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 لمفاوضات عم  أساس بيانات إالتحاد إألوروبي إ لمعودة إل  عباس: مستعدون 0
تكوف البيانات قاؿ رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، إف الجانب الفمسطيني يوافؽ عمى أف : راـ اهلل

 التي صدرت عف االتحاد األوروبي المتعمقة بالقضية الفمسطينية، أساسا لمعودة إلى المفاوضات.
وجدد عباس لدى استقبالو، الثالثاء، بمقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل، قناصؿ وممثمي دوؿ االتحاد األوروبي 

فمسطينية ببيانات االتحاد األوروبي المتعمقة المعتمديف لدى السمطة الفمسطينية، ترحيبو باسـ القيادة ال
 بالقضية الفمسطينية.

وطالما دعمت بيانات االتحاد األوروبي إقامة دولة فمسطينية، عف طريؽ العودة إلى طاولة المفاوضات عمى 
 أساس وقؼ االستيطاف مع التوصؿ إلى اتفاؽ في وقت زمني محدد.

مف المناطؽ المحتمة وتطالب  "الشرقية"الضفة الغربية والقدس  وتشدد بيانات االتحاد األوروبي عمى اعتبار
 باالنسحاب منيا.  "إسرائيؿ"

نرجو أف تنقموا تثميننا ليذه البيانات لقياداتكـ، والتي سنستخدميا في صياغة مشروع القرار الفمسطيني "وقاؿ: 
 ."لجمعية العامة لألمـ المتحدةلمحصوؿ عمى دولة غير كاممة العضوية في ا ،الذي سيقدـ إلى األمـ المتحدة

ونبو إلى أف التوجو إلى األمـ المتحدة ال يعني إلغاء المفاوضات، بؿ ىي خطوة مكممة لمحفاظ عمى حؿ 
ذا استمر االستيطاف في األرض الفمسطينية عمى النحو الذي تقـو بو إسرائيؿ فيذا يعني انتياءه  ،الدولتيف، وا 

 بشكؿ كامؿ.
لفمسطيني سيعمؿ بشكؿ حثيث عمى الحصوؿ عمى عضوية األمـ المتحدة وذلؾ وأشار إلى أف الجانب ا

لمحفاظ عمى الحؽ الفمسطيني، وتحويؿ األرض الفمسطينية مف أراض متنازع عمييا إلى أراضي دولة تحت 
 االحتالؿ.

ى وقاؿ عباس: "عند حصولنا عمى عضويتنا في الجمعية العامة لألمـ المتحدة، فنحف مستعدوف لمعودة إل
وأضاؼ: "نحف  ."طاولة المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي لمناقشة كافة قضايا الوضع النيائي العالقة بيننا

منفتحوف لمحوار مع كافة األطراؼ الدولية لمناقشة صيغة الطمب الفمسطيني الذي سيقدـ إلى الجمعية العامة 
لمتوقع تقديمو إلى األمـ المتحدة في شير لألمـ المتحدة، وىناؾ لجنة عربية شكمت لصياغة مشروع القرار ا

 نوفمبر المقبؿ".
وبّيف أف القيادة الفمسطينية التزمت بتنفيذ كؿ ما طمب منيا مف أجؿ دفع عممية السالـ إلى األماـ، لكف 
إجراءات إسرائيؿ ورفضيا االلتزاـ بقرارات الشرعية الدولية، دفعنا إلى التوجو إلى األمـ المتحدة لمحفاظ عمى 

 قوقنا المشروعة، وحماية حؿ الدولتيف مف االندثار.ح
وطالب عباس المجتمع الدولي، بالعمؿ الفوري عمى وقؼ االستيطاف في األرض الفمسطينية، ألف استمراره 

 يعني قتؿ حمـ الشعب الفمسطيني بإقامة دولتو المستقمة إلى جانب إسرائيؿ بأمف واستقرار.
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 //نية )وفا(، وكالة إألنباء وإلمعمومات إلفمسطي
 
 وإالحتاللبحر: نؤكد نرفض كافة مشاريع إلتوطين وإلتهجير  

احمد بحر، رفض المجمس وقيادة  د.نائب رئيس المجمس التشريعي الفمسطيني  : أكدمحمد محيسف -غزة 
مارستيا ، التي يحاوؿ الكياف الصييوني، مؿواالحتالالمقاومة الفمسطينية لكافة مشاريع التوطيف والتيجير 

 خصوصا ما يسمى بالوطف البديؿ.
عمى أىمية الدعـ الذي يقدمو األردف لمشعب الفمسطيني   أنصارلدى استقباؿ أعضاء قافمة  وشدد

 المحاصر في قطاع غزة، منذ سنوات في تعزيز نضالو ضد ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي.
 //إلسبيل، عمان، 

 
 لفصائل منظمة إلتحرير  صرف إلمخصصات إلمالية: عريقات 

أكد عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية صائب عريقات أمس أنو تـ صرؼ  :المستقبؿ
المخصصات المالية لفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية مساء أوؿ مف أمس، والتي كانت متعثرة بسبب 

وقاؿ "إف ىناؾ عوائؽ مالية أدت إلى ىذه  ليا.األزمة المالية الخانقة التي تمر بيا السمطة الفمسطينية حا
 األزمة لما تمر بو السمطة مف وضع مالي صعب جدا"، مضيفا "لـ نتسمـ رواتبنا حتى اآلف".
 //إلمستقبل، بيروت، 

 
 فصائل منظمة إلتحرير مستحقات إلقوميإلصندوق  عبد ربه ينفي عممه بوقف 

، مساء "دوت كوـ"القدس ية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربو في حديث لػنفى أميف سر المجنة التنفيذ: راـ اهلل
 االثنيف، عممو بوقؼ الصندوؽ القومي الفمسطيني مستحاقات فصائؿ منظمة التحرير منذ شير.

 //إلقدس، إلقدس، 
 
 رإم إهلل: إلخارجية تطالب إلرباعية بالخروج عن صمتها عن إلجرإئم إإلسرإئيمية 

أصدرت وزارة الخارجية الفمسطينية بيانا طالبت فيو المجنة الرباعية الدولية : الرحيـ حسيف عبد –راـ اهلل 
لمسالـ في الشرؽ األوسط بالخروج عف صمتيا إزاء ما يتعرض لو أبناء الشعب الفمسطيني مف جرائـ 

رىاب قطعاف متواصمة واتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتوفير الحماية لو ولحقوقو وردع إرىاب الدولة ال منظـ وا 
المتطرفيف الييود والمستوطنيف، بعد تكرار جرائـ مياجمة دور العبادة وآخرىا الكنيسة الرومانية في القدس 
الغربية. كما دعت الدوؿ كافة إلى تحمؿ مسؤولياتيا تجاه حقوؽ الفمسطينييف واالعتراؼ بدولة فمسطيف عمى 

 قدس الشرقية.وعاصمتيا ال  سنةحدود الرابع مف حزيراف 
 //إالتحاد، أبو ظبي، 

 
 
 
 "إألقص "إلوطني إلفمسطيني يطالب بحماية إلقدس وإلمجمس  
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 ،بعقد جمسة طارئة لالتحاد البرلماني العربي أمسطالب المجمس الوطني الفمسطيني : كماؿ زكارنة -عماف 
 لمبارؾ والمقدسات في القدس.التخاذ موقؼ واضح ورادع تجاه ممارسات إسرائيؿ بحؽ المسجد األقصى ا

وحث في رسائؿ منفصمة وجييا إلى األمناء العاميف لالتحاد البرلماني العربي والبرلماف العربي واتحاد 
مجالس الدوؿ األعضاء في منظمة التعاوف اإلسالمي، عمى عقد جمسة طارئة لمنظمة التعاوف اإلسالمي 

 لبحث ممارسات إسرائيؿ. 
 //إلدستور، عمان، 

 
 حكومة غزة تطالب بوضع حد لمعاناة إألسيرإت في سجون إالحتالل 7

غزة: طالب وزير األسرى والمحرريف في الحكومة بغزة، عطا اهلل أبو السبح، منظمات المجتمع الدولي 
المدافعة عف حقوؽ المرأة والمؤسسات الحقوقية اإلنسانية بضرورة متابعة أوضاع األسيرات الفمسطينيات في 

االحتالؿ، مشدًدا عمى ضرورة ممارسة الضغط عمى االحتالؿ "لوضع حد لمعاناتيـ المستمرة  سجوف
نيائيا بشكؿ فوري وعاجؿ".  وا 

 //قدس برس، 
 

  إفرإتي "تحريض مفتوح لقتل إلفمسطينيين" إلحاخامحكومة رإم إهلل: فتوى  8

اف صحفي الفتوى الصادرة عف الحاخاـ الييودي في بيفي راـ اهلل وزارة اإلعالـ الفمسطينية  : اعتبرتراـ اهلل
طالؽ النار عمييـ بحجة الدفاع عف النفس،  المتطرؼ باروخ إفراتي والتي ُتجيز قتؿ المواطنيف الفمسطينييف وا 

 تنطوي عمى "تحريض ودعوة مفتوحة لمقتؿ وسفؾ الدماء".
 //قدس برس، 

 
  لألجورتقر إلحد إألدن  رإم إهلل حكومة  

التي عقدىا برئاسة رئيس الوزراء د. سالـ فياض في راـ  األسبوعيةأقر مجمس الوزراء خالؿ جمستو  :هللراـ ا
دوالرًا(،  شيقاًل شيريا )حوالي  الفمسطينية بواقع  األراضيفي  لألجور األدنى، الحد أمساهلل 

 انقساما بيف القيادات النقابية. أثارفي قرار 
//، إلحياة إلجديدة، رإم إهلل

 
 إلرشق: أوهام إقامة إلدولة عن طريق بناء مؤسساتها سقطتعزت  10

إف أوىاما كبيرة سقطت، »عزت الرشؽ « حماس»قاؿ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية 
ة عف ، ومف بينيا أوىاـ التسوية والمفاوضات العبثية مع العدو، ووىـ بناء الدول«وأوىاما كبيرة أخرى ستسقط

 طريؽ بناء مؤسساتيا.
عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي -في تصريح صحفي لو أمس الثالثاء  ،وأكد الرشؽ

أتفؽ مع ما قالو األخ محمود »أف الشعب الفمسطيني لـ ير ال دولة وال مؤسسات، وقاؿ:  -«فيسبوؾ»
حباطا العالوؿ أبو جياد عضو المجنة المركزية لحركة فتح، بأف المواطف ال فمسطيني يعيش حالًيا معاناة وا 

ييامو بأنو عمى أبواب دولة مستقمة  .«كبيريف؛ بسبب التضميؿ الذي يعيشو، وا 
 9/10/2012صفحة إلرشق إلرسمية عم  فيس بوك، 
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 متعددة إلفوهات إستعدإدإ لمموإجهة  صوإريخرت منصات حماس طو   إلجيش إإلسرإئيمي: 00

القنػػاة العاشػػرة عمػػى االنترنػػت، نقػػال عػػف مصػػادر رفيعػػة فػػي الجػػيش  كشػػؼ موقػػع الناصػػرة ػ زىيػػر انػػدراوس:
االسرائيمي، النقاب عف اف حركة حماس في قطاع غزة تمكنػت مػف تطػوير صػواريط تنطمػؽ مػف عػدة فوىػات 
فػػي الوقػػت نفسػػو، واف ىػػذه الصػػواريط مخبػػأة فػػي االرض، كمػػا اف ىػػذه الصػػواريط، بحسػػب المصػػادر عينيػػا، 

د عف طريؽ )ريموت كونتروؿ( االمر الذي يمنػع الجػيش االسػرائيمي مػف معرفػة الخاليػا ُيمكف تفعيميا مف بعي
 الفدائية التي تقـو بإطالقيا.

وقػاؿ ضػابط رفيػع المسػتوى لمموقػع اف االسػتعماؿ المكثػػؼ ليػذه الصػواريط الجديػدة جػاء عمػى خمفيػة اسػػتعداد 
الفتػػا الػػى اف قػػادة الجنػػاح العسػػكري فػػي حمػػاس التنظيمػػات الفمسػػطينية لممواجيػػة القادمػػة مػػع الدولػػة العبريػػة، 

)كتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـ( قػػاموا بتطػػوير ىػػذه الصػػواريط اسػػتعدادا لمػػرد عمػػى القصػػؼ االسػػرائيمي، خصوصػػا 
عمى ضوء النجاح الذي حققتو منظومة )القبة الحديدية( في اعتراض صواريط المقاومة الفمسطينية، عمى حد 

 تعبيره.
فػي الوضػع الحػالي ال يقػدر الجػيش االسػرائيمي عمػى وقػؼ الصػواريط، وىػو بانتظػار  وقاؿ الضابط ايضػا انػو

قػػرار الحكومػػة لتنفيػػذ عمميػػات اخػػرى لوقػػؼ ىػػذا الخطػػر المحػػدؽ بجنػػوب الدولػػة العبريػػة، مشػػيرا الػػى اف قيػػادة 
 الجيش ستقوـ بعرض ىذا االمر عمى المستوى السياسي، عمى حد تعبيره.

ة 'معػػػػاريؼ' اإلسػػػػرائيمية أف ىػػػػدؼ العمميػػػػة سػػػػيكوف منػػػػع التنظيمػػػػات وقػػػػاؿ ضػػػػابط وفػػػػؽ مػػػػا نشػػػػرت صػػػػحيف
 الفمسطينية مف إطالؽ الصواريط عمى مدف وتجمعات في النقب الغربي وجنوب إسرائيؿ.

وقاؿ اف بالده ال تممؾ خيارات أخرى لوقؼ عمميات أطالؽ الصواريط مف قطاع غزة، سػوى عمميػة عسػكرية 
 لفمسطينية عمى إطالؽ تمؾ الصواريط.واسعة تضع حدا لقدرة التنظيمات ا

 01/01/3103، إلقدس إلعربي، لندن
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متانة العالقة بيف الشعبيف األردني  ،أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري: رائد صبحي -العقبة
«: السبيؿ»وقاؿ المصري في معرض حديثو إلى  يا أصبحت نموذجًا يحتذى بو.والفسطيني، مشيرا الى أن

 إف األردف يعتبر العمؽ االستراتيجي لفمسطيف.
وحوؿ قياـ السمطة بوضع ترتيبات إلجراء انتخابات تشريعية في الضفة، أكد المصري أف حركة حماس غير 

لحركة تعتبر موضوع المصالحة خيارًا معنية بأي انتخابات تجرى دوف توافؽ وطني، مشيرا الى أف ا
 استراتيجيا يقود الى وحدة الشعب الفمسطني؛ بيدؼ التوحد نحو برنامج وطني واضح يمتؼ خمؼ المقاومة.

وحوؿ الوضع في الضفة الغربية انتقد المصري التضييؽ الذي تمارسو السمطة الوطنية ضد أبناء وأنصار 
القيادات واألسرى المحرريف، إضافة التضييؽ عمى أنصار الحركة الحركة، المتمثؿ بحمالت الدىـ واعتقاؿ 

 في الجامعات.
وتوقع المصري اف تترؾ حالة الربيع العربي انعكاسات إيجابية عمى القضية الفمسطينية، مشيرا الى بدء 
مفاوضات مع الجانب المصري بيدؼ إقامة منطقة مشتركة مع قطاع غزة، تيدؼ الى تخفيؼ الحصار عف 

 اع.القط
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وفي الشأف السوري، أكد أف حركة حماس نصحت النظاـ السوري منذ البداية بعدـ التعاطي بعنؼ مع 
الشعب، مشيرا الى أف الحركة تحتـر إرادة الشعب السوري في حريتو وتقرير مصيره، وتديف كافة أشكاؿ 

 القتؿ التي يمارسيا النظاـ ضد شعبو.
عقاب االعالف عف عدـ رغبة رئيس المكتب السياسي خالد ونفى المصري وجود صراع داخؿ الحركة في ا

مشعؿ الترشح لممكتب السياسي، مشيرا الى أف قرار األخ خالد مشعؿ بعدـ الترشح ىو قرار شخصي، اتخذه  
 بمحض إرادتو؛ كي يعطي نموذجا فريدا في التداوؿ االطبيعي لمسمطة.

، ولو مف الصفات القيادية والكاريزما التي تفيد مشعؿ يتقف الجندية، كما يتقف القيادةالمصري اف  وأكد
 الحركة في مختمؼ المواقع، كاشفا بأف تشكيمة المكتب السياسي الجديدة، سيعمف عنيا في غضوف شير.

وحوؿ العالقة مع إيراف واستقالؿ القرار السياسي، شدد عمى استقالؿ القرار السياسي لمحركة، مشيرا الى أف 
 صنع القرار وال تتمقى أي تعميمات مف أحد.لمحركة مؤسسات شورية ت

ونفى المصري ايضا ما تردد عف اقداـ الحركة عمى تنفيذ اعدامات في قطاع غزة، قائال: ال اعدامات إال 
في ظؿ القانوف، مؤكدا أف جميع مف نفذ بيـ حكـ اإلعداـ، ثبتت عمالتيـ بشكؿ قطعي مع الكياف 

 يادات نتيجة تخابرىـ مع العدو الصييوني.الصييوني، وكانوا سببا في قتؿ بعض الق
وختـ المصري حديثو بدعوة جميع حكومات العالـ الى الضغط عمى الكياف الصييوني مف أجؿ اإلفراج عف 
األسرى في سجوف اإلحتالؿ، مؤكدا أف المقاومة لف تألو جيدا في تحرير األسرى، محذرا في الوقت ذاتو 

 ضد القطاع. مف ارتكاب العدو الصييوني أي عدواف
ولفت الى أف المقاومة باتت تمتمؾ مف األساليب والوسائؿ، التي تمنع االحتالؿ مف ارتكاب أية حماقات في 

 المستقبؿ.
 10/10/2012إلسبيل، رإم إهلل، 
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اوضحت مصادر مطمعة عمى االمر لػ"القدس العربي" الثالثاء بأف دحالف الذي وليد عوض:  -راـ اهلل 
يعيش حاليا خارج االراضي الفمسطينية استطاع تشكيؿ قوائـ انتخابية منافسة لقوائـ حركة فتح التي شكمتيا 

ارية لمسمطة المجنة المركزية وخاصة في المدف الرئيسة بالضفة الغربية مثؿ راـ اهلل العاصمة السياسية واالد
 الفمسطينية.

واكدت المصادر بأف دحالف استطاع مف خالؿ مناصريو في صفوؼ الحركة تشكيؿ قائمة انتخابية لمتنافس 
 عمى المجمس البمدي في راـ اهلل في حيف يوجد قوائـ تابعة لتياره في العديد مف القرى والمدف الفمسطينية.

ى الحمالت االنتخابية لمقوائـ المحسوبة عميو وذلؾ في ويدور الحديث عف اغداؽ دحالف امواؿ طائمة عم
ظؿ منافسة تمؾ القوائـ مع قوائـ حركة فتح الرئيسة التي صادقت عمى تشكيميا المجنة المركزية لمحركة والتي 
قررت فصؿ العشرات مف عناصر الحركة الذيف ترشحوا خارج قوائميا في مخالفة لقرارىا بعد الترشح خارج 

 تمؾ القوائـ.
والمحت المصادر باف قيادات مف حركة فتح مقربة مف دحالف وتعيش حاليا في راـ اهلل مثؿ توفيؽ ابو 
خوصة عضو المجمس الثوري لمحركة متيمة مف قبؿ قيادة الحركة بالعمؿ لصالح الرجؿ الذي فصؿ مف 

 الحركة العاـ الماضي.
10/10/2012إلقدس إلعربي، لندن،   
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عطاء إألولوية لمشعبمموح يدعو لمتخمص من أوسم 14  و وإلتزإماتها وإ 

دعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب األميف العاـ لمجبية الشعبية عبد الرحيـ مموح : راـ اهلل 
إلى التخمص مف سياسات االحتالؿ ومف االتفاقات معو منذ أوسمو وحتى اآلف، ومف التزاماتيا بما فييا 

حؿ والمتجدد، بحيث تكوف األولوية لمشعب ولقضيتو الوطنية، مشددًا عمى أف الحؿ االنتقالي متعدد المرا
 المسألة الفمسطينية مسألة وطنية وليست إنسانية، يمكف معالجتيا بيذه المساعدات أو تمؾ عمى أىميتيا.

وح حوؿ األزمة االقتصادية واالجتماعية، طالب مم وخالؿ ندوة نظميا "ممتقى الحريات واالئتالؼ األىمي"
بضرورة اإلسراع في تجديد المؤسسات الوطنية الفمسطينية وضط دماء الشباب بيا ديمقراطيًا ووفؽ نظاـ 

 التمثيؿ النسبي الكامؿ، مشيرًا أننا ما زلنا حركة تحرر وطني.
9/10/2012وكالة سما إالخبارية،   

 
 طمقت من غزة عم  إلنقب إلغربيإصوإريخ  ستةسقوط  15

طمقت مف قطاع غزة وسقطت في "سديروت" اصواريط،  4ادر اسرائيمية اف وكاالت: ذكرت مص -القدس 
اجمالي عدد الصواريط التي سقطت في مناطؽ  6و"نتيفوت" بالنقب الغربي مساء أمس، ما يرفع إلى 

 وتجمعات اسرائيمية يوـ امس.
ي مستوطنة وذكر الموقع االلكتروني لصحيفة "معاريؼ"، أف صاروخي جراد أطمقا مف قطاع غزة سقطا ف

"نتيفوت" فيما قالت القناة العبرية الثانية أف احد الصواريط أصاب فناء منزؿ، ما تسبب بأضرار بالمكاف دوف 
 وقوع إصابات.

 10/10/2012إأليام، رإم إهلل، 
 

 بسبب خالفات حول إلميزإنية  3102وإئل أمبكرة تشريعية  نتخاباتإ يقرر تنظيمنتنياهو  06
رئيس الحكومػة اإلسػرائيمية بنيػاميف  ، أفالناصرةمف أسعد تمحمي ، عف 01/01/3103إلحياة، لندن، ذكرت 
تبكير موعد االنتخابات البرلمانية المقررة في تشريف األوؿ عف في مؤتمر صحافي مساء أمس أعمف نتنياىو 

لجديػػدة )أكتػػوبر( المقبػػؿ لعػػدـ التوافػػؽ مػػع شػػركائو فػػي االئػػتالؼ الحكػػومي فػػي شػػأف مشػػروع الموازنػػة العامػػة ا
، معربػػًا عػػف أممػػو فػػي أف تتفػػؽ األحػػزاب فػػي مػػا بينيػػا عمػػى الموعػػد الجديػػد ليكػػوف فػػي «معقولػػة»التػػي يريػػدىا 

 أواخر كانوف الثاني )يناير( أو مطمع شباط )فبراير( المقبؿ.
فيمػػػا يشػػػيد »وقػػػاؿ نتانيػػػاىو فػػػي بيػػػاف مقتضػػػب إف حكومتػػػو نجحػػػت فػػػي تعزيػػػز األمػػػف لممػػػواطف اإلسػػػرائيمي 

االقتصػػادية  -ة كبيػػرة، ونجحػػت فػػي تعزيػػز االقتصػػاد، وعمينػػا مواصػػمة تبنػػي السياسػػة األمنيػػة محيطنػػا خضػػ
لنواجو الخطر االيراني واإلرىاب والحفػاظ عمػى اتفاقػات السػالـ وضػماف مصػالحنا فػي كػؿ مفاوضػات سػممية 

ي االئتالؼ ال يمكف تحقيقيا ف« موازنة معقولة»وأضاؼ أف تحقيؽ ذلؾ يتطمب «. وضماف النمو االقتصادي
وناشػػد اإلسػػرائيمييف «. وعميػػو فػػإف مصػػمحة الدولػػة تتطمػػب انتخابػػات جديػػدة وسػػريعة قػػدر اإلمكػػاف»الحػػالي، 

 تجديد الثقة بو.
ليػبمغيـ قػراره، ثػـ أجػرى اتصػااًل لمغػرض ذاتػو « ليكػود»وقبؿ المػؤتمر الصػحافي، التقػى نتانيػاىو وزراء حزبػو 

راره الػػذىاب النتخابػػات مبكػػرة، فػػي محاولػػة لالتفػػاؽ عمػػى موعػػد مػػع رؤسػػاء األحػػزاب المختمفػػة أبمغيػػـ فيػػو قػػ
لالنتخابػػات المقبمػػة، طالبػػًا أف تكػػوف فػػي أقػػرب وقػػت ممكػػف. وكػػاف اجػػرى جولػػة اجتماعػػات مػػع شػػركائو فػػي 
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االئتالؼ الحكومي تناولت مشروع الموازنػة التػي أرادىػا أف تكػوف تقشػفية، بينمػا رأى شػركاء لػو فػي االئػتالؼ 
يدًا بالشرائح الضعيفة اقتصاديًا واجتماعيًا. ومف المفترض أف تصوت الكنيسػت مػع بػدء دورتػو أنيا تمس تحد

 الشتوية االثنيف المقبؿ عمى حؿ نفسيا استعدادًا النتخابات جديدة.
قػررت بأنػو مػف أجػؿ » ، أف نتنيػاىو قػاؿ)أ ؼ ب، رويترز(، عف وكالتي 01/01/3103إلسفير، وأضافت  

، معتبرًا «عمينا تنظيـ االنتخابات اآلف في أسرع وقت ممكف، في غضوف ثالثة أشيرمصمحة دولة إسرائيؿ، 
 «.االنتخابات المبكرة توفر عمى إسرائيؿ الوقوع في مشكمة اقتصادية عمى غرار ما حصؿ في أوروبا»أف 

إلػى أنػو مػف  فػي االئػتالؼ، مشػيراً « مع رؤساء األحزاب المختمفة»وشرح نتنياىو بأنو اتخذ قراره بعد التشاور 
 قبؿ نياية السنة. 1102لمعاـ « ميزانية مسؤولة»المستحيؿ إقرار 

لػػػف أسػػػمح بػػػأف ينيػػػار »، مؤكػػػدًا «أطمػػػب مػػػف الشػػػعب واليػػػة جديػػػدة لمواصػػػمة قيػػػادة دولػػػة إسػػػرائيؿ»وأضػػػاؼ 
 «.االقتصاد اإلسرائيمي

 
 "إسرإئيلا"حالة عدم إالستقرإر ب يرئيسة حزب إلعمل: إنتخابات مبكرة ستنه 07

أكػدت رئيسػة حػزب العمػؿ اإلسػرائيمى شػػيمى يحيمػوفيتش اليػوـ، أف إجػراء انتخابػات مبكػرة مػػف : )أ ش أ(غػزة 
 شأنو إنياء حالة عدـ االستقرار واالضطراب التى تمر بيا البالد.

لكػػػف يحيمػػػوفيتش، قالػػػت فػػػى إطػػػار تعميقيػػػا عمػػػى األنبػػػاء التػػػى تػػػرددت حػػػوؿ عػػػـز رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمى 
ىو اإلعالف فى وقت الحؽ الميمة عف موعد إجراء االنتخابػات البرلمانيػة المبكػرة، إف المػواطنيف بنياميف نتانيا

اإلسرائيمييف يجػب أف يعممػوا أف نتنيػاىو يسػعى إلجػراء االنتخابػات بيػدؼ تمريػر ميزانيػة مػف شػأنيا األضػرار 
 بحياة معظـ الشعب اإلسرائيمى باستثناء األثرياء منيـ.

 9/01/3103، إليوم إلسابع، مصر
 

 نتخابات إإلسرإئيمية يبشر بنهاية نتنياهونائب بحزب كاديما: تبكير إإل  08
أعرب النائػب مػف كتمػة حػزب كاديمػا اإلسػرائيمى يوئيػؿ حسػوف عػف اعتقػاده بػأف إعػالف رئػيس : غزة )أ ش أ(

 الوزراء بنياميف نتنياىو تبكير االنتخابات يبشر بنياية حكمو.
ميػػرتس زىافػػا جػػالؤوف" اإلسػػرائيمى، إنػػو "حػػاف الوقػػت لقيػػاـ حكومػػة يسػػارية"، مػػف جانبيػػا، قالػػت رئيسػػة حػػزب "

 مؤكدة استعداد حزبيا إلجراء انتخابات بيدؼ استبداؿ حكومة اليميف وليس لالنضماـ إلييا.
ونقػػؿ راديػػو )صػػوت إسػػرائيؿ( مسػػاء اليػػـو الثالثػػاء عػػف النائبػػة جػػالؤوف قوليػػا، إف رئػػيس الػػوزراء يقػػـو بتبكيػػر 

نتخابات ليتيرب مف تقديـ فاتورة الحساب إلػى الجميػور عػف إخضػاع كػؿ مػوارد الدولػة لممسػتوطنيف موعد اال
 والييود المتزمتيف وأصحاب الماؿ، وذلؾ عمى شكؿ ميزانية عامة تقشفية.

مػػػف جانبػػػػو، قػػػاؿ رئػػػػيس لجنػػػػة االقتصػػػاد البرلمانيػػػػة النائػػػب الميكػػػػودى كرميػػػػؿ شػػػاما ىكػػػػوىيف، إف األوضػػػػاع 
 إسرائيؿ ال تسمح بإجراء معركة انتخابية طويمة ومكمفة. االقتصادية فى

وأضػػػاؼ أنػػػو يجػػػب إجػػػراء االنتخابػػػات قريبػػػا إلفسػػػاح المجػػػاؿ أمػػػاـ بمػػػورة ميزانيػػػة عامػػػة جديػػػدة مػػػف منطمػػػؽ 
 المسئولية.

 9/01/3103، إليوم إلسابع، مصر
 

 تجري مناورإت بصحرإء إلنقب شممت محاكاة لحرب مع سوريا وحزب إهلل "إسرإئيل" 09
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أجػػرت إسػػرائيؿ منػػاورات واسػػعة النطػػاؽ فػػي صػػحراء النقػػب شػػماؿ إيػػالت فػػي شػػكؿ محاكػػاة انػػدالع حػػرب مػػع 
 سوريا وحزب اهلل.

وركزت المناورات عمى مدى جاىزية الجيش اإلسرائيمي لمواجية محتممة عمى أكثر مف جبية في حاؿ اتخػاذ 
 ار نظاـ الحكـ في سوريا.قرار بشف ىجـو عمى المنشآت النووية اإليرانية او في حاؿ انيي

ووصػػفت متحدثػػة عسػػكرية إسػػرائيمية المنػػاورات بالروتينيػػة، وقالػػت اإلذاعػػة اإلسػػرائيمية إف التػػدريبات تحػػاكي 
  اندالع أعماؿ قتالية مفاجئة في الجوالف تتطمب انتشارا سريعا لمقوات.

 9/01/3103، إلجزيرة نت، إلدوحة
 

 ئرة من دون طيار عاموس جمعاد: فشمت مهمة من أرسموإ إلطا 31
حذر اسرائيميوف مف خطر تكرار اختراؽ طائرات مف : اماؿ شحادة -« الحياة اإللكترونية» -القدس المحتمة 

دوف طيػػار اجػػواء الدولػػة العبريػػة، كػػرد عمػػى تحميػػؽ الطػػائرات االسػػرائيمية فػػي االجػػواء المبنانيػػة، فيمػػا اعتبػػر 
عاموس جمعاد، اف الطػائرة التػي اخترقػت االجػواء االسػرائيمية رئيس الطاقـ السياسي االمني في وزارة الدفاع، 

 السبت الماضي لـ تحقؽ اىدافيا، مشيرًا الى اف التحقيقات لـ تتوصؿ بعد الى معرفة ىوية مطمقييا.
وتابع اف ىدفيـ كاف جمع معمومات استخباراتية مف مناطؽ حساسػة اضػافة الػى المػس بالمفاعػؿ النػووي فػي 

ف اية اختراقات جوية، وأف الطائرة "لـ تحقؽ اليدفيف بعد اف تـ رصدىا مف مسافة بعيدة ديمونة، المحصنة م
 واسقطت قبؿ اقترابيا مف ديمونة".

الى ذلؾ وصػؿ وزيػر الػدفاع االسػرائيمي، اييػود بػاراؾ، صػباح اليػوـ، الػى القاعػدة العسػكرية لسػالح الجػو فػي 
باط والمسػػؤوليف فػػي كيفيػػة التعامػػؿ مػػع التيديػػػدات الشػػماؿ لميبحػػث ، بعيػػدا عػػف عدسػػات الكػػاميرا، مػػع الضػػ

 المتزايدة بعد حادث اإلختراؽ.
ورأى وزير الدفاع السابؽ، عمير بيرتس، اف الحادث يشكؿ انذارًا ألجيػزة األمػف االسػرائيمية، كػي تكػوف عمػى 

لجػو زود قػدرات استعداد تاـ ألخطر السيناريوات المتوقعػة مػف اختػراؽ االجػواء االسػرائيمية. وذكػر أف سػالح ا
دفاعيػػػة لمواجيػػػػة مثػػػؿ ىػػػػذه الطػػػػائرات، ولػػػو كانػػػػت تحمػػػؿ متفجػػػػرات وتسػػػػتيدفت منػػػاطؽ سػػػػكنية أو منشػػػػآت 

 حساسة".
 01/01/3103، إلحياة، لندن

 
 
 

 وزير إلمالية إإلسرإئيمي حاول إإليقاع بين نتنياهو وبارإك إلجريدة إلكويتية:  30
أعضػػػاء حكومػػػة رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف احتمّػػػت التسػػػريبات والخالفػػػات الشخصػػػية بػػػيف : القػػػدس

نتنياىو، واجية األحداث السياسػية فػي إسػرائيؿ فػي اآلونػة األخيػرة. وأخػذ الخػالؼ بػيف نتنيػاىو ووزيػر دفاعػو 
إييػػود بػػاراؾ بشػػأف العالقػػة مػػع الواليػػات المتحػػدة، أبعػػادًا واسػػعة، إذ اتإيػػـ بػػاراؾ بمحاولػػة إظيػػار نتنيػػاىو لػػدى 

، وأنػػػو يسػػػعى إلػػػى تبيػػػيض صػػػورتو، األمػػػر الػػػذي أثػػػار حفيظػػػة رئػػػيس ”المتطػػػرؼ“ميركيػػػة بمظيػػػر اإلدارة األ
الحكومة ودفعو إلى توبيط وزيره. إال أنو بعد اجتماعيما قبػؿ أيػاـ، تبػّيف لنتنيػاىو أف مػف يحػاوؿ اإليقػاع بينػو 

مة أمامو وأماـ وزراء وبيف باراؾ ىو وزير المالية يوفاؿ شطاينتس، الذي سرب لمصحافة تساؤؿ رئيس الحكو 
 ، حوؿ خطوات وزير الدفاع األخيرة في الواليات المتحدة. ”ليكود“مف حزبو 
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بػأف شػطاينتس متػورط فػي قصػة تسػريب معمومػات قبػؿ عػدة أسػابيع مػف داخػؿ ” الجريػدة”وأفاد مصدر رفيػع لػػ
إلغػاء جمسػة اسػتكماؿ وفػي حينػو، أوعػز نتنيػاىو ب”. الخطػر اإليرانػي“المجمس الوزاري األمني المصػّغر حػوؿ 

بحث الممؼ اإليراني. ومف خالؿ تحقيقات جياز األمػف العػاـ الػداخمي فػي إسػرائيؿ )الشػاباؾ(، بػدأت تتضػح 
 صورة تورط شطاينتس الذي أراد مف خالؿ تسريبات لبعض الصحافييف، اتياـ باراؾ بالتسريب.

جػػدير بالػػذكر أف وزيػػر الماليػػة عمػػى ولكػػف مراقبػػة اليواتػػؼ كشػػفت المعبػػة، عمػػى حػػد قػػوؿ المصػػدر نفسػػو. وال 
خػػالؼ مػػع وزيػػر الػػدفاع عمػػى خمفيػػة الموازنػػة العامػػة، ورفػػض بػػاراؾ التقميصػػات ووقػػوؼ نتنيػػاىو إلػػى جانػػب 
األخير. ويبدو أف التقارب والتفاىـ بيف نتنياىو وبػاراؾ قػد مػّس بعالقػة شػطاينتس مػع رئػيس الحكومػة. وكػاف 

اىو سػػػارة لمصػػػمحتو، إال أف ذلػػػؾ لػػػـ يػػػنجح، حسػػػب المصػػػدر. وقػػػد وزيػػػر الماليػػػة حػػػاوؿ أف يجّنػػػد زوجػػػة نتنيػػػ
رفضت الزوجة أكثر مف مرة لقػاء شػطاينتس والتوسػط لػو لػدى زوجيػا. ولفػت المصػدر إلػى أف نتنيػاىو طمػب 
التكتـ عمى أمر التحقيقات ونتائجيا إلى حػيف التحػدث مػع وزيػر الماليػة، مػع العمػـ أف إجػراء انتخابػات مبكػرة 

واتيامػػو بالمشػػاكؿ واألزمػػات الماليػػة لمدولػػة، ” ليكػػود“حييػػد األخيػػر مػػف مواقػػع القػػوة فػػي حػػزب قػػد يػػؤدي إلػػى ت
 باإلضافة إلى تسريب المعمومات األمنية الحساسة.

 01/01/3103، إلجريدة، إلكويت

 
 باحتمال شن ضربات موضعية في إيرإن "إسرإئيلا"تمميحات أمريكية ل 22

عػالـ إسػرائيمية أمػس الثالثػاء، إف إسػرائيؿ تمقػت فػي األيػاـ األخيػرة قالػت وسػائؿ إ: برىػـو جرايسػي -الناصرة 
رسػػػائؿ أميركيػػػة عبػػػر مػػػوظفيف يتجولػػػوف فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط، مفادىػػػا أف اإلدارة األميركيػػػة، تفكػػػر فػػػي شػػػف 
ضربات موضعية عمى مواقػع نوويػة إيرانيػة، حتػى قبػؿ االنتخابػات الرئاسػية التػي سػتجرى بعػد أقػؿ مػف شػير 

 المتحدة. في الواليات
ونقمػػت صػػحيفة "يػػديعوت أحرنػػوت" فػػي موقعيػػا عمػػى االنترنػػت، عػػف "شخصػػية أميركيػػة" قولػػو، "إف األمػػر قػػد 
يحدث في كؿ لحظة، وحسب الصػحيفة، فػإف اليػدؼ مػف كشػؼ رسػائؿ كيػذه، ىػو توجيػو رسػائؿ الػى إيػراف، 

 بأنو ال يمكف االستمرار في المماطمة.
سػػرائيمية أمػػس إف أجيػػزة المخػػابرات اإلسػػرائيمية اقتنعػػت فػػي األيػػاـ الػػى ذلػػؾ، فقػػد قالػػت صػػحيفة "ىػػآرتس" اإل

األخيرة بمضموف تقرير الوكالة الدولية لمطاقػة النوويػة، وبموجبػو، فػإف إيػراف خصصػت يورانيػـو مخصػبا إلػى 
 82في المائة، كػاف يمكنػو أف يسػتخدـ فػي المسػتقبؿ إلنتػاج قنبمػة )بعػد أف يخصػب الػى مسػتوى  11مستوى 
إنتاج قضباف وقود لمفاعػؿ البحػث العممػي فػي طيػراف، والػذي يمكػف فيػو إنتػاج  –ئة( الى ىدؼ آخر في الما

ايزوتوبات لمعالجة السرطاف. مػف المحظػة التػي ُخصػص فيػو اليورانيػوـ لميػدؼ العممػي، مػف الصػعب إعادتػو 
 الى االستخداـ في قناة إنتاج القنبمة.

كغػػـ مػػف اليورانيػػـو المخصػػب  141حتػػى  111راف إلػػى نحػػو بتقػػدير خبػػراء أكػػاديمييف فػػي الغػػرب، تحتػػاج إيػػ
 في المائة كي تنتج في المستقبؿ قنبمة نووية واحدة.  11عمى مستوى 

كغـ، لكانت اليـو قريبة جػدا  081وحسب التقديرات اإلسرائيمية، فإنو لو كاف بقيت لدى إيراف الكمية االكبر، 
فػػي المائػػة مػػف التقػػدـ نحػػو  81شػػوط  –ائيمي فػي خطابػػو مػف الخػػط األحمػػر الػػذي رسػػمو رئػػيس الػػوزراء اإلسػػر 

قدرة انتػاج قنبمػة نوويػة واحػدة. فػي مثػؿ ىػذه الحالػة، كانػت القيػادة اإلسػرائيمية، فػي نظرىػا، سػتكوف قريبػة مػف 
قػػػرار العمػػػؿ. وذلػػػؾ ألف إيػػػراف كانػػػت سػػػتقترب مػػػف اليػػػامش األمنػػػي الػػػذي تحتاجػػػو أسػػػرة االسػػػتخبارات فػػػي 

 ف سيتعاظـ التخوؼ مف اقتحاـ ايراني مفاجئ إلى حافة إنتاج القنبمة.تقديراتيا، وعندىا كا
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 01/01/3103، إلغد، عم ان
 

 تستورد إلرخام إإليرإني عبر تجار أترإك "إسرإئيل"يديعوت أحرونوت:  32
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددىا الصادر اليوـ الثالثػاء، أنػو: "فػي الوقػت الػذي  : القدس المحتمة

يو الغرب إيػراف بالعقوبػات التػي يفرضػيا عمييػا، فػإنيـ يواصػموف فػي إسػرائيؿ إبػراـ الصػفقات التجاريػة يخنؽ ق
 مع الجميورية اإلسالمية، عمى األقؿ في مجاؿ استيراد الرخاـ".

ومضت الصحيفة تقوؿ إف الرخاـ اإليراني مشيور عالميا بجودتو العالية، وأنو "يتضح اآلف أنػو ال توجػد أيػة 
أف تعثر في إسرائيؿ أيضا، عمى الرخػاـ اإليرانػي فػي عشػرات الحوانيػت وشػبكات التسػويؽ المختمفػة. مشكمة ب

فقد عرضوا لنا في شبكة تسويؽ في تؿ أبيب أحجاـ كبيرة مف الرخػاـ المسػتعمؿ فػي تبمػيط البيػوت والمبػاني، 
 بضاعة عندىـ".كما سارع عدد مف مزودي مواد البناء الذيف اتصمنا بيـ لتبشيرنا بتوفر نفس ال

وقاؿ مراسؿ الصحيفة، إف أحدا مف التجار اإلسرائيمييف لـ يحاوؿ إخفاء مصدر الرخاـ، بؿ عمى العكس مف 
ذلؾ قالوا إنيـ يممكوف في مخازنيـ حاويات كاممة مميئة بالرخاـ والبالط اإليراني بالكميات التي ترغبوف بيا، 

 صحيفة.وفقا لما قالو تاجر إسرائيمي مف "بني براؾ" لم
ونقمػػت الصػػحيفة عػػف التجػػار اإلسػػرائيمييف قػػوليـ إف وصػػوؿ ىػػذه البضػػائع إلػػى إسػػرائيؿ يتسػػنى بفضػػؿ نقطػػة 
)محطة( نقؿ تنشط بتمرير البضػائع مػف إيػراف إلسػرائيؿ وىػي تركيػا. فقػد أسػس اإليرانيػوف شػراكات عمػؿ مػع 

ئيمي، ويقومػػوف بإرسػػاؿ كتػػؿ الرخػػاـ مصػػانع فػػي تركيػػا بغيػػة االلتفػػاؼ عمػػى المقاطعػػة الدوليػػة والقػػانوف اإلسػػرا
بشكميا األولي قبؿ قصيا ومسحيا مػف مػرابض وكسػارات الرخػاـ فػي إيػراف إلػى تركيػا. ويقػـو الجانػب التركػي 

 بدوره بقص الرخاـ ومسحو وصقمو بييئتو النيائية  ليباع في نياية المطاؼ إلسرائيؿ.
ؼ لمصػحيفة، إف أحػدا ال يتعامػؿ مػع اإليػرانييف وقاؿ رئيس اتحاد متعيػدي الترميمػات فػي إسػرائيؿ عيػراف سػي

بشػػكؿ مباشػػر، ويقػػـو األتػػراؾ بوضػػع ممصػػؽ يشػػير إلػػى أف الرخػػاـ تركػػي األصػػؿ، لكػػف الجميػػع يعممػػوف أف 
 مصدره مف إيراف.

 
 
 

وفػي ىػذا السػياؽ لفتػت الصػػحيفة إلػى أف القػانوف اإلسػرائيمي يحظػر شػػراء واسػتيراد البضػائع مػف إيػراف بشػػكؿ 
ال ينص صػراحة عمػى منػع اسػتيراد وشػراء بضػائع إيرانيػة عبػر طػرؼ ثالػث، وبالتػالي لػيس مػف  مباشر، لكنو

 السيؿ معاقبة ىؤالء التجار.
 9/01/3103، وكالة سما إإلخبارية

 
 صوإريخ من غزة في "نتيفوت" و"سديروت"  أربعةسقوط  34

و"نتيفػػوت" بالنقػػب  صػػواريط، أطمقػػت مػػف قطػػاع غػػزة وسػػقطت فػػي "سػػديروت" 3ذكػػرت مصػػادر إسػػرائيمية أف 
اجمػػالي عػػػدد الصػػواريط التػػػي سػػقطت فػػػي منػػاطؽ وتجمعػػػات  5الغربػػي مسػػاء اليػػػـو الثالثػػاء، مػػػا يرفػػع إلػػػى 

 اسرائيمية اليوـ الثالثاء.



 
 

 

 

 

           04ص                                    3646إلعدد:                01/01/3103 ألربعاءإ إلتاريخ:

وذكػػر الموقػػع االلكترونػػي لصػػحيفة معػػاريؼ، أف صػػاروخي جػػراد أطمقػػا مػػف قطػػاع غػػزة سػػقطا فػػي مسػػتوطنة 
ثانيػة أف احػػد الصػواريط أصػػاب فنػاء منػػزؿ، ممػا تسػػبب بأضػرار بالمكػػاف "نتيفػوت" فيمػا قالػػت القنػاة العبريػػة ال

 دوف وقوع إصابات.
 9/01/3103، فمسطين أون الين

 
 تقتل إلعرب فقط جينية" قنبمة"إسرإئيمي إلنتاج  - مشروع بريطاني 35

اج قنبمػة كشفت تقارير نشرتيا قناة "برس تي في" اإلخبارية عف مشروع إسرائيمي بريطػاني مشػترؾ إلنتػ :لندف
 جينية "عرقية" لقتؿ العرب دوف غيرىـ.

وقاؿ التقرير بأف مشروعا عمميا إسرائيميا بريطاني شديد السرية لتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ قػد قػاـ بنػاء عمػى أبحػاث 
طبية إسرائيمية استطاعت أف تميز جينػا معينػا يوجػد فػي العػرب دوف غيػرىـ، ويػتـ العمػؿ عمػى ىػذا المشػروع 

بيولوجية في "نيس تزيونا" الذي يعتبر المركز الرئيس لألبحاث المتعمقة بترسػانة إسػرائيؿ في معيد األبحاث ال
 السرية مف األسمحة الكيماوية والجرثومية.

 ،وقالػػت القنػػاة أف ىػػذا القنبمػػة يمكػػف أف تشػػر فيروسػػات فػػي المػػاء أو اليػػواء لتصػػؿ إلػػى أكبػػر عػػدد مػػف البشػػر
دوف أف تػؤثر عمػى غيػر العػرب  ،ويمكف أف تتسبب فػي قػتميـحيث ستؤثر فقط في العرب حيف التعرض ليا 

 ميما تعرضوا ليا.
وأشػػارت القنػػاة نقػػال عػػف مصػػادر سػػرية عػػف العثػػور عمػػى فيروسػػات ىػػذه القنبمػػة فػػي قطػػر فػػي إطػػار سػػعي 

دوف أف تشػػير  ،بريطانيػا و"إسػرائيؿ" لتجربػة فعاليػة ىػذه القنبمػة والفيروسػػات الجينيػة ضػد العػرب بشػكؿ عممػي
 ألضرار التي أحدثتيا.إلى ا

مػػف جانبػػو قػػاؿ ريتشاردسػػف، النائػػب المسػػاعد لػػوزير الػػدفاع األمريكػػي لشػػؤوف البػػرامج البيولوجيػػة والكيماويػػة 
العسػػكرية خػػالؿ فتػػرة رئاسػػة الرئيسػػيف األمػػريكييف رونالػػد ريجػػاف وجػػورج بػػوشإ بأنػػو ال شػػؾ لديػػو أف إسػػرائيؿ 

فتػرة طويمػة، مضػيفا فػي تصػريح أنػو مػف النػادر أف يصػدر  عممت عمى إنتاج أسػمحة كيماويػة وبيولوجيػة منػذ
 عف مسؤوؿ أمريكي "ال أعتقد أنو يمكنؾ أف تجد معمومات حوؿ ىذا الموضوع ".

 9/01/3103، وكالة سما إإلخبارية 
 
 
 

 عاممون في إلفندق: قتل إلعامل إلفمسطيني جاء عم  خمفية معادإة إلعرب 36
ات جديػػدة تتعمػػؽ بجريمػػة مقتػػؿ العامػػؿ الفمسػػطيني، يػػـو الجمعػػة تكشػػفت معمومػػ: برىػػـو جرايسػػي -الناصػػرة 

الماضػػػي، فػػػي أحػػػد فنػػػادؽ مدينػػػة ايػػػالت الواقعػػػة عمػػػى خمػػػيج العقبػػػة، فبعػػػد أف سػػػارعت الشػػػرطة االسػػػرائيمية 
لالدعاء بأف خمفية القتؿ التي تمت عمى يد أميركي ييودي ىي جنائية، فقد أكد عامموف في الفندؽ لوكػاالت 

، إنيـ يعتقدوف أف الخمفية تتعمؽ بأفكار القاتؿ، الذي كػاف يكثػر فػي الحػديث ضػد العػرب وأيضػا أنباء عالمية
 ضد النازية.

 01/01/3103، إلغد، عم ان

 
بنيه وحفيديه في منزلهم  مسمحونو سبعة د اإستشهسوريا:  27  يعدمون فمسطينيا وإ 
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تـ  ،مف عائمة واحدة 5بينيـ في مناطؽ مختمفة مف سوريا،  ،فمسطينييف، الثالثاء 7إستشيد  : دمشؽ
وقالت مصادر اف مسمحيف مف الجيش النظامي،  إعداميـ ميدانيًا بالرصاص في منطقة قدسيا بريؼ دمشؽ.

إقتحموا منزؿ آؿ أبو غزالة في حي قدسيا بريؼ دمشؽ، وأعدموا داخؿ المنزؿ، األب واثنيف مف أبنائو، 
 وحفيديو الوحيديف.

ف سكاف مخيـ العائديف الفمسطيني بحماة، برصاص مسمحيف، عمى طريؽ واستشيد الشاب محمد التوبة م
وأفادت المصادر اف الشاب  حمص، فيما إقتحمت القوات النظامية المخيـ وسط إطالؽ نار كثيؼ.-دمشؽ 

الفمسطيني، إسماعيؿ عطية الصالح، وىو مف سكاف منطقة مخيـ السيدة زينب، استشيد ايضًا، جراء قصؼ 
 لمخيـ خالؿ الساعات الماضية.عنيؼ تعرض لو ا

وفي ذات  واوضحت اف المخيـ )السيدة زينب( شيد حاالت نزوح واسعة باتجاه مناطؽ مجاورة أكثر أمنًا.
السياؽ، تعرض مخيـ جرمانا ومحيطو، ومنطقة المشروع في مخيـ الحسينية، ومناطؽ القدـ، والحجر 

ة اليوـ الثالثاء ما اسفر عف وقوع العديد مف األسود المجاورتيف لمخيـ اليرموؾ، لعمميات قصؼ عنيف
 اإلصابات، وأدى النقطاع الكيرباء لساعات طويمة عف ىذه المناطؽ.

 10/10/2012، وكالة إلصحافة إلفمسطينية )صفا(
 
 الضفة بفمسطينيين  10وقوإت إالحتالل تعتقل  ..إألقص  مجددإً  إلمسجدمستوطنون يدنسون  28

دنست عصابات المستوطنيف الييود أمس حرمة المسجد األقصي : حسيفعبدالرحيـ  - عالء المشيراوي
 فمسطينييف في الضفة الغربية. 10المبارؾ مجددًا، فيما اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 

مستوطنًا المسجد األقصى المبارؾ في القدس الشرقية ودنسوا باحاتو ومرافقو تحت  80واقتحـ أكثر مف 
إلسرائيمية اعتقمت شابًا مف مدينة أـ الفحـ شماؿ فمسطيف المحتمة تصدى ليـ حراسة قوة مف الشرطة ا

 ”.اهلل أكبر“بيتافات 
المقدسي إف قوات االحتالؿ داىمت حي الصوانة وحي باب الحديد والبمدة ” مركز معمومات وادي حموة“وقاؿ 

عامًا( عبد أبو صبيح ونزير  15الديمة في القدس الشرقية واعتقمت الفتياف والشباف رائد رأفت العموري )
( ورأفت أبو ترؾ ) 20عامًا( وأنس اإلماـ ) 17جواد العموري ) ًً  عامًا(. 28عامًا

وذكرت مصادر أمنية فمسطينية أف قوات االحتالؿ اعتقمت نورا الجعبري، زوجة األسير محمد عطية أبو 
اقتحمت مخيـ بالطة لالجئيف  وردة المحكوـ عميو بالسجف المؤبد بعد اقتحاـ منزليا في الخميؿ. كما

عامًا(، وسناف عنتر أبو  24الفمسطينييف شرؽ نابمس، حيث اعتقمت الشباف عبد الرحمف شاىر برىـ )
عامًا(، وسامح األسمر. وذكرت اإلذاعة اإلسرائيمية أف المعتقميف األربعة مشتبو في ضموعيـ  32عايش )

 ”.اعتداءات عمى أىداؼ إسرائيمية“في 
 10/10/2012وظبي، إالتحاد، إب

 
 إالحتالل يقرر هدم قرية أم إلحيرإن إلفمسطينية في إلنقب وطرد سكانها 29

قرر مجمس البناء اإلسرائيمي طرد سكاف  قرية أـ الحيراف الفمسطينية في النقب، الواقعة في : الضفة الغربية
يود، في حيف تسود حالة ؛ بيدؼ إقامة مستوطنة لممتزمتيف الي48جنوب األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
 مف الغضب والقمؽ أوساط السكاف قرية.
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وكاف المجمس القطري لمتخطيط والبناء اإلسرائيمي رفض االستئناؼ الذي قدمتو مؤسسات حقوقية باسـ 
أىالي قرية أـ الحيراف )البالغ عدد سكانيا نحو ألؼ نسمة( ضد قرار المجنة الموائية لمتخطيط والبناء في بئر 

الذي يصادؽ عمى الخارطة الييكمية إلقامة مستوطنة ييودية باسـ "حيراف" عمى أراضي القرية السبع، 
 العربية البدوية "أـ الحيراف"؛ ما سيؤدي إلى ىدـ جميع بيوت القرية وتيجير أىميا.

 10/10/2012، إلسبيل، عم ان
 
  و"إلطاب"في  "دولة إسرإئيل"جنين باسم  فيتسجيل أرض هآرتس:  30

أف السمطات اإلسرائيمية سجمت أرضًا فمسطينية في محافظة جنيف « ىآرتس»كشفت صحيفة : الناصرة
أرض »في مدينة بئر السبع عمى اسـ « الطابو»في مكاتب « أرض دولة»)شماؿ الضفة الغربية( تعتبر 

وتساءلت الصحيفة ىؿ يؤشر ىذا الكشؼ إلى احتماؿ أف ىناؾ أراضي فمسطينية أخرى تـ «. دولة إسرائيؿ
 ، أي تـ ضميا إلى السيادة اإلسرائيمية.«دولة إسرائيؿ»تسجيميا في الطابو عمى اسـ 

 10/10/2012، إلحياة، لندن
 
 إستقالليتها ومضيها في مشاريع نصرة إلمدينة إلمقدسة تؤكد "إلقدس إلدولية"مؤسسة  31

والقاضي بإدراجيا عمى اعتبرت "مؤسسة القدس الدولية" القرار األمريكي الصادر بحقيا، : السبيؿ –القدس 
ما تسمى بػ"الئحة اإلرىاب" وتجميد أصوليا المالية؛ بزعـ عالقتيا بحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" ما ىو 

 .-وفؽ تعبيرىا-إال "قرار سياسي جائر، يأتي انصياعًا لإلمالءات اإلسرائيمية" 
الرابع مف الشير الجاري: "إف مؤسسة وقالت المؤسسة في أوؿ تعقيب ليا عمى القرار األمريكي الصادر في 

القدس الدولية ىي مؤسسة مدنية مستقمة، ال تتبع دولة أو حزبًا أو حركة أو أي جية، وىي عضو مراقب 
 في المجمس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدوؿ العربية.

مزاعـ عالقة المؤسسة  ورأت أف القرار األمريكي "قرار سياسي بحت، وال يستند إلى أي أدلة، أو حقائؽ تثبت
، 2009بحركة حماس، وىو انصياع لإلمالءات اإلسرائيمية، وامتداد لقرار سمطات االحتالؿ الصادر عاـ 

 والقاضي بحظر عمؿ المؤسسة".
في بياف صحفي أمس الثالثاء أنيا تعكؼ حاليًا عمى  -ومقرىا بيروت-وأّكدت "مؤسسة القدس الدولية" 

تاحة؛ لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة األمريكية التي أصدرت القرار دراسة الفرص القانونية الم
 .المذكور، مشيرًة إلى أنيا تممؾ اإلثباتات كافة التي تؤكد عدـ صحة المزاعـ األمريكية وكيديتيا

 10/10/2012، إلسبيل، عم ان
 
 في إلضفة وغزةن : توإصل إنتهاكات حقوق إالنسا"ديوإن إلمظالم"إلهيئة إلفمسطينية إلمستقمة  32

تواصؿ انتياكات حقوؽ االنساف « ديواف المظالـ»انتقدت الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوؽ االنساف : راـ اهلل
 في شطري االراضي الفمسطينية، الضفة الغربية وقطاع غزة، مثؿ االعتقاؿ السياسي والتعذيب وغيرىما.

وى تتعمؽ بالتعذيب وسوء المعاممة خالؿ الفترة التي شك 19وقالت الييئة في تقريرىا الشيري إنيا تمقت 
شكوى في غزة. وانتقدت حممة االعتقاالت األخيرة في  12شكاوى في الضفة، و 7يغطييا التقرير، منيا 

، وقالت إنيا سجمت انتياكات لمحؽ في إجراءات «حماس»الضفة التي طاولت العشرات مف أنصار حركة 
ؿ التعسفي واالعتقاؿ عمى خمفية سياسية. وذكرت انيا تمقت الشير الماضي قانونية عادلة، ويشمؿ االعتقا



 
 

 

 

 

           07ص                                    3646إلعدد:                01/01/3103 ألربعاءإ إلتاريخ:

كوف توقيؼ المشتكيف كاف إما ألسباب سياسية »شكوى في الضفة تناولت عدـ صحة إجراءات التوقيؼ  15
 «.أو توقيفًا تعسفياً 

صحة  شكوى يدعي المواطنوف مف خالليا عدـ 19وفي قطاع غزة، تمقت الييئة خالؿ الشير نفسو 
 إجراءات التوقيؼ، واالعتقاؿ عمى خمفية سياسية.
إف حممة االعتقاالت »في الضفة، قالت الييئة: « حماس»وعف االعتقاالت األخيرة في صفوؼ أنصار 

األخيرة تشكؿ مسًا بحقوؽ المواطف، واعتداًء عمى حرياتو التي كفميا القانوف األساسي الفمسطيني وقانوف 
عرض جميع المحتجزيف عمى الجيات القضائية التي قامت بتمديد »أضافت: و «. اإلجراءات الجزائية

بالنسبة الى عمميات التعذيب وسوء المعاممة، »وتابعت: «. يومًا مف أجؿ استكماؿ التحقيؽ 15توقيفيـ لمدة 
لـ تسجؿ الييئة إال حالة واحدة فقط في مركز جنيد في مدينة نابمس، وىي الشبح جموسًا عمى الكرسي مع 

 «.تعصيب العينيف وتقييد اليديف إلى الخمؼ
 10/10/2012، إلحياة، لندن

 
 إلقديس جاورجيوس لمروم إألرثوذكس في إلقدس  عمل تخريبي جديد يستهدف كنيسة 33

رشؽ مجيولوف كنيسة في القدس بالحجارة والزجاجات والمقذوفات في عمؿ تخريبي : أ ؼ ب -القدس 
وصرحت الناطقة باسـ الشرطة اإلسرائيمية لوبا السمري  ة في إسرائيؿ.جديد يستيدؼ أماكف العبادة المسيحي

بأف اليجوـ عمى كنيسة القديس جاورجيوس لمروـ األرثوذكس قرب حي ميا شاريـ لمييود المتشدديف، لـ 
 يسفر عف إصابات.

 وأوضحت أف أضرارًا لحقت بباب مدخؿ الكنيسة، وأف الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث.
ا الحادث إثر عمميات انتياؾ استيدفت أديرة كاثوليكية في األسابيع األخيرة، وأثارت حركة ويأتي ىذ

 احتجاجات عامة مف المسؤوليف الدينييف والقادة اإلسرائيمييف والفمسطينييف.
 10/10/2012، إلحياة، لندن

 
 منع سفر عدد من حجاج إلضفة وإلقدس"إسرإئيل" ت 34

الؿ االسرائيمي خالؿ اليوميف الماضييف عددا مف حجاج الضفة الغربية منعت سمطات االحت: الضفة الغربية
 والقدس المحتمة مف السفر عبر معبر الكرامة؛ تحت حجج أمنية.

وقاؿ المواطف إبراىيـ اليذاليف مف خربة أـ الخير شرؽ يطا إف جياز المخابرات اإلسرائيمي أبمغو بضرورة 
 سفر ألسباب أمنية.العودة إلى قريتو؛ بسبب قرار منعو مف ال

 وأكد أف سمطات االحتالؿ أرجعت عدًدا آخر مف الحجاج مف منطقتي راـ اهلل والخميؿ تحت ذات الذريعة.
وفي السياؽ ذاتو، منعت سمطات االحتالؿ عدًدا آخر مف حجاج القدس مف التوجو إلى الديار الحجازية 

لقناة األولى، واشترطت عمييـ تسديد مستحقاتيـ ا« ضريبة التمفزيوف اإلسرائيمي»وأعادتيـ؛ بحجة عدـ سداد 
 لسمطة البث اإلسرائيمي قبؿ مغادرتيـ وتقدر بآالؼ الشواكؿ.

 10/10/2012، إلسبيل، عم ان
 
 ال يستخدمون إلبنوك في فمسطين إلموإطنين% من 80درإسة:  35



 
 

 

 

 

           08ص                                    3646إلعدد:                01/01/3103 ألربعاءإ إلتاريخ:

تدامة "إيساؼ" المموؿ نظمت سمطة النقد بالتعاوف مع برنامج توسيع نطاؽ الخدمات المالية المس :راـ اهلل
مف الوكالة األمريكية لمتنمية، اليـو الثالثاء، ورشة عمؿ لمناقشة زيادة فرص الوصوؿ إلى التمويؿ 

 اإلسالمي، وذلؾ في فندؽ الموفينمبؾ في راـ اهلل.
وقاؿ نائب مدير دائرة اإلدارة والتفتيش في سمطة النقد محمد مناصرة: "إف حجـ الطمب عمى قطاع البنوؾ 

% عمى البنوؾ 25إلسالمية بحاجة لمزيد مف التطوير، حيث أشارات الدراسات إلى أف حجـ الطمب يفوؽ ا
 %. 10في حيف العرض يقؿ عف 

وأشارت عبير عودة مديرة ىيئة رأس سوؽ الماؿ أف ىناؾ نقصًا لدى المواطنيف لمفيـو طبيعة عمؿ البنوؾ 
لمخروج بتوصيات لتطوير ىذا القطاع، الذي يتطمب اإلسالمية، مضيفة: "نحاوؿ أف نحمؿ الوضع القائـ 

 تغيير بعض القوانيف المتعمقة بالقطاع المصرفي اإلسالمي".
% مف المواطنيف ال يستخدموف البنوؾ سواء اإلسالمية أو 80وبينت عودة أف الدراسات الحالية أظيرت أف 

 ف إيجاد البدائؿ". التجارية لمعتقدات دينية في فمسطيف، مضيفة "ىذا يتطمب منا كمشرعي
وذكرت عودة أف ىناؾ بنكيف إسالمييف فقط يعمالف في فمسطيف، بحاجة إلى تطوير خدماتيما لتغطية 

 احتياجات طمب المواطنيف الذيف يتطمعوف لمحصوؿ عمى تمويؿ مف البنوؾ اإلسالمي.
 10/10/2012، وكالة سما إإلخبارية

 
  لنور" في غزةإلدعوة إلسمفية في إلضفة تنفي صمتها بحزب "إ 36

نفى الرئيس العاـ لممجمس العممي لمدعوة السمفية في األراضي الفمسطينية المحتمة الشيط ياسيف : راـ اهلل
األسطؿ، أف يكوف المجمس مشاركًا أو لو أي صمة بإنشاء "حزب النور" السمفي الجديد في قطاع غزة، 

 (.8/10والذي أعمف عف إقامتو أمس االثنيف )
 9/10/2012قدس برس، 

 
 قوإت إالحتالل تتوغل جنوب قطاع غزة وتجرف أرإٍض زرإعية 37

(، شرؽ مدينة رفح الواقعة في جنوب 10|10صباح اليوـ االربعاء ) غزة: توغمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي،
 قطاع غزة، وشرعت بعممية تجريؼ لألراضي ىناؾ.

ية ترافقيا جرافات عسكرية توغمت صباح اليـو وأفاد راصد ميداني لػ "قدس برس" أف عدة آليات حربية إسرائيم
شرؽ رفح، وشرعت بعممية تجريؼ في أراضي المواطنيف  االربعاء بالقرب مف معبر صوفا التجاري الواقع

 الزراعية في تمؾ المنطقة.
 وأضاؼ أنو صاحب عممية التوغؿ إطالؽ نار بكثافة، إال أنو لـ يبمغ عف وقوع إصابات في األرواح.

 10/10/2012قدس برس، 
 
 "قضايا وشخصيات يهودية" كتاب جديد لممؤرخ إلعرإقي جعفر حسن 38

صدر في العاصمة المبنانية بيروت عف "العارؼ لممطبوعات" كتاب جديد لمباحث والمؤرخ العراقي بغداد: 
 الدكتور جعفر ىادي حسف بعنواف "قضايا وشخصيات ييودية".

تخص قضايا ييودية، تسمط الضوء عمى موضوعات  يضـ الكتاب أربعة عشر فصال، منيا عشرة فصوؿ
يديـ" الذيف ليـ معتقداتيـ وتقاليدىـ ومدنيـ ومناطقيـ الخاصة بيـ، تتعمؽ بالييود عامة مثؿ الييود "الحر 



 
 

 

 

 

           09ص                                    3646إلعدد:                01/01/3103 ألربعاءإ إلتاريخ:

وكذلؾ الحركة النسوية الييودية التي أصبحت حركة مؤثرة في كؿ الجماعات الييودية، حتى أنيا أثرت عمى 
 الديانة الييودية وىي قضية لـ يتطرؽ ليا الباحثوف العرب، بينما ىي تشغؿ الييود عموما، وربما ألوؿ مرة
يكوف الحديث عنيا بيذا الشكؿ المفصؿ بالمغة العربية. وبعض ىذه القضايا تخص دولة االحتالؿ 
اإلسرائيمي مثؿ الصراع العمماني ػ الديني الذي يزداد حدة وشدة بمرور الزمف والذي يعتبره اإلسرائيميوف مف 

 إلى أسبابو وتجمياتو. أخطر المشاكؿ التي تيدد كيانيـ. وقد عرضو مؤلؼ الكتاب بشكؿ مفصؿ وتطرؽ 
 9/10/2012قدس برس، 

 
 إلفمسطينية هي قضية إلعرب وإلمسممين وإلعالم إلقضية": 2 "أنصاررئيس قافمة  29

رئػيس المجمػس التشػريعي خػالؿ اسػتقباؿ احمد العرمػوطي  2 أنصارقاؿ رئيس قافمة : محمد محيسف  -غزة 
جانػػػب الشػػػعب الفمسػػػطيني، والقضػػػية  إلػػػىمػػػا اف الشػػػعب االردنػػػي يقػػػؼ دائ لمقافمػػػة، الفمسػػػطيني احمػػػد بحػػػر

 الفمسطينية ليست قضية الفمسطينييف وحدىـ، بؿ ىي قضية العرب والمسمميف والعالـ.
ونبػػو العرمػػوطي الػػى ضػػرورة اعػػادة توحيػػد الشػػعب الفمسػػطيني ، مشػػيرا اف تطبيػػؽ الديمقراطيػػة ىػػي الطريقػػة 

المينػدس كفػاح  2ؾ، أكػد المنسػؽ العػاـ لقافمػة أنصػار إلػى ذلػ ىذا الشعب. إلىالوحيدة الكفيمة بإعادة المحمة 
 ف حضورنا ىنا الى المجمس التشريعي ىو إعالف باننا مع خيار الشعب الفمسطيني ورمز شرعيتو.أعمايرة 

01/01/3103، إلسبيل، عم ان  
 

 في غزة إألردني"إلميدإني " إلمستشف  فمسطينية بخدمات إشادة 41
ات رسػمية ونيابيػة وشػعبية فمسػطينية بالخػدمات التػي يقػدميا المستشػفى فعالي : أشادتمجاىد إيياب - عماف

 في قطاع غزة. األردنيالميداني 
ىنيػة،  إسػماعيؿالرسمية التي جاءت عمى لسػاف رئػيس الحكومػة الفمسػطينية المقالػة فػي القطػاع  اإلشادةفبعد 

كػاف مػف اولػى القوافػؿ  األردنيي المستشفى الميدان أفلرئيس المجمس التشريعي احمد بحر  األوؿقاؿ النائب 
 الطبية التي وصمت الى قطاع غزة لمتخفيؼ مف آالـ وجراح الشعب الفمسطيني في القطاع.

عمػػػػى الػػػػدور الكبيػػػػر الػػػػذي يقػػػػوـ بػػػػو  وأثنػػػػىامػػػػس المستشػػػػفى الميػػػػداني،  األردنيػػػػة 2 أنصػػػػاروزار وفػػػػد قافمػػػػة 
المستشػػػفى قػػػدـ خدماتػػػو  أفمػػػر حياصػػػات وقػػػاؿ قائػػػد المستشػػػفى الميػػػداني العقيػػػد ع المستشػػػفى فػػػي القطػػػاع.

( مواطنا في قطاع غزة وساىـ في التخفيؼ مف جراح وآالـ الشعب الفمسطيني في القطاع عمال 811771لػ)
 اهلل الثاني. بتوجييات الممؾ عبد

01/01/3103، إلدستور، عم ان  

 
 " تستضيف وفدإ تربويا من إلقدسإلقدس"نساء من أجل إألردن:  40

عيػػة نسػػاء مػػف أجػػؿ القػػدس حاليػػا وفػػدا تربويػػا مػػف مدينػػة القػػدس، لبحػػث مشػػروع توأمػػة تستضػػيؼ جم :عمػػاف
وييػػدؼ مشػػروع التوأمػػة إلػػى تعميػػؽ الصػػالت مػػا بػػيف المػػدارس فػػي القػػدس  المػػدارس مػػا بػػيف القػػدس وعمػػاف.

ف وعمػػاف عمػػى مسػػتوى اإلدارة والمعممػػيف والطمبػػة، وتػػوفير الػػدعـ بػػالتركيز عمػػى الجانػػب المعنػػوي والثقػػافي مػػ
 خالؿ تنمية التفاعؿ والعالقات بيف األشخاص وتعميؽ ارتباطيـ بالقدس وااللتزاـ بقضاياىا.
01/01/3103، إلغد، عم ان  
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 في قطاع غزة إلتهدئة لتثبيتلقاهرة ترع  إتصاالت إ 43
كشؼ مسؤوؿ مصري عف اتصاالت أجرتيا القيادة المصرية مع : والوكاالت ،البياف –األراضي المحتمة 

وقاؿ  ومنع انجرار الوضع إلى حرب عمى القطاع. ،صائؿ في قطاع غزة لتثبيت التيدئة المعمنةقادة الف
المصدر، في تصريحات بثتيا وكاالت أنباء فمسطينية، دوف الكشؼ عف ىويتو، إف مصر أبمغت الجانب 

الميدانية اإلسرائيمي برفضيا القاطع ألي عممية عسكرية عمى قطاع غزة، وحممتو مسؤولية تطور األوضاع 
في القطاع. وأكد أف بالده اتصمت بفصائؿ المقاومة في غزة، طالبتيـ فييا بااللتزاـ الكامؿ بالتيدئة، وعدـ 

بجر قدـ المقاومة الفمسطينية إلى حرب شاممة. ولفت إلى أف مصر لف تسمح باستمرار  "إسرائيؿػ"السماح ل
لدولي لمتباحث في انتياكات الجيش اإلسرائيمي العدواف عمى غزة، وستعقد جمسات عمى المستوى العربي وا

 ووضع حد عممي عمى األرض ليا.
 01/01/3103إلبيان، دبي، 

 
 "إسرإئيل"بين مرسي و "سرية"إتصاالت  ":محيط"شبكة  42

تـ المصرية أف آلية تابعة لرئاسة الجميورية  (،محيط)كتب محمد إبراىيـ: عممت شبكة األعالـ العربية 
نب اإلسرائيمي اتمؾ اآللية تتولي االتصاؿ بالج محمد مرسي الحكـ، .عمميا منذ تولي دطبيعة  ىاالتفاؽ عم

وتعتبر تمؾ اآللية بمثابة قناة وصؿ سرية  اإلسرائيمية. -والتشاور معو في كؿ ما يخص العالقات المصرية 
المرسمة لتؿ أبيب  صياغة البرقيات اآلليةتمؾ  ىحيث تتول ،"إسرائيؿ"بيف الرئيس مرسي وكافة القادة داخؿ 

وؿ بالرئاسة لشبكة محيط آف االتصاالت بيف ؤ وقاؿ مصدر مس وكؿ األعماؿ التي يتطمبيا البروتوكوؿ.
 سمطة.ال ولـ تنقطع منذ تولي "إسرائيؿ"الرئيس مرسي و

 9/01/3103(، محيط)شبكة إألعالم إلعربية 
 
 
 

 حرإك دبموماسي عربي في إألمم إلمتحدة لدعم عضوية فمسطين 44
عمى تحركات  رداً  ؛أعمنت جامعة الدوؿ العربية أنيا بدأت حراكا دبموماسياً : أحمد إسماعيؿ -قاىرة ال

أمريكية تعمؿ عمى عرقمة طمب فمسطيف االنضماـ إلى األمـ المتحدة بصفة دولة غير عضو. وقاؿ األميف 
، السفير محمد صبيح، إف العاـ المساعد لجامعة الدوؿ العربية لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية المحتمة

الموقؼ األمريكي مؤسؼ وخطير، ومف المخجؿ أف تقوـ دولة تنادي بحقوؽ اإلنساف وحؽ تقرير المصير 
بعرقمة مساعي الشعب الفمسطيني لمحصوؿ عمى أبسط حقوقو بنيمو وضع  ؛وبالديمقراطية عمى مدار الساعة

 دولة غير عضو في األمـ المتحدة.
يدات األمريكية بفرض عقوبات مالية عمى منظمة التحرير الفمسطينية والسمطة وانتقدت الجامعة التيد

الوطنية. وقالت األمانة العامة لمجامعة، في مذكرة وزعتيا عمى بعثاتيا بالخارج لمرد عمى ورقة وزعتيا 
ليذه تتضمف تحذيرات  ،عمى وفود دولية مشاركة في الجمعية العمومية لألمـ المتحدة األمريكيةالخارجية 

الدوؿ مف دعـ الطمب الفمسطيني لالنضماـ لألمـ المتحدة كدولة غير عضو، إف ىذا الموقؼ يتعارض 
بشكؿ واضح مع مبدأ حؽ الشعوب في تقرير المصير ومع مبادئ الديمقراطية التي أصبح مطمبا لكؿ 

 ،شعوب العالـ .
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 01/01/3103إلبيان، دبي، 
 

 إإلرهابإلدولية عم  لوإئح ة إلقدسإلقومي إلعربي يدين إدرإج مؤسس إلمؤتمر 45
 بإدراجف قياـ وزارة الخزانة األمريكية إ أمس،في بياف  ،العامة لممؤتمر القومي العربي األمانةقالت  :بيروت

المالية ىو جزء ال يتجزأ مف الحممة  وأصوليا أرصدتيا، وتجميد اإلرىابمؤسسة القدس الدولية عمى لوائح 
 أف ،البياف وأضاؼ والمسيحية. اإلسالميةويد القدس ووضع اليد عمى مقدساتيا تي إلىالصييونية الرامية 

المبارؾ، وفيما تعمف  األقصىمجيء ىذا القرار الجائر فيما يحاوؿ المستوطنوف الصياينة اقتحاـ المسجد 
ىو  ،األقصىالسماح لمييود بالصالة في المسجد  إلىيدعو  في الخارجية األمريكية تقريراً  األديافلجنة 

 عمى اختالؼ مواقعيا وىو اختبار لمدى التزاميـ بقضية القدس خصوصاً  األمة ألبناءاستفزاز واضح 
 مف قطر عربي. أكثرال سيما بعد التحوالت اليامة التي شيدىا  ،والقضية الفمسطينية عموماً 

 إطالؽفي  األمة اءأبنمف  ،ف المؤتمر القومي العربي الذي ساىـ مع العديد مف الخيريف"إ :وتابع البياف
كمؤسسة مدنية معنية بصمود المقدسييف والدفاع عف ىوية مدينتيـ ومقدساتيا، يدعو  ؛مؤسسة القدس الدولية

ونقابات  أحزابمف  األمةعمى امتداد الوطف العربي والميجر، كما يدعو سائر القوى الحية في  أعضاءه
 وأىمياالجديد، ومتضامف مع القدس  تحرؾ رافض لمقرار األمريكي أوسع إلىومنظمات وشخصيات 
 حتى يسقط ىذا القرار الجائر وكؿ القرارات المماثمة. ،ومناصر لفمسطيف وشعبيا

 01/01/3103إلدستور، عمان، 

 
 إإلمارإتية تقدم دعمًا إنسانيًا لممسنين إلفمسطينيينإألعمال إلخيريةهيئة  46

عف امتنانيا وشكرىا لدولة  ،ماجدة المصري ،أعربت وزيرة الشؤوف االجتماعية الفمسطينية: واـوكالة 
وقالت المصري، في كممة ألقتيا في احتفاؿ  التي تمد يدىا عمى الدواـ لنصرة الشعب الفمسطيني. اإلمارات،

مف خالؿ مكتبيا في الضفة الغربية،  اإلماراتيةالخيرية  األعماؿأقيـ لتكريـ المسنيف الفمسطينييف رعتو ىيئة 
تجاه الفمسطينييف فيي ال تتوانى عف تقديـ  اإلماراتيعف العطاء  صادقاً  تعبر تعبيراً  اتيةاإلمار إف الييئة 

 وشددت عمى ضرورة الوفاء لممسنيف وتكريميـ... العوف والمساعدة ليـ في شتى المجاالت.
بقى منحازة في الضفة الغربية، إف الييئة ست اإلماراتيةالخيرية  األعماؿمدير مكتب ىيئة  ،راشد إبراىيـوقاؿ 

لكؿ الفئات الضعيفة في الشعب الفمسطيني وستعمؿ في كؿ القطاعات التي تؤكد تدعيـ صمود وبقاء 
 الشعب الفمسطيني.

 01/01/3103إلبيان، دبي، 
 

 في معاممة إلنازحين إلفمسطينيين من سورية إل  إألردن سمبياً  هيئة أوروبية ترصد تمييزإً  47
لالجئيف الفمسطينييف  سمبياً  تمييزاً  "روبية إلغاثة النازحيف الفمسطينييفحممة الوفاء األو "رصدت  :أمسترداـ

النازحيف مف سورية إلى األردف، مشيرة إلى أنو بالرغـ مف أف النازحيف السورييف يعانوف صعوبة كبيرة في 
رقة في أوضاعيـ المعيشية بالمخيمات باألردف، إال أف النازحيف الفمسطينييف يعانوف إضافة إلى ذلؾ التف

وقالت الحممة، التي زارت مخيمي الزعتري وسايبر ستي لمنازحيف، إنيا الحظت وجود فارؽ كبير  المعاممة.
في المعاممة بيف النازح )الالجئ( الفمسطيني والنازح السوري، بحيث تقوـ الوكالة الدولية لالجئيف بتسجيؿ 
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عطائو رقماً  ضعو، أما الفمسطيني فال يسجؿ وال يحصؿ عمى وبطاقة تفيد االعتراؼ بو وبو  النازح السوري وا 
 اعتراؼ رسمي.

قدس وكالة وتمقت  01/01وبحسب مقاؿ لمنسؽ حممة الوفاء األوروبية أميف أبو راشد، وزعو يـو األربعاء 
برس نسخة عنو؛ فإف "الفمسطيني النازح ممنوع مف مغادرة المخيـ، وال يحؽ ألحد كفالتو لمخروج منو ولو 

 نو محظور عميو الزيارة".لساعات، كما أ
 01/01/3103قدس برس، 

 
  3103 في "إسرإئيل"ترإجع هجرة يهود فرنسا إل   48

أفادت إحصاءات وزارة االندماج اإلسرائيمية أف اليجرة الييودية مف فرنسا إلى الكياف تسجؿ : (.)أ.ؼ.ب
ت الطائفة الييودية في فرنسا عمى رغـ مجزرة تولوز والحوادث التي استيدف ،1101تراجعًا طفيفًا منذ بداية 

بيف  "إسرائيؿ"شخصًا مف فرنسا قد ىاجروا إلى  0220في األشير األخيرة. وتؤكد ىذه اإلحصاءات أف 
أي بتراجع نسبتو  ،1100في الفترة نفسيا مف  0411مقابؿ  ،1101أغسطس / يناير وآب /كانوف الثاني

مياجرًا مف فرنسا، ويتناسب ىذا الرقـ مع  0805أحصت وزارة االندماج  ،1100%. وعمى امتداد 00نحو 
وقاؿ  نحو ثالثة آالؼ مياجر مف فرنسا. 1114في  أحصىالمتوسط السنوي لمسنوات الخمس األخيرة، فيما 

إلى  "يصعدوف"التي تساعد ييود فرنسا الذيف  "،ىجرة الييود والتكامؿ األفضؿ"مدير منظمة  ،آفي زانا
ى ىجرة كثيفة لمييود مف فرنسا، عمى رغـ القمؽ الذي يعيشو الييود ال نرى أي مؤشر إل"، "إسرائيؿ"

 ."الفرنسيوف في األشير األخيرة
 01/01/3103إلخميج، إلشارقة، 

  
 
 
 
 في إلشرق إألوسط إلنموإلنفط يدعم  49

ذكر صندوؽ النقد الدولي اف أسعار النفط المرتفعة ستدعـ النمو االقتصادي في منطقة الشرؽ : )أ ؼ ب(
، إال اف اقتصادات الدوؿ المستوردة لمنفط ستعاني مف 2013و 2012ط وشماؿ افريقيا في العاميف االوس

 والضغوط الخارجية.« الربيع العربي»تداعيات 
وأشار الصندوؽ في توقعاتو لالقتصاد العالمي إلى اف منطقة الشرؽ االوسط وشماؿ افريقيا الممتدة مف 

 .2011في المئة في العاـ  3إ3، مقارنة بػ2012في المئة في العاـ  3إ5ايراف الى موريتانيا، ستنمو بنسبة 
في المئة في العاـ  9إ3في المئة مقارنة بػ 6إ6وستنمو اقتصادات الدوؿ المصدرة لمنفط مجتمعة بنسبة 

 ، وذلؾ بفضؿ االنتعاش القوي لالقتصاد الميبي بعد الثورة التي أطاحت العقيد معمر القذافي.2011
في المئة مقارنة  2إ1تصادات الدوؿ المستوردة لمنفط مجتمعة ستشيد تباطؤا في نموىا ليصؿ الى إال اف اق

، اذ اف دوال كثيرة مف ىذه المجموعة تعاني مف اضطرابات ومف تباطؤ 2011في المئة في العاـ 4إ1بػ
 اقتصادات شركائيا الرئيسييف.
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الشرؽ االوسط وشماؿ افريقيا مجتمعة الى نسبة  وتوقع صندوؽ النقد الدولي اف يتراجع نمو اقتصادات دوؿ
في المئة. أما  8إ3، فيما سيتباطأ نمو اقتصادات الدوؿ المصدرة لمنفط الى 2013في المئة في  6إ3

 في المئة. 3إ3اقتصادات الدوؿ المستوردة لمنفط فتتراجع وتيرة نموىا الى 
 عصؼ بيا.واستثنى صندؽ النقد سوريا مف تقريره بسبب االزمة التي ت

 10/10/2012، إلسفير، بيروت
 

 "إسرإئيل": تغيير قوإعد إلمعبة مع "إلجهاد"تنسيق حماس و 51
 حممي موسى
ىػػددت أوسػػاط عسػػكرية إسػػرائيمية رفيعػػة المسػػتوى بأنػػو ربمػػا لػػف يكػػوف ىنػػاؾ مفػػر مػػف مواجيػػة التصػػعيد فػػي 

ليمػة مواجيػات سػاخنة تعرضػت قطاع غزة سوى عبر تنفيذ عممية عسكرية برية. وجاءت ىذه التيديػدات بعػد 
لكمية كبيرة مف الصواريط التي فاجأت بعددىا ونوعيتيا والجيات « غالؼ غزة»فييا مستوطنات ما يسمى ب

المطمقة ليا، القيادة اإلسرائيمية. فيبدو أف الظروؼ حانت مػف وجيػة نظػر حركػة حمػاس لتغييػر قواعػد المعبػة 
 التي تعرفيا إسرائيؿ.

ا إلػػػى أف قواعػػػد المعبػػػة التػػػي ترسػػػخت فػػػي األشػػػير الماضػػػية، وخصوصػػػًا بعػػػد جولػػػة ومػػػف الميػػػـ اإلشػػػارة ىنػػػ
التصػػعيد التػػي قادتيػػا حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي، قضػػت بػػأال تبػػادر إسػػرائيؿ إلػػى عمميػػات فػػي القطػػاع وبػػذلؾ 
 تتجنب ردود الفعؿ. ويمكف القوؿ إف إسرائيؿ، ألسباب كثيػرة بينيػا التغييػرات التػي طػرأت عمػى األوضػاع فػي
مصر، آثػرت الحفػاظ عمػى ىػذه القواعػد ولػو موقتػًا. لكػف خػالؿ الشػيور القميمػة الماضػية بػرزت فػي المواجيػة 
سػرائيؿ وحتػى فػي وجػو حكػـ  عناصر السمفية الجيادية التػي أشػيرت قفػاز التحػدي فػي وجػو كػؿ مػف مصػر وا 

فػػي سػػيناء تيػػدد  حمػػاس لدرجػػة مػػا. وتفاقمػػت الخالفػػات بػػيف حمػػاس وىػػذه العناصػػر بعػػدما كػػادت عمميػػاتيـ
بقطيعػػة اسػػتراتيجية بػػيف حمػػاس وقطػػاع غػػزة مػػف جيػػة ومصػػر مػػف جيػػة أخػػرى. وخػػالؿ ىػػذه الفتػػرة نشػػطت 
إسرائيؿ ضد أفراد مف ىذه المجموعات السمفية الجيادية بشكؿ لـ يستفز كثيرًا ال الوضع العاـ في القطاع وال 

 حركة حماس.
لسمفية الجياديػة فػي القطػاع كػاف الجػيش اإلسػرائيمي يجػس وبيف ىذه العممية اإلسرائيمية وتمؾ ضد جماعات ا

نبض القوى األخرى في القطاع، سػواء باسػتيداؼ بعػض مواقعيػا عػف قصػد أو بسػبب الخطػأ فػي التشػخيص 
خصوصًا في مناطؽ االحتكاؾ المشترؾ. وعمميًا وجدت حركة حماس نفسيا فػي اآلونػة األخيػرة فػي نػوع مػف 

فػػػي التصػػػعيد فػػػي القطػػػاع مػػػف جيػػػة، واتياميػػػا مػػػف قبػػػؿ الجماعػػػات السػػػمفية الورطػػػة جػػػراء اسػػػتمرار إسػػػرائيؿ 
بميادنػػة االحػػتالؿ مػػف جيػػة أخػػرى. وربمػػا حالػػة االسػػتنفار فػػي صػػفوؼ حمػػاس جػػراء التغييػػرات فػػي المحػػيط 
العربي وتفاقـ األزمة االقتصادية في القطاع قادت إلى محاولة تغيير قواعد العمػؿ التػي كانػت سػارية. وىكػذا 

فػػػي اليػػػوميف األخيػػػريف نوعػػػًا مػػػف رد الفعػػػؿ المشػػػترؾ بػػػيف حمػػػاس والجيػػػاد اإلسػػػالمي شػػػكؿ مفاجػػػأة شػػػيدنا 
 إلسرائيؿ.

« كتائػػػب عػػػز الػػػديف القسػػػاـ»أف إطػػػالؽ النػػػار المشػػػترؾ بػػػيف « معػػػاريؼ»ورأى المراسػػػؿ العسػػػكري لصػػػحيفة 
نػادر بحػد ذاتػػو،  ىػو عمػؿ»الجنػاح العسػػكري لمجيػاد اإلسػالمي، « سػرايا القػدس»الجنػاح العسػكري لحمػاس و

وأشػار المراسػؿ العسػكري إلػى تػدىور العالقػات بػيف ىػذيف الفصػيميف فػي «. جذب االنتباه أكثر مف الرد نفسو
تنسػػػػيؽ عمػػػػى أعمػػػػى »السػػػػنوات الماضػػػػية بعػػػػد سػػػػيطرة حمػػػػاس عمػػػػى القطػػػػاع، وبالتػػػػالي فػػػػإف إعالنيمػػػػا عػػػػف 

 مع إسرائيؿ، كاف مفاجئًا.« المستويات في إدارة المواجية
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الرصػػػاص »ائز أف ىػػػذا مػػػا حػػػدا بقػػػادة إسػػػرائيمييف لمتيديػػػد بعمميػػػة واسػػػعة فػػػي القطػػػاع عمػػػى شػػػاكمة ومػػػف الجػػػ
. ونقمت الصػحؼ اإلسػرائيمية عػف ىػؤالء القػادة تقػديرىـ أف الػرد المحتمػؿ عمػى 1117نياية العاـ « المسكوب

ركػاف الجنػراؿ بنػي األخيػر ىػو الػدخوؿ البػري إلػى القطػاع، وىػذا كػاف تقػدير رئػيس األ« التصعيد الفمسطيني»
 غانتس عند توليو ميمات منصبو.

غيػػر أف التقػػديرات العسػػكرية شػػيء والتقػػديرات السياسػػية شػػيء آخػػر. صػػحيح أف رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية 
بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، الػػػذي يقتػػػرب مػػػف اإلعػػػالف عػػػف انتخابػػػات مبكػػػرة، معنػػػي بإظيػػػار جػػػدوؿ األعمػػػاؿ األمنػػػي 

االجتمػػاعي، إال أف الحسػػابات العامػػة تشػػير إلػػى المخػػاطر، التػػي ال  - والعسػػكري عمػػى حسػػاب االقتصػػادي
تتمثػػػؿ بمقػػػدار الضػػػرر المػػػادي الػػػذي قػػػد يمحػػػؽ بإسػػػرائيؿ جػػػراء االصػػػطداـ مػػػع المقاومػػػة فػػػي غػػػزة، وال حتػػػى 
نمػػا أساسػػًا بسػػبب الضػػرر  بالضػػرر المعنػػوي الػػذي سيصػػيبيا جػػراء الضػػرب فػػي المحػػـ الحػػي فػػي القطػػاع، وا 

نتنياىو تشعر بػأف أىػـ إنجازاتيػا يتمثػؿ فػي إبعػاد القضػية الفمسػطينية عػف الواجيػة إقميميػًا  السياسي. فحكومة
ودوليًا. لكنيا أيضػًا تشػعر بػأف التغييػرات اإلقميميػة، وخصوصػًا فػي مصػر، تفػرض عمييػا أف تأخػذ بالحسػباف 

« ديعوتيػػػػ»عواقػػػػب أي فعػػػػؿ عسػػػػكري فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة، األمػػػػر الػػػػذي أشػػػػار إليػػػػو المعمػػػػؽ العسػػػػكري لموقػػػػع 
 اإللكتروني، روف بف يشاي.

فقػػد أوضػػح بػػف يشػػاي أف تبػػادؿ الضػػربات بػػيف إسػػرائيؿ والفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي القطػػاع كػػاف يمثػػؿ سمسػػمة 
منسػػقة مػػف الضػػربات والضػػربات المضػػادة، عمػػى أسػػاس قواعػػد ألعػػاب جديػػدة. وكتػػب أف ىػػذه القواعػػد باتػػت 

واإلسػػرائيمي، وترمػػي إلػػى عػػدـ التصػػعيد واإلبقػػاء عمػػى محكومػػة باعتبػػارات مصػػرية مػػف الجػػانبيف الفمسػػطيني 
النيػػراف خافتػػة. وأشػػار إلػػى أف الجػػانبيف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمي تصػػرفا فػػي المواجيػػة بشػػكؿ حػػذر ومػػف دوف 
استخداـ ثقؿ كؿ منيما. فإسرائيؿ معنية بالحفاظ عمى معاىدة السالـ مع مصر، وحمػاس معنيػة بعػدـ تػوريط 

 ىناؾ في أية مجابية غير متكافئة.« ميفاإلخواف المسم»حكومة 
ويمكف القوؿ إف حماس في القطاع تعود بشكؿ مختمؼ متناسب مع الظروؼ الجديدة إلى ما حكـ في مطمع 

غيػر أف ىػذا «. فػوؽ الصػفر وتحػت التػوريط»الستينيات العالقة بػيف مصػر والمقاومػة الفمسػطينية، وىػو مبػدأ 
ف أي بعد سياسي ألف السياسة لـ تكف حينيا بأيدي الفمسطينييف. فكيؼ المبدأ كاف في حينو عسكريًا خاليًا م

سيسػػتقيـ ىػػذا المبػػدأ مػػع وجػػود سػػمطة فمسػػطينية فػػي راـ اهلل ال تػػرى ليػػا مكانػػًا لمحيػػاة خػػارج السياسػػة والفعػػؿ 
 السياسي البحت؟

 00/01/3103، إلسفير، بيروت
 

 إلفمسطينيون بحاجة إل  حل إلدولة إلوإحدة 50
 غادة الكرمي
صػػادؼ األسػػبوع قبػػؿ الماضػػي مػػرور عػػاـ واحػػد عمػػى تقػػديـ الفمسػػطينييف طمبػػًا لعضػػوية األمػػـ المتحػػدة. وقػػد 

أيمػوؿ  12أكسبت مناشدة الرئيس محمود عباس لمجمعية العامة لألمـ المتحدة بػدعـ القضػية الفمسػطينية يػـو 
لمناشػدة لػـ تفػض إلػى أي شػيء، السيد عباس الكثير مف المديح واإلطراء، حتى مف المناوئيف لو. لكف تمػؾ ا

ولـ يتـ التقدـ بطمب فمسطيني آخر لعضوية األمـ المتحدة. ومع ذلؾ، يجري طرح موضوع الدولة ثانية عمى 
 األجندة الفمسطينية.

وكاف عباس قد ىدد مؤخرًا بإعادة طرح الطمب عمى األمـ المتحدة إذا استمر التمدد االسػتيطاني اإلسػرائيمي. 
ىذه المرة مف أجؿ الحصوؿ عمى وضػع الدولػة المراقػب غيػر العضػو فػي الجمعيػة العامػة، وقاؿ إنو سيسعى 
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لكنػػو يترتػػب عميػػو تقريػػر ذلػػؾ بالتشػػاور مػػع الػػدوؿ العربيػػة ودوؿ أخػػرى، وثمػػة احتمػػاؿ بػػأف ال يػػتـ تحقيػػؽ أي 
فالسو منيػا باتجػاه ىػذا التحػرؾ عمػى  شيء ىذه المرة أيضًا. ومف الممكف أف يقوده خمو جعبتو مف األفكار وا 

ضػػوء الحالػػة الراىنػػة مػػف اإلذعػػاف األميركػػي لمييمنػػة اإلسػػرائيمية اإلقميميػػة، والنجػػاح اإلسػػرائيمي المػػذىؿ فػػي 
 تحويؿ االنتباه العالمي مف الصراع القائـ عمى عتبتيا إلى مسألة السالح النووي اإليراني غير الموجود.

الفمسػطيني، المعتمػد عمػى المسػاعدات، يتػرنح تحػت  كما يواجو الرئيس مشكمة خطيرة فػي الػوطف. فاالقتصػاد
وطػػأة عجػػز موازنػػة مػػزمف، وديػػوف خارجيػػة تصػػؿ إلػػى مميػػار دوالر، أي مػػا يصػػؿ إلػػى خمػػس إجمػػالي النػػاتج 

مميػػوف دوالر، كمػػا أرجػػأت  641المحمػػي. وفػػي األثنػػاء، تراجػػع تمويػػؿ الجيػػات المانحػػة مػػف مميػػار دوالر إلػػى 
موظؼ، مػا أفضػى إلػى قيػاـ االحتجاجػات. وقػد ىػزت اإلضػرابات  042.111السمطة الفمسطينية دفع رواتب 

 الجماىيرية والتظاىرات الضفة الغربية لعدة أياـ.
الذي يعد جػزءًا رئيسػيًا مػف اتفاقيػات أوسػمو التػي  0883ويريد المحتجوف تعدياًل عمى بروتوكوؿ باريس لمعاـ 
طينية. ومػا يػزاؿ األثػر الرئيسػي لمبروتوكػوؿ يتمثػؿ فػي تنظـ العالقات االقتصادية بيف إسرائيؿ والسػمطة الفمسػ

اإلبقػػػاء عمػػػى االقتصػػػاد الفمسػػػطيني معتمػػػدًا عمػػػى إسػػػرائيؿ. وىػػػو يػػػربط معػػػدالت الضػػػريبة الفمسػػػطينية بتمػػػؾ 
اإلسرائيمية األعمى بكثير، ويبقي أبواب األسواؽ الفمسطينية مشرعة أماـ إسرائيؿ، عمػى الػرغـ مػف أف العكػس 

خالؿ قيود مختمفة، يجري إجبار الفمسطينييف عمى االتجار مع إسرائيؿ فقط. وقد دفعػت  ليس صحيحًا. ومف
% بػيف الشػباب إلػى جعػؿ النػاس  31حاالت الفقر التي نجمت عف ذلؾ، سوية مع بطالة يصؿ معدليا إلػى 

. وفػي ىػذه ينزلوف إلى الشوارع، وىـ يطالبوف باستقالة رئيس الوزراء سػالـ فيػاض والسػمطة الفمسػطينية نفسػيا
األوقات، اقترح عباس إلغاء اتفاقيات أوسمو برمتيا، بما في ذلؾ االتفاقيػات االقتصػادية واألمنيػة. ومػع ذلػؾ، 

 لـ يتـ التوصؿ إلى أي قرار. أما إذا كاف ذلؾ مجرد تيديد فارغ وحسب، فيذا ما ستكشفو األياـ.
تراتيجية السياسػية الفمسػطينية؟ حتػى اآلف، عمى ضوء ىذه الحالة، أال يجب أف تكوف ىنػاؾ إعػادة تقيػيـ لالسػ

لػيس ثمػة إمػارة عمػى أف القيػادة الفمسػطينية، أو فػي الحقيقػة أي ىيئػة رسػمية، تسػتطيع التفكيػر فيمػا وراء حػػؿ 
%  51الدولتيف. لكف الحقائؽ عمى األرض تشير إلػى اسػتنتاج مختمػؼ جػدًا. إف إسػرائيؿ تسػيطر اآلف عمػى 

حاصػػػر معظػػػـ أراضػػػييا الزراعيػػػة الغنيػػػة، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ منطقػػػة وادي األردف مػػػف أراضػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، وت
الخصبة. وفي األثناء، تستمر عممية االسػتعمار بػدوف توقػؼ. وحتػى ىػذا التػاريط، قاومػت إسػرائيؿ كػؿ دعػوة 
لتسػوية تسػػتند إلػػى حػؿ الػػدولتيف. وعمػػى الػرغـ مػػف ذلػػؾ، مػا يفتػػأ الغػػرب يبػدي تػػرددًا شػػديدًا فػي الضػػغط عمػػى 

 ائيؿ.إسر 
ربمػػػا سػػػيدحض القميمػػػوف أىميػػػة الفمسػػػطينييف إلقامػػػة دولػػػة، لكنػػػو ال يمكػػػف تحقيقيػػػا ببسػػػاطة فػػػي ضػػػوء الواقػػػع 
الراىف. وقد كاف مف السخؼ دائمًا انتياج حؿ الدولتيف في سياؽ أوحى بأف ذلؾ لف يحدث أبدًا. واليوـ، فإف 

ف ىػذه "الدولػة" التمييزيػة تطبػؽ نظامػًا فمسطيف ىي بوضوح دولػة واحػدة مػف المسػتحيؿ أف تقسػـ. لكػ-إسرائيؿ
عمػى غػػرار نظػػاـ الفصػػؿ العنصػػري فػي جنػػوب إفريقيػػا ضػػد الفمسػػطينييف، مػع التمتػػع بالحصػػانة. وتقػػؼ حالػػة 

 عدـ المساواة االقتصادية الكمية لتكوف مؤشرًا عمى وجود ىذا النظاـ.
يػػؿ النضػػاؿ الفمسػػطيني مػػف أجػػؿ إف ىػػذه الحالػػة تتطمػػب اسػػتراتيجية فمسػػطينية جديػػدة، خطػػة "ب" تقػػـو بتحو 

دولتػػيف إلػػى السػػعي إلػػى دولػػة واحػػدة تتمتػػع بحقػػػوؽ متسػػاوية، فػػي إطػػار مػػا يعػػد اآلف دولػػة أحاديػػة الجانػػػب 
تحكميا إسرائيؿ. وتتطمب الخطوة األولى في ىػذه الخطػة تفكيػؾ السػمطة الفمسػطينية كمػا ىػي مؤسسػة حاليػًا، 

لفمسػطينية. ويجػب أف ينتيػي دور السػمطة الفمسػطينية كفاصػؿ أو عمى األقؿ إحداث تغيير في وجية القيادة ا
بيف قوة االحتالؿ والناس الخاضعيف لالحتالؿ، سوية مع وىـ الحكـ الذاتي الواسع الػذي تكرسػو. فقػد أفضػى 
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ىذا إلى توفير حماية إلسرائيؿ مف مواجية التزاماتيا القانونية كقوة احتالؿ، لكنو خمؽ توازيًا زائفًا بػيف النػاس 
 الخاضعيف لالحتالؿ وسمطات االحتالؿ.

يجػػب أف تمتػػـز العالقػػة الجديػػدة لمسػػمطة الفمسػػطينية مػػع إسػػرائيؿ بالسػػعي إلػػى تحصػػيؿ حقػػوؽ شػػعبيا الػػرازح 
تحت االحتالؿ، بما في ذلؾ الحؽ في المقاومة السياسية. ويجب أف تقود السػمطة الفمسػطينية الحممػة إلعػداد 

لتيف والنضاؿ مػف أجػؿ الحقػوؽ المتسػاوية بػداًل مػف ذلػؾ. ومػف دوف وسػيط الفمسطينييف لمتخمي عف فكرة الدو 
مختبئ في الخمؼ، فإف حقيقة احتالؿ إسػرائيؿ سػتتعرى وسػيكوف منطػؽ نضػاؿ الحقػوؽ المدنيػة أمػرًا ال يقبػؿ 

 الدحض.
مػػؿ لقػد تمتعػت إسػػرائيؿ حتػى اآلف بػاحتالؿ ال يرتػػب أي تكػاليؼ عمييػا بفضػػؿ وجػود قيػادة فمسػػطينية تقػـو بع

إسرائيؿ اإلداري واألمني، وبفضؿ جيات مانحة تدفع الفاتورة. وبضربة واحدة، ستقـو الخطة "ب" بإزالة ورقة 
التػػوت وتزيػػؿ تمثيميػػة الدولػػة الفمسػػطينية التػػي حولػػت االىتمػػاـ عػػف الواقػػع عمػػى األرض. وسػػيكوف المواطنػػوف 

دريف عمػػى تحػػدي ديمقراطيتيػػا التػػي مميػػوف فػػي إسػػرائيؿ قػػا 1.4العػػرب المحتممػػوف الػػذيف يصػػؿ عػػددىـ إلػػى 
نياء النظاـ القديـ لمصالح الفمسطيني. فيؿ يتوافروف عمى الشجاعة الستيعاب فكرة التحدي؟  تتبجح بيا، وا 
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راـ. لػػـ يكػػف فػػي الصػػور التػػي تناقمتيػػا مػػرت اشػػتباكات باحػػة المسػػجد األقصػػى يػػـو الجمعػػة الفائػػت مػػرور الكػػ
ىػػا ىػػي فمسػػطيف تُتػػرؾ مػػرة جديػػدة لشػػأنيا. يواجػػو الفمسػػطينيوف االحػػتالؿ «. يجػػذب»الشاشػػات والصػػحؼ مػػا 

لوحدىـ، أو ال يواجيونو فينكفئوف عمى ذواتيـ، ويكػوف اسػتمرارىـ فػي ممارسػة الحيػاة العاديػة فػي بمػدىـ فعػؿ 
ي المحتمػػػػة تػػػػر د أخبػػػػار عػػػػف صػػػػراعات نتنيػػػػاىو وبػػػػاراؾ، الحميفػػػػيف مقاومػػػة بحػػػػد ذاتػػػػو. ومػػػػف أعمػػػػاؽ األراضػػػػ

الضػرورييف لبعضػػيما، وعػػف قػرار وشػػيؾ بتقػػديـ االنتخابػات العامػػة لمكنيسػػت، وعػف أزمػػة اجتماعيػػة ومعيشػػية 
، الذيف كاف مالئمًا فػي فتػرة مػف «الفاالشا»تطحف اإلسرائيمييف أنفسيـ، وعف ممارسات عنصرية عنيفة بحؽ 

بػارىـ ييػػودًا واسػتيرادىـ مػف أثيوبيػػا، ولكػف القػوـ غيمػػروا رأييػـ بعػد حػػيف، فالسػمطات تريػد الػػتخمص الفتػرات اعت
مػػنيـ، بينمػػا يتنػػامى مسػػمؾ عنصػػري متطػػرؼ تجػػاه أي بشػػرة سػػوداء فػػي شػػوارع تػػؿ أبيػػب، بحجػػة أف الجئػػيف 

تػى لػدى النػازييف أفارقة آخريف يتسمموف إلى المكػاف... ىنػاؾ دائمػًا حجػة لالضػطياد العنصػري خصوصػًا، ح
دوا اإلنساف األرقى، الكامػؿ، فكػاف ذلػؾ مبػررًا لمػتخمص مػف النػاس األدنػى فػي السػمـ المجنػوف الػذي  الذيف مجم
نصبوه. مّر محمود عباس عمى الجمعية العامة لألمـ المتحدة فمـ يثر أي التفاتة، بخالؼ العاـ الفائػت. ليتػو 

نتنيػاىو كالعػادة بعػده بعشػر دقػائؽ، فصػرؼ مسػائؿ فمسػطيف  لـ يأت حتى ال يسػجؿ رسػميًا ىػذا المػوات. مػرّ 
بدقائؽ، مثؿ المقدمات البائخة، وانتقؿ إلى ما كاف ينتظره الجميع، إيراف، فسجؿ ىو اآلخر تأجياًل فػي موعػد 

 بصددىا حتى الصيؼ القادـ. أوؼ!« األحمر»خطو 
سطيف، حتى فػي فتػرات الجمػود. فػوجئ ولكف، وبخالؼ الفمسطينييف، ال يكؿ اإلسرائيميوف عف العمؿ عمى فم

الناس بالييود العػراقييف يصػدروف بيانػًا تمػو اآلخػر ويتحركػوف إلدانػة الصػييونية والتبػرؤ منيػا، والسػخرية مػف 
وصػػفيـ بػػالالجئيف، والتأكيػػد عمػػػى أف حقػػوقيـ وتعويضػػاتيـ تقػػػع عنػػد نػػوري السػػعيد الػػػذي تػػآمر مػػع الحركػػػة 

عػراؽ، وال يمكػف اسػتبداليا بػأمالؾ فمسػطينية. ماعػدا ممػا بػدا أف ىنػاؾ الصييونية عمى إخػراجيـ مػف بمػدىـ ال
تحضيرًا صييونيًا لمحصػوؿ عمػى قػرارات مػف األمػـ المتحػدة، عبػر مشػاريع مقدمػة إلػى الػدورة الحاليػة، تيػدؼ 
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 083إلى إلحػاؽ تحػوير عميػؽ وضػار بقراراتيػا السػابقة بشػأف حقػوؽ الالجئػيف الفمسػطينييف، بػدءًا مػف القػرار 
لشػػيير الػػذي يػػنص عمػػى حقيػػـ فػػي العػػودة. ىكػػذا عرفنػػا أف ىنػػاؾ قضػػمًا إسػػرائيميًا ُيسػػعى إليػػو فػػي المحفػػؿ ا

الػػدولي، ولػػوال العػػراقييف الييػػود لمػػا عرفنػػا ربمػػا، وىػػو يػػذكير بالقضػػـ اآلخػػر الػػذي جػػرى عنػػدما تغيػػرت أحػػواؿ 
حػػػدة نػػػزع صػػػفة العنصػػػرية عػػػف العػػػالـ مطمػػػع تسػػػعينيات القػػػرف الفائػػػت، فقػػػررت الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المت

، فقد ربطت إسرائيؿ «إيجابية»الصييونية، كما كانت تنص عميو قرارات سابقة ليا. ويجري ذلؾ دومًا بحجج 
بػػيف طمػػب اإللغػػاء الػػذي تقػػدمت بػػو وبػػيف مشػػاركتيا فػػي مػػؤتمر مدريػػد لمسػػالـ )مػػف يػػذكره؟(. وكالعػػادة واجػػو 

ه، ثػـ انتقمػوا إلػى البيػورة واليػروب إلػى األمػاـ، فقػالوا إف األمػـ العرب األمر باإلدانة المفظية، ىذا حيف واجيػو 
المتحدة كميا ليست شأنًا ميمًا! ترتب عمى إعادة االعتبػار لمصػييونية نتػائج سياسػية، منيػا انػو تكػرمس الػربط 

وىػػذه ، بوصػفيا أداة مواجيػػة، تمػؾ المسػألة التػي تعتػاش عمييػا إسػرائيؿ. «معػاداة السػامية»بينيػا وبػيف مسػألة 
خسػػارة فكريػػة وسياسػػية وتكتيكيػػة، لػػيس لفمسػػطيف وحػػدىا، بػػؿ لسػػيرورة التحػػرر البشػػري نفسػػو. ولكػػف مػػف يأبػػو 

 ليذا الترؼ؟
بالمقابؿ، فما تسعى إسرائيؿ إلى تحقيقو اليوـ، بيدوء وتسمؿ، وفي غفمة مف الجميع، أخطر بما ال يقاس مف 

ـ أنػو يبقػى مثيػرًا لمعجػب، ذلػؾ التنػاقض بػيف مشػاىد تمؾ الواقعة. وىػو يمػس مباشػرة باألسػس. فمػف يأبػو؟ رغػ
استباحة الحػـر القدسػي مػف قبػؿ مئػات الجنػود المػدججيف، وتطػاير قنابػؿ الغػاز والرصػاص المطػاطي، والكػر 
والفػػر، والمصػػابيف مػػف الشػػباف وىػػـ مػػف لحػػـ ودـ، والمسػػتوطنيف الػػذيف ال يتوقفػػوف عػػف العػػدواف عمػػى فضػػاء 

العربية أو المسممة، التي تخرج غاضبة لفيمـ تافو وسري سػمعت « الجماىير»األقصى، مف دوف اكتراث مف 
 ، أو لرسوـ كاريكاتورية تُنشر في جرائد بمداف غربية، وال تقدـ وال تؤخر.«يسيء إلى الرسوؿ»أنو 

ُيفتػػػػرض أف انتقػػػػاؿ فمسػػػػطيف )كمسػػػػألة وكمصػػػػائر بشػػػػر( إلػػػػى الظػػػػؿ الكامػػػػؿ يعػػػػود إلػػػػى طغيػػػػاف المشػػػػكالت 
غييػػر الجػػاري فػػي المنطقػػة بعػػد عقػػود مػػف الركػػود، بػػدءًا مػػف الدىشػػة المرافقػػة لوصػػوؿ اإلسػػالـ المصػػاحبة لمت

مػػنيـ « اإلخػػواف المسػػمميف»السياسػػي إلػػى السػػمطة فػػي أكثػػر مػػف مكػػاف، بواسػػطة الصػػيغ المتنوعػػة لحركػػات 
تغييػػرًا،  تحديػػدًا، والتحػػديات المصػػاحبة ليػػذا الحػػدث، وىػػي تحػػديات تواجػػو تمػػؾ الحركػػات نفسػػيا وتفعػػؿ فييػػا

وتعيد صياغة رؤاىا وتعريفاتيا كما عالقاتيا. كما ىي تواجو المجتمع بكميتو، تيارات سياسية وفكرية مختمفػة 
وصػواًل إلػى اسػتطالة المأسػاة السػورية، «... مػا يريػدوف أف يكونػوا عميػو»وبشر عاديوف، وتطرح عمييـ سػؤاؿ 

تػوترات إقميميػة، جيواسػتراتيجية ومذىبيػة، بػؿ ولصػراع ودمويتيا المفجعة، وما يبدو مف تمخيصيا أو تكثيفيا ل
عػالمي دائػر حقػػًا. وبػيف االثنػػيف، حػدث أمػػر فػي غايػػة األىميػة، ىػػو انفػالت لسػػاف اإلرادات العامػة والخاصػػة 
لعمػػوـ النػػػاس بكػػؿ فئػػػاتيـ، الػػذيف بػػػات بإمكػػػانيـ الخػػروج إلػػػى الشػػارع )الفعمػػػي واالفتراضػػي( لقػػػوؿ مطػػػالبيـ، 

 يا.ولمعناد عمى تحقيق
ولكػػػف رد أمػػػر اختفػػػاء فمسػػػطيف إلػػػى ذلػػػؾ وحػػػده خػػػاطئ. فمػػػع انييػػػار أوسػػػمو وفكػػػرة الحػػػؿ السػػػممي التسػػػووي، 
وظيور استحالتو بسبب طبيعة إسرائيؿ بالدرجة األولى )عمى الػرغـ ممػا يحويػو ذلػؾ الحػؿ المتخيمػؿ مػف ظمػـ 

سألة الفمسطينية منعطفًا تاريخيػًا فػي لفمسطيف، وتنازالت أبدى الفمسطينيوف والعرب استعدادًا ليا(، واجيت الم
مسػػارىا الشػػائؾ والطويػػؿ، لػػـ ُتجػػب قواىػػا عمػػى مػػا يطرحػػو، وبقيػػت تسػػاجؿ خػػارج الصػػدد، بطريقػػة مفّوتػػة، مػػا 
يشػػػير إلػػػى وجػػػود مػػػأزؽ يمػػػس تعريػػػؼ المسػػػألة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية اليػػػوـ، وىػػػو أمػػػر ال يحمػػػو اإلعػػػالف عػػػف 

وقػػد حػػدث ذلػػؾ االضػػطراب والعجػػز فػػي فتػػرات سػػابقة )قبػػؿ ظيػػور التمسػػؾ بالمبػػادئ العامػػة )فيػػذه سػػيمة!(. 
ف كانػت تمػؾ النسػبية ال تخفػؼ  العمؿ الفدائي، قبؿ أوسمو...(، لذا فعدـ اعتباره بذاتو كارثة أمر فيو نظػر، وا 
مف آثػاره ومػف نتائجػو، وال تعفػي مػف الحاجػة الشػديدة لموفػاء بالميمػة، بػدءا مػف وعػي ضػرورتيا، ال سػيما أف 
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، وكأنػو يشػرؼ 0837، بمعنػى انػو يشػبو «التاريخيػة»ؼ الحالي يحوز عمى كثير مف سػمات الطبيعػة المنعط
 عمى نياية مآؿ، بينما المحطتاف السابقتاف كانتا تنتمياف إلى سياؽ واحد، أفكارًا ومفاىيـ وتصورات وقوى.

يس الواجػػب التضػػامني، ليسػػت ىػػذه مناشػػدة لمعػػودة إلػػى االىتمػػاـ، فيػػذا ال يفيػػد. والمنطمػػؽ عمػػى أيػػة حػػاؿ لػػ
والحساسية اإلنسانية  فحسب  بؿ تأثير مصػائر المسػألة الفمسػطينية )أو إسػرائيؿ( عمػى مصػائر المنطقػة فػي 
كافة المجاالت، بدءًا مف الحروب المحتممة والكارثية، إلى الصراع عمى حيثيات استثمار الغػاز والػنفط، وىػو 

وكػػذلؾ، فػػال يضػػمر التنػػاوؿ «. المصػػالح»اقعيػػة تعيينػػو بأنػػو مػػا يحمػػو لمسػػينيكييف المختبئػػيف تحػػت عبػػاءة الو 
)فمف نبتز؟(. بؿ ىو تمريف يؤكد نتائجو: « خطير»تيديدًا بأف ما يعتمؿ تحت تمؾ الطبقة الكثيفة مف الرماد 

فمػػا أف نػػتكمـ عػػف حػػدث صػػغير ومعتػػاد، كالػػذي جػػرى فػػي باحػػة األقصػػى يػػـو الجمعػػة الفائػػت، أو كخطػػاب 
لجمعية العامة، حتى نضطر إلى طرح التقييـ العاـ واإلطار واألساسيات، وىي سمات عباس المضجر أماـ ا

 المنعطفات.
 01/01/3103، إلسفير، بيروت

 
 خطة بارإك جوهر إلسياسة إإلسرإئيمية 52

 د. نادية سعد الديف
الصػػييوني اجتػػّر وزيػػر الحػػرب اإلسػػرائيمي اييػػود بػػاراؾ، مػػؤخرًا، نفػػس متواليػػة األفكػػار التػػي مػػا انفػػؾ الكيػػاف 

يتشدؽ بيا لتصوير رغبتو الجادة في السالـ وسػعيو الحثيػث لتػوفير منػاخ مػواتي السػتئناؼ المفاوضػات أمػاـ 
المجتمع الدولي، مستاًل روايتو المزعومة برفض الجانب الفمسطيني كؿ ما يقػدـ إليػو مػف طروحػات، ووضػعو 

 ريؾ فمسطيني في العممية السممية.الشروط المسبقة لمعودة إلى التفاوض، لتأكيد ادعاء عدـ وجود ش
فقػػد اقتػػػرح بػػػاراؾ، مػػف أجػػػؿ مػػػا ادّعػػى تحريػػػؾ الجمػػػود الػػراىف، االنسػػػحاب اإلسػػػرائيمي األحػػادي الجانػػػب مػػػف 
مناطؽ الضفة الغربية، وتفكيؾ مستوطنات يعتبرىا عشػوائية، مػع تقػديـ البػديؿ لمرافضػيف مػف قاطنييػا مغػادرة 

تحت السيادة الفمسطينية لمػدة خمػس سػنوات عمػى سػبيؿ التجربػة، مقابػؿ مواقعيـ االستيطانية بالبقاء والعيش 
اإلبقاء عمى التجمعات االستيطانية األساسية وضميا لمكياف المحتؿ، مثؿ 'جوش عتصيوف' و'معاليو أدوميـ' 

' مػف عػدد المسػتوطنيف فػي الضػفة الغربيػة، واإلبقػاء عمػى تواجػد عسػكري 81و'أرئيؿ'، والتي تضػـ مػا نسػبتو 
ش االحػػػتالؿ فػػػي بعػػػض المواقػػػع، مثػػػؿ مرتفعػػػات نػػػابمس التػػػي تطػػػؿ عمػػػى مطػػػار بػػػف غوريػػػوف ومنطقػػػة لجػػػي

 األغوار.
ويستيدؼ باراؾ، مف وراء خطتو، دولة بحػدود مؤقتػة تتركػز عمػى 'كانتونػات' ومعػازؿ مقطعػة األوصػاؿ، مػف 

النيػػائي إلػػى زمػػف  خػػالؿ سػػيطرة االحػػتالؿ عمػػى األغػػوار وشػػرعنة الكتػػؿ االسػػتيطانية وتأجيػػؿ قضػػايا الوضػػع
إضػافي آخػر. وال تعػّد تمػػؾ الخطػة وليػدة مػا تفتػػؽ بػو الػذىف فكػػرًا حريصػًا عمػى شػّؽ انفراجػػة فػي أفػؽ سياسػػي 
مسدود بسبب سياسة كيانو االستيطانية العدوانية ضد الشعب الفمسطيني، ولكنيا خطة قديمػة جديػدة لتكػريس 

ماؿ، وفػؽ المسػؤوليف الفمسػطينييف، الجػزء الثػاني مػف االحتالؿ والػتممص مػف التزامػات عمميػة السػالـ، والسػتك
خطة رئيس الػوزراء اإلسػرائيمي األسػبؽ أرئيػؿ شػاروف عنػدما قػرر االنسػحاب الحػادي الجانػب مػف قطػاع غػزة 

، كمػا أنيػا مجػرد إعػادة قولبػة مػا طرحػو شػاروف سػابقًا كنتػاج صػيغ تسػووية إسػرائيمية تشػكؿ، فػي 1114عاـ 
صػػييونية التػي يجمػػع عمييػػا الكيػػاف المحتػؿ، بتياراتػػو وتوجياتػػو اليمينيػػة واليسػػارية األسػاس، جػػوىر السياسػػة ال

يجاد كياف فمسطيني ال يخرج عف إطار حكـ ذاتػي تنحصػر  والدينية، وتقوـ عمى قضـّ المزيد مف األراضي وا 
ؿ بشػؤونو حدود صالحياتو ضمف االىتماـ باألوضاع المدنية والحياتية لمسكاف، فيمػا تػتحكـ سػمطات االحػتال
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األمنية والسيادية، بعػدما تآكػؿ 'حػؿ الػدولتيف' تػدريجيًا باالسػتيطاف والجػدار العنصػري والطػرؽ االلتفافيػة، ولػـ 
 يعد لو أثرًا.

وقد تكوف 'دولة باراؾ' انتقالية ذات حدود مؤقتة كما ورد في خريطة الطريؽ، لػف يػتـ تحديػدىا بصػورة نيائيػة 
ًا، بحيػػػث تأخػػػذ قضػػػايا الوضػػػع النيػػػائي، عنػػػد قياميػػػا، بالتفكػػػؾ حػػػّد إال فػػػي غضػػػوف عشػػػريف أو ثالثػػػيف عامػػػ

' مػف الضػفة الغربيػة، حسػب مػا اقترحػو شػاروف سػابقًا، فػإف 31التالشي. وحتى مع قياـ دولػة فػي غػزة وعمػى 
المسػػائؿ المتصػػمة بػػاالحتالؿ سػػتختفي مػػف خػػالؿ تغييػػر المصػػطمحات، بحيػػث تسػػتبدؿ عبػػارة خػػالؼ أو نػػزاع 

رة االحػػتالؿ، وتحػػؿ عبػػارة الميػػاجريف محػػؿ الالجئػػيف، فيمػػا تػػزاؿ المسػػتوطنات المتوغمػػة فػػي بػػيف دولتػػيف بعبػػا
' مف أراضي الضػفة الغربيػة المخصصػة لمدولػة الفمسػطينية، مقابػؿ توسػيع المسػتوطنات الواقعػة 31قمب نحو 

يمية موسػػعة ' المتبقيػػة مػػف أراضػػي الضػػفة الغربيػػة، تمييػػدًا لخمػػؽ وضػػع يتمثػػؿ فػػي دولػػة إسػػرائ51فػػي مسػػاحة 
تحتػوي عمػػى منػاطؽ كبيػػرة متصػػمة مػف أراضػػي الضػفة الغربيػػة، مقابػػؿ 'كنتونػات' مفتتػػة غيػر متصػػمة جغرافيػػا 
يحشػػػر فييػػػا الفمسػػػطينيوف تحػػػت مسػػػمى 'دولػػػة'. وألف أراضػػػي الضػػػفة الغربيػػػة وقطػػػاع غػػػزة المتبقيػػػة مػػػف يػػػد 

طػرح عػودتيـ إلػى الدولػة المسػتقبمية االحتالؿ ال يمكػف ليػا اسػتيعاب عػدد الالجئػيف الفمسػطينييف، فػإف مجػرد 
 يشكؿ انتقاصًا مف حقيـ وتجاوزًا لو.

ولـ يكف طرح باراؾ، ومف قبمو شاروف، أسوة بالمسؤوليف اإلسرائيمييف، عف الدولة إقرارًا بالحؽ الفمسػطيني أو 
فػاؼ عمػى ، وفي محاولػة منػو لاللت1110مراجعة لمفكر الصييوني، فعندما فاز شاروف في انتخابات الرئاسة 

االتفاقيػػات الموقعػػة سػػابقًا مػػع الجانػػب الفمسػػطيني، عمػػد إلػػى إضػػافة مفيػػوـ الدولػػة وبعػػض التواصػػؿ اإلقميمػػي 
الفمسػػػطيني بإزالػػػة مسػػػتوطنات صػػػغيرة ومعزولػػػة داخػػػؿ قطػػػاع غػػػزة إلػػػى األفكػػػار المتعمقػػػة بالمرحمػػػة االنتقاليػػػة 

واإلسرائيمي قبػؿ التوصػؿ إلػى حػؿ دائػـ بشػأف  الممتدة مف أجؿ تقميؿ نقاط االحتكاؾ بيف الجانبيف الفمسطيني
قضػايا السػيادة والالجئػيف والقػدس والحػدود، بمعنػى أف الدولػة سػتكوف عمػى جػزء مػف األرض كمرحمػة انتقاليػػة 
نمػػا  ولػيس حػاًل دائمػػًا، دوف التنػازؿ عػػف القػدس ورفػػض حػؽ العػودة. وال يعّبػػر ذلػؾ عػػف تغيػر فػػي المواقػؼ، وا 

عػدـ إمكانيػة طػرد الفمسػػطينييف فػي عمميػة تيجيػر جديػدة أو ضػميـ إلػى الكيػػاف  ألنيػا النتيجػة المتحصػمة مػف
اإلسػػرائيمي، حيػػث تبقػػى 'الدولػػة' بالنسػػبة لألخيػػر الطريػػؽ األصػػوب لحػػؿ اإلشػػكاليات المتعمقػػة بالفمسػػطينييف، 
 عمى أف ال تتجاوز مساحتيا أو مفيوميا عف أسػر مفيػـو الحكػـ الػذاتي، أي أصػغر رقعػة مػف األرض بػأكبر
عدد سكاف مػف الفمسػطينييف مػع ضػماف عػدـ اتصػاليا جغرافيػًا أو تحقيػؽ السػيادة الفمسػطينية عمييػا، أي كمػا 

 ' مف األوصاؿ المتبقية مف الضفة الغربية.31يريد شاروف، غزة و
بينمػػػا يشػػػكؿ إبقػػػاء السػػػيطرة اإلسػػػرائيمية عمػػػى منطقػػػة غػػػور األردف فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة جػػػوىر 

حػػتالؿ، لمػػا تحتمػػو مػػف مكانػػة اسػػتراتيجية بػػارزة بالنسػػبة لمشػػروعو الصػػييوني، تخرجيػػا مػػف دائػػرة سياسػػة اال
 االكتفاء فقط باستيداؼ مغانميا االقتصادية الوفيرة، إلى عنصر وجود الكياف المحتؿ نفسو.
ارغػة المضػموف، ومف ذلؾ، نكاد ال نجد مشروعًا إسرائيميًا لتحريؾ مسار العممية السػممية، وىػي كثيػرة العػدد ف

أو شػػرطًا لمموافقػػة عمػػى اتفػػاؽ تسػػوية قػػد يػػتـ التوصػػؿ إليػػو يومػػًا، إال ويتضػػمف بنػػدًا لموجػػود األمنػػي فػػي غػػور 
األردف، عبر بقاء قوات االحتالؿ منتشرة عمى امتداد نيػر األردف بذريعػة أمنيػة، وىػو االشػتراط الػذي لػوّح بػو 

رًا لتحريػػؾ مسػػار المفاوضػػات الفمسػػطينية اإلسػػرائيمية المجمػػد رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتانيػػاىو مػػؤخ
 منذ أشير، إلى جانب )الءاتو( المعروفة برفض وقؼ االستيطاف وحؽ العودة وتقسيـ القدس.
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ويحظى قػرار االحػتالؿ بإبقػاء غػور األردف تحػت السػيادة والسػيطرة اإلسػرائيمية بإجمػاع الكيػاف المحتػؿ، ويعػّد 
مػػػػؿ األحػػػػزاب والقػػػػوى السياسػػػػية اإلسػػػػرائيمية بمختمػػػػؼ توجياتيػػػػا، إزاء أىميتػػػػو األمنيػػػػة ىػػػػدفًا مشػػػػتركًا بػػػػيف مج
 والسياسية واالقتصادية.

إذ يتػػيح البقػػاء األمنػػي لسػػمطات االحػػتالؿ فػػي منطقػػة غػػور األردف ترسػػيـ الحػػدود والقضػػاء عمػػى فكػػرة الدولػػة 
مػػف األراضػػػي الزراعيػػػة الخصػػػبة،  ألػػػؼ دونػػػـ 411الفمسػػطينية المسػػػتقمة والمتصػػػمة، والسػػػيطرة عمػػى مميػػػوف و

واألحػػػواض المائيػػػة، بينمػػػا يشػػػكؿ إبقػػػاء نتنيػػػاىو عمػػػى الػػػرفض اإلسػػػرائيمي لتجميػػػد االسػػػتيطاف ركيػػػزة خطتػػػو 
السػػتمرار السػػيطرة عمػػى غػػور األردف، ممػػا يعنػػي تسػػريع وتيػػرة الحركػػة االسػػتيطانية فػػي تمػػؾ المنطقػػة الحيويػػة 

 مستوطنة. 14آالؼ مستوطف ضمف  4التي تضـ حاليًا زىاء 
وحديث نتانياىو عف االشتراطات المسبقة والمدمغػة بالتيديػد العسػكري يجمػؿ الرؤيػة اإلسػرائيمية لضػـ منطقػة 
غور األردف لمكياف المحتؿ تمييدًا لعزليا عف بقيػة األراضػي الفمسػطينية المحتمػة، فغػور األردف، الػذي يشػغؿ 

كػـ  004بريػا شػمااًل حتػى البحػر الميػت جنوبػًا بطػوؿ ثمث مساحة الضفة الغربية المحتمة ويمتػد مػف بحيػرة ط
تقريبًا، يحتػؿ مكانػة حيويػة بالنسػبة لحػدود الكيػاف اإلسػرائيمي األمنيػة اآلمنػة وعالقاتػو بالعػالـ العربػي عمومػًا. 
وتػػػزعـ سػػػمطات االحػػػتالؿ بػػػأف السػػػيطرة عمػػػى المنطقػػػة يمكنيػػػا مػػػف 'الفصػػػؿ بػػػيف األردف والدولػػػة الفمسػػػطينية 

ومنع تواصميا مع الضفة الغربية المحتمة، واحباط إدخػاؿ وسػائؿ قتاليػة وأشػخاص غيػر مرغػوبيف المستقبمية، 
إلييا'، وليذا فيي تدرجيا ضمف أي مشروع لمتسوية تحػت ذرائػع أمنيػة، إال أف وجػود جػيش االحػتالؿ وحركػة 

 جواء التوتر فييا.قواتو الدائمة في المنطقة سيوّلد احتكاكات مع السكاف الفمسطينييف، مما يبقي عمى أ
وقد عمدت سمطات االحتالؿ مبكرًا، مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا في تمؾ المنطقة، إلػى تنفيػذ مخطػط لعػزؿ غػور 
األردف عػػف محيطػػو مػػف خػػالؿ إقامػػة الحػػواجز وفػػرض إصػػدار تصػػاريح تسػػمح بزيػػارة أىػػالي الضػػفة الغربيػػة 

ألػػؼ  31 21تضػػييؽ الخنػػاؽ عمػػى زىػػاء المحتمػػة لػػذوييـ، كمػػا كثفػػت مػػف بنػػاء جػػدار اسػػتيطاني فػػي الغػػور ل
فمسػػطيني، واالسػػتيالء عمػػى ميػػاه األحػػواض الشػػرقية وميػػاه نيػػر األردف واألراضػػي الزراعيػػة الخصػػبة ىنػػاؾ، 
حيث إف منطقة غور األردف والبقيعة حتى الجزء الجنوبي الشرقي مف الخميؿ تشكؿ احتياطي األرض الوحيد 

بحيػػث تػػؤدي السػػيطرة اإلسػػرائيمية عمييػػا عػػاماًل معػػرقاًل لتطػػور الدولػػة  المتػػوفر لمدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقبمية،
الفمسػػطينية وُيوجػػد ضػػعؼ دائػػـ لتغييػػر االتفػػاؽ والمسػػاس باسػػتقراره، فضػػاًل عػػف محاصػػرتيا فػػي إطػػار طػػوؽ 

 إسرائيمي محكـ، والقضاء عمى فكرة استقالليا السياسي واالقتصادي.
كػـ مربػع مػف المنػاطؽ الشػاطئية عمػى البحػر الميػت كمنطقػة  028وقد أعمنػت سػمطات االحػتالؿ مػؤخرًا عػف 

أمالؾ لمكياف المحتؿ، بيدؼ حرماف الفمسطينييف مف االستفادة بعوائد أي مشروعات تنفػذ فػي المنطقػة، مثػؿ 
 قناة البحريف، كالمياه والكيرباء واالقتصاد والسياحة العالجية.

ئيمي، بيف متالزمة األمف والمستوطنات مف خالؿ تركيز وقد ربطت سمطات االحتالؿ، منذ قياـ الكياف اإلسرا
إقامػػػة األخيػػػرة عنػػػد تخػػػوـ حػػػدود فمسػػػطيف، خاصػػػة المنطقػػػة الشػػػمالية منيػػػا فػػػي غػػػور األردف، وعمػػػى الحػػػدود 

 الجنوبية وفي النقب وعمى ساحؿ البحر الميت.
لجديػػدة بذريعػػػة مسػػتوطنات حدوديػػة عمػػػى طػػوؿ الجبيػػات ا 0837وأقامػػت السػػمطات اإلسػػرائيمية إبػػػاف حػػرب 

سػناد ميػاـ العمميػات اليجوميػة والدفاعيػة، وكثفػت  نػذار، وا  تحقيؽ األمػف الخػارجي وتوظيفيػا كمراكػز مراقبػة وا 
مػػف االسػػتيطاف الحػػدودي باعتبػػاره قالعػػًا دفاعيػػة عسػػكرية، مػػف خػػالؿ إقامػػة مسػػتوطنات جديػػدة بعػػد العػػدواف 

ية مػػػع األردف، وفػػػي ىضػػػبة الجػػػوالف، وعمػػػى فػػػي غػػػور األردف، عمػػػى الحػػػدود الشػػػرق 0856اإلسػػػرائيمي عػػػاـ 
 الحدود مع مصر.



 
 

 

 

 

           20ص                                    3646إلعدد:                01/01/3103 ألربعاءإ إلتاريخ:

ويعػػّد االحتفػػاظ بغػػور األردف ىػػدؼ الخطػػوة األخيػػرة مػػف مراحػػؿ بنػػاء جػػدار الفصػػؿ العنصػػري، الػػذي تعكػػؼ 
' مػػف أراضػػيو. ويسػػتيدؼ الجػػدار تجريػػد الضػػفة 18.0سػػمطات االحػػتالؿ عمػػى اسػػتكمالو، وذلػػؾ بقضػػـ زىػػاء 

ادر مياىيا وأراضػييا الزراعيػة الخصػبة، وفصػؿ مميػوف ونصػؼ المميػوف دونػـ الغربية المحتمة مف معظـ مص
 011مف أراضػي غػور األردف عنيػا، وتفريػغ القػدس المحتمػة مػف مواطنييػا الفمسػطينييف، بعػدما طػردت زىػاء 

' مف مساحة أراضي الضفة الغربية المحتمة، مقابػؿ اإلبقػاء 45ألؼ منيـ خارج مدينتيـ، باإلضافة إلى قضـّ 
 ' منيا مقطعة األوصاؿ، وضـّ الكتؿ االستيطانية الكبرى.33مى ع

إف خطة باراؾ، التػي لػف تكػوف األخيػرة فػي سػجؿ الكيػاف المحتػؿ، تشػابو تمامػًا اشػتراط االعتػراؼ الفمسػطيني 
'بييودية دولة إسرائيؿ' لمعودة إلػى التفػاوض، فكالىمػا فارغػا المضػموف واليػدؼ، وينػدرجاف فػي إطػار شػروط 

ؿ التعجيزيػػػة إلفشػػػاؿ مسػػػاعي انتشػػػاؿ العمميػػػة السػػػممية مػػػف رمادىػػػا، ولػػػيس لتحريػػػؾ جيػػػود اسػػػتئناؼ االحػػػتال
 المفاوضات، كما يزعموف.

 01/01/3103، إلقدس إلعربي، لندن
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 ميؿ عـزجحمد أد. 

ني"، قػّدـ رفعػت شػناعة، أمػيف سػر إقمػيـ "فػتح" تحت عنواف "رؤية حركة فتح ألزمة المشروع الػوطني الفمسػطي
في لبناف، في حزيراف )يونيو( الماضي، ورقة ضمف مؤتمر مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات فػي لبنػاف، 
وىػػو المركػػز القريػػب مػػف حركػػة "حمػػاس". ولعػػؿ أكثػػر مػػا يسػػتحؽ اإلشػػادة فػػي الورقػػة، المتاحػػة عمػػى موقػػػع 

اف، ألّنو وضع ىدفًا متواضعًا؛ إذ لـ يػّدع وجػود رؤيػة لممشػروع الػوطني، بػؿ المركز عمى اإلنترنت، ىو العنو 
ألزمتو فقط.في حديثو عف المشروع الوطني نفسو الخاص بحركة "فتح"، طرح شناعة مجموعة أفكار سريعة، 
لػػـ تنصػػؼ مػػا كانػػت تطرحػػػو الحركػػة فػػي بػػداياتيا، بػػؿ وحتػػػى نيايػػة الثمانينيػػات. وأوؿ إشػػكالية، ربطػػو ىػػػذا 

مشروع بياسر عرفات، وقولو إّف "أبو عّمار" وضع أسػس المشػروع الػوطني، وىػي "برنػامج سياسػي واضػح، ال
يجمع حولو مختمؼ الفصائؿ. وفي غياب ىذه الوحدة، بالتأكيد تسود عممية االقتتػاؿ الػداخمي. كمػا رّسػط أبػو 

وأكد في الوقت ذاتػو مبػدأ تػداوؿ  عّمار مبدأ العالقة الديمقراطية في األطر الوحدوية، وفي المجالس الوطنية.
السػػػمطة".ىذه األسػػػس غائبػػػة بالتأكيػػػد؛ لػػػيس اآلف، بػػػؿ عمػػػى األقػػػؿ فػػػي آخػػػر خمسػػػة عشػػػر عامػػػا مػػػف حيػػػاة 
ياسرعرفات نفسو، إف لـ يكػف قبػؿ ذلػؾ بكثيػر. ومػا ىػو تػداوؿ السػمطة فػي ظػؿ وجػود "أبػو عّمػار" ذاتػو عمػى 

ديمقراطيػػػػة ىػػػػذه التػػػػي لػػػػـ يجػػػػدد المجمػػػػس الػػػػوطني  رأس الحركػػػػة الوطنيػػػػة نحػػػػو خمسػػػػة وثالثػػػػيف عامػػػػًا؟ وأي
عامػػا عمػػى األقػػؿ فػػي حيػػاة الػػرئيس عرفػػات، وحتػػى اليػػوـ؟ وأي  05الفمسػػطيني فػػي عضػػويتو حقػػا فػػي آخػػر 

برنامج سياسي ىذا الذي أجمعت عميو الفصائؿ؟جاء أغمػب الورقػة عػف أضػرار االنقسػاـ الػداخمي، وسياسػات 
انيػػة تمثيػػؿ المنظمػػة )ناسػػيا أف أىميػػا ىػػـ مػػف يضػػربونيا بعػػدـ تفعيميػػا إسػػرائيؿ العدوانيػػة، والتأكيػػد عمػػى وحد

وتجديدىا(. أّما رؤية الخروج مف المأزؽ، فغمبت عمييا صيغة "ال بد" )ال بد مف العػودة إلػى وثيقػة األسػرى.. 
وط ال بد مف اإلسراع إلى صػياغة اسػتراتيجية جديػدة تشػمؿ كافػة القضػايا الجوىريػة كالمقاومػة الشػعبية، وشػر 

المفاوضات، ووضع الخطة الكفيمة بتحقيػؽ األىػداؼ الوطنيػة...(. واؿ"ال بػد" األخيػرة ىػذه تمثّػؿ اعترافػًا بأّنػو 
ال يوجػػد لػػدى حركػػة "فػػتح" رؤية.رؤيػػػة "فػػتح" القديمػػة مػػف حيػػث الكفػػػاح المسػػمح، ومػػف حيػػث حػػرب التحريػػػر 
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ار كانػت تشػكؿ مشػروعا لمػف يفيميػا، ثػـ الشعبية، والتركيػز عمػى التناقضػات الرئيسػة بػدؿ الثانويػة، كميػا أفكػ
تطورت إلى آليات البندقية التي تزرع والسياسة التي تحصد، لتصبح برامج وشعارات عمؿ يمكف تعبئة قواعد 
مػػف الشػػعب والشػػباب عمػػى أساسػػيا ليقولػػوا إّف لػػدييـ مشػػروعا وطنيا.أمػػاـ حيػػرة القػػائميف عمػػى "فػػتح" اآلف، أو 

القديمػة، وعػدـ إمكانيػػة زعػـ التمسػؾ بيػا اآلف، والضػػحالة الفكريػة لكثيػر ممػػف  المتمسػكيف بيػا، ب شػأف األفكػػار
يزعموف أّنيػـ "فػتح" وقيادتيػا، فيبػدو أّف مجػرد تحديػد مفػردات يجػب بحثيػا وتطػوير رؤى بشػأنيا أمػر يصػعب 

يحػػاوؿ، العثػػور عمػػى المػػؤىميف لمقيػػاـ بػػو، دوف نفػػي أّنػػو يوجػػد فػػي "فػػتح" مػػف لديػػو قػػدرة فعػػال عمػػى ذلػػؾ، وأّنػػو 
ولكنيا حاالت ما تزاؿ معزولة وتصطدـ بالبيروقراطية الفتحاوية.فموضوع المقاومة الشعبية يبقى شعارًا عػابرا 
بػػػدوف تبنيػػػو حقػػػًا، وبػػػدوف رؤيػػػة ألدوات المقاومػػػة الجديػػػدة. ويشػػػكؿ إدراؾ معنػػػى تراجػػػع األيػػػديولوجيا عالميػػػا 

لفػتح، ال تجػد مػف يسػتغميا. ففػتح بعيػدة منػذ البػدايات وعربيا، وىو تراجع يتزايد يوميا وبسرعة، تحديًا وفرصة 
عف األيديولوجيا، ولكنيا كانت بعيدة عف الفصائمية والحزبية، قبؿ أف تتحوؿ إلى حزب سمطة ومكاتب. وفي 
عصػػػػر الشػػػػبكات، ووسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ الحديثػػػػة، ىنػػػػاؾ عمػػػػـ اجتمػػػػاع جديػػػػد يحكػػػػـ شػػػػكؿ التنظػػػػيـ السياسػػػػي 

خريب حدث في فصائؿ العمؿ الفمسطيني، مػف مظػاىره مػثال االعتمػاد عمػى واالجتماعي. وىناؾ إرث مف الت
الثػػورة التػػي تموليػػا مؤسسػػات وجيػػات خارجيػػة، بػػدؿ أف ينفػػؽ النػػاس عمػػى الثػػورة. وكميػػا تحػػديات بحاجػػة إلػػى 
تصورات واضحة ومتفؽ عمييا، مع الحاجة إلى وضع نظريػة لمرحمػة التػزامف بػيف مرحمػة التحريػر مػف جيػة، 

ذا كػػاف يجػػب حػػؿ وبنػػاء السػػ مطة مػػف جيػػة ثانيػػة، وحسػػـ مػػا إذا كػػاف المضػػي فػػي ىػػذه االزدواجيػػة ممكنػػا، وا 
السمطة، وكيؼ؟ أو االستمرار بيػا، وكيػؼ؟ وىػؿ ىنػاؾ شػرعية ثوريػة وتوافقيػة يمكػف أف ُتغنػي عػف انتخابػات 

 انتخابات؟ المجمس الوطني أو ال بد مف
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 بف درور
بكؿ مفيوـ ممكف، تحولت الحدود مع غزة، ببطء ولكف بثبات، لتكوف بالضبط ما كانػت عميػو قبػؿ 'رصػاص 

، الػػذي سػػبؽ الحػػرب فػػي غػػزة، كػػاف يطمػػؽ بالمتوسػػط نحػػو خمسػػة صػػواريط فػػي 1117مصػػبوب'. فػػي العػػاـ 
. وفػي السػنة الماضػي كػاف متوسػط نحػو صػاروخ واحػد فػي اليػوـ. منػذ بدايػة السػنة الحاليػة، حتػى نيايػة  اليـو

. يمكف االفتراض باف االياـ االخيرة سترجح المتوسط الى االعمى.  ايموؿ بتنا في وتيرة صاروخيف في اليـو
فرضية العمؿ، في وسائؿ االعالـ، وفي السياسة عمى حد سواء، تقضي باف حرب لبنػاف الثانيػة كانػت فشػال 

الجيش االسرائيمي تغير والحرب انتيت بانتصػار عسػكري  ذريعا، فيما أف حممة رصاص مصبوب أثبتت باف
سػػاحؽ. يبػػدو أف السػػنوات التػػي انقضػػت توضػػح بػػاف ىػػذا وىػػـ غيػػر صػػغير. فػػالحرب التػػي زعػػـ بالػػذات أنيػػا 

 فاشمة وفرت سنوات مف اليدوء لمشماؿ والحرب الناجحة لـ تمنح اسبوعا واحدا مف اليدوء لسكاف الجنوب.
ب اهلل يسػيطر عمميػا فػي لبنػاف، فػاف ىػذه السػيطرة ىػي ايضػا نقطػة ضػعؼ. حصمت امور اخرى. مع أف حز 

وذلؾ النو في المواجيػة التاليػة لػف تتػردد اسػرائيؿ فػي ضػرب البنػى التحتيػة لمبنػاف. ومػع أنػو يوجػد لحػزب اهلل 
بالفعػؿ قػػدرة عمػػى احػػداث وجػػع رأس غيػػر صػػغير السػػرائيؿ ولكػف لػػدى اسػػرائيؿ قػػدرة عمػػى اف تعيػػد لبنػػاف الػػى 

عصػػر الحجػػري. ىػػذا غيػػر مناسػػب، ىػػذا غيػػر مرغػػوب فيػػو. ولكػػف عنػػدما يكػػوف حػػزب اهلل ىػػو رب البيػػت ال
الحقيقي، وعندما يكوف حزب اهلل ىو فرع ايراف التي تكرر القوؿ اف ىػدفيا ىػو إبػادة اسػرائيؿ وحسػف نصػراهلل 

ات االخالقية لرد فػظ. يحرص عمى تكرار شعارات االبادة عمى لسانو في كؿ مناسبة فاف السرائيؿ كؿ المبرر 
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حػػدثت أمػػور اخػػرى تضػػعؼ حػػزب اهلل. فسػػوريا تتفكػػؾ وايػػراف تضػػعؼ. فػػي الجنػػوب، بالمقابػػؿ، حػػدث أمػػر 
معاكس. وضع حماس تحسػف فقػط فػي السػنوات االخيػرة. فػال جػوع، وال أزمػة انسػانية. الحصػار الجزئػي جػدا 

االرض وتحتيػا، اصػبحت مفتوحػة  الذي فرضتو اسرائيؿ، اصبح وكأنػو لػـ يكػف الف الحػدود مػع مصػر، فػوؽ
أو فالتة تماما. وعمى مصر سيطرت ذات حركة االخواف المسػمميف التػي تسػيطر عمػى القطػاع. والالسػاميوف 
في أرجاء اليسار العالمي يواصموف ارساؿ البعثات أو أساطيؿ التضامف لتطوير التالعب باالزمة االنسػانية. 

ا لممواجيػػػة. غيػػػر أننػػػا فػػػي الشػػػرؽ االوسػػػط. وكػػػؿ اعتبػػػار وضػػػع حمػػػاس الممتػػػاز يػػػدؿ عمػػػى اف ال حاجػػػة ليػػػ
 عقالني يتحطـ أماـ االيديولوجيات المتزمتة.

وفػػوؽ كػػؿ ىػػذا يوجػػد سػػكاف الجنػػوب. مئػػات االالؼ الػػذيف يعيشػػوف خطػػرا دائمػػا بػػالتعرض لمصػػواريط. حتػػى 
ر مػف أف شخصػا. ثمػة مػف سػيدعي بػاف ىػذا ثمػف اصػغ 07االف، بعد نحو عشر سنوات مف الصواريط قتػؿ 

يبػػرر عالجػػا عسػػكريا جػػذريا أكثػػر لممشػػكمة. ىػػذا لػػيس بسػػيطا. الموضػػوع ىػػو أنػػو صػػعب بعػػض الشػػيء أف 
يسػػمي الحيػػاة تحػػت التيديػػد الػػدائـ حيػػاة طبيعيػػة. وقػػد اعتػػادت حمػػاس عمػػى واقػػع يكػػوف فيػػو كػػؿ اسػػتفزاز مػػف 

ج الجػذري بػؿ حقنػة تيدئػة ناحية القطاع يواجو رد فعؿ معتدؿ، حيث أف اليدؼ االساس السرائيؿ ليس العال
 لغرض الحفاظ عمى اليدوء.

المشػػكمة ىػػي أنػػو مػػع الوقػػت تصػػبح المشػػكمة اصػػعب بكثيػػر. فقػػد الحظػػت حمػػاس منػػذ زمػػف بعيػػد 'متالزمػػة 
غولدستوف' في اسػرائيؿ. فمػيس الحتكػار حقػوؽ حمػاس، الػذي يسػمى خطػأ 'معسػكر حقػوؽ االنسػاف'، مشػكمة 

كمتيـ ىػي فقػط مػع رد الفعػؿ االسػرائيمي. ىػذا وضػع ال يطػاؽ. حقيقية مػع الخروقػات مػف جانػب حمػاس. مشػ
كانػت فػػي الحممػػة فػػي غػزة خروقػػات موضػػعية اسػػتمزمت المعالجػة، ولكػػف ال يوجػػد جػػيش فػي العػػالـ فعػػؿ مثػػؿ 
اسرائيؿ كي يمنع المس بحياة االنساف، مثمما حصؿ في رصاص مصػبوب. ورغػـ ذلػؾ، ال توجػد دولػة نالػت 

 عمى خرؽ الحقوؽ مثمما نالت اسرائيؿ.كميات ىائمة مف االنتقاد 
السبيؿ االفضؿ لمنع المواجية التالية ىو الحوار مع حماس. نعـ الحوار. المباشر أو غير المباشػر. وبشػرط 
واحد، أف تستوفي حماس شروط الرباعية. لػيس شػروط اسػرائيؿ. اسػرائيؿ ممزمػة بػاف تتخػذ كػؿ الوسػائؿ، بمػا 

رة المصػالحة، قبػؿ أف تخػرج الػى معركػة قػد تكػوف ال مفػر منيػا حيػاؿ في ذلػؾ تمػؾ التػي يمكػف أف تتخػذ صػو 
حماس. ىذا ال يعنػي أف حمػاس ستسػارع الػى االعتػداؿ؛ ىػذا ال يعنػي أف حمػاس سػتغير سياسػتيا فػي ضػوء 
بادرة طيبة أو دعوات عمنية مف اسرائيؿ لمحوار ولمنع المواجية. ولكف ىذا سيفعؿ شيئا واحدا سػيمنح مفعػوال 

قرار اسرائيمي بػالخروج الػى المواجيػة التاليػة. يجػدر التفكيػر فػي ذلػؾ اليػـو قبػؿ لحظػة مػف المواجيػة أخالقيا ل
 التي مف المشكوؾ فيو أف يكوف ممكنا منعيا.

 9/01/3103معاريف 
 00/01/3103، إلقدس إلعربي، لندن
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