسوية السممية. -التربي 
 4/01/1101، فمسطين أون الين
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 أمجد عرار

بػػػاعتراؼ عربػػػي ودولػػػي باختراعيػػػا الجديػػػد » إسػػػرائيؿ«عمػػػى التػػػرب انتظػػػار مػػػا ىػػػو أكثػػػر وأبتػػػد مػػػف مطالبػػػة 
عمػى ألسػنة قػادة التػالـ ومسػػؤوليو، » الدولػة الييوديػة«، بتػدما وضػتت مصػطمح »الالجئػوف الييػود«المسػمى 

طقة ىيئت كدوؿ دينية ليكتمؿ المشػيد وبات التكريس النيائي ليذا اليدؼ قاب صفقة أو أدنى، حيث إف المن
 المطالبة بدولة دينية.» مشروعية«المالئـ تمامًا ؿ 
ىػي سياسػتيا منػذ زرعيػا اللػرب ». خير وسيمة لمدفاع ىي اليجوـ«تطّبؽ سياسة » إسرائيؿ«مف الواضح أف 

ة وتحقيػؽ الحػد في قمػب المنطقػة التربيػة، لكنيػا تػرى فػي الظػروؼ الراىنػة أكثػر موا مػة لتكػريس ىػذه السياسػ
فػػي تحويػػؿ بحثيػػا عػػف » إسػػرائيؿ«نجحػػت  0836األقصػػى الممكػػف مػػف المكاسػػب. فبتػػد قػػرار التقسػػيـ التػػاـ ،

، إلى بحث فمسطيني وعربي ودولػي عػف اعتػراؼ بالفمسػطينييف كشػتب، »شتب ودولة«اعتراؼ دولي بيا ؾ 
عػف عضػوية الجمتيػة التامػة لألمػـ توطئة لالعتراؼ ليـ بدولة عضو في االتحاد الدولي لكرة القػدـ، عوضػًا 

المتحدة الجاىزة لالعتػراؼ بأيػة مزرعػة تنشػئيا أمريكػا، كميكرونيزيػا مػثاًل، وىػي التػي ال تػرى بػالتيف المجػردة 
 حتى لو كاف الجو السياسي صافيًا وليس ممّبدًا بليوـ الصفقات والمؤامرات.

واألخػػػرى مفيومػػػًا جديػػػدًا يخػػػدميا، أو تطػػػرح تشػػػتر بأنيػػػا تػػػأمر فتطػػػاع، لػػػذلؾ تختػػػرع بػػػيف الفينػػػة » إسػػػرائيؿ«
مطالػػػب جديػػػدة عمػػػى الجانػػػب التربػػػي. اعتػػػراؼ األمػػػـ المتحػػػدة بيػػػا وضػػػ  قػػػدمييا عمػػػى أوؿ الطريػػػؽ الػػػدولي 

الكبرى مف النيؿ إلػى الفػرات، لػذلؾ فإنيػا لػـ تتػوّرع عػف تنفيػذ الخطػوة الثانيػة » إسرائيؿ«السري  الموصؿ إلى 
اللربيػة وقطػاع غػزة والجػوالف وسػينا  بتػد أقػؿ مػف عشػريف عامػًا عمػى قػرار مف مشروعيا بأف احتمت الضفة 

التقسػػيـ الػػذي منحيػػا قاعػػدة االرتكػػاز. اآلف سػػيظير مجػػادؿ عربػػي ليقػػوؿ إف السػػبب ىػػو رفػػض التػػرب لقػػرار 
مػف مواصػمة مشػروعيا » إسػرائيؿ«منػ  » كامػب ديفيػد«التقسيـ، وكأف توقي  النظاـ المصػري األسػبؽ اتفاقيػة 

وني االستتماري، وكأف اتفاؽ أوسمو أوقؼ ىذا المشروع الذي بات يتكػئ عمػى خيبػة التػرب أكثػر ممػا الصيي
 يتامد عمى مقوماتو الذاتية التي أثبتت بض  وقائ  خوا ىا وعنكبوتيتيا.
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حرب مضاربة إلجيػاض قضػية الالجئػيف الفمسػطينييف مػف خػالؿ طػرح » إسرائيؿ«في ىذه المرحمة، تخوض 
يمػػة ومخترعػػة منػػذ فتػػرة لكػػف لػػيس عمػػى نطػػاؽ عممػػي كمػػا ىػػي اآلف، حيػػث لػػـ تكتػػؼ بنسػػج قضػػية الجئػػيف بد

توافقات ودعـ مبدئي  مػف عديػد دوؿ التػالـ ودعػـ غربػي مطمػؽ بػات تقميػديًا، بػؿ أرفقػت تحركيػا الدبموماسػي 
ا  تػزعـ بحمالت إعالمية ومشاري  توثيقية وقانونية ممّولة ومدعومة بالتبرعػات ىػدفيا صػناعة وثػائؽ عمػى مػ

أنيػػا أمػػالؾ لمييػػود الػػذيف تػػزعـ أنػػو تػػـ طػػردىـ مػػف الػػبالد التربيػػة بتػػد النكبػػة، عممػػًا أف التديػػد مػػف المػػؤرخيف، 
بمػػف فػػييـ مؤرخػػوف ييػػود، يقػػروف بػػأف الييػػود الػػذيف غػػادروا الػػدوؿ التربيػػة إمػػا غادروىػػا نتػػاج عمػػؿ صػػييوني 

مػػا الترىيػػ ب بإلقػػا  قنابػػؿ ونسػػبيا إلػػى التػػرب. ومػػا يؤكػػد بحػػت قػػاـ عمػػى الترغيػػب )بػػبالد السػػمف والتسػػؿ(، وا 
ىػذا يسػتيدؼ ييػود الػدوؿ التربيػة حصػرًا، فػي » الالجئيف الييود«الخمفية السياسية ليذا الموضوع أف اختراع 

حػػيف أف الروايػػة الصػػييونية طػػواؿ عقػػود قامػػت عمػػى أسػػاس اضػػياد الييػػود فػػي أوروبػػًا. اآلف ينّحػػى التػػاريخ 
» الحػؽ«فػي انتػزاع ىػذا » إسػرائيؿ«عربية لتحقيؽ واحد مف ىدفيف، فإمػا أف تػنجح  األوروبي ويثار مف بوابة

مػػا أف تفػػرض عمػػى التػػرب والتػػالـ التنػػازؿ عػػف حػػؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف بػػالتودة إلػػى وطػػنيـ  المختػػرع، وا 
 الدولي. 083وديارىـ، وتتويض مف ال يرغب منيـ بالتودة، وفؽ قرار 

الػذي يػراىف عمػى الظػروؼ الجديػدة » اإلسػرائيمي«بػي اسػتباقي ليػذا المخطػط بالمقابؿ لـ نمحػظ أي تحػّرؾ عر 
بانتظار اكتماؿ المربتات الدينية في المنطقػة، لتضػ  نفسػيا واحػدة منيػا. وبالتػالي ينبلػي أف تكػوف المواجيػة 

 مف الجانب التربي، أننا م  حؽ الالجئيف الفمسطينييف والييود بالتودة، كؿ إلى وطنو األصمي.
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 بركات شالتوة

متممًا ومتممة في الضفة اللربية فصموا مف وظائفيـ في ذروة الصراع الذي دار بػيف حركتػي  641أكثر مف 
في الضػفة اللربيػة وقطػاع غػزة، بنػا  عمػى انتمػا اتيـ السياسػية أو الفكػر الػذي يحممونػو، » حماس«و» فتح«

ليـ إلبتػادىـ عػف الحقػؿ التتميمػي . وبمػا أف األمػر أصػبح أشػبو بمتبػة عػض » أمنية«مفيؽ تيـ وبالطب  تـ ت
أو حتػى مػف ظػؿ » فػتح«األصاب ، فقد قامت الحكومة المقالة في غزة بأمر مشابو . إذ تـ فصػؿ المؤيػديف ؿ
بتد، مف دوف مراعاة لحػؽ  يتسمـ راتبو مف السمطة في راـ اهلل بتد االنقساـ، واستبدلوا بطمبة لـ يتموا دراستيـ

 التالميذ في الحصوؿ عمى تتميـ بتيد عف التسييس والمناكفة.
في بتض الحاالت تـ فصؿ متمميف ال عالقة ليـ بيذا الصراع، إال لمجرد أف أحد أقاربيـ ينتمي إلى واحػدة 

المتممػػات مػػف الحػػركتيف أو يميػػؿ إلػػى مناصػػرتيا، وفػػي حالػػة أخػػرى طمػػب مػػف مػػديرة مدرسػػة أف تػػأمر إحػػدى 
بملادرة المدرسة فورًا، وكأنيػا قنبمػة موقوتػة، ولػـ يػتـ االنتظػار حتػى انتيػا  الػدواـ مػثاًل إلبالغيػا بفصػميا مػف 
التمػػؿ . فػػإذا كػػاف مػػف غيػػر المفيػػـو أف يحػػـر إنسػػاف مػػف اعتنػػاؽ أي أفكػػار يراىػػا تتشػػابو مػػ  مػػا فػػي داخمػػو، 

ـ لقمػة سػائلة لمفقػر لمجػرد مناصػرة متيميػا لفصػيؿ فكيؼ إذا ما تـ حرمػاف أسػرة بكامميػا مػف أي دخػؿ وتػركي
 متّيفم

كبيػػر جػػػدًا، لػػذلؾ فقػػػد سػػػاد جػػدؿ بػػػيف الفصػػائؿ الفمسػػػطينية خػػػالؿ » المناكفػػػة«الفػػرؽ بػػػيف الحػػس اإلنسػػػاني و
االنتفاضة األولى في إعداـ التمال  غير الخطريف، وذلؾ ألف قتميـ لف تقتصر تداعياتػو عمػييـ فحسػب، بػؿ 

رىـ وعػائالتيـ ويحػّوؿ حياتيػا إلػى جحػيـ، ألف ال متيػؿ آخػر ليػذه التػائالت، لػذلؾ لػـ سيجر ويالت عمى أسػ
يتواف الرئيس الراحؿ ياسر عرفات عف تخصيص إعانات اجتماعيػة شػيرية لػبتض األسػر التػي قتػؿ متيموىػا 
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يئًا مػف بشبية التتامؿ م  االحتالؿ، وىذه فمسفة صحيحة إلى حد ما، ألف الطفؿ الذي لـ يفيـ مػف الحيػاة شػ
 حقو أف يتيش بكنؼ والديو وأسرتو وأف تؤمف لو حياة كريمة كباقي أطفاؿ األرض.

مػف ىنػا فػإف المطمػوب مػػف السػمطة اآلف رفػ  الظمػـ الػػذي وقػ  عمػى التديػد مػػف األسػر الفمسػطينية بتػد فصػػؿ 
األمػػر وأكػػد أوليػػا  أمورىػػا مػػف التمػػؿ بسػػبب أفكػػارىـ أو انتمػػا اتيـ، خاصػػة أف القضػػا  الفمسػػطيني حكػػـ فػػي 

 أحقية ىؤال  بالتودة إلى وظائفيـ.
ومماطمة الحكومة في تنفيذ القرار وتذّرعيا بتدـ وجود شواغر في الوقت الحالي، يتنافى م  ما تتلنى بو مف 
الفصػػؿ بػػػيف السػػػمطات واحتػػراـ حريػػػة الػػػرأي والتتبيػػر والشػػػفافية . مػػػا يثيػػر الضػػػحؾ ىػػػو تأكيػػدىا أنيػػػا تحتػػػـر 

 » .عمى دفتات وعمى سنوات، وفقًا لتوافر الشواغر الوظيفية«وتتيد المفصوليف القضا  وستنفذ حكمو 
كيػػؼ سيصػػّدؽ الشػػتب الفمسػػطيني أف الدولػػة الفمسػػطينية المنتظػػرة سػػتكوف دولػػة مؤسسػػات ديمقراطيػػة لجميػػ  

سػيطًام أبنائيا ولف تحكميا الشخصنة والواسطة والمحسوبيات والجيويات إذا لـ تنفذ سػمطاتيا حكمػًا قضػائيًا ب
 وكيؼ إذا تتّمؽ القرار بأمور أسمى وأرف ، فيؿ سينفذ ما يخدـ المصالح ويتماشى م  األىوا  فقطم

 5/01/1101، الخميج، الشارقة
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 ياسر محجوب الحسيف
بػػؿ أعػػدت خطػػة جينميػػة  ( لػػـ يكػػف اسػػتيال  اإلسػػرائيمييف عمػػى األراضػػي الفمسػػطينية بقػػوة السػػالح فحسػػب،0)

غداؽ الماؿ عمى ذوي الحاجػة مػف مالكيػا األصػمييف  لالستيال  عمى أراضي فمسطيف الجريحة عبر الشرا  وا 
مػػف الفمسػػطينييف وىكػػذا اسػػتولى اإلسػػرائيميوف عمػػى أراضػػي ميمػػة وبمسػػاحات تفػػوؽ الخيػػاؿ.. اليػػـو يبػػدو أف 

تفاقػػات )المفروضػػة( آخرىػػا اتفاقيػػة التتػػاوف التػػي المخطػػط الصػػييوني سػػيبدأ تنفيػػذه فػػي السػػوداف المثقػػؿ باال
وقتت مؤخرًا بيف جوبا والخرطوـ بحضػور الرئيسػيف "سػمفا كيػر" و"عمػر البشػير".. عبػر مػا سػمي بػػ)الحريات 
األرب ( يحمو احتالؿ أراضي السوداف، وما لـ يتحقؽ بالقوة يتحقؽ بالخطط الصييونية الجينمية، فنحف أمػاـ 

أراضػػػيو رويػػػدًا إلػػػى ممكيػػػة األجانػػػب.. و)السػػػوداف الجديػػػد( شػػػتار تلنػػػت بػػػو الحركػػػة  )سػػػوداف جديػػػد( تتحػػػوؿ
الشػػػتبية ردحػػػًا مػػػف الػػػزمف إلػػػى أف قنتػػػت بصػػػتوبة إخػػػال  السػػػوداف مػػػف التػػػرب واإلسػػػالـ فمجػػػأت إلػػػى خيػػػار 

  مػا االنفصاؿ.. واليـو نجد أف حؽ التممؾ لمجنوبييف وىـ أصبحوا أجانبا يمكنيـ عبر )الحريات األرب ( شػرا
يريدوف مف أراضي السوداف.. عوائد البتروؿ ستنيمر وعمييـ وكذلؾ أمواؿ الصػييونية التالميػة.. ربمػا نسػم  
قريبا عػف قيػاـ جمتيػات ومنظمػات لمػدفاع عػف أراضػي السػوداف وحمايتيػا مػف المحتمػيف الجػدد!!. ممػؼ أبيػي 

راضي السػودافم! أبيػي بالنسػبة لجوبػا تحرؾ قطاره نحو مجمس األمف وتجار األراضي الجدد تأىبوا البتالع أ
بتد تنفيذ مخطط نقميا إلى مجمس األمف الدولي مرورًا بمجمس األمف والسمـ اإلفريقي سيكوف حتمًا فػي أيػدي 

 آمنة وفي الحفظ والصوف.
( حػػػدثاف ميمػػػاف أحػػػدىما أو كالىمػػػا لػػػو صػػػمة مباشػػػرة باتفاقيػػػة التتػػػاوف المشػػػترؾ بػػػيف السػػػوداف البمػػػديف.. 1)

القبض عمى الجنراؿ "قاي جيمس" بالخرطوـ بضػاحية الفتيحػاب أحػد قػادة الفصػائؿ الجنوبيػة المنشػقة األوؿ: 
عػػف الجػػيش الشػػتبي وفػػي متيتػػو أسػػمحة متتػػددة، أمػػا الحػػدث الثػػاني فيػػو التوجيػػو الرئاسػػي )الفػػوري( بتصػػدير 

الشػتبية يػدخؿ فػي  الذرة إلى دولة جنوب السوداف.. البتض رأى أف القبض عمى "قاي" وىو متارض لمحركة
ف كنػػت أرى غيػػر ذلػػؾ وسػػأبيف وجيػػة نظػػري..  إطػػار تأكيػػد الخرطػػوـ عمػػى جػػديتيا تنفيػػذ االتفاقيػػة األخيػػرة وا 
لكني قد أتفؽ م  أف توجيو الرئيس "البشير" يصب فػي ىػذا االتجػاه.. مػف ذىػب إلػى الػرأي األوؿ كأنمػا يريػد 
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مػػة الجنػوب وقػد جػا  الوقػت لكػي تتبػرأ الخرطػػـو أف يقػوؿ إف الخرطػـو كانػت تػدعـ المتارضػة المسػمحة لحكو 
نمػػا فػػي متسػػكرات  (.. لكػػف دعػػـ المتارضػػة المسػػمحة ال يكػػوف فػػي قمػػب الخرطػػوـ التاصػػمة وا  مػػف ىػػذا )الُجػػـر
متاخمة لمحدود م  دولة الجنوب.. األسمحة المضبوطة مف حيث الكـ والنوع ال يمكػف النظػر إلييػا باعتبارىػا 

ـ الحركػػة الشػػتبية فػػي جوبػػا بػػالقوة التسػػكرية.. حسػػب تقػػديري أف ضػػبط "قػػاي" تسػػميحًا يرقػػى إلػػى إسػػقاط نظػػا
وأسمحتو يػأتي فػي إطػار عمميػة أمنيػة اسػتيدفت السػالح التشػوائي وغيػر المػرخص خاصػة بتػد األخبػار التػي 
.. بالنسػػبة لتصػػدير الػػذرة إلػػى دولػػة الجنػػوب فػػإف  توالػػت عػػف ضػػبط أسػػمحة ميربػػة فػػي طريقيػػا إلػػى الخرطػػـو

ت عػػدة قػػد تفػػرض نفسػػيا؛ فمػػثال حػػديث وزيػػر الػػدفاع السػػوداني عػػف أف تنفيػػذ االتفاقيػػة فػػي جوانبيػػا اسػػتفياما
االقتصادية مرتبط بإنفػاذ مػا اتفػؽ عميػو فيمػا يتتمػؽ بالترتيبػات األمنيػة، فيػؿ بػدأ إنفػاذ الترتيبػات األمنيػة بيػذه 

كػوف كػؿ ذلػؾ )ىرولػة( ال تسػتحقيا الحركػة السرعة البرقيةم أـ أف لػمذرة استثنا  ُمستحقًام أتمنػى مخمصػًا أال ي
 الشتبية المتمكئة دائما والمتمجمجة باستمرار والناقضة لمتيود والمواثيؽ.

(خرجػػػػت الحكومػػػػة )المتضػػػػخمة( السػػػػابقة مػػػػف البػػػػاب، بػػػػاب اإلجػػػػرا ات االقتصػػػػادية وعػػػػادت مػػػػف نافػػػػذة 2)
ة تػـ االلتفػاؼ عمييػا بتقميصػات محػدودة الترضيات الحزبية والفردية.. يبدو أف ما ُسّمي بإعادة ىيكمة الحكوم

ىنا وىناؾ وكانػت الييكمػة )كذبػة( كبيػرة.. مػا يحيػر أنػو حتػى تمػؾ التقميصػات والييكمػة )المػزورة( بػدأ التراجػ  
عنيا وكؿ يػوميف نسػم  بتتيػيف فػالف وزيػرًا أو وزيػر دولػة وىكػذا تتػود الحكومػة التريضػة أكثػر ُعرضػًا.. فػي 

الية السوداني عمى استمرار سياسة رفػ  الػدعـ عػف المحروقػات ىػذه السياسػة التػي الوقت نفسو يؤكد وزير الم
كانػػت نتيجتيػػا ضػػلوط كبيػػرة عمػػى المػػواطف.. ويبػػدو أف اإلجػػرا ات االقتصػػادية يحمػػؿ وزرىػػا فقػػط المػػواطف 

ب بينما الوزرا  وكبار المسؤوليف في ستة ورغد مف التػيش بينمػا المواطنػوف فػي ضػيقة متيشػية ظػاىرة.. نػوا
كتمة حزب المػؤتمر الػوطني الحػاكـ بالبرلمػاف وىػـ فتميػًا كػؿ البرلمػاف إال قمػياًل وجيػوا انتقػادات وصػفت بأنيػا 
)الذعػػة( لمجيػػاز التنفيػػذي واتيمػػوه بالكيػػؿ بمكيػػاليف.. والتتجػػؿ والحمػػاس فػػي تطبيػػؽ اإلجػػرا ات االقتصػػادية 

فػػي تنفيػػذ قػػرارات تقمػػيص الييكمػػة الحكوميػػة  المتتمقػػة بػػالمواطنيف مثػػؿ زيػػادة المحروقػػات والضػػرائب والتيػػاوف
 والدعـ االجتماعي لألسر الفقيرة
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