
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 ىنية: الربيع العربي مقدمات تحرير التراب الفمسطيني

 في المستقبل القريبسيتطور سرايا القدس: التنسيق الميداني مع كتائب القسام 
 ة الفمسطينية وىم والترويج ليا خطيئة "القيادة الفمسطينية" العالول: الدول

 رات بدون طيار يمكنيا حمل متفجراتئ: لدى حزب اهلل مئات من طا"سرائيل"إ
 7967األردن يواجو اآلن أخطر تحدٍّ بعد حرب عام دراسة إسرائيمية: 

خالد مشعل: عمى اإلسالمّيين أن 
يعترفوا أّن الحكم أعقد مّما كانوا 
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 ن أن يعترفوا أّن الحكم أعقد مّما كانوا يتصّورونخالد مشعل: عمى اإلسالمّيي 7
في بداية محاضرتو التي ألقاىا ضمف برنامج  ،شّدد خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"

الذي نظمو المركز  ،اليوـ األخير مف مؤتمر "اإلسالميوف ونظاـ الحكـ الديمقراطي.. تجارب واتجاىات"
عمى ضرورة أخذ الحالة الفمسطينية في  ،اسات في العاصمة القطرية الدوحةالعربي لألبحاث ودراسة السي

سياقيا الخاّص وعدـ مقارنتيا بحاالت اإلسالـ السياسي في دوؿ عربية أخرى. وقاؿ في ىذا الصدد إف 
حماس حركة تحّرر وطني أواًّل وليست حركة إسالـ سياسي فحسب، فإطارىا الفكري والعممي ورؤيتيا 

 ىو التحّرر الوطني أوال.وبرنامجيا 
وفي توصيفو لمسياؽ الفمسطيني، رأى مشعؿ أف السمطة في الحالة الفمسطينية ليست الحالة االعتيادية إذ 
ىي منقوصة السيادة بؿ ومعدومة السيادة أصال. كما أّف عناصر الدولة ليست موجودة، وشعب مجّزأ 

 ومشتت وتراب محتّؿ وسمطة ال تممؾ السمطة.
في ظّؿ ىذا الوضع أنو ال يمكف أخذ حالة حماس في إطار تناوؿ اإلسالـ السياسي العاـ، وال  ويرى مشعؿ

حّتى في اإلطار العاـ لممؤتمر الذي عقده المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بعنواف "اإلسالميوف 
بيف الضّفة الغربية وغّزة. أّف ما زاد الطيف بّمة ىو االنقساـ الذي حدث  ،ونظاـ الحكـ الديمقراطي". وأضاؼ

وتابع يقوؿ: "لـ تعد ىناؾ حالة يمكف أف تسّمى تجربة حكـ إسالمييف في غزة. لكّننا في حماس نشير إلى 
 أننا خضنا التجربة ونتعّمـ منيا وقد أخطأنا في أشياء ونتعّمـ مف ذلؾ".

ّرت إلى دخوؿ االنتخابات وبعد أف اضط ،وشّدد مشعؿ عمى أّف حماس مف منطمؽ إطارىا الفكري ورؤيتيا
والحكومة لمحّد مف سمبيات مسار أوسمو، فقد حاولت الجمع بيف المقاومة والسمطة، وىذا أمر صعب ولكف 

 حماس بقيت مقاومة ومع المقاومة.
أّما عف تجربة اإلسالمييف والديمقراطية، فقد قاؿ مشعؿ إّف حماس ترى أف تجربة األّمة العربية اإلسالمية 

الديمقراطية أو الشورى، ألنو بعد الخمفاء الراشديف صرنا في ظؿ الحكـ العضود الذي وازنتو قّوة قصيرة في 
المجتمع حينيا وكانت قادرة عمى التقميؿ مف سمبيات السمطة. أّما اليوـ، فإّف عمى القوى السياسية العربية 
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ألّف تجربة التاريخ قصيرة وال  ،ومف ضمنيا حركات اإلسالـ السياسي أف تؤّسس لنموذج معاصر لمديمقراطية
 يمكف االستنباط منيا.

وأوضح مشعؿ أّف اإلسالمّييف مقتنعوف بالديمقراطية ومطمئنوف إلى أف االنتخابات التي تجري بتكافؤ في 
ف خسروىا حّتى يتعمموا أّف الشعب ليس مضموًنا ألحٍد عمى الدواـ،  ،الفرص فإنيـ مستعّدوف لدخوليا حتى وا 

 أف ترضي أوال صاحب السمطة الوحيد وىو الشعب.أي أنيا يجب 
ونّبو إلى أّف ىناؾ فرًقا بيف موقع المعارضة والحكـ، بيف التخّيؿ واالفتراض والمعايشة والمعاناة، وفرؽ بيف 
الناقد والممارس. وقاؿ: "عمى اإلسالمييف أف يعترفوا أّف الحكـ أعقد مّما كانوا يتصّوروف وىذا ينطبؽ عمينا 

 ".في حماس
أّف النموذج األوروبي الذي يتحوؿ فيو صاحب األغمبية إلى السمطة وصاحب األقّمية  ،وأّكد رئيس حماس

إلى المعارضة )أو حكومة الظّؿ( ال يصمح لمحالة العربية، وال بّد مف عدـ التفّرد في الحكـ ميما حاز الفائز 
كانت النتائج يجب أف تنشأ حكومات عمى أغمبية مريحة. وقاؿ: "يجب أف نذىب إلى االنتخابات وميما 

شراكة. وعمى صاحب األقّمية أف يسمـ لتجربة صاحب األغمبية"، مردًفا بالقوؿ: "اإلسالميوف ميما عظمت 
 وليذا ال داعي لمقومييف والميبرالييف أف ينذروا أنفسيـ لقطع الطريؽ أماميـ". ،قّوتيـ ال يمكنيـ إلغاء اآلخريف
بيف اليـّ الوطني الداخمي  ،قراطية التي تنشأ عف ثورات الربيع العربي بالتوازفوأوصى مشعؿ األنظمة الديم

وأولويات اليـّ العربي واإلقميمي، فدولة بأىمية مصر مثال ال يمكف أف تنكفئ عمى نفسيا، وتبقى في منأى 
ا ىو الدور عف قضية فمسطيف أو التوازف اإلقميمي أو الصراع العربي اإلسرائيمي، والممفات الكبرى. وىذ

 المطموب مف نظـ ما بعد الثورات العربية.
ودعا إلى انفتاح بيف تجارب اإلقميـ في مصر وتونس واليمف وغيرىا، لالستفادة مف التفكير بعقؿ جماعي، 

 فال أحد ينكفئ عمى نفسو حتى لو كاف بحجـ مصر، فيي في حاجة إلى غيرىا وغيرىا في حاجة إلييا.
توزيع خريطة التوازنات اإلقميمية وتفادي التدافع بيف االتجاىات الفكرية المتعددة كما دعا أيضا إلى إعادة 

في البمد الواحد. وقاؿ "يجب أف نعرؼ كيؼ نقود ىذه التجربة بيف ىذا الخميط )إسالمييف ليبرالييف، وداخؿ 
الخيارات التي كؿ تيار خطوط(. وذلؾ ال يتـ إال باالنحياز لممصمحة العاّمة والشجاعة في التعبير عف 

تتطمبيا". وشّدد عمى ضرورة نبذ االستقطاب الطائفي الشيعي السّني ألنو خطر عمى األّمة وال يصّح عمى 
 اإلطالؽ.

وتوّجو إلى الحركات السياسية اإلسالمية وغيرىا عمى السواء بضرورة التواضع في الوعود لمناس وفي اّدعاء 
 امتالؾ الحقيقة.

 8/10/2012راسة السياسات، المركز العربي لألبحاث ود
 
 تحرير التراب الفمسطيني مقدماتىنية: الربيع العربي  

موقؼ المقاومة الفمسطينية مف أي  ،ىنية إسماعيؿجدد رئيس الوزراء في قطاع غزة : محمد محيسف -غزة 
، مشددا باف المقاومة والوحدة ىما األردفمشروع صييوني، يستيدؼ القضية الفمسطينية عمى حساب 

 لمتحرير. فاألسرعالطريقاف ا
الفمسطينييف يرفضوف بؿ يحاربوف فكرة الوطف البديؿ، مؤكدا  إف : أنصاروقاؿ ىنية لدى استقبالو قافمة 

لف نتخمى عف المقاومة المسمحة والعف ذرة تراب "وقاؿ:  شعبنا. أبناءالعودة ىي حؽ مقدس لكافة  أف
التراب الفمسطيني، وبالتالي  ىي مقدمة لتحرير كامؿ األمةفمسطينية، ووحدة الشعب الفمسطيني ووحدة 
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نشاىده مف  مف خالؿ ما األفؽ،مقدمات ىذا التحرير باتت تموح في  أف إلى وأشار ."العربي اإلنسافتحرير 
يقينو باف الشعب العربي مف  إلىعاتية كانت تقؼ في وجو شعوبيا، الفتا  أنظمةالربيع العربي، الذي اسقط 

 ميج يقفوف في خندؽ الشعب الفمسطيني.الخ إلىالمحيط 
يقؼ مع الشعب  األردنيالشعب "قاؿ النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني احمد بحر:  بدوره

 ."وطبيا واجتماعيا إنسانياالفمسطيني ليكمال سويا مشوار فؾ الحصار الظالـ 
 //السبيل، عمان، 

 
 لفصائل منظمة التحرير  صات الماليةعباس يعمق المخص"القدس العربي":  
بأف رفض فصائؿ منظمة التحرير تحميؿ حماس  ،االثنيف "القدس العربي"عممت : وليد عوض -اـ اهلل ر 

لرفضيا تشكيؿ قوائـ  إضافةوحدىا مسؤولية االنقساـ وعدـ تنفيذ اتفاؽ المصالحة الموقع في القاىرة، 
نتخابات المحمية، ومشاركتيا في االحتجاجات الشعبية التي انتخابية موحدة في الضفة الغربية لخوض اال

ىو ما دفع الرئيس الفمسطيني  ،الفمسطينية الشير الماضي ضد حكومة سالـ فياض األراضيشيدتيا 
 محمود عباس لوقؼ مخصصاتيا المالية.

تتمؽ  بأف فصائؿ منظمة التحرير لـ ،االثنيف "القدس العربي"لػ ،مصادر فمسطينية متعددة وأوضحت
في  ،في حيف تـ وقؼ مخصصات الجبية الشعبية منذ عدة شيور ،مخصصاتيا المالية عف الشير الماضي

وعدـ تنفيذ اتفاؽ المصالحة الوطنية الموقع في  ،عمى تحميؿ فتح وحماس مسؤولية االنقساـ إصرارىاظؿ 
 القاىرة.
مة الجبية الشعبية عدـ تحميؿ الماضية عف مواص األشيرعباس غض النظر في  أف إلىالمصادر  وأشارت
 -فتح وحماس  أي - "لطرفي االنقساـ"مسؤولية االنقساـ، واستمرارىا في توجيو االنتقادات  "لوحدىا"حماس 

الذي دفعو لوقؼ المخصصات  األمر ،واستخداميا ليذا المصطمح الذي يثير غضب الرئيس الفمسطيني
اقي الفصائؿ لتشكيؿ قوائـ موحدة باسـ المنظمة لخوض بعد رفضيا وب ،منيا "طفح الكيؿ" أفالمالية بعد 

 االنتخابات المحمية.
ىو رفض الفصائؿ طمب عباس بتشكيؿ قوائـ موحدة باسـ  "،ما زاد الطيف بمة"المصادر باف  وأوضحت

المنظمة بمشاركة فتح لخوض االنتخابات المحمية بالضفة الغربية، في حيف شاركت تمؾ الفصائؿ في تأجيج 
 ،تنديدا بالغالء وبسياسة حكومة سالـ فياض ،اجات الداخمية التي اندلعت بالضفة الشير الماضياالحتج
غضب عباس عمى تمؾ الفصائؿ فأمر الصندوؽ القومي الفمسطيني بعدـ تحويؿ  أثارالذي  األمر

 المالية. أالزمةمخصصات الفصائؿ بحجة 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 واتمة نفاق سياسي وال تصب في خدمة القضية الفمسطينية ح تصريحات: يحيى موسى 

تصريحات نايؼ  ،اعتبر د. يحيي موسى النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني والقيادي بحماس :غزة
حواتمة أميف عاـ الجبية الديمقراطية، التي اتيـ فيو حركة حماس بتعطيؿ المصالحة مف أجؿ البقاء في 

لمف يدفع لمديمقراطية مخصصاتيـ، مشيرًا إلى أف حواتمة معني بالمساس بحركة  الحكـ، بالنفاؽ السياسي
 حماس في تصريحاتو.
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البقاء في السمطة ىو مف  ى"إصرار حماس عم وكاف األميف العاـ لمجبية الديمقراطية نايؼ حواتمة قاؿ:
تبرًا أنيا في خدمة المصالحة، كما رفض فكرة إقامة منطقة تجارية حرة بيف قطاع غزة، مع إتماـيعيؽ 

 ."إسرائيؿ"
، وأف : "األصؿ لحواتمة أف يتحدث عف الذي يختطؼ منظمة التحرير، ويمنع بناؤىا مف موسى وقاؿ

يتطرؽ إلى مف ورط الشعب الفمسطيني في اتفاقية أسمو التي أضاعت مع عمره سنيف وأدخمتو في نكبات 
عمى حواتمة العودة لمبرنامج الذي طرحتو فتح وأدى إلى وأضاؼ: " متتالية أدت إلى انقساـ الشعب والوطف".

تنفيذ اتفاؽ  إتماـانقساـ الشعب الفمسطيني، وعميو االعتراؼ بالفيتو األمريكي واإلسرائيمي الذي يمنع 
 المصالحة".

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 مشروع قرار رفع مكانة فمسطين الشير المقبل عمىعريقات: التصويت  

أف التصويت عمى  ،أمس ،أكد صائب عريقات رئيس الوفد الفمسطيني لمفاوضات الحؿ النيائي هلل:راـ ا
إف دوؿ العالـ مدعوة لممشاركة في صياغة "دولة غير عضو في األمـ المتحدة سيتـ الشير المقبؿ. وقاؿ: 

. وأوضح "غير عضو لرفع مكانة فمسطيف القانونية إلى دولة ؛مشروع قرار لمجمعية العامة لألمـ المتحدة
لجنة عربية مشكمة مف العراؽ، رئيس القمة العربية الحالي، وقطر رئيس لجنة متابعة "في بياف أف  ،عريقات

نبيؿ العربي األميف العاـ لمجامعة العربية، قد بدأت بإجراء المشاورات  د.مبادرة السالـ العربية، وفمسطيف، و 
 ."اغة مشروع القرارمع كؿ المجموعات الجيوسياسية الدولية لصي

 إف السمطة الفمسطينية ستنتظر انتياء االنتخابات األميركية الرئاسية في  "الشرؽ األوسط"وقالت مصادر لػ
مصالح الفمسطينييف العميا أىـ مف »وقالت:  تشريف الثاني المقبؿ، ومف ثـ ستطمب التصويت./ نوفمبر

 «.واآلف أيضا، لكف دوف أي نتائج موقؼ الواليات المتحدة الذي راعيناه كثيرا مف قبؿ
 //الشرق األوسط، لندن، 

 
 باليجمات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة  تنددحكومة ىنية  

، اإلسرائيمية ضد القطاع نددت الحكومة في قطاع غزة والتنظيمات المسمحة باليجمات: أشرؼ اليور -غزة 
انتياكات "سو االحتالؿ ضد الفمسطينييف ومنازليـ يعد وأكد المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة عمى أف ما يمار 

 ."ممنيجة وفاضحة لمقانوف الدولي اإلنساني واتفاقية جنيؼ الرابعة واإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف
 //القدس العربي، لندن، 

 
 عادة جميع المعممين المفصولين إلى وظائفيمإ تقررحكومة رام اهلل  

جمس الوزراء في راـ اهلل أمس االثنيف إعادة المعمميف المفصوليف كافة إلى عمميـ وفقا قرر م: الضفة الغربية
لقانوف الخدمة المدنية؛ وتنفيذا لقرار محكمة العدؿ العميا التي قضت الشير الماضي ببطالف الحكـ السابؽ 

 الصادر بحقيـ، وعدـ قانونية فصميـ.
بناء عمى الشواغر؛ بسبب عدـ وجود اعتمادات مالية، ولـ وكانت وزارة التربية في الضفة اشترطت العودة 

 .معمماً  معمـ، مف أصؿ أكثر مف  يتجاوز عدد الذيف حالفيـ الحظ بشواغر 
 //السبيل، عمان، 
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 الزىار: المقاومة ستوسِّع الرد بتواصل العدوان عمى غزة  8

مف أف المقاومة  ،ياسي د. محمود الزىارحذر القيادي البارز في حركة حماس وعضو مكتبيا الس: غزة
 ستوسع ردىا عمى التصعيد )االسرائيمي( بحؽ المواطنيف في قطاع غزة، حاؿ استمر العدواف.

"إف المقاومة أبدت جاىزيتيا التامة  ،وقاؿ الزىار في تصريح متمفز لقناة "بي بي سي عربية"، مساء االثنيف
 يدؼ الفمسطينييف بغزة".لمتصدي والرد عمى أي عدواف إسرائيمي يست

 وأوضح أف ىناؾ تنسيقًا كبيرًا بيف فصائؿ المقاومة الفمسطينية كافة، لمرد عمى جرائـ االحتالؿ وممارساتو.
وأضاؼ القيادي في حماس "أف ىناؾ دراسة وطنية مخططة لمرد عمى تصعيد االحتالؿ"، مشيرًا الى أف 

 يد وقت الرد.المقاومة المتواجدة في الميداف ىي مف تقرر تحد
وذكر أف )إسرائيؿ( تسعى مف خالؿ تيديداتيا إلى تصدير أزمتيا الداخمية التي تعاني منيا،  الفتًا إلى "أف 

 االحتالؿ يعيش أزمة واضحة كمما اشتدت بدأ الجيش بتصعيده عمى غزة".
 ني، قائاًل:وشدد عضو المكتب السياسي لحماس عمى أف حركتو مكمفة بالدفاع عف أبناء الشعب الفمسطي

 "ممتزموف تمامًا بالدفاع عف أبناء شعبنا ولجـ االحتالؿ وعدوانو".
9/10/2012وكالة سما االخبارية،   

 
 حماس: لن نسمح بفرض أي معادالت إسرائيمية عمى الشعب الفمسطيني 9

قطاع غزة: حمّمت حركة "حماس" حكومة االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف التصعيد اإلسرائيمي الخطير عمى 
غزة، مؤكدة عمى أف المقاومة الفمسطينية "رفضت وبكؿ قوة أي معادلة إسرائيمية تُفرض عمى الشعب 

 الفمسطيني".
، المتحدث باسـ الحركة في تصريح مكتوب، تمقت "قدس برس" نسخة عنو: "التصعيد  وقاؿ فوزي برىـو

يد خطير وغير مبرر وتجرؤ عمى اإلسرائيمي عمى غزة والذي استيدؼ المدنييف والمساجد واألطفاؿ، تصع
معاف في الجريمة في ظؿ غياب القرارات والمواقؼ الفعمية عمى المستوى اإلقميمي والدولي  الدـ الفمسطيني وا 
الرادعة لالحتالؿ اإلسرائيمي، وفي ظؿ توفر الدعـ األمريكي الالمحدود لحكومة االحتالؿ كي تستمر في 

 انتياكاتيا وجرائميا".
ة لجـ أي تماد اسرائيمي بحؽ الشعب الفمسطيني، مطالًبا كؿ المستويات الفمسطينية والعربية وأكد عمى ضرور 

واإلسالمية "بالوقوؼ عند مسؤولياتيا تجاه الشعب الفمسطيني واإلسراع في تبني إستراتيجية قوية وفاعمة 
 ومؤثرة تحمي الشعب الفمسطيني وتدافع عنو".

 9/10/2012قدس برس، 
 
 
 

 وقطاع غزة "اسرائيل"يود مصرية لمتوصل لتيدئة بين نافذ عزام: ج 10
قاؿ القيادي في حركة الجياد اإلسالمي الفمسطينية نافذ عزاـ إف ىناؾ جيوًدا مصرية لمتوصؿ إلى  :غزة

سرائيؿ.  تيدئة بيف فصائؿ المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة وا 
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ؿ المقاومة الفمسطينية في غزة والقيادة وأضاؼ عزاـ في تصريحات لو إف "ىناؾ اتصاالت مكثفة بيف فصائ
 المصرية والجانب اإلسرائيمي لبحث إمكانية التوصؿ إلى تيدئة ميدانية مع الجيش اإلسرائيمي".

 ولـ يصدر أى تأكيد أو نفي مف الجانب المصري حوؿ األمر.
جيش اإلسرائيمي بيا"، وأضاؼ أف المقاومة الفمسطينية في قطاع غزة مستعدة "لاللتزاـ بالتيدئة ما التـز ال

قائاًل "موقفنا واضح فنحف ندافع عف أنفسنا.. ولكف إسرائيؿ ىي مف تخرؽ التيدئة دائمًا لذلؾ عمييا االلتزاـ 
 بيا أوال حتى نمتـز نحف بيا".

 9/10/2012وكالة سما االخبارية، 
 

 القسام: العمل المشترك أوصل رسالة قوية لالحتالل الصييونيكتائب  11
حذر أبو عبيدة المتحدث باسـ الكتائب في تصريحات نشرىا الموقع االلكتروني لمقساـ ، : جاد حامد -غزة 

 إسرائيؿ مف أف "التمادي في العدواف عمى قطاع غزة سيجمب ردا أقوى وأوسع مف قبؿ المقاومة الفمسطينية".
لصييوني بأف المقاومة لف واعتبر أف "قصؼ المقاومة لمواقع العدو صباح اليوـ ما ىو إال رسالة لالحتالؿ ا

 تسمح بمعادلة العدواف مف طرؼ واحد مف قبؿ االحتالؿ تحت ذرائع واىية".
وأضاؼ أيضا اف "ىذه العممية المشتركة بيف كتائب القساـ وسرايا القدس تؤكد عمى تنسيؽ عالي المستوى 

 بيف فصائؿ المقاومة في إدارة المواجية مع االحتالؿ الصييوني".
 9/10/2012 الغد، عمان،

 
 في المستقبل القريبسيتطور سرايا القدس: التنسيق الميداني مع كتائب القسام  12

أف التنسيؽ الميداني مع كتائب الشييد عز الديف القساـ  ،أكد أبو أحمد الناطؽ باسـ سرايا القدس: غزة
سطيني عف سيتطور في المستقبؿ القريب، وسيسمع أبناء الشعب الفم ،الجناح العسكري لحركة حماس
 خطوات مشتركة تثمج الصدر.

وأشار أبو أحمد إلى أف التنسيؽ الذي تـ بيف سرايا القدس وكتائب القساـ في الرد عمى ىجمات االحتالؿ 
اإلسرائيمي ضد المدنييف الفمسطينييف لـ يكف وليد المحظة، بؿ جاء نتاج لقاءات عديدة، تـ خالليا التوافؽ 

 في العمميات الدفاعية واليجومية.عمى تنسيؽ ميداني كامؿ، خاصة 
 9/10/2012السبيل، عمان، 

 
 وىم والترويج ليا خطيئة "القيادة الفمسطينية"  الفمسطينيةالعالول: الدولة  13

إف المواطف الفمسطيني يعيش حالًيا  ،قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح محمود العالوؿ: صفا -راـ اهلل 
حباط كبيريف، بسبب ال ييامو بأنو عمى أبوب دولة مستقمة، ما أعطاه أمال معاناة وا  تضميؿ الذي يعيشو، وا 

 كبيًرا دوف وجود ىناؾ مقومات لذلؾ.
أف القيادة الفمسطينية  ،وأضاؼ العالوؿ خالؿ حديثة لبرنامج "ساعة رمؿ" الذي ينتجو ويبثو تمفزيوف وطف

ولة الفمسطينية، فبناء المدارس والمستشفيات ارتكبت خطيئة فيما يتعمؽ بالرسائؿ التي أطمقتيا بشأف قياـ الد
ومثؿ ىذه الرسائؿ لـ تكف مدروسة وذىبت باتجاىات  ،"ال يعني أنؾ قادر عمى إعالف الدولة الفمسطينية

 عدة" األمر الذي بنى عميو المواطف الفمسطيني آماال كبيرة.
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يا ولمقطاعات الحيوية، وعمييا أف تدفعيا لموظفي أف"لقد تورطت السمطة بفاتورة شيرية يجب  قائال، وتابع
وفيما  تؤمف ىذه الفاتورة في ظؿ نقص الموارد حاليا، فال يوجد أي مساعدة مالية دولية دوف مقابؿ سياسي".

يتعمؽ بمالمح المشروع الوطني الفمسطيني أوضح العالوؿ بأنيا لـ تتغير، فاألىداؼ ثابتة لكف ما تغير ىو 
 ضيًفا بأف المناخ الحالي السائد قد يؤدي إلى حالة مف اإلحباط.أساليب الوصوؿ ليذه األىداؼ، م

 8/10/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 الفمسطينية توقف مخصصات فصائل منظمة التحرير السمطةاألمين العام لحزب الشعب الفمسطيني:  14
قيادة الفمسطينية أوقفت راـ اهلل: أوضح بساـ الصالحي األميف العاـ لحزب الشعب الفمسطيني، أف ال

 مخصصات فصائؿ منظمة التحرير، بعد مظاىرات أيدتيا الفصائؿ ضد الحكومة الفمسطينية.
الصندوؽ القومي الفمسطيني لـ يقـ بتحويؿ جميع المستحقات المالية المقرة في منظمة »وأضاؼ الصالحي: 

 «.التحرير الفمسطينية لمفصائؿ والقوى الوطنية خالؿ الشير الماضي
ىو االختالؼ حوؿ السياسية المالية واالقتصادية لمسمطة، »وبحسب الصالحي، فإف السبب األساسي 

وانخراط ىذه الفصائؿ الوطنية في حممة االحتجاجات ضد ىذه السياسة، التي شيدتيا األراضي الفمسطينية 
 «.الشير الماضي
ال يوجد قرار رسمي، ولو كاف »أضافت: إف الفصائؿ لـ تبمغ بذلؾ بعد، و « الشرؽ األوسط»وقالت مصادر لػ

 «.لكانت الفصائؿ تبمغت
 9/10/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 نرفض إقامة منطقة حرة بسيناء  : نايف حواتمة لألىرام 15

األىراـ الدكتور نايؼ حواتمة أميف عاـ الجبية الديمقراطية لتحرير جريدة استضافت  :أشرؼ أبو اليوؿ
 التالي: وأجرت معو الحوار ،فمسطيف

الجانب المصري  ىعم ،س: مارأيكـ في إلحاح حماس عمي مصر باف تنشيء منطقة تجارية حرة لقطاع غزة
 مف الحدود مع القطاع؟

ج: نحف نرفض ىذه الفكرة تماما وابمغنا مصر رسميا رفضنا إقامة مثؿ ىذه المنطقة التجارية الحرة عمي 
ألف ىذا يخدـ أىداؼ إسرائيؿ حيث سيشجعيا  ،الفمسطيني وسط اجواء االنقساـ الداخمي ،األراضي المصرية

وتمقي بكامؿ مسئولية  ،فورا عمي إغالؽ المعابر التجارية الست التي تربط قطاع غزة ببقية الوطف الفمسطيني
القطاع عمي مصر, وىذا ماكانت تسعي إليو منذ سنوات طويمة حيث لـ تخؼ ابدا رغبتيا بتشجيع الواليات 

مصر والضفة الغربية عمي األردف, وبالتالي القضاء عمي فكرة إقامة  ىقاء مسئولية غزة عمالمتحدة في إل
 30الدولة الفمسطينية المستقمة وىو المشروع الذي طرحو وزير الخارجية اإلسرائيمي إيجاؿ الوف منذ أكثر مف

 عاما.
ف ىذا لو حدث سيساعد أل ،أكتاؼ مصر ىونحف مف ناحيتنا نرفض إقامة دولة مستقمة لحماس في غزة عم

ابتالع القدس والكتؿ االستيطانية في الضفة الغربية بشكؿ كامؿ ونيائي وترؾ الفتات  ىإسرائيؿ عم
 لمفمسطينييف لكف تحت السيادة األردنية.
 س: كيؼ تتحقؽ المصالحة الداخمية؟
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الضفة ج: نظرا ألف المصالحة معطمة بسبب أصرار حماس عمي البقاء في السمطة وفصؿ غزة عف 
الغربية, فمقد طمبنا مف مصر أف تستأنؼ دورىا لتحقيؽ المصالحة مف خالؿ دعوة كافة الفصائؿ الفمسطينية 
لالجتماع في القاىرة ووضع جدوؿ زمني لتنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة بوساطة مصرية وآخرىا اتفاؽ 

الجغرافي ورعايتيا لكافة األتفاقيات  , وىذا دور مصر وقدرىا بحكـ مكانتيا وموقعيا2011الرابع مف مايو
 .السابقة

ولدينا امؿ اف تتمكف مصر مف ذلؾ بحكـ تأثيرىا عمي حماس رغـ أف األخيرة تعمؿ عمي توطيد عالقاتيا 
 .بمصر وتعزيز االنفصاؿ في غزة بديال عف المصالحة

 9/10/2012األىرام، القاىرة، 
 

 قفتح في غزة تطالب بإحالة أبو خوصة إلى التحقي 16
طالبت اليية القيادية العميا في مفوضية التعبئة والتنظيـ لحركة فتح في قطاع غزة، امس االثنيف،  - غزة

بإحالة عضو المجمس الثوري لمحركة "توفيؽ أبو خوصة"، إلى التحقيؽ تمييدًا لتقديمو إلى المحكمة الحركية 
عبر تصريحات لو مف  ؛ادر في الحركةلما قالت عنو "التطاوؿ والقذؼ والتشيير واإلساءة" لقيادات وكو 
 خالؿ مواقع وصفتيا بػ "التابعة لجيات معادية لمشرعية الفمسطينية".

وشددت الييئة القيادية العميا عمى ضرورة اتخاذ مواقؼ وقرارات صارمة وجادة بشأف "المواقع المسيئة 
 لمحركة ورفع الغطاء التنظيمي عنيا واعتبارىا مواقع معادية".

 9/10/2012لقدس، القدس، ا
 

 الجبية الشعبية: تيويد القدس مستمر منذ اليوم االول الحتالليا 17
قالت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف "اف تيويد القدس مستمر منذ اليوـ االوؿ : عماد سعاده -نابمس

 وحتى وقتنا الحاضر". 1691الحتالليا عاـ 
لمجزرة االقصى، التي وقعت  22بمناسبة الذكرى الػوأضافت "الشعبية" في بياف صدر عنيا اليوـ االثنيف، 

، اف "الجريمة مستمرة عبر شتى السبؿ والوسائؿ المباشرة وغير 1660في الثامف مف تشريف اوؿ عاـ 
المباشرة بحماية ودعـ وغطاء حكومة وجيش االحتالؿ واجيزتو االمنية، في محاولة مستميتة لتكرار المذبحة 

االقصى وتحويمو الى مصمى ييودي، وتعطيؿ حرية العبادة فيو ووصوؿ المصميف والمؤامرة، وصوال لتقسيـ 
 والتحكـ في فتحو واغالقو ،ماينذر بإشعاؿ حروب دينية التتوقؼ".

 9/10/2012القدس، القدس، 
 

 غزة ضد قطاع بعممية برية  ييدد الجيش اإلسرائيمي 78
رات الجػػيش اإلسػػرائيمي تػػرى وجػػوب تنفيػػذ أف تقػػدي ،الثالثػػاء ،ذكػػرت صػػحيفة معػػاريؼ العبريػػة: صػػفا –غػػزة 

السػتعادة قػوة الػردع فػي المنطقػة،  ؛عممية واسعة النطاؽ في قطاع غزة مماثمة لعمميػة "الرصػاص المصػبوب"
إف كبػػار قػػادة  ،وقالػػت معػػاريؼ بعػػد قصػػؼ المقاومػػة أمػػس ألىػػداؼ إسػػرائيمية بعػػد ثالثػػة أسػػابيع مػػف اليػػدوء.

 الجنراؿ بيني غانتس أف "عممية ضد غزة ال مفر منيا". الجيش يتفقوف مع رئيس ىيئة األركاف
 9/71/1171، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
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 غزة سيتنيي خالل يومين وحماس عممت عمى إحتوائو في"ىآرتس": التصعيد  79
سػرائيؿ ال : ترجمة خاصة -دوت كوـ -غزة قاؿ الكاتػب والمحمػؿ اإلسػرائيمي "عػاموس ىارئيػؿ"، إف حمػاس وا 

مػف  ،ف بالتصعيد العسكري في قطاع غزة، وأف مػا أقػدـ عميػو نشػطاء مػف حمػاس، صػباح اليػـو االثنػيفترغبا
أكثػػر مػػف اإلسػػرائيمييف، مفادىػػا أف حمػػاس "قامػػت بالواجػػب"  ،قصػػؼ لمنقػػب الغربػػي، كػػاف رسػػالة لمفمسػػطينييف

 خالؿ يوميف.لتحتوي التصعيد العسكري مف جانب الفصائؿ، مرجحا أف تنتيي موجة التصعيد الحالية 
"ىآرتس" مسػاء اليػـو االثنػيف، أف إسػرائيؿ تضػع  نشره الموقع اإللكتروني لصحيفة ،وأوضح ىارئيؿ في تقرير

غزة في آخر أولوياتيػا، وتصػب ُجػّؿ اىتماميػا عمػى الجبيػة الشػمالية )حيػث التػداعيات المحتممػة لموضػع فػي 
الوقػت ذاتػو مػف أف ىجمػات الجػيش اإلسػرائيمي عمػى  سوريا وتأثيرىا عمى حزب اهلل سػمبًا وايجابػًا(، منبيػًا فػي

غزة، تعود لما وصفو "التيديد المباشر مف سيناء"، وارتباط عناصر مف غزة تتبع منظمات مقربة مف القاعػدة 
 في سيناء، بيجمات ضد أىداؼ إسرائيمية.

ف ىػػذه المػػرة قصػػفتا "حمػػاس والجيػػاد كانتػػا تتوعػػداف دائمػػا بػػالرد عمػػى ىجمػػات الجػػيش اإلسػػرائيمي، لكػػ ،وتػػابع
حػدود النقػب، لتفػادي إقػداـ آخػريف عمػى قصػؼ إسػرائيؿ، مػا قػد يػؤدي إلػى تصػعيد شػامؿ، لػذا حاولتػا احتػػواء 

 األمور منذ البداية".
ويوضػػػح ىارئيػػػؿ أف عالقػػػة إسػػػرائيؿ الحساسػػػة مػػػع مصػػػر الجديػػػدة، ال تسػػػمح ليػػػا بتوجيػػػو ضػػػربات اسػػػتباقية 

تبحػػث عػػف "ذيػػؿ غػػزة" لتمػػؾ النشػػاطات، وأف ىنػػاؾ جماعػػات تنسػػؽ  لمجماعػػات "االرىابيػػة" فػػي سػػيناء، ولػػذلؾ
 فيما بينيا بغزة، واف ىجمات الجيش اإلسرائيمي األخيرة تيدؼ لمنع ىجمات تمؾ الجماعات المسمحة.

وقاؿ إف الوضع لـ يخرج حتى اآلف عف السيطرة، ويجب االنتظار يومًا أو يوميف لمعرفة، أف الجولة الحالية 
 تيا.تقترب مف نياي

 9/71/1171، القدس، القدس
 

 بعد التصعيد مع قطاع غزة تبقي عمى حالة تأىب في الجنوب  "إسرائيل" 11
خػالؿ  ،طالبت قيادة الجبية الداخمية االسػرائيمية سػكاف منػاطؽ جنػوب إسػرائيؿ بالتواجػد بػالقرب مػف المالجػئ

ت التصػػعيد خػػالؿ السػػاعات وااليػػاـ فيمػػا إعتبػػر أنػػو إجػػراءات احتياطيػػة الحتمػػاال ،األيػػاـ والسػػاعات القادمػػة
 القادمة.

أف الجػيش لػف يسػمح باسػتمرار قصػؼ البمػدات  ،ونقمت إذاعة الجيش اإلسرائيمي عػف مصػادر عسػكرية قوليػا
 معتبرة أف حماس والجياد اصبحتا معنيتاف بالتصعيد، ،والمدف في جنوب الدولة

ات مػػػػف حمػػػػاس بخطػػػػؼ وأسػػػػر جنػػػػود فػػػػي ظػػػػؿ التيديػػػػدات التػػػػي اطمقيػػػػا زعػػػػيـ الجيػػػػاد رمضػػػػاف شػػػػمح وقيػػػػاد
أف جبيػػػػة غػػػزة ستشػػػػيد تسػػػخينا وتصػػػػعيدا فػػػي حػػػػاؿ لػػػـ توقػػػػؼ الفصػػػػائؿ  ،وأوضػػػػحت المصػػػادر اسػػػرائيمييف.

 التي تطمقيا مف أماكف سكنية حسب زعميا. ؛الفمسطينية رشقات الصواريخ والقذائؼ
 8/71/1171، 48عرب 

 
 يا حمل متفجراترات بدون طيار يمكنئمن طا مئات: لدى حزب اهلل "سرائيل"إ 17

رات بػدوف ئاف حزب اهلل يمتمؾ المئات مف طػا ،زعمت استخبارات جيش االحتالؿ االسرائيمي: القدس المحتمة
وبإمكػػاف بعضػػيا حمػػؿ متفجػػرات، ومػػف الممكػػف اسػػتخداميا فػػي ضػػرب اىػػداؼ فػػي  ،روسػػية الصػػنع ،طيػػار

 مييا الزمف.اسرائيؿ، ولكف تشير التقديرات اف النماذج التي لدى حزب اهلل عفا ع
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بالطػػائرات دوف طيػػار ليسػػت جديػػدة، لكػػف اهلل اف معرفػػة حػػزب  ،ونقمػػت القنػػاة عػػف مصػػادر بجػػيش االحػػتالؿ
قدرتو عمى استخداميا ليسا واضحة لالستخبارات االسرائيمية، ومف الواضح االف اف طػائرات حػزب اهلل تعمػؿ 

 طويمة. تلمسافا
 9/71/1171، وكالة سما اإلخبارية

 
 باتريوت قرب حيفا بعد اختراق طائرة بدون طيار المجال الجوي صواريخنصب ت "سرائيل"إ 11

قرب حيفا  ،عمف الجيش االسرائيمي انو نشر بطاريات صواريخ باتريوت المضادة لمصواريخأالقدس ػ اؼ ب: 
 بعد يوميف مف تسمؿ طائرة مف دوف طيار مجيولة الى المجاؿ الجوي االسرائيمي. ،سرائيؿإفي شماؿ 

متحدث باسـ الجيش معمومات نشرت في وسائؿ االعالـ االسػرائيمية، وقػاؿ لوكالػة فػرانس بػرس اف ىػذه واكد 
 الصواريخ االمريكية الصنع، القادرة عمى اسقاط طائرات مف دوف طيار، قد نشرت في ىذه المدينة الساحمية.

وابػػدى اىتمامػػا باحتمػػاؿ  ورد الجػػيش الفرضػػية التػػي تفيػػد اف الطػػائرة مػػف دوف طيػػار انطمقػػت مػػف قطػػاع غػػزة،
 تورط حزب اهلل، كما قاؿ مسؤوؿ عسكري لالذاعة االسرائيمية.

 9/71/1171، القدس العربي، لندن

 
 "طائرة االستطالع" أوصمت رسالة بأن أي حرب قادمة لن تكون "نزىة"خبيران:  13

التي أسقطيا جيش االحتالؿ  أكد خبيراف أمنياف في الشئوف اإلسرائيمية، أف الطائرة: عبد اهلل التركماني -غزة
اإلسػػرائيمي فػػي النقػػب المحتػػؿ، بعػػد تحميقيػػا لنحػػو نصػػؼ سػػاعة فػػي سػػماء المنطقػػة بيػػدؼ جمػػع معمومػػات 
استخباراتية، تفيد بوجود ثغرات أمنية إسرائيمية عديدة، فشؿ سالح الطيراف والمنظومة الدفاعية عمػى تأمينيػا، 

 يؿ(.وىو األمر الذي يشكؿ خطرا شديدا عمى )إسرائ
وأوضػػح الخبيػػراف فػػي أحاديػػث منفصػػمة لػػػ"فمسطيف" أف ىػػذه الطػػائرة أوصػػمت رسػػالة خطيػػرة إلػػى )إسػػرائيؿ( أف 
أي حرب قادمة ستشنيا ضد إيراف أو حزب اهلل لف تكوف "نزىة"، مشيريف إلػى أنيػا ربمػا تكػوف تميػد لمضػربة 

 الوقائية التي ىددت بيا إيراف سابقًا.
 8/71/1171، فمسطين أون الين

 
 مشددةمع حراسة أمنية  " في برشمونةالكالسيكوحضر "شاليط جمعاد  14

« كالسػػػيكو»مميػػػوف مشػػػاىد حػػػوؿ العػػػالـ عبػػػر شاشػػػات التمفػػػزة، مبػػػاراة الػػػػ 311تػػػابع نحػػػو : يوسػػػؼ برجػػػاوي
ألؼ  87بحضور « كامب نو»التي أجريت مساء األحد عمى ممعب « لاير مدريد»و« برشمونة»األسبانية بيف 

ذه المشاىدة التمفزيونية القياسية فرصة لتمرير رسائؿ سياسية متعددة االتجاىػات، بعيػدًا عػف متفرج. وكانت ى
 كرة القدـ.

وسط « برشمونة»بدعوة رسمية مف « كامب نو»كانت البداية، مع وجود الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط في 
فمسػػطينييف لػدعوة شػػاليط، ونػػتج حراسػة أمنيػػة، بعػد نحػػو شػػير مػف ردود فعػػؿ متباينػة فػػي طميعتيػػا معارضػة ال

لمحضػور إلػى جانػب شػاليط التػي وصػفيا « برشػمونة»عنيا رفض الالعػب الفمسػطيني محمػود السرسػؾ دعػوة 
 بالمساواة بيف الجالد الصييوني والضحية الفمسطينية.

انػو مػتحمس « يػديعوت أحرونػوت»عندما كتب األحد عمى موقػع « معمعة الحدث»وكاف شاليط قد دخؿ في 
 «.طفؿ صغير يصطحبو أىمو إلى متجر لمسكاكر»ا لممباراة مثؿ كثير 
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كمػا ىػو معمػوـ، ىػددت جماعػات مؤيػدة لمفمسػطينييف باالحتجػاج خػالؿ المبػاراة. حتػى اآلف »وأوضح ساخرًا: 
ال سيرافقنا حراس شخصيوف محترفوف لضماف حمايتنا  «.األمور ىادئة، آمؿ أف يتمخض الجبؿ ويمد فأرا. وا 

 9/71/1171، السفير، بيروت
 

  غزة ويستيدف مسجًدا ويصيب خمسة مواطنين لقطاعاالحتالل يصّعد قصفو  25
جراء قصؼ قوات االحتالؿ  (،10|8فمسطينييف بجراح، صباح اليوـ االثنيف ) غزة: أصيب خمسة مواطنيف

 وقاؿ راصد ميداني لػ "قدس برس" إف مدفعية االحتالؿ لعدة مناطؽ في جنوب قطاع غزة. اإلسرائيمي
صباح اليوـ االثنيف، بعدد مف  ستيدفت مسجد اليدى في بمدة خزاعة شرؽ خاف يونس )جنوب قطاع غزة(،ا

 القذائؼ، حيث أصيب أربعة فمسطينييف بجراح.
وقالت وزارة التربية والتعميـ في بياف ليا أنيا أخمت عدد مف المدارس شرؽ خاف يونس جراء العدواف 

 المستمر عمييا.
نجت مجموعة مف رجاؿ المقاومة مف قصؼ إسرائيمي، استيدؼ بمدة جحر الديؾ وسط  وفي السياؽ ذاتو؛

أرض" دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات  -قطاع غزة؛ حيث أطمقت تجاىيـ ثالثة صواريخ مف نوع "أرض 
 في األرواح.

وفي رفح جنوب قطاع غزة؛ قامت مروحية إسرائيمية بإطالؽ عدد مف الصواريخ سقطت في أرض خالء 
 رؽ المدينة، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات في األرواح.ش

وقاؿ الدكتور أشرؼ القدرة، الناطؽ باسـ وزارة الصحة الفمسطينية في غزة لوكالة "قدس برس" إف أربعة مف 
المصابيف نقموا إلى مستشفى غزة األوروبي في خاف يونس، في حيف نقؿ الخامس إلى مشفى ناصر في 

 جراحو بالخطيرة.واصفا  المدينة ذاتيا،
 8/10/2012قدس برس، 

 
 استشياد فمسطيني متأثرًا بجراح أصيب بيا في غارة اسرائيمية عمى رفح 26

( شاب فمسطيني متأثًرا بجراحو التي أصيب بيا مساء أمس 10|8غزة: استشيد بعد ظير اليوـ االثنيف )
وأسفرت عف جرح عشرة فمسطينييف  األحد في الغارة االسرائيمية التي استيدفت مدينة رفح جنوب قطاع غزة

 ثالثة منيـ في حالة الخطر الشديد. 
 8/10/2012قدس برس، 

 
 اإلضطراب العربي إلتمام تيويد القدس  تستغل "إسرائيلكمال الخطيب: " 27

األناضوؿ: قاؿ الشيخ كماؿ الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني، إف إسرائيؿ 
طراب التي يعيشيا العالـ العربي حاليا إلتماـ عممية تيويد القدس، معتبًرا ذلؾ "نذير خطر تستغؿ حالة االض

 باتجاه المسجد األقصى المبارؾ".
وفي حديث خاص لمراسؿ وكالة األناضوؿ لألنباء، رأى الخطيب أف االقتحامات اإلسرائيمية األخيرة 

ة ليا مشروع وخطة تريد أف تحققيا وتعمؿ مف المتكررة لألقصى "خير دليؿ عمى أف المؤسسة اإلسرائيمي
أجميا ىذه المرة في تناسؽ تاـ وكامؿ، بيف المؤسسة السياسية واألمنية والدينية اإلسرائيمية، وىذا كمو نذير 

 خطر باتجاه المسجد األقصى المبارؾ".
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راب التي يعيشو وأضاؼ الخطيب: "يبدو أف المؤسسة اإلسرائيمية تستغؿ تماما لتنفيذ خطتيا حالة االضط
العالـ العربي في ظؿ ما يحدث مف انشغاؿ كؿ واحد مف أقطار ىذا الوطف بمشاكمو وىمومو، كما ىو 

 الحاؿ في مصر وليبيا وتونس واألردف وكؿ الوطف".
وحوؿ التصعيد اإلسرائيمي األخير في قطاع غزة، قاؿ الخطيب إنو "استمرار لخطة إسرائيمية أخرى قائمة 

ا أف "إسرائيؿ ال يغيب عف باليا لحظة واحدة أي تطورات يشيدىا القطاع عمى الصعيد بالفعؿ"، موضح
وأشار  العسكري، وكأف القيادة اإلسرائيمية تفكر أف التطورات التي حدثت في ليبيا أفادت غزة تسميحيا".

تقميـ أظافر الخطيب إلى أف "المؤسسة اإلسرائيمية يبدو أنيا تفكر في محاولة ما يمكف أف يسمى بعممية 
لغزة، تحديدا في ظؿ التطورات اإليجابية التي حدثت في ظؿ قيادة مصرية جديدة تعيش حالة مف التفيـ 

 لمواقع الغزاوي".
ولفت إلى أف "القيادات اإلسرائيمية تريد أف تشغؿ مجتمعيا الداخمي عف ظروفيا االقتصادية الصعبة بتصعيد 

 يكوف فعميا في قطاع غزة". بتقديري حتى لو كاف نسبيا، لكف يمكف أف
 9/10/2012، شبكة االعالم العربي )محيط(

 
 وحجارة وقاذورات باتجاه كنيسة الروم األورثوذكس بالقدس زجاجاتمتطرفون ييود يمقون  28

قالت وسائؿ االعالـ العبرية مساء اليوـ االثنيف اف متطرفوف ييود رشقوا كنسية الروـ األورثودكس : القدس
 ذورات في القدس المحتمة.بالحجارة والقا

وذكر ما يسمى بػ'صوت اسرائيؿ' اف زجاجات وحجارة القيت عصر اليوـ باتجاه كنيسة الروـ االورثوذكس 
 في شارع ما يسمى 'شيفتي يسرائيؿ' في القدس المحتمة.

رائيمي ىذا ولـ يذكر المصدر عف وقوع اصابات غير اف اضرارا لحقت ببوابة الكنيسة، كما اشار الموقع االس
وذكر اف شرطة االحتالؿ باشرت التحقيؽ في مالبسات  انو تـ القاء القاذورات والقمامة عند مدخؿ الكنيسة.

 الحادث.
 9/10/2012، وكالة سما اإلخبارية

 
 العيساوي وأيمن الشراونة سامرتدىور صحة األسيرين  29

حقوؽ اإلنساف بتدخؿ عاجؿ ناشدت وزارة شؤوف األسرى والمحرريف الجيات المختصة وىيئات البياف: 
إلنقاذ حياة األسيريف الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ سامر العيساوي وأيمف الشراونة، المذيف أصبح 

وقاؿ محاميا الوزارة فادي عبيدات ورامي العممي، المذاف زارا األسيريف «. خطيرا لمغاية»وضعيما الصحي 
في حالة مف الغيبوبة والضعؼ العاـ، ويعانياف نقصنا مستمرا في معتقؿ نفحة ومستشفى الرممة، إنيما يمراف 

 في الوزف.
 9/10/2012، البيان، دبي

 
  شرعنة رسمية إلرىاب الدولة "إسرائيل""شؤون األسرى": قانون منع مقاضاة  30

 أف التعديؿ الذي جرى عمى القانوف أكدت وزارة شؤوف األسرى والمحرريف في السمطة الفمسطينية،: راـ اهلل
الضحايا الفمسطينييف مف تقديـ دعاوي جنائية  اإلسرائيمي الذي أقره البرلماف )الكنيست( والذي يكرس حرماف
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بأنو   تمحؽ بيـ بسبب عمميات االحتالؿ ومستوطنيو في األراضي المحتمة، ضد إسرائيؿ جراء األضرار التي
 إلرىاب الدولة". "شرعنة رسمية

 8/10/2012قدس برس، 
 

 مناشدتو بالتدخل إلخراجو من العزل االنفرادي يجددبو سيسي األسير ضرار أ 31
غزة: جدد المعتقؿ الدكتور ضرار ابو سيسي نائب رئيس محطة توليد كيرباء غزة والذي ال يزاؿ يقبع في 

عاميف تقريًبا؛ مناشدتو لكؿ المسئوليف بضرورة العمؿ عمى اخراجو مف  العزؿ االنفرادي منذ اعتقالو قبؿ
 ا بعد تردي وضعو الصحي.العزؿ السيم

جاء ذلؾ في رسالة مف ابو سيسي حمميا االسير المحرر نسيـ مسمـ والذي افرج عنو قبؿ اسبوع مف سجوف 
سنوات، حيث ألقاىا خالؿ وقفة تضامف ومناصرة نظمتيا اليوـ االثنيف  8االحتالؿ بعدما امضى فييا 

كتمة اإلسالمية في الجامعات الفمسطينية مع ( جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف بالتعاوف مع ال10|8)
األسرى المعزوليف والمضربيف في سجوف االحتالؿ، وذلؾ اماـ مقر المجنة الدولية لمصميب االحمر بغزة، 

 وسط حضور واسع مف أىالي األسرى وطمبة الجامعات الفمسطينية.
 8/10/2012قدس برس، 

 
 "الدعوة السمفية" في غزة تطمق حزب "النور" 32

نت "الدعوة السمفية في فمسطيف" عف إطالؽ حزب سياسي جديد ليا في الساحة الفمسطينية وأطمقت عميو أعم
وقاؿ  اسـ "حزب النور"، وذلؾ عمى خطى الجماعة السمفية في مصر، التي انتظمت في "حزب النور".

المؤتمر الخميس عضو الييئة العميا لمحزب الجديد محمد أبو جامع "إف الحزب سيباشر عممو بعد انطالؽ 
يجاد حياة أفضؿ مف خالؿ  ف أىداؼ الحزب قائمة عمى تطبيؽ الشريعية في حياة الناس وا  المقبؿ، وا 

 الشريعة اإلسالمية".
واضاؼ أف "الحزب سيقـو عمى التوازف مع الجميع، ولف نميؿ إلى أحد، ولف نحابي أحدًا وسنضبط 

 سمؼ األمة". بالسياسة الشرعية المستمدة مف الكتاب والسنة بفيـ
وأكد أنو حزب سياسي ولف يكوف لو جناح عسكري مشددًا عمى أف "حزب النور الفمسطيني يتفؽ مع حزب 
النور المصري في المنيج والمرجعية واحدة، وىي الدعوة السمفية، ونختمؼ مف الناحية التنظيمية واإلدارية 

 والسياسية".
 9/10/2012، المستقبل، بيروت

 
 شجرة زيتون من أراضي قريوت بمحافظة نابمس  120مستوطنون يقطعون  33

. قطع مستوطنوف، فجر اليـو الثالثاء، عشرات أشجار الزيتوف مف أراضي قرية قريوت جنوبي نابمس :نابمس
 120وقاؿ مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية غساف دغمس، إف مستوطنيف قاموا بقطع نحو

 . شجرة زيتوف في حقوؿ قرية قريوت
وأوضح أف المستوطنيف 'ربما انطمقوا مف مستوطنة 'عيميو' القريبة مف القرية، أو جاءوا مف مستوطنة 

ويشف المستوطنوف ىجمات يومية ضد الفالحيف في محافظات الضفة الغربية خاصة في ريؼ  أخرى'.
 نابمس الجنوبي، وتصاعدت اليجمات في أياـ قطاؼ الزيتوف األولى.



 
 
 

 

 

           77ص                                    1645العدد:                9/71/1171الثالثاء  التاريخ:

 9/10/2012، يةوكالة سما اإلخبار 
 

 األسرى رفًضا العتقاليما بسجون السمطة  بإضرابصحفيان يقتديان  رام اهلل: 34
يبدو أف الصحفييف وليد خالد مدير مكتب صحيفة "فمسطيف" في الضفة الغربية، ومحمد ُمنى مراسؿ وكالة 

مف السمطة، بعد أف "قدس برس" في الضفة سيصبحاف المعتقَميف السياسَييف األكثر شيرًة في سجوِف أجيزة أ
 خاضا إضراًبا مفتوًحا عف الطعاـ.

واستجدى الصحفياف بتجربة أسرى االعتقاؿ اإلداري في سجوف االحتالؿ )اإلسرائيمي(، رفًضا العتقاؿ أمف 
 السمطة ليما والزج بيما في السجوف الفمسطينية.

اعتقاؿ ابنييما يأتي ِضمف االعتقاؿ وأفاد أىالي الصحفييف المعتقميف، في حديثيف منفصميف لػ"فمسطيف"، بأف 
 السياسي الذي ُتمارسو السمطة في الضفة الغربية بحؽ مف ينتمى لفصيؿ غير مؤيد لسياسات السمطة.

 8/10/2012، فمسطين أون الين
 

 في الخميل عمى فمسطيني يعتدونمستوطنون  35
بالحجارة مف قبؿ  أصيب فمسطيني الميمة قبؿ الماضية برضوض بعد تعرض مركبتو لمرشؽ: الخميؿ

المواطف أنور حسيف عمي »مستوطنيف جنوب مدينة الخميؿ في الضفة. وقالت مصادر أمنية فمسطينية إف 
القيسي أصيب برضوض بعد أف رشؽ مستوطنو مستوطنة حاجاي، المقامة عمى أراضي الفمسطينييف 

نة، ونقؿ عمى إثر إصابتو إلى جنوب الخميؿ، مركبتو بالحجارة أثناء عبورىا مف الشارع المحاذي لممستوط
مستشفى عالية الحكومي لتمقي العالج. يذكر أف المستوطنيف باتوا يكثفوف ىجماتيـ عمى الفمسطينييف في 

 الضفة بغطاء مف قوات االحتالؿ.
 9/10/2012، البيان، دبي

 
  48مسيرة استفزازية في مدينة المد المحتمة عام  ينظمونمستوطنون  36

قاـ العشرات مف المستوطنيف الييود الميؿ الفائت بمسيرة استفزازية جابت شوارع مدينة المد : توفيؽ عبد الفتاح
 لالحتفاؿ بما ُيسمى "عيد العرش" الييودي.

وردد المستوطنوف شعارات وىتافات عنصرية ورفعوا األعالـ اإلسرائيمية خالؿ مسيرتيـ، كما وأقاموا بعض 
ورافؽ المسيرة االستفزازية عدة دوريات تابعة لمشرطة لتوفير  دينة.الطقوس الدينية الييودية في شوارع الم

 الحماية لممستوطنيف، كما قامت بإغالؽ بعض الطرقات أماـ المارة والسيارات لمسماح لممسيرة بالمرور.
واستنكر المواطنوف العرب في المدينة، تنظيـ ىذه المسيرة التي وصفوىا باالستفزازية، وأنيا تأتي ضمف 

 سمطات االحتالؿ لتيويد المدينة التي ما زالت تحتفظ بالكثير مف معالميا الفمسطينية.خطة 
 8/10/2012، 48عرب 

 
 تذمر أىل غزة من حال األنفاق والمعبر 37

لـ يعد الكثير مف سكاف قطاع غزة يثقوف بالوعود المتواترة مف أعمى ىـر القيادة المصرية : أحمد فياض
حاصر، فاستمرار ىدـ األنفاؽ والتضييؽ عمى عمميا تزامنًا مع اإلعالف عف الجديدة بشأف دعـ القطاع الم
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تسييالت تتعمؽ بمعبر رفح لـ ترؽ لمتنفيذ، قادت إلى تراجع اآلماؿ بانحسار الحصار في ظؿ حكومة الثورة 
 المصرية.

ع كميات وصوليا ويعاني قطاع غزة ىذه األياـ أزمة في الوقود وارتفاعا في أسعار مواد البناء، نتيجة تراج
إلى غزة بفعؿ حممة اليدـ والتضييؽ التي ينتيجيا الجيش المصري ضد األنفاؽ منذ أكثر مف شير ونصؼ، 

 جنديا مصريا في شير رمضاف. 19في أعقاب اليجـو الذي استيدؼ مركزا حدوديا أسفر عف مقتؿ 
اودت السمطات المصرية منع كما أف وضع معبر رفح ليس بأفضؿ مف حاؿ األنفاؽ، ففي األياـ األخيرة ع

مسافرا يوميًا، حسب  80فمسطينييف مف السفر عبر المعبر، حيث وصؿ عدد الذيف يتـ إرجاعيـ إلى 
 مسؤوليف فمسطينييف.

وأثار تعامؿ النظاـ المصري الجديد مع األنفاؽ والمعبر استغراب أىؿ غزة الذيف توقعوا أف يكوف أكثر 
ابقو، فال ىو غض الطرؼ عف األنفاؽ غير الشرعية، وال ىو خفؼ مف إنصافًا وتفيما الحتياجاتيـ مف س

 معاناتيـ عمى معبر رفح.
 8/10/2012، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يحذر من إجراءات إسرائيمية تستيدف األماكن المقدسة األردني الممك 38

اف، محمػػد سػػالـ رئػػيس جميوريػػة داغسػػت خػػالؿ لقائػػو أمػػس ،اهلل الثػػاني عبػػد األردف ممػػؾ جػػدد :بتػػرا()- عمػػاف
، محػذرا مػف في القػدسمحمدوؼ، رفض األردف ألي محاوالت لممساس بيذه المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

اإلجراءات اإلسرائيمية التي تستيدؼ ىػذه األمػاكف وانعكاسػاتيا السػمبية عمػى فػرص تحقيػؽ السػالـ واالسػتقرار 
 في المنطقة.

9/71/1171، الغد، عّمان  
 

 يحمف اليمين القانونية أمام الممك  "إسرائيل"الجديد لدى  األردنيالسفير "الحياة":  39
وليد العبيدات، اليميف القانونية أماـ العاىؿ األردنػي  "إسرائيؿ"أدى السفير األردني المعيف حديثًا لدى : عماف

وجػػاءت ىػػذه الخطػػوة  عمػػى نسػػخة منػػو.« الحيػػاة»اهلل الثػػاني أمػػس، بحسػػب بيػػاف رسػػمي حصػػمت  الممػػؾ عبػػد
تؤكػػػد تمسػػػؾ العبيػػػدات بالمنصػػػب الػػػذي ترفضػػػو قبيمتػػػو احتجاجػػػًا عمػػػى معاىػػػدة السػػػالـ الموقعػػػة بػػػيف األردف ل

. وبحسػػب البيػػاف، حضػػر أداء اليمػػيف رئػػيس الػػديواف الممكػػي ريػػاض أبػػو كركػػي 0883منػػذ عػػاـ  "إسػػرائيؿو"
 ووزير الخارجية ناصر جودة.

9/71/1171، الحياة، لندن  
 

 فمسطينالمبنانية باتجاه  األجواءطائرة استطالع من : لم نرصد أية "اليونيفيل" 41
 األراضػيالمبنانيػة باتجػاه  األجػواءمػف  ؛عمميا أو رصػدىا عبػور أيػة طػائرة اسػتطالع« اليونيفيؿ»نفت : شبعا

عمػى  أقامتػوفػي احتفػاؿ تكريمػي  ،انػدريا تيننتػي« اليونيفيػؿ»وقػاؿ النػاطؽ الرسػمي باسػـ  الفمسطينية المحتمػة.
مياميػػػا وعمميػػػا  إطػػػارفػػػي  األجػػػواءالتػػػي تراقػػػب « اليونيفيػػػؿ»إف » ،شػػػبعا فػػػي نبػػػع عػػػيف الجػػػوزشػػػرفو بمديػػػة 

 «.األمرمعمومات عف ىذا  أيةووجودىا برا وبحرا ال يوجد لدييا 
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في الجنوب الجنراؿ بػاولو سػييرا، الػى اف السػنوات السػت األخيػرة ىػي « اليونيفيؿ»مف جية ثانية، اشار قائد 
في جيودىا حتى تحقيػؽ اىػدافيا واحػالؿ السػالـ « اليونيفيؿ»واعدا باستمرار  ،ب لبنافاألكثر ىدوءا في جنو 

 في جنوب لبناف.
9/71/1171، السفير، بيروت  

 
 عين الحموة"مخيم "يتسمم فمسطينيًا استيدف منزاًل في  المبناني الجيش 47

الفمسػطيني أحمػد محمػػد  ،سػممت قيػادة األمػف الػوطني الفمسػطيني مخػابرات الجػيش المبنػاني فػي صػيدا: صػيدا
فصمو منيا عمى خمفية مسمكية، وذلؾ بعدما أقدـ تـ وىو عنصر سابؽ في حركة فتح،  ،عامًا( 20السعدي )

وقػد تسػمـ الجػيش السػعدي عنػد  لياًل عمى إطالؽ النار باتجاه منزؿ أحد مسؤولي فتح في مخػيـ عػيف الحمػوة.
 حاجزه عمى المدخؿ الغربي لممخيـ.

9/71/1171، المستقبل، بيروت  
 

 : الدفاع عن مقدسات فمسطين حق يقع عمى عاتق المسمميناألعمىرئيس المجمس الشيعي  41
قبالف "أيف أصبحت فمسطيف وقضػية  األميرالشيخ عبد  األعمىالشيعي  اإلسالميسأؿ نائب رئيس المجمس 

ة فػي انتيػاؾ حرمػة شعبيا ومقدساتيا في الحراؾ الشعبي والرسمي العربي في ظؿ تمادي الغطرسة الصييوني
 اإلسػػػالميةوتدنيسػػو فػػػي عمػػؿ ىمجػػػي يطػػػرح أسػػئمة كبيػػػرة عػػف مسػػػتقبؿ القػػدس ومقدسػػػاتيا  األقصػػػىالمسػػجد 

ورأى أف "الدفاع عػف المقدسػات فػي فمسػطيف حػؽ وواجػب دينػي يقػع عمػى عػاتؽ المسػمميف، فمػا  والمسيحية".
الشػػيطاف  إالت وخالفػػات ال تخػػدـ بػػاؿ المسػػمميف يتفرقػػوف عػػف حقيػػـ ويتخمػػوف عػػف واجػػبيـ ويتميػػوف بصػػراعا

.")...( 
9/71/1171،  النيار، بيروت  

 
 لبنانيين بالحصول عمى الجنسية اإلسرائيمية ثالثةاتيام  43

 2رويتػػػرز: قالػػػت مصػػػادر قضػػػائية إف مفػػػوض الحكومػػػة لػػػدى المحكمػػػة العسػػػكرية، اتيػػػـ، أمػػػس،  -بيػػػروت 
سرائيمية. وادعى القاضي صقر صقر غيابيا عمػى لبنانييف فاريف مف وجو العدالة بالحصوؿ عمى الجنسية اإل

، وثالػث مػف بمػدة شػكا السػاحمية "إسػرائيؿ"لبنانييف مف بمدة رميش المسيحية الجنوبية الواقعة عمى الحػدود مػع 
إلػى قاضػي التحقيػؽ العسػكري  2في شماؿ لبناف بجـر الحصوؿ عمى الجنسية اإلسرائيمية. وأحاؿ القاضػي الػػ

 األوؿ.
9/71/1171، لندن الشرق األوسط،  

 
 قطاع غزةو األقصى المسجد عمى  اإلسرائيميالجامعة العربية تدين العدوان  44

عمى قطاع غزة، واقتحاـ المسجد  العسكري اإلسرائيمياستنكرت جامعة الدوؿ العربية التصعيد : آماؿ رسالف
 يعف المساع يداً لمفت االنتباه بع الفمسطينيبشف حرب شاممة عمى الشعب  "إسرائيؿ"األقصى، متيمة 

  .الفمسطينيالفمسطينية لالنضماـ لألمـ المتحدة بصفة دولة غير عضو، رغـ أف ىذا أبسط حقوؽ الشعب 
تصريحات  فيالعربية المحتمة،  واألراضيوقاؿ السفير محمد صبيح، األميف العاـ المساعد لقطاع فمسطيف 

وجزء مف عممية  الفمسطينيادة الشعب ، إف ىذا العدواف ييدؼ إلى كسر إر 7/01 صحفية يوـ االثنيف



 
 
 

 

 

           11ص                                    1645العدد:                9/71/1171الثالثاء  التاريخ:

التيديد بالقوة ضد القيادة الفمسطينية، حتى ال تقدـ عمى خطوة طمب االنضماـ لألمـ المتحدة، مضيًفا "ىددوا 
مع كؿ  اإلسرائيميمساند ليذا الموقؼ  أمريكيقبؿ ذلؾ بالماؿ واآلف ييددوف بالسالح، وىناؾ موقؼ 

وأعرب عف استيائو مف عدـ وجود ردة فعؿ تتناسب مع ىذه الجريمة مف قبؿ المجنة الرباعية وال  األسؼ".
 .مف األمـ المتحدة وال مف اإلدارة األمريكية

 8/71/1171اليوم السابع، القاىرة، 
 

 األقصىلممسجد  ةاإلسرائيمي قتحاماالالسعودية تدين  45
أمس، اقتحاـ قوات االحتالؿ  ،جتماعو األسبوعيخالؿ ا ،مجمس الوزراء السعودي : أدافواـوكالة 

ودعا المجمس المجتمع الدولي إلى  اإلسرائيمي والجماعات اإلسرائيمية المتطرفة المسجد األقصى المبارؾ.
 .مف زيادة التوتر في المنطقة "إسرائيؿ"وضع حد لالنتياكات اإلسرائيمية المتكررة ومنع 

 9/71/1171الخميج، الشارقة، 
 

 ولي في بغداد حول األسرى الشير المقبلمؤتمر د 46
أعمنت الجامعة العربية أف الرئيس العراقي جالؿ طالباني والرئيس الفمسطيني محمود عباس : واـوكالة 

ديسمبر المقبؿ في بغداد كانوف األوؿ/  00واألميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي سيفتتحوف يوـ 
والعرب في سجوف االحتالؿ. وقاؿ األميف العاـ المساعد  فالفمسطينييسرى أعماؿ المؤتمر الدولي حوؿ األ

لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة محمد صبيح، أمس، إف ىذا المؤتمر سيكوف مختمفًا عف غيره مف 
المؤتمرات التي خصصت لقضية األسرى وستقدـ فيو شيادات حية ودراسات ومعارض حوؿ أوضاع 

 يـ.األسرى ومعانات
 9/71/1171الخميج، الشارقة، 

 
 بشكل كامل قبل أن تجد البديل لذلك األنفاق مصر لن تغمقالسفير ياسر عثمان:  47

السفير المصري لدى ، أف أحمد فياض، غزةنقاًل عف مراسمو في ، 9/71/1171موقع الجزيرة.نت، نشر 
األخير حمؿ رسائؿ ىامة وكفيمة السمطة الوطنية الفمسطينية ياسر عثماف، قاؿ إف خطاب الرئيس المصري 

وأضاؼ أف الرسالة السياسية اليامة التي تضمنيا  بوضع النقاط عمى الحروؼ فيما يتعمؽ بقطاع غزة.
الخطاب ىي أف مصر لف تسمح بتجويع قطاع غزة، وذكر أف "المشكمة الوحيدة المتبقية التي تؤرؽ مرور 

ئـ الممنوعيف مف السفر"، وتوقع أف يشيد المعبر المسافريف الفمسطينييف في معبر رفح ىي مشكمة قوا
 تسييالت عديدة في قادـ األياـ.

 إدراكاً نت مف راـ اهلل، أف ىناؾ .وبشأف عمؿ األنفاؽ أكد الدبموماسي المصري في اتصاؿ ىاتفي مع الجزيرة
الفتًا إلى أف مصر لمدى أىمية األنفاؽ باعتبارىا أحد الشراييف اليامة لتسيير الحياة في قطاع غزة،  مصرياً 

 .لف تغمقيا بشكؿ كامؿ قبؿ أف تجد البديؿ لذلؾ
السفير ياسر ، أف خالد األصمعي ،راـ اهلل،9/71/1171األىرام، القاىرة، وأضافت 

 مصر ، وشدد، في حوار مع جريدة األىراـ، عمى أفغزة قطاعحصار "إسرائيؿ" مسؤولة عف  أكد أف عثماف
فؾ ىذا الحصار وتخفيؼ المعاناة اليومية لمشعب الفمسطيني مف خالؿ وسائؿ عدة  ىالثورة عم منذ تعمؿ
تجرييا القاىرة  اتصاالتعف  ميجاوات فضالً  21غزة لتصؿ الي إلىزيادة كمية الكيرباء مف مصر " منيا
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الكبير لمنع أي  الدور المصري إلى باإلضافةىذا  ،سالـ أبوالسمع والبضائع عبر معبر كـر  انسيابلضماف 
الجيود المصرية المستمرة إلنجاز  إلىكما تجدر اإلشارة  ،عدواف عف قطاع غزة مف خالؿ تثبيت التيدئة

 ."الدولة الفمسطينية المستقمة إقامةالمصالحة الفمسطينية التي تعتبر حجر الزاوية في 

 
 أو فمسطين "إسرائيلـ"صدر مياه النيل لن: لم ولن المصريوزير الري  48

بالخرطوـ عبادي زيمف التي  األثيوبيتصريحات السفير  ىفي أوؿ تعقيب رسمي عم الـ أحمد فرحات:إس
وزير الموارد  ،محمد بياء الديف .وشدد د "،إسرائيؿ" ىاتيـ فييا مصر بالتخطيط لتصدير مياه النيؿ ونقميا إل

أو  "إسرائيؿ" ىلنيؿ إلأف مصر لـ ولف تصدر أو تنقؿ مياه ا ،في معرض رده المصري، المائية والري
 6 أكثر مف ىمف عجز سنوي في موارد المائية يصؿ إل نعاني حالياً  ألننافمسطيف أو ألي دولة أخري 

 مميارات متر مكعب.

 8/71/1171األىرام، القاىرة، 
 

 مثقفون عرب يطمقون مبادرة عمى "فيسبوك" إلنياء االنقسام الفمسطيني 49
ع :راـ اهلل الميوف وسياسيوف عرب وفمسطينيوف، مبادرة عربية وفمسطينية إلنياء أطمؽ مفكروف ومثقفوف وا 

االنقساـ الفمسطيني، حيث وقع أكثر مف خمسة مالييف عضو في تجّمعات ومواقع عربّية وفمسطينّية عمى 
نياء  موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ" تطمب مف القيادات الفمسطينّية في راـ اهلل وغزة المصالحة وا 

 . االنقساـ
نائمة الوعري رئيسة "منتديات فمسطيف لمفكر والرأي الحر" عمى شبكة التواصؿ االجتماعي  .وقالت د

"فيسبوؾ" وصاحبة مبادرة "وثيقة إنياء االنقساـ" أنو "حاف اآلف وقت التغيير في فمسطيف، وأف الشعب 
 أف ينتيي". الفمسطيني يستحؽ قيادات موحدة غير منقسمة وغير متناحرة، وأف االنقساـ يجب

 8/71/1171قدس برس، 
 
 

 : "إسرائيل" ال تزال متمسكة بنظام بشار األسداسوريفي المسممين  اإلخوانجماعة الناطق باسم  51
ال تزاؿ  "إسرائيؿ"رأى الناطؽ الرسمي باسـ جماعة اإلخواف المسمميف في سورية زىير سالـ أف  :لندف

مدافعة عنو، وأنيا تعمؿ عمى أف تمنع أي موقؼ جاد متمسكة بنظاـ بشار األسد عمى المستوى الدولي، 
قدس  وكالةأرسؿ نسخة منو ل 7/01يمكف أف يؤثر فيو. وأكد سالـ في تصريح صحفي مكتب لو يوـ االثنيف 

برس، أف "ىذا الحمؼ التاريخي بيف أسرة األسد وبيف الكياف الصييوني ىو مفتاح المغز السوري بكؿ أبعاده 
وقاؿ: "حقيقة ىذا الحمؼ التي ما يزاؿ يراوغ عنيا، مع األسؼ، بعض األشقاء العرب مف  اإلقميمية والدولية"،

 ىنا وىناؾ ىي مسّممة مف مسممات التاريخ والواقع والعقؿ بالنسبة لمسواد العاـ في المجتمع السوري".
ار في سورية، وحوؿ ما تناقمتو بعض وسائؿ اإلعالـ الدولية حوؿ القمؽ اإلسرائيمي مف تنامي قدرات الثو 

ومطالبة المسؤوليف اإلسرائيمييف الواليات المتحدة بالضغط عمى الدوؿ العربية لوقؼ تزويد الثوار السورييف 
باألسمحة الثقيمة، قاؿ سالـ: "مف حقنا أف نتساءؿ ما ىو المدلوؿ العممي لمصطمح )السالح الثقيؿ(؟! وأي 

تيجيوف في أيدي الثوار األحرار؟! إف جؿ ما في أيدي نوع مف األسمحة الثقيمة بؿ المتوسطة رصد االسترا
الثوار مف أسمحة وعتاد ىو البندقية الفردية، وفي حاؿ أفضؿ بعض الرشاشات الفردية وأثقؿ ما وصؿ إلى 
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الذي غنمت بعض قطعو عف قوات النظاـ. نضيؼ إلى ذلؾ قاذؼ )األر بي جي(  0344يد الثوار رشاش 
وأضاؼ: "في المشيد السوري يتوافؽ  سالح فردي وليس سالحا ثقيال بحاؿ". المضاد لمدرع وىو في حد ذاتو

مع بشار األسد الصييوني والروسي والصيني واألمريكي واألوروبي وأدعياء صداقة الشعب السوري بمف 
 فييـ الكثير مف العرب والمسمميف؛ يتوافقوف عمى أمور كثيرة.

 8/71/1171قدس برس، 
 

 الطائرة بال طيار: حادث يكشف ضعف الدفاعات الجوية اإلسرائيميةمسؤول عسكري إيراني عن  57

لندف: قاؿ مسؤوؿ عسكري بارز في الحرس الثوري اإليراني إف اختراؽ طائرة مف دوف طيار أجواء  ،طيراف
ونقمت وكالة فارس لألنباء عف  في مطمع األسبوع يكشؼ ضعؼ الدفاعات الجوية اإلسرائيمية. "إسرائيؿ"

قولو إف الواقعة تثبت أف نظاـ الدفاع الصاروخي  ،نائب منسؽ الحرس الثوري اإليراني ،ابرومندجماؿ الديف 
وأرجع ابرومند  ."ال يعمؿ ويحتػػاج إلى قدرات ضرورية"نظاـ  "القبة الحديدية"اإلسرائيمي المعروؼ باسـ 

، لكنو لـ ينؼ أو يؤكد ىذه إسرائيمية "عممية نفسية"الزعـ بأف الطائرة مف دوف طيار إيرانية الصنع، إلى 
 ."النظاـ الصييوني لو أعداء كثيروف"المزاعـ. وقػاؿ: 

 9/71/1171الشرق األوسط، لندن، 
 

 اإليرانية محاوالت إسرائيمية الختراق شبكات اإلنترنتتعمن فشل طيران  51
ف إحباط ىجـو ، م"نفط الجرؼ القاري"في شركة اإليرانيوف تمكف الخبراء والمتخصصوف الوكاالت: السفير، 

وقاؿ مدير االتصاالت وتقنية  عمى المنشآت النفطية اإليرانية. "إسرائيؿ"سيبيري واسع ومخطط، قامت بو 
نظرًا لفصؿ شبكة االنترنت عف شبكة "المعمومات في شركة نفط الجرؼ القاري محمد رضا غمشني أنو 

وأضاؼ  ."مف اليجمات السيبيرية االنترانت، فإف شبكة حواسيب شركة نفط الجرؼ القاري، بقيت محصنة
أف الكياف الصييوني الغاصب نفذ قبؿ أسابيع ىجومًا سيبيريًا مستعينًا ببعض الدوؿ، مؤكدًا أنو قد تـ صد 
اليجوـ مف قبؿ خبراء ومتخصصي تقنية الحواسيب في الشركة، في أقؿ وقت ممكف، وتـ إحباطو والسيطرة 

 عميو.
 9/71/1171السفير، بيروت، 

 
 أالف قتيل إسرائيمي حال نشوب حرب 71راك ويرجح سقوط ايسخر من تقديرات ب رضائي 53

القائد السابؽ لمحرس الثوري  ،عف محسف رضائي أحرونوتنقمت جريدة يديعوت : وكاالتال ،37عرب
، وسخر رضائي مف تقديرات صرح بيا وزير األمف إيرافمف مغبة اليجوـ ضد  ،إسرائيؿ،انو حّذر  اإليراني،
نو سيسقط مف القتمى ما أ ئة مؤكداً الف يتجاوز الخمسم اإلسرائيمييفباراؾ بأف عدد القتمى  إييود يمياإلسرائ

رضائي انو "في حاؿ تجرأوا عمى اليجـو فإننا سُنمحؽ بيـ ضربة  وأضاؼ .إسرائيميآالؼ  01يزيد عف 
 .موجعة"

 8/71/1171، 48موقع عرب 
 

 "دولة إسرائيل الييودية"تعيش جنبًا إلى جنب مع قيام دولة فمسطينية بلتزام ال ايجدد  رومني 54
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جّدد المرشح الجميوري النتخابات الرئاسة األميركية، ميت رومني، ىجومو عمى  :محمد دلبح -واشنطف 
 -السياسة الخارجية لمنافسو الديموقراطي باراؾ أوباما، وخصوصًا في ما يتعمؽ بمنطقة الحوض العربي 

، أماـ معيد ليكسنغتوف العسكري فيوالية فرجينيا، المواقؼ اإلسالمي، إذ كّرر في خطاب  ألقاه فجر اليـو
يراف و سأعمؿ عمى تأكيد عالقاتنا "ومجمؿ الصراع العربي اإلسرائيمي، وقاؿ  "إسرائيؿ"ذاتيا تجاه سوريا وا 

ي ىذه العالقات. ، موضحًا أّنو لف يكوف ىناؾ أبدًا أّي غموض ف"التاريخية مع إسرائيؿ والتزامنا الممـز بأمنيا
وأشار إلى أّف العالقات بيف أوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو قد عانت مف توّتر كبير، وأّف 

وضعًا خطيرًا أدى إلى نكسة "، معتبرًا ذلؾ "إسرائيؿ"أوباما قد نجح في إيجاد صدع بيف الواليات المتحدة و
 ."خصومنا المشتركيف وخاصة إيراف في آماؿ السالـ في الشرؽ األوسط، وشّجع

سوؼ أجّدد التزاـ أميركا بيدؼ قياـ دولة فمسطينية ديموقراطية مزدىرة تعيش جنبًا إلى "وأضاؼ رومني 
فشؿ في ىذه المسألة الحيوية، وبداًل ". ورأى أّف الرئيس أوباما "جنب بسالـ وأماف مع دولة إسرائيؿ الييودية

. وأضاؼ "تحولت إلى سمسمة مف النزاعات الساخنة في األمـ المتحدة مف أف تكوف ىناؾ عممية تفاوض،
في ىذا الصراع القديـ، وكما ىي الحاؿ في أي تحّد نواجيو في الشرؽ األوسط، فإف رئيسًا جديدًا سوؼ "

 ."يجمب الفرصة لتبدأ مف جديد

 9/71/1171األخبار، بيروت، 
 

 حكمان لمقضاء األمريكي ينحازان لـ"إسرائيل" 55
في مفارقة صارخة أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكمًا لصالح وضع إعالف  حناف البدري: -نطف واش

حرية "ومسيء لمعرب والمسمميف عمى وسائؿ النقؿ العاـ في العاصمة واشنطف، استنادًا إلى  ػ"إسرائيؿ"داعـ ل
في جامعة بيركمي  "الساميةمعاداة "، في وقت فتحت وزارة التعميـ األمريكية تحقيقًا حوؿ مزاعـ "التعبير

العريقة بكاليفورنيا، بناء عمى شكوى تقدـ بيا طالب اتيموا الجامعة ومسؤوليف بالسماح بتوفير بيئة معادية 
 في الحـر الجامعي. "إسرائيؿػ"لمطالب الييود، بعدـ وقؼ االحتجاجات المناىضة ل

ى حرية التعبير التي ينص عمييا الدستور واستندت قاضية المحكمة الجزئية األمريكية روزماري كوليير عم
والمعادي لإلسالـ، في  "إسرائيؿػ"المساند ل "مركز قانوف الحريات األمريكي"األمريكي، إلصدار حكـ لصالح 

شكواه ضد قرار ىيئة النقؿ بالعاصمة واشنطف بتأخير وضع إعالف داعـ لمكياف الصييوني ومسيء لمعرب 
محتمؿ يمكف أف ينشأ في ضوء الضجة األخيرة حوؿ الفيمـ المسيء  والمسمميف، وذلؾ بسبب خشية عنؼ

 لمرسوؿ عميو السالـ.

وفي الوقت نفسو صعد طالب ييود المواجية ضد إدارة جامعة بيركمي وقدموا شكوى إلى وزارة التعميـ 
ية األمريكية، والتي استجابت بفتح تحقيؽ في شكواىـ ضد إدارة الجامعة، بعد أف رفضت محكمة أمريك

الشكوى نفسيا، عمى أساس عدـ وجود دليؿ عمى أف مسؤولي الجامعة انتيكوا حقوؽ الطالب الييود، خالؿ 
فعاليات أسبوع إحياء الذكرى السنوية لمفصؿ العنصري، الذي نظمتو جماعات طالبية تضـ مسمميف وعربًا، 

الطالب المسمميف والعرب  العنصرية. وأقرت المحكمة بأف سموؾ "إسرائيؿ"وشيد احتجاجًا عمى سياسات 
، الذي يحميو الدستور. وزعـ الطالب الييود في شكواىـ إلى "الخطاب السياسي الخالص"يدخؿ ضمف فئة 

 الوزارة أف الجامعة كاف لدييا عمـ باألمر ولـ تتخذ خطوات كافية لحماية الطالب الييود.
 9/71/1171الخميج، الشارقة، 

 



 
 
 

 

 

           14ص                                    1645العدد:                9/71/1171الثالثاء  التاريخ:

 ل ضد الفمسطينيين عار عمى اإلنسانيةبرلماني فرنسي: ممارسات االحتال  56

 الذيآالف توريو،  ،لحقوؽ اإلنساف والسالـ الدوليرئيس المعيد  الفرنسي،قاؿ عضو البرلماف .(: أ.ش.أ)
، إف "ما شاىده الوفد مف ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمى فرنسي برلمانيضمف وفد  يزور الضفة الغربية حالياً 

عمى جبيف اإلنسانية  الضفة الغربية يعتبر عاراً  جنوبيمدينة الخميؿ  فييما س الفمسطينية وال األراضي في
 التشريعيالمجمس  فيراـ اهلل مع نواب  فيمساء االثنيف  الفرنسيوأضاؼ توريو، خالؿ لقاء الوفد  جمعاء".

األمـ المتحدة ولنضاؿ الشعب  فيسيكوف داعما لعضوية فمسطيف  الفرنسيأف الموقؼ  الفمسطيني،
، يؤيدوف الفرنسيالبرلماف  فيلنيؿ حريتو واستقاللو، فيما أكد أف أعضاء الوفد بصفتيـ نوابا  مسطينيالف

 .عالمي إنسانيمسعى بمدية الخميؿ لالعتراؼ بالمدينة كتراث 

 8/71/1171شبكة اإلعالم العربي )محيط(، 
 

 ت والمعّداتسجون اإلسرائيمية بالخبراالدعوة لمتظاىر ضد شركة بريطانية تدعم لندن:  57

مف الشير الحالي  11دعت المجنة اإلسالمية لحقوؽ اإلنساف في بريطانيا، إلى التظاىر في  .أي.(بي.يو)
عمى تزويدىا سجوف االحتالؿ الصييوني  إس( في لندف، احتجاجاً  3أماـ مقر شركة األمف الخاصة )جي 

تحتجز اآلالؼ مف الرجاؿ والنساء  بالخبرات ونظـ األمف. وقالت المجنة أمس، إف السجوف اإلسرائيمية
واألطفاؿ الفمسطينييف مف دوف تيـ، والذيف تعّرض الكثير منيـ لمتعذيب. وأضافت أف شركة األمف 

بمعدات، مف بينيا نظاـ دفاع ومركز لمقيادة  "عوفر"إس( زّودت سجف  3البريطانية الخاصة )جي 
ارت المجنة إلى أف التظاىرة ىي جزء مف حممة والسيطرة، وقّدمت نظـ أمف لمركز الجممة لمتحقيؽ. وأش

 مستمرة مع منظمات أخرى ضد نظاـ الفصؿ العنصري اإلسرائيمي.

إس( أسيمت في تدىور أوضاع  3وقاؿ مسعود شجرة، رئيس المجنة اإلسالمية لحقوؽ اإلنساف، إف )جي 
 حقوؽ اإلنساف جراء تعامميا مع دولة الفصؿ العنصري اإلسرائيمية.

 9/71/1171، لندن، ربيالقدس الع
 

 األونروا تطمق برنامجين لإلصالح التربوي 58

في كمية العموـ التربوية بمنطقة ناعور أمس برنامجيف رئيسييف في مناطؽ  األونرواأطمقت وكالة : بتراوكالة 
 أصدرتووبحسب بياف صحفي  مف استراتيجيتيا الكمية لإلصالح التربوي. عممياتيا الخمس يشكالف جزءاً 

 أداءتطوير  إلىىذيف البرنامجيف يتزامف مع يوـ المعمـ العالمي وييدؼ  إطالؽفاف  ،أمس نروا،األو 
المعمميف المرتكز عمى المدرسة وىما تحويؿ وتطوير الممارسات الصفية وبرنامج "القيادة مف أجؿ المستقبؿ" 

كو/ األونروا الذي تـ تصميمو لمدراء المدارس، وكالىما جزء مف استراتيجية إصالح البرنامج التربوي لميونس
 مف أجؿ تعزيز برنامج عمؿ التنمية البشرية واإلنسانية األوسع الذي تضطمع بو الوكالة.

 9/71/1171الغد، عّمان، 
 

 7967يواجو اآلن أخطر تحدٍّ بعد حرب عام  األردندراسة إسرائيمية:  59
التػي تعايشػيا؛ مػف اسػتقباؿ الالجئػيف ممػػا طبيعػة نشػأة األردف، والمشػكمة الدائمػة : ترجمػة وقػراءة ىػديؿ شػقير

يضػػع األردف فػػي خطػػر خػػارج عػػف إرادتػػو، محػػوراف نظػػر الدبموماسػػي اإلسػػرائيمي المتقاعػػد أوديػػد عيػػراف مػػف 
 خالليما إلى مستقبؿ األردف في ظؿ الظروؼ السياسية الراىنة.
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المطمقة عمى والدة األردف،  كاف الكاتب واضحا في المحور األوؿ حيف سّمط الضوء عمى السيطرة البريطانية
كما كاف متوازنًا في تناولو المحور الثاني، إذ أّنػو عنػدما تحػّدث عػف التحػديات االقتصػادية التػي أوجػدىا ثقػؿ 
المجوء المتتابع عمى األردف ذكر كذلؾ المساعدات الممنوحة لػألردف لمواجيػة ىػذه التحػديات، مؤكػدا أّنػو فػي 

كونو وطنا لماليػيف الالجئػيف لكنػو يسػتطيع أف يعػالج األوضػاع إذا أديػرت  حيف ال يممؾ األردف تغيير حقيقة
 مالييف الدوالرات الممنوحة لو بشكؿ سميـ.

نػػػػرى الكاتػػػػب وكأنػػػػو يبػػػػرر تواضػػػػع اإلصػػػػالحات السياسػػػػية التػػػػي قػػػػّدميا الممػػػػؾ، حػػػػيف يشػػػػير إلػػػػى أّف مػػػػدى 
في األردف لطالما كاف ليا « كية المطمقةالمم»اإلصالحات البعيد قد يؤثر في مسألة وجود األردف، ويؤكد أّف 

 الدور الحامي الستقرار األردف.
عػػف محاولػػة الحفػػاظ « الصػػوت الواحػػد»نظػػاـ « انحػػراؼ»بموضػػوعيٍة فػػي تناولػػو لالنتخابػػات، يػػدرؾ الكاتػػب 

عمى صوابية المظير السياسػي مسػببا عػدـ تكػافؤ فػي التمثيػؿ النيػابي، ثػـ يعػرض تصػريحات الممػؾ عبػد اهلل 
اإلخػػواف المسػػمميف، التػػي يػرى الكاتػػب فػػي ظّميػػا أّف تحديػد مسػػار الجػػو السياسػػي « حسػابات»قفػػو مػػف عػف مو 

 أصبح بيد األخواف، ويعود ليبّيف أّف زيادة عدد المقاعد النيابية ليس إاّل تعديال تجميميًا.
اؤالت، تشػػي رغػػـ إدراكػػو أّف قػػوة الشػػارع األردنػػي لػػـ تصػػؿ بعػػد لتضػػاىي ميػػداف التحريػػر المصػػري، تظيػػر تسػػ

بقمػػػػؽ عمػػػػى مسػػػػتقبؿ األردف، تشػػػػغؿ حيػػػػزا كبيػػػػرا مػػػػف طػػػػرح الكاتػػػػب، يػػػػوازي ىػػػػذا القمػػػػؽ آخػػػػٌر عمػػػػى الجانػػػػب 
اإلسرائيمي، ومف ىنا نراه حينًا يتخذ دور الناصح لمممؾ والحريص عمى إرث أجداده، وحينًا آخر المؤكد عمى 

 بضرورة تقديـ الكثير لمساعدة األردف.« إسرائيؿ»
 كامل لممقال:وفيما النص ال

خالؿ المسار التاريخي، بعض الدوؿ نشأت عف فترات طويمة مف إطالؽ النار، الدماء والتدمير. دوؿ أخػرى 
نتجػػت عػػف مسػػؤوليف اسػػتعمارييف كػػانوا يتشػػاوروف فػػي غػػرؼ مميئػػة بالػػدخاف، منكّبػػوف عمػػى الخػػرائط يرسػػموف 

يػة الياشػمية تنتمػي لمصػنؼ الثػاني، كمػا خطوطا غدة في نيايػة المطػاؼ حػدودا ودوؿ جديػدة. المممكػة األردن
جارتيػػا سػػوريا والعػػراؽ. بػػالطبع ىنػػاؾ مػػف سػػيجادلوف بػػأّف آالؼ عديػػدة مػػف العػػرب قػػاتموا ومػػاتوا فػػي الحػػرب 
العالميػػة األولػػى متّبعػػيف قػػرار شػػريؼ مكػػة الشػػريؼ حسػػيف بػػالوقوؼ إلػػى جانػػب اإلمبراطوريػػة البريطانيػػة ضػػد 

ف في الجدؿ فيما إذا كاف خمؽ ثالث دوؿ مختمفة استحؽ ىذه التضحية. العثمانييف، لكف تاريخييف سيستمرو 
وعمى أّي حاؿ، ال جداؿ في أّف وجود ىذه الدوؿ الػثالث يشػّكؿ حاليػا تحػٍد ضػمف تغّيػر ييػدد بانييػار النظػاـ 

 السياسي في الشرؽ األوسط والذي نشأ عند اشتعاؿ الحرب العظمى والتي بقيت ألجياؿ.
 ميالد األردن

ُعّيف ونستوف تشرشؿ وزيرا استعماريا في الحكومة البريطانية. خالؿ أياـ توّليو منصبو كػاف  0810اية في بد
عمػى تشرشػؿ السػػفر إلػى القػاىرة لحضػػور مػؤتمر لدبموماسػيي الممػػؾ البػارزيف والعسػكرييف الػػذيف يخػدموف فػػي 

جػػػد تشرشػػػؿ قسػػػـ الشػػػرؽ الشػػػرؽ األوسػػػط. خػػػالؿ وقػػػت قصػػػير بػػػيف تعيينػػػو وتوجيػػػو لمسػػػفينة نحػػػو القػػػاىرة، أو 
األوسط، القسـ الذي، كما أوضح تشرشؿ، ليكوف الذراع اإلداري الذي سيسّير مف خاللػو أعمػاؿ منطقػة بػالد 
الرافديف وفمسطيف. وزير الخارجية المورد كيرزوف صّور الكياف الجديد، بشكؿ معقػوؿ، كجسػد يمكػف لتشرشػؿ 

المنطقة بأكمميا. كاف القسـ الجديد قائما بقدر كبير عمى مف خاللو تسيير شؤوف اإلمبراطورية البريطانية في 
خبرة تػي.إي لػورنس )لػورنس العػرب( ورسػميْيف بريطػانيْيف آخػرْيف. قبػؿ اإلبحػار إلػى مصػر، سػّمـ المسػؤولوف 

إنشاء نظاـ سياسي في إمارة شرؽ األردف مختمؼ نوعا ما عف ذلػؾ «..الثالثة مذكرة لتشرشؿ أوصوا فييا ب
انب اآلخر مف النيػر. إذا كانػت سػتقاـ الوعػود البريطانيػة يجػب أف يكػوف ىػذا النظػاـ بشخصػية القائـ في الج
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عربية. نعتقد أّنو مف األفضػؿ أف يرتكػز ىػذا النظػاـ تحػت حػاكـ عربػي مقبػوؿ لػدى حكومػة الممػؾ ويتصػّرؼ 
 «    في المسائؿ الميمة حسب نصحيا.

زمف قائػػد الحركػػة الصػػييونية, لمػػّد نطػػاؽ حػػدود الواليػػة متجػػاىال لممناشػػدة المكتوبػػة لتشرشػػؿ مػػف د.حػػاييـ وايػػ
البريطانيػػة عمػػى فمسػػطيف وصػػوال لخػػط سػػكة حديػػد الحجػػاز, قبػػؿ تشرشػػؿ توصػػية الرسػػمييف الموثػػوقيف الثالثػػة 
لفصؿ ضفتي نير األردف سياسيا. دوف جدوى قاـ سير ىيربػرت صػامويؿ, أوؿ منػدوب سػامي فػي فمسػطيف, 

 خير لمنع فصؿ المنطقتيف.بالسفر إلى القاىرة في جيد أ
مف القاىرة وصوال إلى فمسطيف قابؿ تشرشؿ ىناؾ األمير عبد اهلل ابف الشريؼ حسيف, الذي كاف مف البداية 
قد رّسخ نفسو في إمارة شرؽ األردف, ضمف سمسمة لقاءات فػي القػدس, اقتنػع عبػد اهلل بسػيولة أّف عميػو قبػوؿ 

يطة لمحصػوؿ عمػى المنطقػػة المتواجػدة فػي الجانػػب اآلخػر مػف نيػػر االقتػراح البريطػاني. قػػاـ فقػط بمناشػدة بسػػ
 األردف إلى جانب المنطقة المخصصة لو. رفض البريطانيوف ىذا الطمب تماما.

 عاما من المشاكل االقتصادية 91
السالسػػػة التػػػي نشػػػأت بيػػػا األردف لػػػـ تكػػػف لتنبػػػئ بعقػػػود المحػػػف واألزمػػػات التػػػي اختبرىػػػا الحكػػػاـ الياشػػػميوف 

وف في جيػودىـ المسػتمرة لمحفػاظ عمػى سػالمة المممكػة. الممػؾ عبػد اهلل الثػاني لػيس اسػتثناًء واضػطّر المتتابع
لمواجيػػة مشػػكمة األردف الدائمػػة تقريبػػا؛ اسػػتيعاب أمػػواج الالجئػػيف الياربػػة مػػف صػػراعات لػػـ تكػػف األردف دومػػا 

 ئ.مالييف الج 2طرفا فييا. في خمسة حروب متتالية غدت األردف وطَف ما يقارب 
دائرة اإلحصاءات األردنية لـ تعِط معمومات بما يتعمؽ بعدد الالجئػيف الفمسػطينييف ضػمف حػدود الػبالد. لكػف 

( أّدت إلى وضع يشػّكؿ فيػو الفمسػطينيوف أغمبيػة 0880, و0856, 0837ثالثة أفواج متتابعة مف الالجئيف )
خػػالؼ مػػا يقػػرب النصػػؼ  . عمػػى1100مميػػوف شػػخص يتواجػػدوف فػػي المممكػػة حتػػى نيايػػة  5414واضػػحة ب

سوري الذيف  0644111أو اؿ 1112و 0880مميوف عراقي الذيف وجدوا ممجًأ في األردف عند ظيور حروب 
فػػّروا مػػف حمػػاـ الػػدـ فػػي بمػػدىـ, الفمسػػطينيوف ىػػـ مواطنػػوف ذوو حقػػوؽ سياسػػية ومدنيػػة كاممػػة. ىػػذه الحقيقػػة 

 لخارجية.الحاسمة والحاضرة دوما تقود سياسيات األردف الداخمية وا
الموجػػة األخيػػرة مػػف الالجئػػيف واجيػػت األردف بضػػغوط طويمػػة المػػدى عمػػى اقتصػػاد ىػػّش باألسػػاس. الفوضػػى 
وحالػػة الشػػؾ السياسػػي فػػي العػػراؽ وسػػوريا ال يبػػدو أّنيػػػا سػػتختفي فػػي المسػػتقبؿ القريػػب. ىػػذا فقػػط يزيػػد مػػػف 

التوظيػػؼ لالجئػػيف الػػذيف توجيػػػوا الضػػرورة الممّحػػة إليجػػاد حمػػوؿ دائمػػة لحاجػػات السػػكف, التعمػػيـ, الصػػحة, و 
لمممكة. خمؼ الظروؼ الفريدة لوضعيا الحالي؛ استقباؿ أرقاـ ضخمة مف الالجئيف فػي فتػرات زمنيػة قصػيرة, 
عمػػى األردف أف تتصػػارع مػػع تػػأثير األزمػػات االقتصػػادية العالميػػة, بمػػا فييػػا الزيػػادة الحػػادة فػػي أسػػعار الػػنفط 

ف االقتصػػػادي والسياسػػػي الرىيػػػب, مػػػنح صػػػندوؽ النقػػػد الػػػدولي حػػػديثًا والسػػػمع األساسػػػية. معترفػػػا بوضػػػع األرد
 بميوف دوالر يتجاوز بكثير حقوؽ السحب المخصصة لألردف. 1المممكة قرضا ب

بميػػػوف  0414ومنحػػػة اؿ 1101مميػػػوف دوالر منحتيػػػا واشػػػنطف لػػػألردف فػػػي  611ىػػػذا القػػػرض جػػػاء إضػػػافة ؿ
ة أنشػأه بعػض أعضػاء مجمػس التعػاوف الخميجػي. ىػذا دوالر التي حصمت عمييا المممكة مف صندوؽ مسػاعد

بميػوف دوالر. كمػا كػاف ىنػاؾ تعيػدات لمسػاعدة األردف مػف قبػؿ  4التمويؿ ييدؼ لمساعدة عماف لتصؿ إلى 
جيات مانحة بما فييا االتحاد األوروبي. كؿ ما سبؽ ذكره يمّثؿ مستوى مػؤثرا مػف المسػاعدة التػي قػد تخفػؼ 

ود قصػػيرة ومتوسػػطة. إذا مػػا أديػػرت بشػػكؿ صػػحيح، يمكػػف ليػػذه األمػػواؿ أف مػػف الوضػػع االقتصػػادي فػػي حػػد
تقطع شوطا طويال نحػو الحػد مػف اسػتياء شػعبي ضػد الحكومػة والقصػر. انتشػر فػي السػنوات األخيػرة اسػتياء 

 كيذا ضمف فئات مف السكاف لطالما كانت ركائز لمنظاـ، وىذه قد تكوف فرصة أخيرة لمعالجة الوضع.
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 ية الجديدةالضغوط السياس
بينما تحاوؿ أف تتكيؼ مع الضغوط الديمغرافية واالقتصادية، تشارؾ األردف في معركة سياسية محمية يجػب 
أف ُينظر إلييا كجزء مف الصحوة العربية التي تجتاح المنطقة، لكنيا معركػة لػدييا أبعادىػا المحميػة الخاصػة. 

وائػػؿ الػذيف فيمػػوا الطبيعػػة المتفجػرة لالضػػطرابات فػػي الممػؾ عبػػد اهلل الثػػاني كػاف واحػػدا مػػف الحكػاـ العػػرب األ
الشرؽ األوسط، وواحدا مف أوؿ مف قّدموا إصالحات سياسػية. خالفػا لغيرىػا مػف الػدوؿ العربيػة التػي تػـ فييػا 
بعض اإلصالحات، مثؿ تونس والمغرب، تغييرات سياسية بعيدة المدى قد تيدد الجوىر األساسي، وحتى قد 

 والذي يدعى األردف. 0810تشرشؿ عاـ تيدد وجود ما خمقو 
عمى الرغـ مف كؿ أوجو القصور، الممكية المطمقة كانػت ىػي التػي جمعػت األردف منػذ نشػأت بدايػًة وىػذا مػا 

كانت األردف تسيطر عمػى الضػفة الغربيػة، لكنيػا جػّردت مػف  56-0837حافظ عمى سالمتيا اإلقميمية. مف 
. بعد فوات األواف، قػد يكػوف ُخسػراف الضػفة الغربيػة أّجػؿ مواجيػة 0856ىذا اإلقميـ في حرب الستة أياـ في 

 المممكة الياشمية مع معضمة الوجود التي تواجييا اآلف.
فػي محاولػة لمحفػاظ أقمّػو عمػػى مظيػر الصػواب السياسػي، الديمقراطيػة مػػف ناحيػة، والسػيادة السياسػية لمجتمػػع 

الصػػوت »ؿ البدويػػة مػػف ناحيػػة أخػػرى، طُػػو ر نظػػاـ ومعظػػـ القبائػػ 56-0837الالجئػػيف الفمسػػطينييف لمػػا قبػػؿ 
االنتخابي. بينما كؿ تصويت لفمسطيني أو بدوي يتساوياف، تمثيميمػا فػي البرلمػاف غيػر متسػاو. عػف « الواحد

قصػػد انحػػرؼ القػػانوف لمحفػػاظ عمػػى أغمبيػػة برلمانيػػة سػػاحقة فػػي يػػد شػػرائح المجتمػػع غيػػر الفمسػػطينية، والتػػي 
تػػـ ىػػذا عػػف طريػػؽ تخصػػيص وزف غيػػر متكػػافئ لمنػػاطؽ قميمػػة السػػكاف، خصوصػػا تشػػّكؿ أقميػػة مػػف السػػكاف. 

تمؾ التي في جنوب عماف، والتي تشّكؿ قاعدة بدوية تدعـ النظاـ. تـ ىذا عمى حسػاب النػاخبيف فػي عمػاف، 
مقاعػػد فػػي  3إربػػد أو الزرقػػاء حيػػث يتواجػػد الفمسػػطينيوف. الطفيمػػة، قريػػة صػػغيرة فػػي الجنػػوب، ُخصػػص ليػػا 

 فقط. 12، بينما عماف، حيث عدد السكاف أكبر بثالثة مرات، حصمت عمى البرلماف
مػػع ذلػػؾ، ىػػذا النظػػاـ سػػيتـ تجديػػده قريبػػا وفقػػا لمقترحػػات الحكومػػة التػػي وافػػؽ عمييػػا البرلمػػاف الحػػالي. وافػػؽ 

مقعدا مقترحا في مجمس  041الممؾ عمى السماح لألحزاب الوطنية لتعمؿ والسماح لسبعة وعشريف نائبا مف 
لنػػواب لُينَتخبػػوا عمػػى أسػػاس وطنػػي. ىػػذا، بطبيعػػة الحػػاؿ، بعيػػد كػػؿ البعػػد عػػف طمػػب المعارضػػة بػػأف ُينَتَخػػب ا

نصؼ عدد المرشحيف عمى أساس وطني. ىذا الطمب مقدَّـ أساسا مف األخواف المسمميف، والتػي لػدييا ذراعػا 
غدو الفائز األكبػر تحػت أّي نظػاـ سياسيا جيد التنظيـ؛ جبية العمؿ اإلسالمي. اإلخواف المسمموف متواجدة لت

يسمح لألحزاب السياسية بتقديـ مرشحيف لالقتراع الوطني. عند ىذه النقطة، كػؿ أحػزاب المعارضػة المتناميػة 
 .1101قالت أّنيا ستقاطع االنتخابات التي التـز الممؾ ولجنة االنتخابات بعقدىا قبؿ نياية عاـ 

حساب خاطئ «اإلخواف المسمميف مباشرة، ذاكرا أّنيـ يقوموف بفي مقابمة أجريت معو مؤخرا، خاطب الممؾ 
واعترؼ بأّف اإلصالحات وقانوف االنتخابات الجديد ليست مثالية لكف يبقى أّنيا مدعومػة مػف «. بشكؿ ىائؿ

فػػي األردف ال يمكننػػا إيجػػاد قػػانوف مفّصػػؿ خصيصػػا فقػػط لحػػزب سياسػػي واحػػد أو »...قبػػؿ ثمثػػي األردنيػػيف. 
 «سيحدث ىذا األمر صخبا أكثر. مجموعة أقمية،

بػػذلؾ رسػػـ الممػػؾ خطػػا فػػي الرمػػاؿ. األمػػر اآلف متػػروؾ لإلخػػواف المسػػمميف لتقػػرر مػػا إذا كانػػت لػػدييـ القػػدرة 
والتأييد السياسي الكافي لمقياـ بمواجية مباشرة مع النظاـ في محاولػة النتػزاع المزيػد مػف التنػازالت فػي قػانوف 

اصمة مقاطعتيـ لالنتخابات في ظػؿ حقيقػة أّف الحكومػة وافقػت بالفعػؿ عمػى االنتخابات. قد يتشجعوا عمى مو 
 .16إلى  06تعديؿ القانوف مف خالؿ زيادة عدد األعضاء المنتخبيف وطنيا مف 
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 031بيػد أّف ىػػذا كػػاف نوعػػا مػػف التعػػديؿ التجميمػػي، إذ أّف الحكومػػة زادت أيضػػا العػػدد اإلجمػػالي لممقاعػػد مػػف 
 ب عمى حاليا تقريبا.، مّما يترؾ النس041إلى 

 معركة ممكية
لمتأكيد، ىذه ليست مجرد معركة عمى عدد المقاعد في البرلماف أو حتى عمى الطريقة التي سوؼ ُينَتَخب بيا 
النػػواب الجػػدد فػػي البرلمػػاف المقبػػؿ. ىػػذه معركػػة مػػف أجػػؿ مسػػتقبؿ األردف؛ معركػػة لتحديػػد مػػف سػػوؼ يحكػػـ 

سػػػيكوف الممػػػؾ عبػػػد اهلل الثػػػاني قػػػادرا عمػػػى الحفػػػاظ عمػػػى الػػػدور  الػػػبالد. الػػػذي عمػػػى المحػػػؾ ىنػػػا ىػػػو مػػػا إذا
والصالحيات الممنوحة لجده األكبر عبد اهلل األوؿ مف تشرشؿ. لكف الوضع يكوف أكثر تعقيػدا عنػدما نتػذكر 
أّف حػػدود األردف تػػـ تحديػػدىا عػػف طريػػؽ خطػػوط مرسػػومة بقمػػـ رصػػاص عمػػى خػػرائط لمصػػحراء. يكمػػف وراء 

ف كاف فييا بعض التعاوف الروسي(  05-0804عاىؿ مستقبؿ معاىدة مستقبؿ المممكة وال األنجمو فرنسية )وا 
 اإلنتاج المشترؾ المسّمى سايكس بيكو، الذي ىو األساس لمتكويف السياسي الحالي لمشرؽ األوسط.

يػػالؿ ىػػّزت الػػدوؿ العربيػػة مػػف شػػماؿ إفريقيػػا إلػػى منطقػػة ال 1100الثػػورة العربيػػة التػػي انػػدلعت فػػي بدايػػة عػػاـ 
الخصػػيب، كمػػا أّدت لتغييػػر النظػػاـ فػػي عػػدد مػػنيـ، أوصػػمت اإلخػػواف المسػػمميف بشػػكؿ أو بػػآخر إلػػى السػػمطة 
السياسية في بمديف عمى األقؿ. حتى اآلف، لـ تتغير أّي حدود في الثمانية عشر شػيرا مػف االضػطرابات فػي 

حكػػػـ األمػػػر الواقػػػع، اتحػػػاد الشػػػرؽ األوسػػػط، لكػػػف طػػػرأت حقػػػائؽ جيوسياسػػػية جديػػػدة. العػػػراؽ ىػػػي باألصػػػؿ، ب
كونفدرالي حافظ عمى صبغة خارجية لمظير الدولة. ىذا بالطبع، تطػورر يمكػف تكػراره فػي سػوريا بعػد  انييػار 
نظػػاـ األسػػد. حكومػػة حمػػاس فػػي غػػزة تفصػػؿ نفسػػيا تػػدريجيا )مػػع بعػػض التشػػجيع مػػف جيرانيػػا اإلسػػرائيمييف 

ية وُتظير االستعداد لمتحالؼ مع مصر في ظؿ حكومة والمصرييف( عف السمطة الفمسطينية في الضفة الغرب
 اإلخواف المسمميف.

ىػػػؿ األردف ىػػػي القادمػػػة؟ التطػػػورات المػػػذكورة أعػػػاله معروفػػػة وُينظػػػر إلييػػػا إّمػػػا بقمػػػؽ أو بأمػػػؿ. قػػػادة الجنػػػاح 
األردنػػػي مػػػف األخػػػواف المسػػػمميف ال يمكػػػف إاّل أف يتشػػػجعوا مػػػف التطػػػورات فػػػي األمػػػاكف األخػػػرى مػػػف العػػػالـ 

عربي، وخاصػة مصػر. عمػى الػرغـ مػف القمػؽ بشػكؿ كبيػر مػف المقاطعػة الحاليػة لالنتخابػات المقبمػة، يمكػف ال
أيضا أف يأخذ الممؾ راحة في ظؿ حقيقة أّف قمة مف أعضاء المعارضة نزلوا إلػى الشػوارع. حتػى اآلف، لػيس 

ذا ىناؾ ما يعادؿ ميداف التحرير في عماف. إذا ساد موقؼ رصيف مف جػانبي االنقسػ اـ السياسػي األردنػي، وا 
تمّكنػػت مصػػر مػػف إبقػػاء األخػػواف المسػػمميف فػػي األردف معتػػدليف، يمكػػف العثػػور عمػػى صػػيغة توافقيػػة لسػػحب 
مقاطعػػػة االنتخابػػػات المقبمػػػة. فػػػي المقابمػػػة المػػػذكورة آنفػػػا، أعػػػرب الممػػػؾ عػػػف اسػػػتعداده لمنظػػػر فػػػي مزيػػػد مػػػف 

 اإلصالحات خالؿ الدورة البرلمانية المقبمة.
جابة السخية مف صندوؽ النقد الػدولي، والواليػات المتحػدة، وبعػض دوؿ الخمػيج المنتجػة لمػنفط، أعطػت االست

العاىؿ األردني فسحة اللتقاط األنفاس، ويمكف أف تنتج الموارد المالية التي تحػت تصػرفو، إمكانػات توظيػؼ 
صػػاـر مػػف أجػػؿ منػػع أّي  قصػػيرة ومتوسػػطة وطويمػػة المػػدى. بطبيعػػة الحػػاؿ، ىػػذا المػػاؿ يجػػب أف ُيػػدار بشػػكؿ

 مزاعـ فساد وسوء إدارة، وىدر.
يستطيع الممؾ عبد اهلل الثاني عمى األرجح أف يدير المشاكؿ الداخميػة واألزمػات شػاىرا قبضػة مخمميػة؛ وىػي 
باالسػػػتخداـ الحكػػػيـ لمسػػػمطة، واإلدارة الواعيػػػة لموسػػػائؿ االقتصػػػادية، وتنفيػػػذ اإلصػػػالحات السياسػػػية. بطبيعػػػة 

يممؾ السيطرة عمى جميع التطورات في منطقة الجوار المحيطة. جده األكبر ووالػده بالكػاد نجيػا الحاؿ ىو ال 
مف العواصؼ اإلقميمية. في محنيـ كانوا ُيسػاَعدوف سياسػيا وعسػكريا، أوال مػف قبػؿ بريطانيػا العظمػى ثػـ مػف 
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نفسػػو مػػا إذا كػػاف مػػف  الواليػػات المتحػػدة. مثػػؿ غيػػره فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط، الممػػؾ، عمػػى األرجػػح، يسػػأؿ
 المحتمؿ أف تقد ـ واشنطف مساعدة بعد الماؿ والمعدات العسكرية.

 الزاوية اإلسرائيمية
الجيوسػتراتيجي. عمػى الػرغـ مػف السػالـ البػارد « إسػرائيؿ»تسببت االنتفاضة العربية بالفعؿ في تػدىور تػوازف 

، ال يػزاؿ لػدى القػدس محػاوريف يمكػف «يؿإسػرائ«وبػيف األردف و« إسػرائيؿ«جدا الذي كاف قائمػا بػيف مصػر و
معيـ الحفاظ عمى حوار معقوؿ. في ىذا الصدد، القضاء عمى نظاـ مبارؾ فػي مصػر تػرؾ فراغػا كبيػرا. فػي 

عندما وصمت العالقات، خاصة التعػاوف األمنػي،  1101الواقع، ضعؼ ىذا الحزاـ اإلستراتيجي بدأ في عاـ 
 ة.وتركيا إلى نياية مفاجئ« إسرائيؿ»بيف 

غدت محفوفة بالمخاطر وتقتصر عمى اتصاالت بػيف األجيػزة األمنيػة فػي « إسرائيؿ«العالقات بيف األردف و
البمديف. كثيػرا مػا ينتقػد الممػؾ عبػد اهلل الثػاني الحكومػة اإلسػرائيمية لعػدـ إحػراز تقػدـ فػي العمميػة السياسػية مػع 

بوضػػع ضػػغوط عمػػى « إسػػرائيؿ»قا، اتيػػـ الممػػؾ الفمسػػطينييف. وعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، فػػي المقابمػػة المػػذكورة سػػاب
شػػركاء محتممػػيف سػػعت ليػػـ األردف لتطػػوير برنامجيػػا النػػووي. بغػػّض النظػػر عػػف أّي ضػػغوط إسػػرائيمية، فمػػف 
الواضح أّنو نظرا لمضائقة االقتصادية التي َوَجد األردف نفسػو فييػا، ال يمكػف أف تتحّمػؿ عمػاف تكمفػة مشػروع 

يدّؿ عمى الحالة الراىنػة « إسرائيؿ»رات. قرار الممؾ بتعميؿ تعميؽ المخطط عمى كيذا بعدة مميارات مف الدوال
 لمعالقات.

تطػور الحالػة فػي الشػرؽ األوسػط ىػو مػدعاة لمقمػؽ لكػؿ مػف عمػاف والقػدس. كمتاىمػا يجػب أف تسػعى لمحفػاظ 
فػي المنطقػة.  عمى حوار ىػادئ رفيػع المسػتوى بشػأف سػوريا والقضػية الفمسػطينية، وسػيادة األنظمػة األصػولية

أف تعمػػؿ بشػػكؿ جيػػد لمسػػاعدة األردف اقتصػػاديا قػػدر اإلمكػػاف. عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، يمكػػف « إسػػرائيؿ»عمػػى 
« إسػرائيؿ»أف تفعؿ الكثير لممساعدة في حؿ مشاكؿ األردف القائمة مع المياه. يجػب عمػى قػادة « إسرائيؿ«ؿ

األردني تماما كمػا فعمػوا فػي حالػة مالحظاتػو  االمتناع عف الرّد عمى التصريحات االستفزازية مف قبؿ العاىؿ
حػػوؿ البرنػػامج النػػووي، أو، وىػػو األىػػـ، حػػوؿ عمميػػة السػػالـ بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف. فػػي حػػيف يمكػػف 

، تقييـ الممؾ لقوة أبػو مػازف السياسػية وقدرتػو عمػى إجػراء مفاوضػات «إسرائيؿ»تبرير بعض االنتقادات لدولة 
عػػػػف الجانػػػػب اإلسػػػػرائيمي. بغػػػػّض النظػػػػر عػػػػف أّي تػػػػوترات حاليػػػػة، األمػػػػر المفّضػػػػؿ  جػػػػادة، ال يختمػػػػؼ كثيػػػػرا

يجب أف يكوف االستقرار السياسي واستمرارية النظاـ الحالي في األردف. قػد يجػادؿ الػبعض بػأّف « إسرائيؿ«ؿ
، واجيت األردف أزمات وجػود أكثػر شػدة. مػع ذلػؾ لػـ يحػدث مػف قبػؿ أف 0861أو  0837، 0856في عاـ 

لػػدييا بػػارزيف داخميػػا، إقميميػػا وعالميػػا منحػػازيف سػػمبا كمػػا ىػػي الحػػاؿ اليػػوـ. إلنقػػاذ المممكػػة كمػػا نعرفيػػا، كػػاف 
سيحتاج الممؾ عبد اهلل الثاني إلى كؿ ذرة مف الحكمة، الشجاعة، والكفاءة لمقدرة عمى المناورة التي وّرثػت لػو 

 مف قبؿ أجداده.
 9/71/1171، السبيل، عّمان
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 فيمي ىويدي
لـ أفيػـ، وال أحػد ممػف أعرفػو فيػـ، لمػاذا قػررت مصػر ىػدـ األنفػاؽ التػي تصػؿ بػيف غػزة وسػيناء، فػي خطػوة 
مفاجئػة لػـ يمجػأ إلييػا نظػاـ مبػارؾ. أدري أف المتحػدث بػػالقوات المسػمحة أعمػف فػي مػؤتمر صػحفي عقػده يػػـو 

المصري، وىو اعتبار ميـ ال ريب، لكف أف تمؾ الخطوة تمت العتبارات تتعمؽ بحماية األمف القومي  1/01
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الكػػالـ يظػػؿ ناقصػػا وغيػػر مقنػػع مػػا لػػـ يػػذكر لنػػا المتحػػدث الرسػػمي شػػيئا مػػف مظػػاىر أو قػػرائف تيديػػد األمػػف 
القػػػػومي التػػػػي سػػػػببتيا تمػػػػؾ األنفػػػػاؽ. ىػػػػؿ كانػػػػت مصػػػػدرا لتيريػػػػب السػػػػالح إلػػػػى مصػػػػر، أو معبػػػػرا يسػػػػتخدمو 

المخدرات عمى الجانبيف. وىؿ ثبت ذلؾ في قضايا مرفوعة أو اإلرىابيوف والمتطرفوف أو طريقا يسمكو ميربو 
 تحريات موثوقة؟

أدري أف األبواؽ اإلعالمية قالت شيئا مف ذلؾ القبيؿ، لكف ىناؾ فرقا بيف استنتاج البعض وتخمينػاتيـ وبػيف 
ض المعمومػػات الرسػػمية التػػي تعمػػف بنػػاء عمػػى تحريػػات تمػػت أو تحقيقػػات جػػرت أو اعترافػػات أدلػػى بيػػا الػػبع

وأحكاـ أعمف فييا القضاء الحقيقة، ولكف أف يطمؽ التصريح ىكذا في الفضاء، ثـ يترؾ لمف ييميـ األمر أف 
يجتيػػدوا مػػف جػػانبيـ فػػي التعػػرؼ عمػػى خمفيتػػو، فػػذلؾ ممػػا ال يميػػؽ بثػػورة أطاحػػت بكنػػز إسػػرائيؿ االسػػتراتيجي 

ي ظف كثيروف أنيا ستكوف أكثػر إنصػافا ونظامو. وىو ما ال يستقيـ في ظؿ رئاسة ليا خمفيتيا اإلخوانية، الت
لمفمسطينييف وأكثر تفيما الحتياجات أىؿ القطاع المحاصريف. بؿ توقع البعض أف الرئيس المصػري سػيعمؿ 
عمى فتح ممر رفح لمتخفيؼ مف عذابات المحاصريف في غػزة، ومػا خطػر ببػاليـ أف حكومػة الثػورة يمكػف أف 

 ثـ إلى زيادة تعاستيـ ومضاعفة عذاباتيـ. تمجأ إلى أحكاـ الحصار عمى القطاع، ومف
ال يقػػػػؿ لػػػػي أحػػػػد إف األنفػػػػاؽ غيػػػػر مشػػػػروعة، فػػػػذلؾ أفيمػػػػو جيػػػػدا، ألنيػػػػا لػػػػـ تكػػػػف سػػػػوى ضػػػػرورة لجػػػػأ إلييػػػػا 
الفمسطينيوف لمتخفيؼ مف آثار حصػار غيػر مشػروع، يسػتيدؼ خػنقيـ وتػركيعيـ. إف شػئت فمنقػؿ إف األنفػاؽ 

يػػة كبػػرى، إذا اعتمػػدنا التوصػػيؼ القػػانوني. أو ىػػي مفسػػدة فػػي حػػيف أف الحصػػار جنا« مخالفػػة»تعػػد مجػػرد 
 صغرى أريد بيا تجنب مذلة المفسدة الكبرى المتمثمة في الحصار.

معموماتي أف أىؿ غزة ليسوا سعداء باألنفػاؽ التػي قتػؿ بسػببيا أكثػر مػف صصص شخصػا، إمػا صػعقا بالكيربػاء 
ة لمتػػنفس تفيميػػا النظػػاـ السػػابؽ أغمػػب الوقػػت، أو بسػػبب االختناقػػات واالنييػػارات. لكنيػػا كانػػت مجػػرد وسػػيم

فغض الطرؼ عنيا سواء ألنيا تستبعد احتماؿ انفجار الموقػؼ فػي القطػاع، أو إلدراكػو أنيػا تمبػي احيتاجػات 
أىمػػو فضػػال عػػف أنيػػا ال تشػػكؿ تيديػػدا حقيقيػػا لألمػػف القػػومي المصػػري، ولػػو أنػػو شػػؾ فػػي ذلػػؾ فػػي أي لحظػػة 

 اطفو مع اإلسرائيمييف كاف أكثر.لمجأ إلى تدميرىا، خصوصا أف تع
معمومػاتي أيضػػا أف األنفػػاؽ اسػػتخدمت طػوؿ الوقػػت لتمبيػػة احتياجػػات القطػػاع مػف مػػواد البنػػاء والوقػػود والسػػمع 
ذا كػػاف ىنػػاؾ تيريػػب لمسػػيارات أو تسػػمؿ لػػبعض األفػػراد، فػػذلؾ أمػػر مفيػػوـ ويظػػؿ فػػي  االسػػتيالكية العاديػػة. وا 

فضػال عػف أنيػا مػف الشػرور الػذي يمكػف التعػاوف عمػى التصػدي ليػا الحدود التي تمارس داخؿ مصػر ذاتيػا، 
يقافيا.  وا 

أنفػػاؽ أغمقػت حتػى اآلف( ارتفعػػت األسػعار داخػؿ القطػػاع. وقػد قيػػؿ  013بعػد اإلغػالؽ أو التػػدمير الػذي تػـ )
لػػي إف طػػف الحصػػػوة التػػي تسػػتخدـ فػػػي البنػػاء لتعػػويض الخػػػراب الػػذي خمفػػو االجتيػػػاح اإلسػػرائيمي تضػػػاعؼ 

شػيكؿ وىػو مػا حػدث أيضػا لمتػر البنػزيف، عممػا بػأف اإلسػرائيمييف كػانوا  041إلػى  71فارتفع ثمنو مػف تقريبا، 
دوالر" فػػي حػػيف أنيػػـ كػػانوا يشػػترونو  1441شػػيكؿ "  71يبتػزوف الفمسػػطينييف ويبيعػػوف ليػػـ لتػػر البنػػزيف بنحػو 

 شيكؿ لمتر، أي بما يقؿ عف دوالر واحد. 21مف مصر بسعر 
اط بالقرار المصري، فمعمنا ال نذىب بعيدا إذا أرجعناه إلػى عػامميف، األوؿ أف األجيػزة إزاء الغموض الذي أح

األمنية المصػرية اعتػادت أف تغطػي فشػميا فػي بعػض األحيػاف بػالمجوء إلػى توجيػو االتيػاـ إلػى الفمسػطينييف. 
د الثػورة، وفػي وىو ما حدث في جريمة تفجير كنيسة القديسػييف باإلسػكندرية، وفػي فػتح السػجوف المصػرية بعػ

اتيػػاميـ بػػإطالؽ النػػار عمػػى المتظػػاىريف فػػي ميػػداف التحريػػر. وربمػػا لجػػأت تمػػؾ األجيػػزة إلػػى األسػػموب ذاتػػو 
 جنديا مصريا في رفح. 05أخيرا في التعامؿ مع قتؿ 
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العامػػؿ الثػػاني يتمثػػؿ فػػي أف األجيػػزة التػػي كانػػت تنفػػذ سياسػػة النظػػاـ السػػابؽ وتعػػد التقػػارير التػػي ترفػػع إلػػى 
اجع العميا ال تزاؿ ىي لـ تتغير، وكؿ الذي تبدؿ ىػو قياداتيػا فقػط. ولكػف أسػاليبيا تحتػاج إلػى وقػت لكػي المر 

 تتغير. وأغمب الظف أف قرار ىدـ األنفاؽ لـ يتخذ اآلف ضوء تقارير تمؾ األجيزة.
سػػػي أفيػػػـ أف بعػػػض القيػػػادييف الفمسػػػطينييف فػػػي القطػػػاع رفعػػػوا سػػػقؼ توقعػػػاتيـ بعػػػد فػػػوز الػػػدكتور محمػػػد مر 

بالرئاسػة. ولػـ ينتبيػوا بشػكؿ كػاؼ إلػى حساسػيات وتعقيػدات الموقػؼ المصػري إزاء الموضػوع الفمسػطيني فػػي 
ظؿ معاىدة السػالـ وتعيػدات الرئيسػيف السػادات ومبػارؾ لألمػريكييف واإلسػرائيمييف، وعمػى ىػؤالء أف يخفضػوا 

كيػر االسػتراتيجي فػي بمػد كبيػر مف سػقؼ توقعػاتيـ، حتػى إشػعار آخػر عمػى األقػؿ، لكننػي أفيػـ أيضػا أف التف
مثؿ مصر، يجػب أف يضػع اعتبػارات األمػف القػومي فػي المقػاـ األوؿ، وأال يتجاىػؿ االحتياجػات االقتصػادية 
لمقطػػاع، بحيػػث يتعػػيف عميػػو أف يضػػعيا فػػي المقػػاـ الثػػاني، عممػػا بػػأف االعتبػػاريف ال يتعارضػػاف مػػع المنظػػور 

تسػتعيد مكانتيػا ينبغػي أف تفكػر بطريقػة أخػرى فػي التعامػؿ مػع  الوطني النزيو. إف مصر الثػورة إذا أرادت أف
 .محيطيا
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إف األزمػػػة الماليػػػة المزمنػػػة والمسػػػتمرة والمسػػػتفحمة لسػػػمطة الحكػػػـ الػػػذاتي الفمسػػػطيني تكشػػػؼ الحاجػػػة الوطنيػػػة 

تفاقيػػات الموقعػػة بػػيف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية وبػػيف دولػػة االحػػتالؿ الماسػػة إلػػى إعػػادة النظػػر فػػي كػػؿ اال
اإلسػػرائيمي كمرجعيػػات ناظمػػة لمحيػػاة االقتصػػادية تحػػت االحػػتالؿ، تتصػػاعد المطالػػب الشػػعبية بإلغائيػػا ولػػيس 
بإعادة النظر فييا فقط، وتثبت تجربة حوالي عشريف عامػا بعػد توقيعيػا أنيػا كانػت مصػممة الرتيػاف السػمطة 

مديوف ومعونات المانحيف المشروطة باسػتمرار التنسػيؽ األمنػي مػع دولػة االحػتالؿ واالتفػاؽ السياسػي معيػا، ل
عفػػػػاءه مػػػػف  وتثبػػػػت بالتػػػػالي أف السياسػػػػات االقتصػػػػادية المنبثقػػػػة عنيػػػػا إنمػػػػا اسػػػػتيدفت ترسػػػػيخ االحػػػػتالؿ، وا 

حكاـ التبعية لو، وتحييد الدوافع اال  قتصادية لمقاومتو.مسؤولياتو بموجب القانوف الدولي، وا 
كػػػاف إنشػػػاء منظمػػػة التحريػػػر ومسػػػوغات وجػػػود المنظمػػػات األعضػػػاء وغيػػػر األعضػػػاء فييػػػا مشػػػروعا وطنيػػػا 
لممقاومػػة بأشػػكاليا كافػػػة يجيػػزه ميثػػاؽ األمػػػـ المتحػػدة والقػػػانوف الػػدولي والشػػرائع السػػػماوية والفطػػرة االنسػػػانية، 

حػػػرص عمػػػى فػػػرض بيئػػػة موضػػػوعية، سياسػػػية  وكانػػػت اتفاقيػػػات أوسػػػمو انقالبػػػا واضػػػحا عمػػػى ىػػػذا المشػػػروع،
 واقتصادية، تستيدؼ جعؿ المقاومة خيارا مستحيال.

لذلؾ حرصت اتفاقيػات أوسػمو لػيس فقػط عمػى اسػتمرار بقػاء السػمطة الفمسػطينية المنبثقػة عنيػا مرتينػا لمػديوف 
الػػديوف، ومعونػات المػػانحيف المشػروطة، بػػؿ حرصػػت كػذلؾ عمػػى إغػراؽ الشػػعب الفمسػػطيني تحػت االحػػتالؿ ب

وارتينتو وديونو لرواتب دفعيا أو عدـ دفعيػا مػرتيف بػدوره لمػدى إذعػاف السػمطة لشػروط االحػتالؿ والمػانحيف 
السياسػػػية واألمنيػػػة، وحولتػػػو إلػػػى موضػػػوع مشػػػاريع "أعمػػػاؿ خيريػػػة" لػػػدى المػػػانحيف تمػػػتيف كرامتػػػو وتضػػػعؼ 

 مقاومتو.
ر، وتؤكد فشميا في اتخاذ أي قرارات اقتصادية مسػتقمة وبينما تيدد األزمة المالية سمطة الحكـ الذاتي باالنييا

عػػػف التبعيػػػة لقػػػرار االحػػػتالؿ لمخػػػروج مػػػف األزمػػػة، وفشػػػؿ مػػػا وعػػػدت بػػػو شػػػعبيا مػػػف تنميػػػة اقتصػػػادية تحػػػت 
االحػػتالؿ، يػػزداد لجػػوء السػػمطة إلػػى اقتصػػاد االسػػتيالؾ، ممػػا خمػػؽ مظػػاىر ازدىػػار اقتصػػادي خػػادع، لتنشػػر 

أرتػػاؿ السػػيارات الحديثػػة التػػي يفػػوؽ عػػددىا قػػدرة شػػوارع العاصػػمة اإلداريػػة  وسػػائؿ إعػػالـ غربيػػة تقػػارير عػػف
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لمسمطة عمى استيعابيا في راـ اهلل، حيث تتكاثر المقاىي والمالىي عمى النمط الغربي وتػزدحـ بػرواد يرتػدوف 
اني، الثيػػاب األنيقػػة فػػي أجػػواء مشػػبعة بنكيػػات تبػػغ النرجيمػػة والعطػػور النسػػائية وسػػط صػػدح الموسػػيقى واألغػػ

وتسد المباني الجديدة األفػؽ فػي مػا وصػؼ ب"طفػرة عقاريػة"، نتيجػة لسػموؾ اسػتيالكي يعتمػد عمػى القػروض 
المصػرفية المضػمونة بالراتػػب أو بػرىف األرض، ليػزداد تحػػوؿ الفمسػطينييف تحػت االحػػتالؿ إلػى شػعب مػػديف، 

 ولترتفع أسعار األراضي ارتفاعا يصعب عمى اصحابيا مقاومة إغراء بيعيا.
ىكذا "استبدلنا الحقؿ والحديقة بالسوبر ماركت والمػوؿ"، و"أسػرعنا إلػى البنػوؾ لنسػمميا رقابنػا وأرواحنػا"، فػي و 

توجو ممحوظ نحو "االستسالـ العاـ لمجريات األمور" كما كتب د. أحمد رفيػؽ عػوض فػي موقػع "مفتػاح" فػي 
 السابع عشر مف الشير الماضي.

وىة، ويالحظ مراقبوف أنيا وجو آخر لمتنسيؽ األمنػي مستشػيديف عمػى وىذه الطفرة االستيالكية خادعة ومشب
ذلؾ بالتخفيؼ النسبي لمحواجز ونقػاط التفتػيش التػي تقيميػا قػوات االحػتالؿ، ممػا يػذكر بخطػاب رئػيس وزراء 

الػػػذي دعػػػا فيػػػو إلػػػى "السػػػالـ االقتصػػػادي"،  1118دولػػػة االحػػػتالؿ بنيػػػاميف نتنيػػػاىو بجامعػػػة بػػػار ايػػػالف عػػػاـ 
اإلدارات األمريكية المتعاقبة إلى "تحسيف نوعية الحياة" لمفمسطينييف تحت االحتالؿ تعزيزا ؿ"عممية  وبدعوات

 السالـ" التي ترعاىا.
ومػػع ذلػػؾ ال تػػزاؿ السػػمطة الفمسػػطينية ممتزمػػة بنيجيػػا االقتصػػادي االسػػتيالكي، ومػػف الطبيعػػي أف ال تفكػػر 

مػػة سياسػػيا سػػوؼ تحػػرص بالتأكيػػد عمػػى اسػػتبعاد أي قاعػػدة بتغييػػره تغييػػرا جػػذريا، فالقيػػادة التػػي تػػرفض المقاو 
 اقتصادية ليا.

ورصد الخبراء ارتفاعا مطردا فػي التسػييالت االئتمانيػة االسػتيالكية التػي يقػدميا القطػاع المصػرفي فػي عيػد 
، وقػدروا قيمتيػا بعشػرة مميػارات دوالر أمريكػي، بمعػدؿ زيػادة سػنوي 1115حكومات د. سالـ فياض منذ عػاـ 

%(، وزادت قػػػروض المػػػواطنيف الشخصػػػية مػػػف البنػػػوؾ ألغػػػراض اسػػػتيالكية إلػػػى خمسػػػة أضػػػعاؼ 02ه )قػػػدر 
%( خػػػالؿ العػػػاـ الماضػػػي، وبمغػػػت قيمػػػة قػػػروض السػػػيارات 31خػػػالؿ العػػػاميف الماضػػػييف، وارتفعػػػت بنسػػػبة )

اء ( مميػػوف دوالر حسػػب بيانػػات سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية، وقػػدر خبػػر 008وحػػدىا خػػالؿ العػػاميف المنصػػرميف )
 قيمة المرابحة والفوائد لمبنوؾ بأكثر مف عشرة آالؼ دوالر لمسيارة الواحدة في بعض الحاالت.

( إف "بعػض 14/2/1101قاؿ مدير عاـ البنؾ اإلسالمي الفمسطيني نضاؿ البرغوثي )االتحاد اإلماراتية فػي 
اليؼ التػأميف عمػى الحيػاة البنوؾ تبدو شرسة ومندفعة بقوة فػي جػذب الزبػائف" مػف المقترضػيف، ويحممػونيـ تكػ

والسيارة والشقة، ويضمنوف قروضيـ بتحويؿ رواتب المقترضيف وضامنييـ إلى البنؾ المقرض. ويقدر خبػراء 
%(، واألدىى أف البنوؾ ال تعيد تدوير أرباحيػا لالسػتثمار 21عائدات أرباح البنوؾ مف القروض بأكثر مف )
خػارج فمسػطيف المحتمػة. وال تجػد ىػذه البنػوؾ رادعػا لسياسػاتيا محميا بؿ بدأت فػي السػنوات األخيػرة تسػتثمرىا 

ىذه في اإلقراض االستيالكي، لذلؾ فػإف ىػذه االتجػاه فػي سياسػاتيا االئتمانيػة سػوؼ يتسػارع ويسػتفحؿ عمػى 
 األرجح.

والمفارقػػة أف إجػػراءات السػػمطة فػػي محاوالتيػػا الحتػػواء أزمتيػػا الماليػػة والحػػد مػػف مضػػاعفات غػػالء األسػػػعار 
ؿ القػػوة الشػػرائية لرواتبيػػا تعػػزز ىػػذا االتجػػاه بػػدؿ أف تحػػد منػػو، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، خفضػػت مػػؤخرا قػػيـ وتآكػػ

%( ممػػػا يشػػػجع المزيػػػد مػػػف االقتػػػراض االسػػػتيالكي، وذكػػػرت 14الجمػػػرؾ عمػػػى السػػػيارات المسػػػتوردة بنسػػػبة )
( مميػوف دوالر مػف 111) أيموؿ / سبتمبر الماضي أف وزارة المالية في راـ اهلل تنوي تحويػؿ 21"رويترز" في 

ديػػػف حكومتيػػػا إلػػػى أوراؽ ماليػػػة قابمػػػة لمتػػػداوؿ بػػػيف البنػػػوؾ، بػػػدؿ االسػػػتدانة مجػػػددا ألف اسػػػتدانة السػػػمطة مػػػف 
البنوؾ وصمت "خطا أحمر"، كمػا قػاؿ محػافظ سػمطة النقػد جيػاد الػوزير فػي اجتمػاع البنػوؾ المركزيػة العربيػة 
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ألكبر مف البنوؾ، وتبمغ حصتيا حوالي الثمث مف إجمػالي بالكويت. ويمفت النظر أف السمطة ىي المقترض ا
القروض المصرفية. كما ألغت السمطة أواخر الشير الماضي، كمثاؿ ثالث، القيود التي كانػت تحػد مػف عػدد 
التجػػار الػػذيف يمكػػنيـ اسػػتيراد السػػمع مػػف دولػػة االحػػتالؿ إلػػى الضػػفة الغربيػػة بحجػػة زيػػادة العػػرض مػػف أجػػؿ 

 خفض األسعار.
%( مػػف إجمػػالي النػػاتج الػػوطني، أي أقػػؿ 6الػػديف العػػاـ لمسػػمطة بخمسػػة مميػػارات دوالر، تمثػػؿ حػػوالي )ويقػػدر 

 بمميار واحد مف حجـ الودائع في البنوؾ العاممة في فمسطيف البالغة ستة مميارات دوالر حسب سمطة النقد.
تتسػع باضػطراد، وظيػرت طبقػة  وقاد التوجو نحو االقتصاد االستيالكي إلى فجوة مف انعداـ المسػاواة الماليػة

مف الوسطاء والرأسمالييف قريبة مف السمطة أو جزء منيا، تمارس التطبيع مػع دولػة االحػتالؿ وتسػعى جاىػدة 
حيػػاء "عمميػػة السػػالـ" مػػف أجػػؿ تػػوفير بيئػػة آمنػػة لمصػػالحيا، فػػي خػػط اقتصػػادي مػػواز لػػنيج  لتثبيػػت التيدئػػة وا 

 مماثؿ تتبعو السمطة سياسيا مف أجؿ بقائيا.
وفػػي المقابػػؿ بمػػغ عػػدد العػػاطميف عػػف العمػػؿ حػػوالي ربػػع مميػػوف، عمػػى ذمػػة د. فيػػاض، بينمػػا تيمػػش الطفػػرة 
االستيالكية األغمبية الساحقة مف المواطنيف الذيف يسحقيـ غالء األسعار، فعمػى سػبيؿ المثػاؿ، وخػالؿ عيػد 

ارتفػػع سػػعر الخبػػز  ، وحسػػب الجيػػاز المركػػزي لالحصػػاء الفمسػػطيني،1100 – 1116د. فيػػاض، منػػذ عػػاـ 
%(، 18%(، والزيوت والدىوف )11%(، والبيض )23%(، واأللباف )11%(، والطحيف والسكر )20بنسبة )

%(، والخضػػػػػػار الطازجػػػػػػة 31%(، والفواكػػػػػػو الطازجػػػػػػة )26%(، والقيػػػػػػوة )20والمحػػػػػػـو الحمػػػػػػراء الطازجػػػػػػة )
%( والمسػػػػػتوردة 50حميػػػػة )%(، والسػػػػػجائر الم16%(، والبنػػػػزيف )37%(، والسػػػػػوالر )33%(، والغػػػػاز )26)
 %(، بينما بقيت الرواتب التي تتآكؿ قوتيا الشرائية عمى حاليا.38%(، والتعميـ في القطاع الخاص )28)

ومػػع بػػدء اسػػتفحاؿ األزمػػة الماليػػة لمسػػمطة بػػرزت جميػػة ظػػاىرة عجػػز السػػمطة عػػف سػػداد ديونيػػا ودفػػع رواتػػب 
ييػػا لػػدى البنػػوؾ لعجػػزىـ عػػف الوفػػاء بالتزامػػاتيـ ليػػا، موظفييػػا، وبػػرزت معيػػا ظػػاىرة الػػديوف المتعثػػرة لمواطن

وبػػرزت نتيجػػػة لػػػذلؾ ظػػػاىرة االقتػػراض مجػػػددا أو إعػػػادة جدولػػػة القػػػروض القديمػػة لممػػػواطنيف مػػػف أجػػػؿ سػػػداد 
القروض األصمية، لتتحوؿ السمطة إلى رىينػة لػديونيا ومانحييػا بقػدر مػا يتحػوؿ المواطنػوف إلػى شػعب مػديف 

 ة، وىذه الحاؿ لمسمطة ولمواطنييا تستيمؾ طاقتيـ جميعا لمقاومة االحتالؿ.مرتيف لقروضو االستيالكي
 7/71/1171، المستقبل العربي
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 فايز رشيد
عػادة إنتػاج  جاء خطاب رئيس السمطة  الفمسطينية في دورة الجمعية العامة لألمـ المتحدة ليػذا العػاـ حزينػًا وا 

طيمػة السػنوات السػابقة، كػأف عبػاس يسػتجدي  0856ي األراضػي المحتمػة عػاـ لتوصيؼ الحالة الفمسػطينية فػ
اسػتدرار دمػوع وأسػؼ العػالـ عمػى أحػواؿ الشػعب الفمسػطيني تحػت االحػتالؿ. عّبػاس لػـ يقػّدـ بػدياًل فػي األمػـ 
المتحدة ليذا الوضع الذي عنوانو  انييػار أوسػمو. حػاوؿ تسػميط األضػواء عمػى طمػب السػمطة بقبػوؿ فمسػطيف 

لػػة غيػػر عضػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة فػػي محاولػػة مكشػػوفة لميػػروب مػػف الزاويػػة الضػػيقة التػػي حشػػرت السػػمطة دو 
 الفمسطينية ذاتيا فييا. ىذا المرة يبدو كأف األبواب أغمقت  أماـ الحركة السياسية لمسمطة.

حػدة . بمعنػى عضػوية مراقبػة  فػي األمػـ المت 0863بداية، فإف منظمة التحرير الفمسػطينية شػغمت منػذ العػاـ 
أف قبػػػوؿ فمسػػػطيف عضػػػوًا غيػػػر كامػػػؿ العضػػػوية فػػػي المنظمػػػة الدوليػػػة لػػػف يػػػأتي بجديػػػد عمػػػى صػػػعيد الحركػػػة 
الواقعية لمتخمص مف االحتالؿ، سوى تحقيؽ أرضية جديدة ألصحاب نيػج المفاوضػات إلعػادة التفػاوض مػع 
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محتمة لذلؾ، فالمفاوضػات بالنسػبة بدعوى وتبرير أف المفاوض الفمسطيني والحالة ىذه يمّثؿ دولة » إسرائيؿ«
». لإلسػرائيمييف«لمطرؼ الفمسطيني والحالة ىذه ستقوـ عمى أرضية جديدة، مع أف ذلػؾ ال ولػف يعنػي شػيئًا ؿ

 عمى تعديؿ مواقفيا بالنسبة لمتسوية؟» إسرائيؿ«نود اف نسأؿ أصحاب ىذا النيج: ىؿ ىذا سيجبر 
الصػييوني لمصػمحة حػث -ـ المتحػدة تناسػى الصػراع العربػيواقع األمر يقوؿ كال، فخطػاب نتنيػاىو فػي األمػ

قناعيػػػػا بتوجيػػػػو ضػػػػربة لممنشػػػػػأت النوويػػػػة اإليرانيػػػػة، أو تفيػػػػـ الضػػػػػربة  الواليػػػػات المتحػػػػدة والػػػػدوؿ الغربيػػػػػة وا 
منفػردة، والتػي لػف تتجػاوز الربيػع القػادـ، وفقػًا لمعطيػات » إسػرائيؿ«لطيػراف فيمػا لػو قامػت بيػا » اإلسرائيمية«

بما » الصغار«ي بدا في خطابو مسرحيًا ىزياًل، أو معممًا في مدرسة ابتدائية يحاوؿ نصح طالبو نتنياىو الذ
 عمييـ اتخاذه مف خطوات.

، واإليمػػػاف مػػػف جانػػػب واحػػػد بػػػأف الواليػػػات »إسػػػرائيؿ«رئػػػيس السػػػمطة لػػػـ يغػػػادر مربػػػع نيػػػج المفاوضػػػات مػػػع 
قوؽ الفمسطينية إلى أصحابيا، بػدليؿ أنػو قادرة عمى توصيؿ الح» إسرائيؿ«المتحدة ومف خالؿ الضغط عمى 

استجاب لمضػغوط األمريكيػة بتأجيػؿ التصػويت عمػى الطمػب الفمسػطيني فػي األمػـ المتحػدة، لمػا بعػد االنتيػاء 
 مف نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية في نوفمبر/تشريف الثاني القادـ.

نوفمبر/تشػػػريف الثػػػاني  18ميػػػو فػػػي أوحػػػت أف الطمػػػب سػػػيجري التصػػػويت ع» وفػػػي حركػػػة مسػػػرحية«السػػػمطة 
 المقبؿ وىو يـو التضامف مع الشعب الفمسطيني . لـ تشأ السمطة اإليحاء بأنيا استجابت لمطمب األمريكي.

أيضًا، وكدليؿ عمى استمرار عّباس في نيج المفاوضات نقوؿ، قبؿ الذىاب إلػى األمػـ المتحػدة وفػي اجتمػاع 
ة لمنظمػػػػة التحريػػػػر والمجنػػػػة المركزيػػػػة لحركػػػػة فػػػػتح، طػػػػرح عبػػػػاس عمػػػػى لمقيػػػػادة الفمسػػػػطينية والمجنػػػػة التنفيذيػػػػ

 المجتمعيف تمحيص إمكانية إلغاء أوسمو وحؿ السمطة، أو التوجو إلى انتخابات عامة.
في تقديرنا أف عباس حاوؿ التأثير عاطفيًا عمى مف استمع إليو، فيو لف يقوـ بإلغاء أوسمو، ألف التوجو إلػى 

ىو تطبيؽ الستمرارية أوسمو، فكيؼ يطرح الشيء ونقيضو في الوقت ذاتو؟ أكثر مف  انتخابات رئاسية جديدة
مػػّرة حػػدد عبػػاس خيػػاره االسػػتراتيجي المتمثػػؿ فػػي ال طريػػؽ لمحقػػوؽ الفمسػػطينية إال مػػف خػػالؿ التفػػاوض مػػع 

 ».إسرائيؿ«
مػف الكػوارث  المقاومة المسػمحة ىػي )إرىػاب( وىػي عمميػة تػدمير لمشػعب الفمسػطيني ولػف تجمػب سػوى المزيػد

والذي كاف لو الباع الطويػؿ فػي » إسرائيؿ«عميو. الرئيس عباس يفاخر مجاىرة بأنو ميندس المفاوضات مع 
 الوصوؿ إلى اتفاقيات أوسمو.

فػػي رفػػض الحقػػوؽ » اإلسػػرائيمي«مػػا نقولػػو لعبػػاس إف نيػػج المفاوضػػات لػػـ يحقػػؽ سػػوى المزيػػد مػػف التعنػػت 
عمػػػى األرض . فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة اآلف مػػػا ينػػػوؼ عػػػف المميػػػوف  تصػػػنع حقائقيػػػا» إسػػػرائيؿ«الفمسػػػطينية . 

العػدد مرشػح » ألفػًا فػي المنػاطؽ الثانيػة فػي الضػفة الغربيػة 241ألفًا فػي القػدس ومنطقتيػا و 541«مستوطف 
% مػف 11% منيػا، أي مػا يعػادؿ 31لمزيادة مستقباًل. الذي بقي لمفمسطينييف مف أراضي الضفة الغربية ىو 

أتػػػػاح  0836فػػػػي عػػػػاـ  070التاريخيػػػػة، مػػػػع العمػػػػـ أف قػػػػرار التقسػػػػيـ لألمػػػػـ المتحػػػػدة رقػػػػـ مسػػػػاحة فمسػػػػطيف 
 % مف مساحة فمسطيف التاريخية.34لمفمسطينييف إقامة دولتيـ عمى 

ما تبقى مػف أرض فػي الضػفة الغربيػة مرشػح فػي مسػاحات جديػدة منػو لممصػادرة واالسػتيطاف بمعنػى أف رقػـ 
 ص.% مف مساحة فمسطيف معرض لمتقمي11

وتأكيػػػد عمػػػى الحكػػػـ الػػػذاتي » إسػػػرائيؿ«لمتسػػػوية تتضػػػمف جديػػػدًا االعتػػػراؼ بييوديػػػة » اإلسػػػرائيمية«الشػػػروط 
سػنة  11، ىذا غيض مف فيض واقع الحساب بعد ما يقارب مػف مػرور »ميما اختمفت التسمية«لمفمسطينييف 

 عباس. ، رغـ ذلؾ مازالت ىي االستراتيجية التي يتبناىا»إسرائيؿ«مف المفاوضات مع 
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ىو العودة إلى الخيار الجمػاىيري الفمسػطيني الػذي تحػدد منػذ مػا » إسرائيؿ«البديؿ الستراتيجية التفاوض مع 
يزيػػد عمػػى القػػرف الزمنػػي وىػػو الكفػػاح والنضػػاؿ مػػف أجػػؿ نيػػؿ الحقػػوؽ، وتجػػاوز االنقسػػاـ الفمسػػطيني والعػػودة 

لغػػػاء أوسػػمو ا عػػادة االعتبػػار لمنظمػػػة بالوحػػدة الوطنيػػة الفمسػػطينية إلػػى سػػابؽ عيػػدىا، وا  لتػػي ماتػػت فعميػػًا، وا 
 يطاليا أيضًا.» اإلسرائيمي«التحرير الفمسطينية، والتالحـ مع الجماىير العربية، فالخطر 

إف اإلصػػرار عمػػى الػػنيج ذاتػػو رغػػـ المآسػػي والكػػوارث التػػي جمبيػػا عمػػى القضػػية الفمسػػطينية وعمػػى المشػػروع 
رارات األمػػـ المتحػػدة المتعمقػػة بػػالحقوؽ الفمسػػطينية ال يريػػد الػػوطني الفمسػػطيني ىػػو انتحػػار سياسػػي . حتػػى قػػ

عبػػاس وال السػػمطة أف تشػػكؿ مرجعيػػة لػػبعض الحقػػوؽ الفمسػػطينية، فالتمسػػؾ بأوسػػمو ونيػػج المفاوضػػات ىػػو 
بػػالمعنى الفعمػػي اسػػتبداؿ لمرجعيػػة األمػػـ المتحػػدة بمرجعيػػة أوسػػمو، وىػػذا يصػػب أيضػػًا فػػي مجػػرى االنتحػػار 

عبػػػاس فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة صػػػّور واقعػػػًا لكنػػػو لػػػـ يطػػػرح البػػػديؿ لتغييػػػر ىػػػذا الواقػػػع السياسػػػي األوؿ. خطػػػاب 
 واالنتصار عميو .

 9/71/1171، الخميج، الشارقة
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