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 لسوداناصمت العربي عمى قصف ويستغرب ال "إسرائيلـ"عمى حق العودة وعدم االعتراف بيؤكد  ىنية 4
زراء الفمسطيني إسماعيؿ هنية أّنه ال يستطيع كائف مف كاف أف يتنازؿ عف ذرة تراب مف أرض أكد رئيس الو 

نما ممؾ لشعبنا الفمسطيني.   فمسطيف أو يتخمى عف حؽ العودة؛ ألّف ذلؾ الحؽ ليس ممكه وا 
إف وقاؿ هنية خالؿ خطبة الجمعة في مسػجد الخمفػاء الراشػديف شػماؿ قطػاع غػزة  "إذا كػاف هنػاؾ أحػد يقػوؿ 

 صفد بمدي ولف أعيش فيها، فإنني أقوؿ له إّف الجورة وعسقالف بمدي وسأعيش فيها بإذف اهلل".
جػػاءت أقػػواؿ "هنيػػة" رًدا عمػػى التصػػريحات األخيػػرة لػػرئيس السػػمطة محمػػود عبػػاس التػػي تخمّػػى فيهػػا عػػف حػػؽ 

 .0837عودة الالجئيف إلى أراضيهـ التي ُهّجروا منها عاـ 
ئػػػيس الػػوزراء الهجػػػـو ا سػػرائيمي األخيػػر عمػػػى السػػوداف الشػػػقيؽ الػػذي اسػػػتهدؼ وفػػي سػػياؽ  خػػػر، اسػػتنكر ر 

مصػػػنع اليرمػػػوؾ لمتسػػػميح، م كػػػًدا أّف إرهػػػاب الكيػػػاف ا سػػػرائيمي يتخطػػػى الحػػػدود وال يتوقػػػؼ عنػػػد اسػػػتهداؼ 
  فمسطيف لخروجه عف القانوف الدولي.

ثمف لتمسػكها بقضػايا األمػة العربيػة واستغرب هنية الصمت العربي عمى استهداؼ دولة عربيػة شػقيقة تػدفع الػ
عالميػة.  وفي مقدمتها فمسطيف، م كًدا تضامف حكومتػه الكامػؿ معهػا بكػؿ مػا أوتيػت مػف إمكانػات سياسػية وا 
وأضاؼ  "رغـ البعد الجغرافػي بيننػا وبػيف السػوداف، إال أّنهػا لػـ تتخػؿ عػف التزاماتهػا تجػاف الشػعب الفمسػطيني 

وأكػّد أّف حكومتػه لػف تتخمػى عػف السػوداف والػدوؿ العربيػة  رة نضاؿ شػعبنا".منذ االنتفاضة األولى وطيمة مسي
وشعوبها جمعاء، مستدركا   "تتمثؿ مسػ ولياتنا تجػاف األمػة فػي ثباتنػا وصػمودنا عمػى أرضػنا وعػدـ تنازلنػا أو 

  اعترافنا باالحتالؿ".
تحالفػػة مػػع االحػػتالؿ وصػػعود ومضػػى يقػػوؿ  "إّف المقػػدمات التػػي ر هػػا العػػالـ العربػػي فػػي سػػقوط األنظمػػة الم

التيػػار ا سػػالمي وأحػػرار األمػػة لكػػي يقودوهػػا نحػػو التغييػػر وا صػػالح والعػػزة والكرامػػة، سيسػػوقنا إلػػى النتػػائ  
وأشػػار إلػػى أّنػػه وصػػؿ غػػزة، أمػػس  واألهػػداؼ التػػي نسػػعى إليهػػا فػػي تحريػػر أرضػػنا وقدسػػنا واسػػتعادة حقوقنػػا".

ر الحصار عمى غزة ويضـ شبابا مصرييف، حمموا معهـ أدويػة الخميس، وفد "التحالؼ الدولي المصري" لكس
 ومعدات لوزارة الصحة.

وبّيف رئيس الوزراء أّف كؿ الوفود التي تدخؿ قطػاع غػزة، تػأتي تأكيػًدا لمسياسػة المصػرية التػي خطهػا الػرئيس 
ر لػػف محمػػد مرسػػي فػػي ضػػرورة إنهػػاء الحصػػار عػػف غػػزة والتواصػػؿ الػػدائـ مػػع أهمهػػا، وتأكيػػًدا عمػػى أف مصػػ

وأشػار إلػى أّف كػؿ الزعامػات  تتورط مجددا في حصارها وأنها ال يمكف أف تعطي غطاًء لعدواف جديد عميهػا.
العربية الذيف تواطػ وا بالحصػار عمػى غػزة خػذلهـ اهلل وأسػقطهـ تحػت أقػداـ شػعوبهـ، مضػيفا  "أمػا مػف رفعػوا 

 غزة وأعموا قدرها، فما زالوا في عيوف شعوبهـ زعامات محترمة".
افتتح هنية عقػب الخطبػة مسػجد الخمفػاء الراشػديف الػذي دّمػرف االحػتالؿ خػالؿ الحػرب عمػى غػزة أواخػر عػاـ و 

 ، وأكد أّف افتتاحه هو بمثابة رسالة لالحتالؿ بأّف شعبنا لف يستسمـ أماـ  لة القتؿ والدمار والعدواف.1117
 9/44/1141، فمسطين أون الين
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 كانون الثاني 19طمب عضوية فمسطين إلى  ميبحث في إرجاء تقدي عباس: "النيار" 1

عممت "النهار" مف مصادر فمسطينية رفيعة المستوى اف الرئيس الفمسطيني محمود عباس يدرس جديًا امكاف 
ارجاء موعد تقديـ طمب تغيير مكانة فمسطيف الى دولة غير عضو في االمـ المتحدة، في ضوء فوز الرئيس 

انية وحاجته الى الوقت لترتيب القضايا والمواضيع التي مف المتوقػع اف تشػغمه االميركي باراؾ اوباما بوالية ث
 في واليته الثانية".

كػانوف الثػاني بحيػث تكػوف نتػائ  االنتخابػات ا سػرائيمية  18وقالت المصادر إف الموعد المقترح لمتأجيؿ هػو 
المفاوضػػات مػػع إسػػرائيؿ صػػارت معروفػػة واف" الػػرئيس عبػػاس ينتظػػر مػػف اوبامػػا موافقػػة عمػػى تحديػػد هػػدؼ 

 عاصػػمتها شػػرؽ القػػدس". 0856حزيػػراف  3بانهػػاء االحػػتالؿ ا سػػرائيمي واقامػػة دولػػة فمسػػطينية عمػػى حػػدود 
واضػػافت  "اذا توجػػه عبػػاس الػػى االمػػـ المتحػػدة قبػػؿ ذلػػؾ وحصػػؿ عمػػى قػػرار برفػػع مكانػػة فمسػػطيف الػػى دولػػة 

 مباشرة وفورية لتطبيؽ حؿ الدولتيف". مراقبة، فانه سيدعو الحكومة ا سرائيمية الى بدء مفاوضات
 41/44/1141، النيار، بيروت

 
 في األمم المتحدة "عضوية فمسطين"تطمق تحرك  الفمسطينيةالسمطة  3

أطمقػػت السػػمطة الفمسػػطينية تحركػػًا فػػي األمػػـ المتحػػدة بهػػدؼ استصػػدار قػػرار فػػي   راغػػدة درغػػاـ -نيويػػورؾ 
تواَجػػػه »فػػػي المنظمػػػة الدوليػػػة، وذلػػػؾ فػػػي خطػػػوة يتوقػػػع أف الجمعيػػػة العامػػػة يعتػػػرؼ بفمسػػػطيف دولػػػة مراقبػػػة 

إقنػػػػاع السػػػػمطة بتػػػػأخير طػػػػرح مشػػػػروع القػػػػرار عمػػػػى »، فيمػػػػا تسػػػػعى بريطانيػػػػا إلػػػػى «بػػػػاعتراض أميركػػػػي قػػػػوي
 ، وفؽ ديبموماسييف مّطمعيف.«التصويت

مشػروع  قنػاع الػرئيس محمػود عبػاس بالتػأني فػي طػرح »وأوضحت المصادر أف بريطانيا تقود مسعى حثيثػًا 
 ،«القػػػرار عمػػػى التصػػػويت، بهػػػدؼ إقنػػػاع األميػػػركييف بالقيػػػاـ بمبػػػادرة تعمػػػؿ لنػػػدف عمػػػى بمورتهػػػا مػػػع واشػػػنطف

بريطانيا ستعمؿ عمػى إقنػاع األوروبيػيف باعتمػاد موقػؼ موحػد، وهػو عػدـ تأييػد مشػروع القػرار، »وأضافت أف 
خصوصػػًا أف دواًل أوروبيػػة  لػػف تكػػوف سػػهمة،»، مضػػيفة أف مهمتهػػا «أي االمتنػػاع عػػف التصػػويت كحػػد أدنػػى

  «.عدة وعدت بدعـ مشروع القرار
موقع الريادة في الموقؼ الداعـ لمتحرؾ »في الوقت نفسه، أكدت المصادر أف فرنسا تسعى إلى الحفاظ عمى 

 الفمسطيني الذي كاف أعمنه الرئيس السابؽ نيكوال ساركوزي العاـ الماضي.
مػف امػس مشػروع القػرار عمػى سػفراء مجموعػة الػدوؿ العربيػة، ثػـ  ووزعت البعثة الفمسػطينية فػي نيويػورؾ أوؿ

عمى أف يحدد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القػاهرة ببعػد »عمى كؿ الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة، 
 «.غد( ا ثنيف موعد طرح مشروع القرار عمى التصويت في الجمعية العامة

باالجتماع مع رئيس الجمعية العامة فػوؾ بػريميتش، عمػى أف  المشاورات أمس« لجنة عربية مصغرة»وبدأت 
تسػػػتكممه بمحادثػػػات متعػػػددة الطػػػرؼ وأخػػػرى ثنائيػػػة مػػػع الػػػدوؿ والمجموعػػػات الجغرافيػػػة فػػػي الجمعيػػػة العامػػػة 

 بهدؼ الحصوؿ عمى أكبر تأييد عند طرح مشروع القرار عمى التصويت.»
 41/44/1141، الحياة، لندن
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نبيؿ أبو ردينة، النػاطؽ باسػـ ، أف عبد الر وؼ ارنا وط عف مراسمها، 41/44/1141، األيام، رام اهلل ذكرت
الرئاسػػة، أكػػد فػػي تصػػريح لػػػ"األياـ"، أف الشػػهر الجػػاري سػػيكوف مفتػػرؽ طػػرؽ وقػػاؿ  نحػػف ذاهبػػوف الػػى األمػػـ 

غيػػػر عضػػػو، وسػػػتكوف القضػػػية الفمسػػػطينية فػػػي مرحمػػػة عصػػػر جديػػػد  المتحػػػدة وسنحصػػػؿ عمػػػى مكانػػػة دولػػػة
 وتحديات كبيرة.

وشدد أبػو ردينػة عمػى اف "الشػعب الفمسػطيني ال يقبػؿ بمػا هػو أقػؿ مػف ثوابتػه الوطنيػة"، وقػاؿ "بعػد الحصػوؿ 
ي عمى القرار في األمـ المتحدة سيكوف الشعب الفمسطيني جاهزًا لمفاوضات تشمؿ جميع قضػايا الحػؿ النهػائ

 وعمى رأسها القدس والالجئوف الفمسطينيوف".
وأضػػاؼ  القيػػادة الفمسػػطينية ممتزمػػة بالثوابػػت الوطنيػػة الفمسػػطينية التػػي أقرتهػػا المجػػالس الوطنيػػة الفمسػػطينية 
والقمػػـ العربيػػة ولػػف يكػػوف هنػػاؾ أي اتفػػاؽ إال فػػي حػػاؿ حصػػوله عمػػى تأييػػد الشػػعب الفمسػػطيني فػػي اسػػتفتاء 

 عاـ".
قضػػية الفمسػػطينية سػػتبقى هػػي القضػػية المركزيػػة" وقػػاؿ  إمػػا أف تقػػـو دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة وأكػػد عمػػى أف "ال

 وعاصمتها القدس الشرقية أو أف يكوف هناؾ عدـ استقرار في الشرؽ األوسط. 0856عمى حدود 
ًا، رفيعػ اً فمسػطيني الً مسػ و  ، أفد ب أ، عف وكالة راـ اهلل مف، 41/44/1141، القدس العربي، لندن وأضافت

ذكر الجمعة أف السمطة الفمسطينية لف تتراجػع عػف قرارهػا لمطالبػة االمػـ المتحػدة بػاالعتراؼ بفمسػطيف كدولػة 
وأكد عضو المجنة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية واصػؿ أبػو يوسػؼ  غير عضو في المنظمة الدولية.

وقاؿ لوكالة االنباء االلمانية  ثاني بنوفمبر(.إف القرار نهائي وأنهـ سيتوجهوف إلى االمـ المتحدة في تشريف ال
 إنهـ لف يتراجعوف تحت أي ظروؼ.

وأضاؼ أف مسودة االقتراح حوؿ وضع الدولة غير العضو جرى تسميمها بالفعؿ إلى الدوؿ االعضاء بػاالمـ 
المتحػػدة. وأرسػػؿ الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس مبعػػوثيف إلػػى العديػػد مػػف الػػدوؿ لمحصػػوؿ عمػػى دعمهػػـ 

 الستصدار قرار مف االمـ المتحدة.
 

 الحكومة تتطمع إلى مستوى عالقات متميزة مع مصر: الظاظا 5
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المهندس، زياد الظاظػا، أف الحكومػة تتطمػع إلػى مسػتوى عالقػات   غزة

لمصر ستبقى حصينة  متميزة مع مصر، وذلؾ بما يصب في خدمة الطرفيف، مشددا عمى أف البوابة الشرقية
 مف أي اعتداء وخرؽ.

وقاؿ الظاظا في كممة له خالؿ الم تمر األوؿ لعمماء مصر وفمسػطيف والػذي نظمتػه وزارة األوقػاؼ والشػ وف 
الدينيػػة، بمدينػػة غػػزة  "نتطمػػع إلػػى مسػػتقبؿ زاهػػر لهػػذف األمػػة ومسػػتوى عالقػػات متميػػزة بػػيف الشػػعبيف المصػػري 

 والفمسطيني".
حوصرت غزة وجدت الحكومة الفمسطينية نفسها محاصرة سياسيا بعدـ االتصػاؿ والتواصػؿ وأردؼ أنه حينما 

مع العالـ، واقتصادًيا بعدـ االستيراد والتصدير، إلى جانب المحاصرة مالًيا بعدـ دخػوؿ وخػروج األمػواؿ عبػر 
الفوضػى والفمتػاف البنوؾ والم سسات المالية، وبيف أف الحكومة نجحت في المعالجة األمنيػة، وقضػائها عمػى 

األمنػي، وعممػػت عمػػى بنػػد العػػدؿ وتحقيػػؽ العدالػػة، حيػػث إنهػػا اتخػػذت قػػرارا حاسػػما بػػالحؽ بالعمػػؿ أو الوظيفػػة 
مكانيات الشخص.  العامة بغض النظر عف مكانة وا 
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" 30وأكػػد عمػػى أف حكومتػػه أيضػػا نجحػػت فػػي مجػػاؿ الػػديف والػػدعوة والتعمػػيـ، حيػػث إف القطػػاع شػػهد تخػػري " 
فظػػة فػػي كتػػاب اهلل بسػػنة واحػػدة، وسػػاندت التعمػػيـ الجػػامعي والمدرسػػي، فيمػػا أف نسػػبة األميػػة ألػػؼ حػػافظ وحا
 منخفضة جدا.

إف زيػػارة وفػػد العممػػاء جػػاء بنػػاء عمػػى  ،بػػدورف، قػػاؿ وزيػػر األوقػػاؼ والشػػ وف الدينيػػة الػػدكتور إسػػماعيؿ رضػػواف
ادؿ الخبػػرات والتعػػاوف فػػي مجػػاؿ دعػػوة مػػف وزارتػػه فػػي وقػػت سػػابؽ، وتطبيقػػا التفػػاؽ موقػػع بػػيف الػػوزارتيف لتبػػ

 الدعوة وا رشاد الديني.
وأكػػػد رضػػػواف عمػػػى التعػػػاوف فػػػي المجػػػاالت المختمفػػػة، فػػػي سػػػبيؿ اسػػػتنهاض األمػػػة لمسػػػاندة ونصػػػرة القضػػػية 
المركزية المتمثمة بمدينة القدس، مشيرا في الوقت ذاته الى أف تمبية الدعوة مف عمماء مصر نقطة نحو كسر 

ى غػػزة، موضػػحا أف المػػ تمر فرصػػة لمتأكيػػد عمػػى العمػػؿ المشػػترؾ مػػف أجػػؿ القػػدس، الحصػػار المفػػروض عمػػ
والوقػػػوؼ فػػػي وجػػػه مػػػا تتعػػػرض لػػػه مػػػف انتهاكػػػات وممارسػػػات إسػػػرائيمية، تهػػػدؼ إلػػػى السػػػيطرة عمػػػى المسػػػجد 

 األقصى زمانيا ومكانيا، إلى جانب التأكيد عمى ثوابت القضية.
 9/44/1141، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 حكومة ىنية ترفض السماح بالتظاىر في غزة إحياء لذكرى عرفات: برس""قدس  4

أكدت مصادر حكومية فمسطينية في قطاع غزة، أف الجهات األمنية في حكومة اسماعيؿ هنية رفضت   غزة
ى رحيػػؿ الػػرئيس الفمسػػطيني السػػابؽ ر السػػماح لطمػػب مػػف حركػػة "فػػتح" بالتظػػاهر فػػي سػػاحة الشػػهيد  حيػػاء ذكػػ

وأبمغػػػت المصػػػادر "قػػػدس بػػػرس" أف قػػػرار الػػػرفض جػػػاء بنػػػاء عمػػػى خمفيػػػة عػػػدـ وجػػػود ضػػػمانة  ياسػػػر عرفػػػات.
سياسػػية بػػأف تكػػوف التظػػاهرة سػػممية، وقالػػت  "لقػػد تػػـ رفػػض طمػػب التظػػاهرة، لغيػػاب الضػػمانة السياسػػية بػػأف 

، وهمػا األمر يتعمؽ باحتفالية، ذلؾ أف حركة "فتح" منقسمة إلى تياريف، أحػدهما تػابع لعبػاس وا خػر لػدحالف
 متصارعاف، وال يمكف ألحدهما أف يضمف سالمة الفعالية. 

، لكػػف األمػػر تحػػوؿ إلػػػى 1116كمػػا أف لحكومػػة غػػزة تجربػػة مػػع هكػػذا فعاليػػة، فقػػػد تػػـ السػػماح لواحػػدة عػػاـ 
مواجهػات سػقط إثرهػػا سػبعة شػهداء، لػػذلؾ ارتػأت حكومػة غػػزة ومراعػاة لسػالمة وأمػػف المػواطنيف عػدـ السػػماح 

 لية"، عمى حد تعبير المصادر. بقياـ هذف الفعا
 9/44/1141قدس برس، 

 
 مسودة مشروع القرار الذي سيعرض لمتصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة لمتصويت 7

تتضمف مسودة مشروع القرار الذي سيعرض لمتصويت في الجمعية العامة لألمـ   أرنا وطكتب عبد الر وؼ 
بند الثالػث الػذي يقػوؿ  قػررت مػنح فمسػطيف وضػع الدولػة المراقبػة فػي المتحدة لمتصويت ثمانية بنود أبرزها ال

نظاـ األمـ المتحدة، بدوف المساس بالحقوؽ المكتسبة، واالمتيػازات ودور منظمػة التحريػر الفمسػطينية كممثػؿ 
 لمشعب الفمسطيني، بموجب القرارات والممارسة ذات الصمة.

 الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة وفيما يمي ترجمة لممسودة التي تـ توزيعها عمى 
 (1101تشريف الثاني  7مسودة ب
 لمجمعية العمومية لألمـ المتحدة 56الجمسة 

 مسألة فمسطيف
 الجمعية العمومية،
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انطالقػػًا مػػف أهػػداؼ ومبػػادا ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة والتأكيػػد فػػي هػػذا المجػػاؿ عمػػى مبػػدأ تسػػاوي الحقػػوؽ وحػػؽ 
 تقرير المصير لمشعوب،

، الذي ي كد، ضمف أمور أخرى، عمى واجب كػؿ 0861تشريف األوؿ  13الصادر في  1514قرارها تذكيرًا ب
 دولة في الدفع بشكؿ مشترؾ او بعمؿ منفصؿ عمى تحقيؽ مبدأ الحقوؽ المتساوية وتقرير المصير لمشعوب،

احتػراـ حقػوؽ ا نسػاف تأكيدًا عمى أهمية الحفاظ وتعزيز السالـ الدولي القائـ عمػى الحريػة، المسػاواة، العػدؿ و 
 األساسية،

 ،0836تشريف الثاني  18( الصادر في 1ب 070تذكيرًا بقرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 
 تأكيدًا عمى مبدأ الميثاؽ بعدـ جواز الحصوؿ عمى األراضي بالقوة،

 227( و0856ب 131تأكيدًا عمى قرارات مجمس األمف الدولي ذات العالقة، بما فيها، ضمف قػرارات أخػرى، 
 (،1117ب0741( و1112ب 0404( و1111ب 0286( و0871ب 367( و0868ب 335( و0862ب

 ب  01تأكيػػدًا عمػػى انطبػػاؽ معاهػػدة جنيػػؼ المتعمقػػة بحمايػػة السػػكاف المػػدنييف فػػي زمػػف الحػػرب الصػػادرة فػػي 
 ، عمى األراضي الفمسطينية المحتمة، بما فيها القدس الشرقية،0838

وجميػػػع القػػػرارات ذات العالقػػػة، بمػػػا فيهػػػا  0863تشػػػريف الثػػػاني  11الصػػػادر فػػػي  2125رار تأكيػػػدًا عمػػػى القػػػ
، الػػػػذي ي كػػػػد عمػػػػى حػػػػؽ الشػػػػعب الفمسػػػػطيني بتقريػػػػر 1100كػػػػانوف األوؿ  08الصػػػػادر فػػػػي 035/ 55القػػػػرار

 المصير، بما في ذلؾ حقه باستقالؿ دولة فمسطيف،
تشػػريف  21الصػػادر فػػي  55/06، قػػرار 0877 كػػانوف األوؿ 04الصػػادر فػػي  32/065تأكيػػدًا عمػػى قرارهػػا 

، وجميػػع القػػرارات األخػػرى ذات الصػػمة المتعمقػػة بػػػ "التسػػوية السػػممية لمقضػػية الفمسػػطينية" التػػي 1100الثػػاني 
، 0856ت كد ضمف أمور أخرى عمى الحاجة إلى بأ( انسحاب إسػرائيؿ مػف األراضػي التػي احتمتهػا منػذ عػاـ 

بيػػؽ حقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطيني غيػػر القابمػػة لمتصػػرؼ وخاصػػة حػػؽ تقريػػر بمػػا فيهػػا القػػدس الشػػرقية، بب( تط
( 2ب 083المصير وحقه في دولة مستقمة، بج( حؿ عادؿ لمشكمة الالجئيف الفمسطينييف بما ينسجـ مع القرار

، وبد( الوقؼ التاـ لكافة نشاطات االستيطانية ا سرائيمية في األراضػي 0837كانوف األوؿ  00الصادر في 
 ينية المحتمة بما فيها القدس الشرقية،الفمسط

وجميػػػع القػػػرارات ذات الصػػػمة بوضػػػع  1100تشػػػريف الثػػػاني  21الصػػػادر فػػػي  07/  55تأكيػػػدًا عمػػػى القػػػرار 
القدس، وأخذًا بعيف االعتبار أف ضـ القدس الشرقية غير معترؼ به مف قبػؿ المجتمػع الػدولي، وتأكيػدًا عمػى 

 فاوض لحؿ وضع القدس كعاصمة لدولتيف،الحاجة الى إيجاد وسيمة مف خالؿ الت
 ،1113تموز  8استذكارًا لمرأي االستشاري الصادر عف محكمة العدؿ الدولية في 

الذي أكد، ضػمف أمػور أخػرى، عمػى أف وضػع  1113أيار  5الصادر في  181/  47تأكيدًا عمى أف القرار 
عسػػكريًا، وأنػػه بموجػػب القػػانوف الػػدولي  بمػػا فيهػػا القػػدس الشػػرقية يبقػػى احػػتالالً  0856األراضػػي المحتمػػة منػػذ 

 وقرارات األمـ المتحدة ذات العالقة، فإف لمشعب الفمسطيني الحؽ بتقرير المصير والسيادة عمى أرضه.
شارة إلى القرار  تشػريف الثػاني  11الصادر فػي  2126، والقرار 0863تشريف األوؿ  03الصادر في  210وا 

ة التحريػر الفمسػطينية لممشػاركة فػي مػداوالت الجمعيػة العامػة لألمػـ المذيف بموجبهما تمت دعوة منظم 0863
 المتحدة كممثمة لمشعب الفمسطيني ومنحت وضع مراقب،

شارة أيضًا إلى أف القرار  الذي أقػر، ضػمف أمػور أخػرى،  0877كانوف األوؿ  04الصادر في  066/  32وا 
، وقػػػرر أف 0877تشػػػريف الثػػػاني  04فػػػي إعػػػالف الدولػػػة الفمسػػػطينية مػػػف قبػػػؿ المجمػػػس الػػػوطني الفمسػػػطيني 
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"فمسػػطيف"، يجػػب أف تسػػتخدـ بػػداًل مػػف "منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية" فػػي نظػػاـ األمػػـ المتحػػدة، دوف المسػػاس 
 بوضع المراقب أو بمهاـ منظمة التحرير الفمسطينية داخؿ نظاـ األمـ المتحدة،

سطينية، بموجب قرار المجمس الوطني الفمسػطيني، أخذًا في االعتبار أف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفم
 تتولى صالحيات ومس وليات الحكومة الم قتة لدولة فمسطيف،

، والػػذي منحػػت بموجبػػه فمسػػطيف المزيػػد مػػف الحقػػوؽ 0887تمػػوز  6الصػػادر فػػي  141/ 41اسػػتذكارًا لقػػرار 
 واالمتيازات كمراقب،

 مف قبؿ جامعة الدوؿ العربية، 1111ي  ذار استذكارًا لمبادرة السالـ العربية التي تـ تبنيها ف
تأكيػدًا عمػى التزامهػا، بموجػب القػانوف الػدولي بحػؿ الػدولتيف، الػداعي الػى دولػة فمسػطيف المسػتقمة ذات سػيادة 
ديموقراطيػػة وقابمػػة لمبقػػاء ومتصػػمة تعػػيش جنبػػًا إلػػى جنػػب مػػع إسػػرائيؿ فػػي سػػالـ وأمػػف بنػػاء عمػػى حػػدود عػػاـ 

0856، 
بػػػيف حكومػػػة دولػػػة إسػػػرائيؿ وبػػػيف منظمػػػة التحريػػػر  0882أيمػػػوؿ  8عتػػػراؼ المتبػػػادؿ فػػػي أخػػػذًا باالعتبػػػار اال

 الفمسطينية، ممثمة الشعب الفمسطيني،
 تأكيدًا عمى حقوؽ جميع دوؿ المنطقة بالعيش بسالـ ضمف حدود  منة معترؼ بها دوليًا،

نية المستقمة خالؿ فترة عاميف،  نشاء م سسات الدولة الفمسطي 1118ترحيبًا بخطة السمطة الفمسطينية عاـ 
وترحيبػػػًا بػػػالتقييـ ا يجػػػابي فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ بشػػػأف الجاهزيػػػة لمدولػػػة مػػػف قبػػػؿ البنػػػؾ الػػػدولي واألمػػػـ المتحػػػدة 
وصػػػندوؽ النقػػػد الػػػدولي وكمػػػا تػػػـ التعبيػػػر عنػػػه فػػػي استخالصػػػات رئاسػػػة لجنػػػة التنسػػػيؽ الخاصػػػة لمسػػػاعدات 

ات الالحقػػػػة لمرئاسػػػػة والتػػػػي أكػػػػدت عمػػػػى أف السػػػػمطة ، واالستخالصػػػػ1100المػػػػانحيف الصػػػػادر فػػػػي نيسػػػػاف 
 الفمسطينية تخطت عتبة الدولة العاممة في القطاعات الرئيسية التي تمت دراستها،

قرارًا بأف العضوية الكاممة التي تتمتع بها فمسطيف في منظمة األمـ المتحدة لمتربيػة والثقافػة والعمػوـ، الهيئػة  وا 
يا، ومجموعػة الػدوؿ ا سػيوية، وهػي أيضػًا عضػو كامػؿ فػي جامعػة الػدوؿ االقتصادية واالجتماعية لغرب  سػ

 والصيف، 66العربية، حركة عدـ االنحياز، منظمة التعاوف ا سالمي، ومجموعة الػ
تشػريف الثػاني  00إشارة إلى تقرير لجنة مجمس األمف الدولي الخاصة بعضوية األعضاء الجدد الصادر في 

1100، 
الدائمػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة حػػػوؿ قضػػػية فمسػػػطيف لحػػػيف حمهػػػا بشػػػكؿ مػػػرض مػػػف جميػػػع  تأكيػػػدًا عمػػػى المسػػػ ولية

 جوانبها،
 تأكيدًا عمى مبدأ شمولية العضوية في األمـ المتحدة 

ػ ت كد عمى حؽ الشعب الفمسطيني في تقريػر مصػيرف واسػتقالله فػي دولتػه فمسػطيف عمػى أسػاس حػدود عػاـ 0
0856، 

 دولة أعضاء في األمـ المتحدة اعترافها بدولة فمسطيف، 021ػ تعترؼ بأنه، حتى تاريخه، منحت 1
ػػػ قػػررت مػػنح فمسػػطيف وضػػع الدولػػة المراقبػػة فػػي نظػػاـ األمػػـ المتحػػدة، بػػدوف المسػػاس بػػالحقوؽ المكتسػػبة، 2

واالمتيػػازات ودور منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كممثػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني، بموجػػب القػػرارات والممارسػػة ذات 
 الصمة،

مػف  1100أيمػوؿ  12األمؿ بأف ينظر مجمس األمف الدولي بإيجابية إلى الطمب الذي قدـ فػي ػ تعرب عف 3
 قبؿ دولة فمسطيف لمحصوؿ عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة.
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نجاز تسوية  4 ػ ت كد تصميمها عمى المساهمة في تحقيؽ الحقوؽ غير القابمة لمتصرؼ لمشعب الفمسطيني وا 
ويحقػػػؽ ر يػػػة الػػػدولتيف، دولػػػة  0856ط تنهػػػي االحػػػتالؿ ا سػػػرائيمي الػػػذي بػػػدأ عػػػاـ سػػػممية فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػ

فمسطينية مستقمة ذات سيادة وديموقراطية ومتصمة وقابمة لمبقػاء، تعػيش جنبػًا إلػى جنػب فػي سػالـ وأمػاف مػع 
، عمػػػى اف يػػػتـ تقريػػػر إعػػػادة ترسػػػيـ الحػػػدود فػػػي 0856إسػػػرائيؿ وجاراتهػػػا األخػػػرى، عمػػػى أسػػػاس حػػػدود عػػػاـ 

 فاوضات الوضع النهائي.م
ػ تعبر عف الحاجة العاجمة الستئناؼ وتسريع المفاوضات في إطار عممية السالـ في الشرؽ األوسط، بنػاء 5

عمػػى قػػرارات األمػػـ المتحػػدة ذات الصػػمة، مرجعيػػات مدريػػد، بمػػا فػػي ذلػػؾ مبػػدأ األرض مقابػػؿ السػػالـ، مبػػادرة 
الرباعيػػة، مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ تسػػوية سػػممية عادلػػة ودائمػػة  السػػالـ العربيػػة، وخارطػػة طريػػؽ الصػػادرة عػػف المجنػػة

وشػػاممة بػػيف الجػػانبيف الفمسػػطيني وا سػػرائيمي، تحػػؿ كافػػة القضػػايا األساسػػية المتعمقػػة، وعمػػى رأسػػها قضػػايا 
 الالجئيف الفمسطينييف والقدس والمستوطنات والحدود واألمف والماء واألسرى.

منظمػػػات فػػػي نظػػػاـ األمػػػـ المتحػػػدة عمػػػى مواصػػػمة دعػػػـ ػػػػ تحػػػث جميػػػع الػػػدوؿ والوكػػػاالت المتخصصػػػة وال6
 ومساعدة الشعب الفمسطيني في تحقيؽ حقه في تقرير المصير، االستقالؿ والحرية.

ػػػ تطمػػب مػػف األمػػيف العػػاـ القيػػاـ بػػالخطوات الضػػرورية مػػف أجػػؿ تطبيػػؽ القػػرار الحػػالي وتقػػديـ تقريػػر إلػػى 7
 تحقيقه بهذا الشأف.أشهر حوؿ التقدـ الذي تـ  2الجمعية العامة خالؿ 

 41/44/1141، األيام، رام اهلل
 

 لمغادرة دمشق ياقيادات تن اضطر ا  لم ولن تغادر موقعيا السياسي المقاوم و  حماس :بركةعمي  8
بسمسمة اتصاالت ولقاءات مع قيادة الجماعة  ،قاـ مس وؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة  قاسـ قصير

بهدؼ إعادة تفعيؿ التواصؿ بيف القوى  أخرىلمسمميف وقوى إسالمية وتجمع العمماء ا ا سالمية في لبناف
 .في لبناف المبنانية والفمسطينية ومواجهة أجواء التشن  المذهبي ا سالمية

حماس لـ ولف تغادر موقعها السياسي المقاوـ واف اضطرار قيادات الحركة لمغادرة دمشؽ  أفوي كد بركة 
أي إحراج سياسي بسبب الوضع السوري، واف الحركة كانت عمى عالقة  كاف ألسباب ميدانية ولالبتعاد عف

قطري غير صحيح واف  -محور تركي  إلىقبؿ أحداث سوريا. واف ما يقاؿ عف انضمامها  األطراؼمع كؿ 
 أفهنية أكدوا  إسماعيؿغزة كانت لدعـ إعمار غزة واف قيادات الحركة ورئيس الحكومة  إلىزيارة أمير قطر 

 تتخمى عف مواقفها حتى تحرير كؿ فمسطيف. الحركة لف

يراف، المبناني وي كد بركة عمى العالقة القوية مع حزب اهلل  ا سالميةوعمى دور الحركة في حماية الوحدة  وا 
الحركة لعبت دورا محوريا في  أف إلى والعمؿ  بعاد الفمسطينييف عف أية مشاكؿ أو خالفات لبنانية، مشيراً 

 كؿ الفصائؿ الفمسطينية في لبناف بعد اغتياؿ الحسف.االجتماع الذي ضـ 

منذ حرب تموز  األنصاروعصبة  اهلل شجعت ودعمت التواصؿ بيف حزب حماسف أ إلىويشير بركة 
 األوضاععقد لقاء بيف قادة مف حركة أمؿ والعصبة في صيدا بهدؼ ضبط  إلى، كما يشير 1115

جانب  إلىاليـو في لبناف العمؿ لمنع الفتنة المذهبية  ومواجهة أجواء التوتر، واف مف أولويات الحركة
 في متابعة الممفات الفمسطينية. األخرىاهتماماتها 

 41/44/1141السفير، بيروت، 
 

 القطاعبمنع إحياء ذكرى عرفات في  في غزة الحكومةفتح تتيم  9
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ع إحياء ذكرى رحيؿ اتهمت حركة فتح، حركة حماس، الحاكمة في قطاع غزة، بمن  كفاح زبوف - راـ اهلل
. وقالت فتح إف حماس أبمغت الهيئة القيادية الزعيـ الفمسطيني ياسر عرفات بأبو عمار( التي تحؿ غداً 

وقاؿ يحيى رباح،  لمحركة هناؾ، بحظر أي نشاط جماهيري أو تنظيمي إحياء لمذكرى الثامنة لرحيؿ عرفات.
كادرا بمف فتح( بينهـ عضو الهيئة  25استدعوا  لقد"الشرؽ األوسط  جريدة مفوض الحركة في قطاع غزة، ل

بتضييؽ الخناؽ  في غزةواتهـ رباح األجهزة األمنية  ."القيادية العميا، جماؿ عبيد، وحذروهـ مف أي نشاط
 عمى فتح عشية إحياء ذكرى عرفات، عبر االستدعاءات والتحذيرات والمنع مف السفر.

. ويرى رباح أف عرفات ال "كمنا ياسر عرفات"ت عنواف وأطمقت فتح في الضفة الغربية حممة ضخمة تح
، معتبرا أف بعض التخوفات التي يسوقها جهاز األمف "زعيـ وطني وذاكرة وطف"يخص فتح فحسب، بؿ إنه 

لقاء كممة فيه، مثؿ الجهاد "وقاؿ   ."مبالغ فيها"الداخمي التابع لحماس  حماس مدعوة لحضور المهرجاف وا 
 ."ة، والجميعوالشعبية والديمقراطي

، عبر هيئة العمؿ الوطني التي تضـ كؿ بالحكومة(وتحاوؿ فتح ا ف الحصوؿ عمى موافقة مف حماس
محاولة أخيرة. إننا ال نريد االصطداـ، وال نريد زيادة المشكالت في "الفصائؿ الفمسطينية. وأكد رباح أنها 

. ال "ء ذكرى أبو عمار بطريقته الخاصةغزة، لكف إذا لـ نحصؿ عمى الموافقة، فإف التنظيـ مدعو  حيا
تعرؼ حتى ا ف األساليب التي ستمجأ فتح إليها في إحياء ذكرى عرفات. وقد تكوف أساليب رمزية، مثؿ 

 تعميؽ صورف، أو رفع العمـ الفمسطيني عمى أسطح المنازؿ.

ف الحكومة"وتقوؿ فتح إف مف حؽ الحركة وجميع الفمسطينييف، إحياء ذكرى عرفات،  المقالة ال تممؾ  وا 
 ."الحؽ في منع أحد مف االحتفاؿ بهذف الذكرى الوطنية الكبرى

 41/44/1141الشرق األوسط، لندن، 
 

 إلى الخروج إلى ساحة الجندي المجيول لممطالبة بإنياء االنقسام يدعوالوطني  الحراك :غزة 41
ى الخروج إلى ساحة الجندي دعا الحراؾ الوطني في قطاع غزة الفمسطينييف إل  كفاح زبوف - راـ اهلل

وقاؿ بياف صادر عف الحراؾ  المجهوؿ بمدينة غزة في الساعة الحادية عشرة لممطالبة بإنهاء االنقساـ.
إف ذكرى ياسر عرفات الرمز تستدعي منا جميعا أف نمتـز بوصيته في الدفاع عف الوطف "الوطني  

ها األعداء أرضا بال شعب، الرجؿ الذي ناضؿ والهوية.. الرجؿ الذي أحيا في قموبنا فمسطيف التي أراد
ألكثر مف نصؼ قرف حتى ال تشطب قضيتنا، وحتى ال ينتصر المخرز الصهيوني عمى الكؼ الفمسطيني، 
أال يستحؽ منا أف ننقذ ميراثه النضالي، ونستمهـ سيرته في تعميؽ فمسطينيتنا بعيدا عف المزايدة والمتاجرة 

 ."بدماء شعبنا

 41/44/1141لندن، الشرق األوسط، 
 

 لبيد حول العودة والقدس تعبر عن جنون انتخابي تصريحاتأبو ليمى:  44

تصريحات  ،عضو المكتب السياسي لمجبهة الديمقراطية (،أبو ليمىبوصؼ النائب قيس عبد الكريـ   راـ اهلل
وقؼ عنيد فيما يتعمؽ انه إذا قامت إسرائيؿ بتبني م"يائير لبيد التي قاؿ فيها  ا سرائيميزعيـ حزب مستقبؿ 

بموضوع القدس كما هو الحاؿ بموضوع حؽ العودة، فإف ذلؾ سي دي بالفمسطينييف لمتنازؿ عف مطالبتهـ 
، بأف هذا التصريح يأتي في سياؽ ما يمكف وصفه جنوف "بأف تكوف القدس عاصمة لمدولة الفمسطينية
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بيد ت كد حجـ الجنوف الذي وصمت إليه تصريحات ل إفوقاؿ أبو ليمى  الحممة االنتخابية ا سرائيمية.
 الحمالت االنتخابية لمكنيست ا سرائيمي.

 41/44/1141الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 حماس تشيد باحتضان تونس لمؤتمر دولي حول األسرى الفمسطينيين 41
 باستضافة تونس لم تمر دولي حوؿ األسرى ،صالح البردويؿ .د ،أشاد القيادي في حركة حماس  غزة

الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ ا سرائيمي، واعتبر ذلؾ ثمرة طبيعية لثورات الربيع العربي واعترافا بأف 
نما عف كرامة األمة العربية وا سالمية. األسرىه الء  ووجه  إنما هـ مدافعوف ليس فقط عف ديارهـ وا 
المنصؼ المرزوقي الذي  .الشكر لتونس ولرئيسها د ،قدس برس وكالةفي تصريحات خاصة ل ،البردويؿ

سالمياً  عربياً  ورأى البردويؿ أف الدفاع عف األسرى يمثؿ واجباً  يرعى هذا الم تمر.  .وا 
 9/44/1141قدس برس، 
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وافتها نعت حركة حماس والدة عضو مكتبها السياسي محمد نزاؿ الحاجة يسرى إسماعيؿ نزاؿ، التي   عماف
 في العاصمة األردنية عّماف. 8/00المنية يـو الجمعة 

 9/44/1141قدس برس، 
 

 في غزة  األوضاعحماس ويحمميا مسؤولية تصعيد  ييددباراك  41
هدد وزير الدفاع ا سرائيمي، ايهود باراؾ، حركة حماس بعدـ استمرار بالدف بسياسة    ماؿ شحادة -القدس 

تي تشهدها المنطقة الحدودية تجاف غزة. وحمؿ باراؾ الحركة مس ولية الصمت تجاف عمميات التفجير ال
انفجار نفؽ مفخخ عمى الحدود مشددا اف بالدف تنظر بخطورة بالغة وبانها ال يمكف تحمؿ استمرار هذا 

 . نفجاراالعمى « سبؿ وأواف الرد»باراؾ اف إسرائيؿ تدرس وأضاؼ  الوضع.
 41/44/1141، الحياة، لندن
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حّذرت إسرائيؿ، أمس، النظاـ السوري مف وصوؿ نيراف قواته التي تالحؽ المسمحيف إلى   ا ؼ ب -رويترز
 الجوالف المحتؿ، م كدة أنها مستعدة لمدفاع عف نفسها.

نعتبر النظاـ في سوريا مس وال عما يحدث »في بياف،  وقاؿ نائب رئيس الوزراء ا سرائيمي موشيه يعموف،
إذا رأينا أنها باألزمة السورية( تمتد باتجاهنا سنعرؼ كيؼ ندافع عف مواطنينا »، مضيفا «عمى طوؿ الحدود

مف قبؿ بعد تمقيها « تصرفت بشكؿ مناسب»واعتبر أف سوريا «. في دولة إسرائيؿ وعف سيادة دولة إسرائيؿ
 «. مؿ أف يكوف هناؾ أحد في سوريا يسيطر عمى األمور في هذف الحالة أيضا». وقاؿ مثؿ هذف الرسائؿ

وقاؿ وزير الدفاع ا سرائيمي إيهود باراؾ، ردا عمى س اؿ حوؿ سقوط قذيفة هاوف عمى مستوطنة في 
 ،«أوضحنا مف خالؿ مراقبي األمـ المتحدة في الجوالف أننا حريصوف أال تسقط قذائؼ عمينا»الجوالف، 
 مؿ أال يستمر هذا، واف ينتصر مقاتمو المعارضة في سوريا، واف يسقط بالرئيس السوري بشار( »مضيفا 

 «.األسد واف تبدأ أخيرا مرحمة جديدة مف الحياة في سوريا
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 //، السفير، بيروت
 

 كتل يسار الوسط سيؤثر عمى التركيبة الحزبية داخل المجتمع اإلسرائيميبتغييرات  :موفاز 44
قاؿ شا وؿ موفاز زعيـ حزب كاديما  "إف األياـ القميمة القادمة ستشهد تغييرات في واقع كتؿ يسار الوسط، 

 مما سي ثر عمى التركيبة الحزبية داخؿ المجتمع ا سرائيمي".
وأضاؼ موفاز  "نتوقع حدوث مزيد مف التغييرات في غضوف األسابيع القادمة إف لـ يكف في األياـ 

 را إلى أنه ما يزاؿ هناؾ شهراف ونصؼ قبؿ االنتخابات والتي سيحدث فيها تغييرات جوهرية.القادمة"، مشي
وأكد "موفاز" أنه سيستغؿ كؿ الفرص المتاحة لتقوية يسار الوسط في الكياف ا سرائيمي، وعندما سأله أحد 

ءته قاؿ موفاز  "إنه الصحفييف عف إمكانية تزعـ أيهود ولمرت لهذف الكتمة وهؿ بإمكاف أولمرت إثبات برا
ذا كاف القانوف يتيح له ذلؾ فال مانع لدينا"، مشيرا إلى أنه  يجب استغالؿ كؿ فرصة لتقوية يسار الوسط وا 

 يجب انتظار كممة القانوف  نهاء الفصؿ في هذا الموضوع.
 //، فمسطين أون الين
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ئير لبيد، رئيس حزب "يش عتيد"، إنه يعتقد أنه إذا عرضت إسرائيؿ موقفا غير قابؿ لممساومة بشأف قاؿ يا
وقاؿ لبيد إف  القدس، مثمما فعمت في قضية حؽ العودة، فإف ذلؾ سي دي إلى تنازؿ الفمسطينييف القدس.
اصمة الدولة إصرار إسرائيؿ سي دي إلى تنازؿ الفمسطينييف عف مطمب أف تكوف القدس الشرقية ع

الفمسطينية. جاء ذلؾ خالؿ محاضرة نظمتها الثالثاء الماضي جمعية "المجمس لمسالـ واألمف"، وهي جمعية 
قامة دولة  تتألؼ مف مس وليف سابقيف في األجهزة األمنية، ويعمموف عمى الدفع بما يسمى بػ"عممية السالـ وا 

 فمسطينية".
يفتقر إلى التجربة السياسية، ولـ يشارؾ في المحادثات السياسية  وتابعت الجريدة أنه عمى الرغـ مف أف لبيد

مع السمطة الفمسطينية، إال أنه عرض تقديرات وصفت بػ"المتفائمة جدا" بشأف حيز المرونة الفمسطيني في 
قضية القدس. وشدد عمى أف "إسرائيؿ تستطيع التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ مع الفمسطينييف بدوف الحاجة إلى 

 لقدس ونقؿ السيادة عمى األحياء العربية إليهـ".تقسيـ ا
وتساءؿ لبيد  "لماذا يتنازؿ أبو مازف فجأة عف حؽ العودة؟"، وذلؾ في إشارة إلى تصريحات أبو مازف في 
مقابمة مع القناة التمفزيونية ا سرائيمية الثانية في نهاية األسبوع الماضي، والتي قاؿ فيها إنه غير معني 

 .يته في صفد، وهو بيت عائمته التي هجرت منه عاـ النكبة بالعودة إلى ب
وأكد الناطقة بمساف "يش عتيد" نيمي رايخماف أقواؿ لبيد، والتي جاء فيها أيضا أف "أبو مازف تنازؿ عف الحؽ 
العودة ألف الفمسطينييف وقفوا عمى ا جماع المطمؽ في وسط الجمهور ا سرائيمي بهذا الشأف، ولذلؾ فهـ 

نتقموف إلى الموضوع التالي". وأضاؼ أف "األمر نفسه يجب أف يكوف بشأف القدس، ويجب عدـ التأتأة في ي
ذا أدرؾ الفمسطينيوف أنه بدوف التنازؿ عف القدس لف تكوف لهـ  هذف القضية فال مساومة في قضية القدس. وا 

 دولة، فسوؼ يتنازلوف عف هذا المطمب". عمى حد تعبيرف.
 //، عرب 
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وزير الخارجية ا سرائيمي افيغدور ليبرماف بدأ أمس الجمعة، جولة ، أف 41/44/1141، الغد، عّمانذكرت 
 أوروبية، أولها العاصمة النمساوية فيينا، ليدعو الدوؿ األوروبية لمعارضة الطمب الفمسطيني لالعتراؼ بدولة

فمسطيف عضوا مراقبا في األمـ المتحدة، زاعما أف هذا بمثابة خطوة أحادية الجانب وخرؽ لالتفاقيات 
 المبرمة بيف الجانبيف.

ليبرماف توجه الى فيينا ليرأس اجتماعًا لسفراء إسرائيؿ لدى ، أف 41/44/1141، النيار، بيروتوأضافت 
ناع هذف الدوؿ باالمتناع عف دعـ التحرؾ الفمسطيني في لمبحث في السبؿ الكفيمة باق األوروبيدوؿ االتحاد 

االمـ المتحدة. وهو كاف هدد قبؿ اياـ  بحؿ السمطة الفمسطينية اذا تقدمت بطمب الحصوؿ عمى مكانة دولة 
 غير عضو في االمـ المتحدة.
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ة لمجيش الصهيوني، أف حركة حماس حاولت تنفيذ عممية أسر جنود صهاينة أظهرت تقديرات أولي  الناصرة
العبرية  وذكرت جريدة يديعوت أحرونوت مف خالؿ تفجير نفؽ مفّخخ عمى حدود قطاع غزة، الميمة الماضية.

نقاًل عف مصادر في الجيش، أف التحقيقات األولية في عممية انفجار  /في عددها الصادر يـو الجمعة 
ة ناسفة بقوة عسكرية صهيونية راجمة توّغمت في مدينة خاف يونس جنوب قطاع غزة الميمة الماضية، عبو 

ـّ إحباطها سابقًا استهدفت أسر جنود.  تشير إلى أف سيناريو هذف العممية مشابه لعمميات ت
 //، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 تجاه الطالب العرب في كمية صفدمسؤولية ما يحدث  "المعارفوزارة "زعبي تحمل  حنين 11

توجهت عضو الكنيست حنيف زعبي في رسالة الى رئيس بمدية صفد ايمف شوحط مطالبة إياف  ة الناصر 
بتحمؿ مس وليته تجاف الطالب العرب في كمية صفد، وسط حممة التحريض التي تشنها مجموعات يمينية، 

و، الذي حذر مف تأجير مساكف لمطالب العرب في قادها م خرا الراب الرئيسي لمدينة صفد شموئيؿ إلياه
 المدينة.

حياة غير طبيعية و وأكدت الرسالة الموجهة لرئيس بمدية صفد اف استمرار العنصرية والمالحقة واالضطهاد 
حوؿ صفد الى مركز لمتظاهرات ولمنضاؿ تلمطالب العرب في صفد، ست دي الى حياة غير طبيعية، س

 السياسي ضد العنصرية.
وجهت زعبي رسالة اخرى الى وزير التربية والتعميـ جدعوف ساعر, ونسخة منها الى رئيس كمية صفد  كما

 محممة إياهـ مس ولية ما يتعرض له الطالب وتطمب منهـ تحمؿ مس ولياتهـ في الموضوع.
 //، الحياة الجديدة، رام اهلل

 "عممية أنصارية"عن كشف أسرارًا جديدة ت ةإلسرائيميااألولى  مقناةلتقرير  14
، والتي أدت الى مقتؿ «كارثة أنصارية»سنة عمى ما أسماها الجيش ا سرائيمي  04بعد مرور   عمي درب 

، كشفت القناة 0886في خراج بمدة أنصارية في العاـ « الشييطت»مف جنود وحدة الكوماندوس البحرية  01
وؿ معمومات تشير الى ضموع إسرائيؿ في التفجيرات األولى في التمفزيوف أ سرائيمي في تقرير بثته أمس األ

 التي شهدها لبناف في تسعينيات القرف الماضي.
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في بمدة انصارية كانوا يحمموف « المقاومة ا سالمية»وأوضح التقرير اف جنود الوحدة التي وقعت في كميف 
العبوتيف في المنطقة وتفجيرهما عبوتيف مف النوع الذي يستخدـ في لبناف واف الجنود كانوا بصدد زرع هاتيف 

 بهدؼ ا يحاء بأف عممية التفجير تندرج في إطار الصراع المبناني الداخمي وليس مف صنع جهة خارجية.
وأظهرت المعطيات التي عرضتها القناة األولى اف هناؾ تشابها بيف الشظايا التي أصابت الجنود 

وبيف شظايا العبوات التي كاف يحممها الجنود أنفسهـ « حزب اهلل»ا سرائيمييف في انصارية مف جراء عبوة 
 «.أغنية الصفصاؼ»في اطار العممية التي أطمؽ عميها الجيش ا سرائيمي تسمية 

تركيبة العبوة ولدت لدّي انطباعا »وقد اعترؼ ضابط في وحدة إزالة المتفجرات في الجيش ا سرائيمي بأف 
لقد عثرت في جثث الجنود عمى شظايا ال »، مضيفا «بواتعف تركيبة غير نوعية تهدد حامؿ هذف الع

او عبوات الجيش « حزب اهلل»يستخدمها الجيش ا سرائيمي وربما يكوف مصدر هذف الشظايا عبوات العدو 
 «.ا سرائيمي التي أدخمت ألهداؼ عسكرية

صارية وقد أعدت استخداـ عبوات غير متطورة ناجـ عف طبيعة وهدؼ العممية في ان»واعتبر التقرير اف 
الوحدة التقنية في الجيش هذف العبوات بشكؿ يفسر انفجارها كعممية بأمنية( في إطار النزاع المبناني 

 «.الداخمي
 41/44/1141، السفير، بيروت

 
 في ظل تيديدات باغتيالوأشكنازي تشديد الحراسة عمى  11

لحراسة حوؿ القائد السابؽ لمجيش، أكد مصدر إسرائيمي، أمس، أف سمطات االحتالؿ قررت تعزيز ا القدس 
 الجنراؿ باالحتياط جابي إشكنازي في ظؿ تهديدات باغتياله.

، أمس، أف جيش االحتالؿ قرر تشديد الحراسة حوؿ اشكنازي "وأوضح الموقع الصهيوني ا خباري "واال
ات استخباراتية بتكريس المزيد مف الحراس الشخصييف وسيارة عسكرية مصفحة. وقاؿ إف القرار وليد تقدير 

"لمثأر لمقيادي في المقاومة عماد  يبذؿ مساعي جمة "بالتعاوف مع جهات معادية أخرى تفيد بأف "حزب اهلل"
أعمف قرارف بالثأر لمغنية مف  . يشار إلى أف "حزب اهلل"1117مغنية الذي اغتاله الموساد في دمشؽ عاـ 
 رفيعة. خالؿ تصفية الحساب مع شخصية "إسرائيمية"

 41/44/1141، ميج، الشارقةالخ
 

 شركة إسرائيمية تستأنف صناعة أنظمة إلكترونية لطائرات تجسس تركية 13
التركية أف شركة إسرائيمية كانت تصنع أنظمة الكترونية لطائرات  ذكرت جريدة حرييت.(  يو.بي. يب

وأفادت  تمؾ القطع.قبؿ األزمة السياسية بيف البمديف قد استأنفت تصنيع  تجسس تركية مف إنتاج "بوينغ"
ا سرائيمية، مصنعة األنظمة االلكترونية المستخدمة في  الجريدة بمقاؿ، أمس، أف شركة "إلتا سيستمز"

" ألنظمة ا نذار المبكر والتحكـ، قررت استئناؼ تصنيع القطع الدقيقة 626طائرات التجسس "بوينغ 
األربع التي  AEW&C 626إطالؽ طائرات  ونقمت عف مصادر أف هذا القرار يفتح الباب أماـ لمطائرات.

مميار دوالر. وقد يضع قرار الشركة "ا سرائيمية" حدًا لمحظر  0. 5تأخر إنجازها والتي كمفت ما قيمته نحو 
 .الذي تفرضه "إسرائيؿ"عمى تصدير األجهزة الدفاعية إلى تركيا منذ سنتيف

 41/44/1141، الخميج، الشارقة
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 إقميميةلى حرب إ اون من خطر تحول رد عسكري عمى سورييون يحذر إسرائيم عسكريون 11
في اعقاب سقوط ثالث قذائؼ هاوف مف سورية عمى الجوالف السوري المحتؿ،    ماؿ شحادة -القدس 

واحدة منها داخؿ ارض زراعية في مستوطنة، ارتفعت اصوات داعية الى رد عسكري بادعاء اف تكرار هذف 
مية مهددة. غير اف قيادييف في الجيش حذروا مف اف أي رد عسكري قد االحداث تجعؿ المنطقة ا سرائي
 يدهور المنطقة الى حرب اقميمية.

وفيما يرى الداعموف لتدخؿ عسكري إسرائيمي اف الصدامات التي تشهدها سورية في ظؿ ضعؼ نظاـ 
وف لرد عسكري الرئيس بشار االسد، قد تساهـ في تسمؿ عناصر سورية مسمحة الى إسرائيؿ، دعا المعارض

في اعقاب اطالؽ قذائؼ الهاوف الى ممارسة الضغط عمى االمـ المتحدة وتقديـ شكوى تطالب فيها القوات 
الدولية في المنطقة معزورلة السالح بالعمؿ عمى حفظ امف المناطؽ الحدودية. واعتبر ه الء القياديوف في 

سيطر مسمحوف سوريوف او عناصر معادية  الجيش ا سرائيمي اف عمى إسرائيؿ اف تدخؿ عسكريا فؽ اذا
  سرائيؿ عمى االسمحة الكيماوية او الصواريخ الباليستية التي يمتمكها نظاـ االسد".

 41/44/1141، الحياة، لندن
 

  ابيريز يحاول إقناع بوتين بعدم بيع أسمحة روسية متطورة إلى سوري 15
يز، خالؿ زيارته الحالية إلى موسكو إقناع حاوؿ الرئيس ا سرائيمي، شيموف بير   يو بي أي -القدس 

الرئيس الروسي فالديمير بوتيف عدـ بيع أسمحة متطورة إلى سورية، ورأى أنه ال يوجد سبب يجعؿ 
ا سرائيمييف يتخوفوف مف أف الرئيس األميركي باراؾ أوباما سيتراجع عف منع حصوؿ إيراف عمى سالح 

 نووي.
قادة جهاز األمف ا سرائيمي طمبوا مف بيريز أف يسعى خالؿ زيارته وقالت جريدة "يديعوت أحرونوت" إف 

" المضادة 211السورية وعدـ تزويد سورية بصواريخ "اس  –إلى روسيا وقؼ صفقة األسمحة الروسية 
 لمطائرات في العاـ المقبؿ.

" المجاؿ وأضافت الجريدة أف قادة جهاز األمف ا سرائيمي حذروا مف أف صواريخ متطورة كهذف "تغطي
الجوي ا سرائيمي كمه ويصعب تشويش عممها ولذلؾ فإنها ست دي بنظر ا سرائيمييف إلى انتهاؾ دراماتيكي 

 لتوازف القوى بيف إسرائيؿ وسورية وتستدعي ردا إسرائيميًا.
"  يراف، لكف الروس 211وأشارت إلى أف بيريز كاف نجح قبؿ سنتيف بإقناع بوتيف عدـ بيع صواريخ "اس 

كثر عنادا" ا ف حياؿ الصفقة مع سورية وأبمغوا مس وليف إسرائيمييف في الفترة الماضية إنه ليس با مكاف "أ
 إلغاء الصفقة ألسباب قانونية.

ورغـ ذلؾ تفاءؿ ا سرائيميوف بعد إعالف روسي في ختاـ لقاء بوتيف مع بيريز أمس عف أف "الرئيس بوتيف 
 إسرائيؿ األمنية".أبدى تفهما وحساسية تجاف احتياجات 

وذكرت الجريدة أف الروس يتفهوف الحاجة "بالحفاظ عمى التفوؽ النوعي والعسكري  سرائيؿ في المنطقة" 
 " لسورية.211وأنهـ عمى ما يبدو استجابوا لطمب بيريز بإعادة النظر في تنفيذ صفقة بيع صواريخ "اس 

ونقمت الجريدة عف بياف روسي، قوله بهذا الشأف، إف بوتيف الموضوع النووي ا يراني،  -وتناوؿ لقاء بيريز 
"روسيا لف توافؽ عمى وجود سالح دمار شامؿ في إيراف"، وقاؿ مس ولوف إسرائيميوف إنه يسود شعور في 

 حاشية بيريز أف الروس تقدموا خطوة باتجاف إسرائيؿ في هذا الموضوع.
 41/44/1141، الحياة، لندن
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 حتالل مسيرات الجمعة المناىضة لالستيطان وجدار الفصل العنصريخالل قمع اال اإلصاباتعشرات  14

  أصيب، أمس، عشرات المواطنيف والمتضامنيف األجانب واالسرائيمييف، بجروح مختمفة وحاالت راـ اهلل
اختناؽ شديد جراء استنشاقهـ الغاز المسيؿ لمدموع خالؿ اعتداء قوات االحتالؿ عمى المشاركيف في 

 وعية المناهضة لالستيطاف وجدار الفصؿ العنصري التي شهدتها عدة محافظات بالضفة.المسيرات األسب
ففي قريتي بمعيف ونعميف، غرب راـ اهلل أصيب عدد مف المواطنيف والمتضامنيف األجانب وا سرائيمييف، 

مشاركيف في باالختناؽ الشديد، جراء استنشاقهـ الغاز المسيؿ لمدموع الذي أطمقته قوات االحتالؿ لقمع ال
 المسيرتيف األسبوعيتيف.

وفي نعميف، قمعت قوات االحتالؿ، أمس، المشاركيف في المسيرة األسبوعية التي انطمقت هذا األسبوع تحت 
 شعار "جمعة الوفاء لروح الشهيد القائد أبو عمار".

جراء اعتداء  كما أصيب، أمس، عدد مف المواطنيف والمتضامنيف األجانب وا سرائيمييف، بجروح ورضوض،
قوات االحتالؿ عمى مسيرة عند دوار مستوطنة "كفر عصيوف"، ومدخؿ متاجر رامي ليفي، جنوب بيت لحـ، 
نظمتها المجاف الشعبية في المعصرة والخضر وبيت امر وسوسيا وتوانيا ومسافر يطا، تضامنًا مع األسرى 

حياًء لمذكرى السنوي ة الثامنة الستشهاد عرفات، ودعمًا المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ، وا 
 لمقاطعة المنتجات ا سرائيمية.

 كما اعتقمت قوات االحتالؿ، أمس، ناشط سالـ إسرائيميًا، أثناء مشاركته في المسيرة.
وفي قرية كفر قدوـ شرؽ قمقيمية، أصيب، أمس، عشرات المواطنيف بحاالت اختناؽ، جراء استنشاقهـ الغاز 

أطمقته قوات االحتالؿ لقمع المشاركيف في مسيرة القرية السممية األسبوعية، المناهضة المسيؿ لمدموع، الذي 
لالستيطاف والمطالبة بفتح مدخؿ القرية الرئيسي المغمؽ منذ عشر سنوات، والتي نظمتها حركة فتح إحياء 

تحدة مف أجؿ نيؿ لمذكرى السنوية الثامنة الستشهاد عرفات، وتأييدًا لتوجه الرئيس محمود عباس لألمـ الم
 االعتراؼ بدولة فمسطينية.

كما أصيب، أمس، عدد مف المواطنيف في بمدة بيت أمر، شماؿ الخميؿ، بحاالت اختناؽ جراء اقتحاـ قوات 
 االحتالؿ لمقبرة البمدة أثناء تشييع جثماف مواطنة مف البمدة.

 41/44/1141، األيام، رام اهلل 
 
 

  رئيس بمدية الناصرة جرايسي والنواب بركة وسويد والطيبيمن عصابات ييودية ل بالقتلتيديد  17

أمس الجمعة، تهديدات بالقتؿ  37ت اربع شخصيات قيادية مف فمسطينيي مقت  برهوـ جرايسي -الناصرة 
مف قبؿ عصابات يهودية ارهابية، كما يبدو لها ذراع في الواليات المتحدة األميركية، وذلؾ عمى خمفية 

 عي حكومة االحتالؿ ا سرائيمي تجنيد الشباب العربي في جيش االحتالؿ.موقفها الرافض لمسا
وكاف قد وصؿ إلى مكتب رئيس بمدية الناصرة أمس الجمعة، رسائؿ تهديد بالقتؿ عبر البريد العادي، قادمة 

طية مف الواليات المتحدة، وموجهة لرئيس البمدية رامز جرايسي، والنائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقرا
لمسالـ والمساواة، والنائب د. حنا سويد، رئيس كتمة الجبهة البرلمانية، والنائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة 
العربية لمتغيير، وكتبت بالمغة االنجميزية، تحذرهـ مف أف القتؿ أو "الموت الفجائي" لهـ، سيكوف خالؿ أقؿ 
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ذف المعنة صدرت ضد رئيس الوزراء األسبؽ يوما، ويذكر االرهابيوف مرسمو الرسائؿ أف مثؿ ه 21مف 
 يتسحاؽ رابيف قبؿ اغتياله بفترة قصيرة.

وقالت الرسائؿ أف المعنة الصادرة ضد هذف الشخصيات،  مردها موقفهـ المناهض مف سياسة تجنيد الشباب 
 21 العربي المسيحي في جيش االحتالؿ ا سرائيمي، وأف القتؿ أو الموت المفاجئ سيكوف خالؿ اقؿ مف

يوما، كما "ينصح" االرهابيوف مرسمو الرسائؿ أف ال يقترب مف الشخصيات االربعة المهدديف، أي شخص، 
وفي أعقاب ذلؾ، بعث رئيس بمدية الناصرة المهندس رامز جرايسي برسالة إلى القائد  ألف الموت قد يطالهـ.

 البريد العادي. لذي صدرت منه الرسائؿ وعبرالعاـ لمشرطة االسرائيمية، والى السفارة األميركية، ممثمة البمد ا
مف جهتهما قدـ النائباف بركة وسويد، شكوى إلى ضابط أمف الكنيست، بناء عمى مهماته وصالحياته، 

 لمتابعة الموضوع.
 41/44/1141، الغد، عّمان

 
 وتشا": االحتالل ضاعف عمميات اليدم في القدس ومناطق "ج"أ" 18

تحدة لتنسيؽ الش وف االنسانية في ا راضي الفمسطينية المحتمة "اوتشا"، أف أشار مكتب االمـ الم   القدس 
مرات في القدس ومناطؽ "ج"، محذرا مف استمرار  4االحتالؿ االسرائيمي ضاعؼ مف عمميات هدـ المنازؿ 
شخصا وتقويض الظروؼ المعيشية لمئات  011عمميات الهدـ التي ادت إلى تهجير ما يزيد عف 

 االشخاص.
ت المكتب في تقرير له، اليوـ الجمعة الى أف الجيش االسرائيمي أصدر أوامر طرد ضد عشرات ولف

العائالت في التجمعات الرعوية في شماؿ غور االردف، ما ُيعرض مئات األشخاص لخطر التهجير 
بالمئة مف الضفة الغربية كمناطؽ إطالؽ نار أو مناطؽ عسكرية  07الوشيؾ، وكاف ُخصص ما يقرب مف 

 ألغراض التدريب العسكري.
مبنى في المنطقة "ج" والقدس  71واكدت األمـ المتحدة أف السمطات ا سرائيمية هدمت ما يقرب مف 

 05مبنى مف بينها  31الشرقية بحجة عدـ حصولها عمى تراخيص إسرائيمية لمبناء، وهدمت ما يزيد عف 
يمية، في حيف أف المباني االخرى هدمها مبنى لكسب الرزؽ عمى يد السمطات االسرائ 21مبنى سكنيا و

 أصحابها بعد تسممهـ اوامر هدـ.
وقاؿ التقرير األممي "يزيد عدد المباني التي هدمت واالشخاص الذيف هجروا هذا االسبوع عف خمسة أمثاؿ 

"، مضيفا "نفذ االحتالؿ ما يقرب مف ثمثي عمميات الهدـ هذا 1101المعدؿ االسبوعي منذ مطمع عاـ 
حظيرة  14خيمة سكنية و 16تشريف االوؿ في قرية ابزيؽ بطوباس، حيث استهدفت  20وع في االسب

ـّ تهجير   عائمة". 04لمماشية، وت
واوضح التقرير اف السمطات ا سرائيمية هدمت في القدس الشرقية منزال في حي الطور، فيما اجبرت مواطنا 

 لؾ هدمت لممرة السادسة منزال في قرية عناتا. خر عمى هدـ منزله في بيت صفافا بالقدس، إضافة إلى ذ
واضاؼ اف عمميات الهدـ تتضمف المباني وحظائر لمماشية في قرية النبي صموئيؿ بالقدس، وبئر مياف 
وغرفة زراعية في قرية الجواية بالخميؿ، وخيمة وأربعة غرؼ في عناتا، ومغسمة لمسيارات وغرفة متنقمة 

 ومخزف في قرية حزما بالقدس. 

 9/44/1141، لقدس، القدسا
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 الفمسطيني باإلفراج عن ضباط من جيش التحرير الجيش الحر مجموعة "فمسطينيي سوريا" تطالب 19
طالبت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية با فراج عف أربعة ضباط فمسطينييف ألقت مجموعة مف 

 دمشؽ الشرقية.الثوار السورييف القبض عميهـ في منطقة حراف العواميد، في غوطة 
وقالت المجموعة في بياف لها وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسخة عنه، الجمعة  إف وجود جيش التحرير 
الفمسطيني في منطقة حراف العواميد ألغراض مدنية مرتبط بحراسة محطة الكهرباء الحرارية هناؾ، إلى 

 شعبي.جانب أنه ليس مشاركًا بأي تحرؾ ميداني لمجيش السوري ضد الحراؾ ال
وذكر البياف أف جيش التحرير الفمسطيني دفع فاتورة كبيرة منذ بداية األحداث، باغتياؿ عدد مف ضباطه 

 ومجنديه في إطار محاوالت تخريب العالقة بيف الشعبيف الفمسطيني والسوري.
 وأضاؼ البياف إنه في ظؿ التجاذب الحاد الستقطاب الشارع الفمسطيني في سورية، فإف أي خطأ بحؽ

 الضباط المشار إليهـ قد تكوف له نتائ  عكسية عمى العالقة التي تجمع الشعبيف الفمسطيني والسوري.
القيادة العامة،  -وأكد عمى ضرورة عدـ الخمط بيف جماعة أحمد جبريؿ والجبهة الشعبية لتحرير فمسطيف 

يش التحرير الفمسطيني بعدـ وبيف جيش التحرير الفمسطيني، وأية مكونات فمسطينية أخرى، مطالبا قيادة ج
 االنخراط بأي نشاط مف شأنه زج الفمسطينييف في الصراع الحالي.

ودعا أيضا البياف إلى ضرورة تجنيب الفمسطينييف وتحييدهـ الصراع المسمح، والحفاظ عمى الدور ا نساني 
 ة.لممخيمات الفمسطينية في خدمة أشقائهـ السورييف حتى نيؿ حريتهـ وحقوقهـ المشروع

 9/44/1141، فمسطين أون الين
 

 راضي الفمسطينية تستغيث بعباس لوقف مسمسل جرائم القتل عمى خمفية الشرفباأل  شبابيةحممة  31
وليد عوض  تشهد االراضي الفمسطينية حممة شبابية تطالب الرئيس الفمسطيني محمود عباس  - راـ اهلل

ؿ سف قوانيف رادعة وتسريع محاكمتهـ وذلؾ في بتجريـ المتهميف بارتكاب جرائـ شرؼ بحؽ النساء مف خال
 ظؿ تواصؿ سقوط الكثير مف النساء بالقتؿ بحج  وادوات مختمفة متذرعيف بالشرؼ.

ويواصؿ العديد مف النساء والرجاؿ توجيه رسائؿ لمكتب عباس عبر 'الفيسبوؾ' والفاكس تطالبه باالسراع في 
ـ لمحد منها والغاء العذر المخفؼ في قانوف العقوبات سف قانوف عقوبات رادع يجـر مرتكبي تمؾ الجرائ

 لمنفذي تمؾ الجرائـ.
وكانت مجموعة 'صبايا حائرات' عمى 'الفيسبوؾ' المتخصصة بمناقشة قضايا المرأة قد دشنت تمؾ الحممة 
قبؿ اسابيع لينضـ اليها العشرات مف الشباب والشابات عمى الفيسبوؾ والناشطيف في مجاؿ حقوؿ االنساف 

 لممطالبة بتجريـ عمميات قتؿ النساء بغض النظر عف األسباب.
في االراضي الفمسطينية  0851وتطالب الحممة الشبابية بتغيير قانوف العقوبات الساري المفعوؿ مف عاـ 

لتشديد العقوبات عمى مرتكبي تمؾ الجرائـ التي باتت منتشرة بتشجيع مف السمطة كونها ال تسف قوانيف رادعة 
  . تمةبحؽ الق

 41/44/1141، القدس العربي، لندن
 

 اإلنسان في الضفة وغزة: سجن وتعذيب وفصل تعسفي ومنع سفر  حقوقانتياكات  34
انتقدت الهيئة المستقمة لحقوؽ االنساف بديواف المظالـ( انتهاكات حقوؽ ا نساف في   محمد يونس –راـ اهلل 

ا إف االنتهاكات تواصمت في تشريف األوؿ باكتوبر( كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت في تقرير له
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الماضي، وشممت االعتقاؿ عمى خمفية سياسية، والتعذيب، وسوء المعاممة، والفصؿ التعسفي مف الوظيفة، 
 واالستدعاء، ومنع التجمع والسفر.

وى ضد شكا 8شكوى تتعمؽ بالتعذيب وسوء المعاممة، منها  06وأكدت الهيئة أنها تمقت الشهر الماضي 
شكاوى ضد أجهزة الحكومة المقالة في غزة. وتركزت الشكاوى عمى التعذيب  7أجهزة السمطة في الضفة، و

والمكـ والضرب وسوء المعاممة. وسجمت الهيئة في تقريرها أيضا انتهاكًا لمحؽ في إجراءات قانونية عادلة، 
 10إنها تمقت خالؿ الشهر الماضي بما يشمؿ االعتقاؿ التعسفي واالعتقاؿ عمى خمفية سياسية. وقالت 

كاف إما ألسباب »شكوى في الضفة عف عدـ صحة إجراءات التوقيؼ، مشيرة الى أف توقيؼ المشتكيف 
شكوى عف عدـ صحة  13واضافت انها تمقت مف قطاع غزة خالؿ الشهر نفسه «. سياسية أو توقيفًا تعسفياً 

 إجراءات التوقيؼ، واالعتقاؿ عمى خمفية سياسية.
رضت الهيئة في تقريرها سمسمة اعتداءات عمى الحريات الصحافية والتجمع السممي واالجتماعات العامة، وع

ومنها منع الشرطة في مدينة غزة تنظيـ اعتصاـ نسائي دعت اليه الم سسات واألطر النسائية واالتحاد العاـ 
ع حزب التحرير مف عقد محاضرات لممرأة الفمسطينية، لممطالبة بتحقيؽ المصالحة الوطنية، اضافة الى من

ألنصارف في كؿ مف محافظة طولكـر وجنيف في الضفة. ومنها أيضا تعرض عدد مف األكاديمييف 
المعتصميف أماـ مقر الرئاسة في مدينة راـ اهلل لممطالبة بوظائؼ، الى الرش بمادة دهاف مف أفراد االمف 

 العامميف في مقر الرئاسة.
في تنفيذ قرارات المحاكـ الفمسطينية. ووثقت الهيئة الشهر الماضي « ير والمماطمةالتأخ»وشممت االنتهاكات 

شكاوى في الضفة، وشكوى خامسة في غزة في شأف عدـ تنفيذ قرارات المحاكـ. كما شممت الفصؿ مف  3
الشهر  الوظيفة العامة بالفصؿ التعسفي(، وشرط السالمة األمنية في التعييف. وقالت الهيئة انها تمقت خالؿ

شكاوى عف الفصؿ التعسفي وعدـ التعييف ألسباب سياسية وبشكؿ تعسفي. وصدرت الشكاوى  01الماضي 
 عف موظفيف فصموا مف وزارة التربية والتعميـ وجهاز حرس الرئيس واالستخبارات العامة والشرطة والصحة.

ية والتعميـ اذ تـ استبعاد أصحاب شكاوى تتعمؽ بالتنافس النزيه في التوظيؼ في الترب 6وتمقت الهيئة أيضا 
الشكاوى مف التعييف ألسباب سياسية أو بشكؿ تعسفي، عممًا أنهـ حصموا عمى مراتب متقدمة في االمتحاف 
والمقابمة. وطالبت الهيئة بالعمؿ عمى التطبيؽ الفعمي لقرار الحكومة بإلغاء شرط السالمة األمنية، والعمؿ 

عادة  االنتهاكاتجميع المفصوليف إلى عممهـ وفقًا ألحكاـ القانوف. وشممت  عمى تنفيذ قرار المحكمة، وا 
 الحؽ في التنقؿ والسفر.

 44/41/1141، الحياة، لندن
 

  أمام سجن "عتصيون" يقمع فعالية تضامنية مع األسرى االحتاللالخميل:  31
األسرى  امنية مع(، فعالية سممية تض00|8قوات االحتالؿ ا سرائيمية، اليـو الجمعة ب قمعت  الخميؿ

 .(الضفة الغربية المحتمة الفمسطينييف أماـ سجف "عتصيوف" ا سرائيمي شماؿ مدينة الخميؿ بجنوب

برس"، أف عشرات  يوسؼ أبو ماريا، الناشط الفمسطيني في لجاف مقاومة االستيطاف لمراسؿ "قدس وأوضح
تضامنية انطمقت صوب سجف "عتصيوف" فعالية  الشّباف الفمسطينييف والمتضامنيف األجانب نّظموا اليـو

 .الفمسطينييف لممطالبة با فراج عف األسرى

ا سرائيمي أقدمت عمى  أبو ماريا، أف جموع المستوطنيف ترافقهـ قوات شرطة وجيش االحتالؿ وأضاؼ
 .واعتقاؿ متضامف إسرائيمي ُيدعى كوبي مهاجمة المسيرة واالعتداء عمى المشاركيف فيها بالضرب
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الشرعية الدولية  لى أف المتظاهريف رفعوا شعارات تدعو  طالؽ سراح األسرى وت كد عمى قراراتإ وأشار
ُهجروا منها وأف فمسطيف أرض محتمة مف البحر  التي تقضي بعودة الالجئيف الفمسطينييف إلى ديارهـ التي

 .إلى النهر، وفقًا ألبو ماريا
 9/44/1141قدس برس، 

 
 افي سورياألمن السوري لمقرات حماس  اقتحامينتقد  الفرحاناسحق  33

انتقد القيادي ا سالمي األردني واألكاديمي اسحؽ الفرحاف حممة النظاـ السوري عمى منازؿ ومكاتػب  :عماف
 ."إسرائيؿ"قادة حركة المقاومة ا سالمية "حماس" في سورية، واعتبرها خدمة مجانية لصالح 

"بالتأكيػػد فػػإف هػػذا العمػػؿ شػػائف ومػػداف، ولػػـ يكػػف متوقعػػا مػػف   الفرحػػاف فػػي تصػػريحات لػػػ "قػػدس بػػرس" قػػاؿو 
كػػؿ ذلػػؾ يصػػب فػػي ... مقاومػػة ألعػػداء األمػػة فػػي فمسػػطيف، القيػػادة السػػورية أف تعامػػؿ قػػادة حمػػاس وهػػـ قػػادة

خدمة االحتالؿ ا سرائيمي، ويبرهف بالممموس أف النظاـ السوري عندما احتضف قادة حماس لـ يكف صػادقا، 
 ف أكثر صعوبة مف ذي قبؿ، كونهـ ال وطف لهـ وال ممجأ".ألف الفترة ا 

قػد اتخػذت موقفػا مػف شػأنه أف يػدفع النظػاـ السػوري إلػى هػذا الموقػؼ، وقػاؿ   حماس ونفى الفرحاف أف تكوف
"النظاـ السوري كاف يتوقع مف حمػا" أف تقػؼ معػه ضػد إرادة الشػعب، لكػف هػذا لػـ يكػف ممكنػا، ولػذلؾ فػنحف 

وأضػػاؼ  "حمػػاس كانػػت عمػػى  السػػوري وندينػػه ونػػرى أنػػه يصػػب فػػي مصػػمحة إسػػرائيؿ".نسػػتنكر عمػػؿ النظػػاـ 
الحيػػػاد منػػػذ اليػػػـو األوؿ النػػػدالع الثػػػورة السػػػورية، ولػػػـ تتػػػدخؿ، واعتبػػػرت مػػػا يجػػػري فػػػي سػػػورية شػػػأنا داخميػػػا 

 .محضا"
9/44/1141وكالة قدس برس،   

 
 نية إلى األردن: إجراءات لتسييل دخول المنتجات الفمسطيفي األردن وزير الزراعة 31

قػػاؿ وزيػػر الزراعػػة أحمػػد  ؿ خطػػاب إف "الػػوزارة تػػدرس حاليػػا اعتمػػاد الشػػهادات   اهلل الربيحػػات عبػػد -عمػػاف 
النباتيػة الصػػحية الصػادرة عػػف المختبػر الػػوطني الزراعػي فػػي السػمطة الوطنيػػة الفمسػطينية واالكتفػػاء بػػالفحص 

 الزراعية المستوردة مف فمسطيف". المنتجاتالحسي عمى 
وأشار  ؿ خطاب، خالؿ لقائه أوؿ مف أمس الوفد الزراعي األردني، الذي زار فمسطيف أخيػرا إلػى أف الهػدؼ 
مػػف هػػذف الخطػػوة تسػػهيؿ وسػػرعة دخػػوؿ المنتجػػات الفمسػػطينية لػػألردف والػػدوؿ العربيػػة دعمػػا لصػػمود الشػػعب 

ة وجػودة المنػت  الفمسػطيني الفمسطيني فوؽ أرضه، الفتا إلى أف وزارة الزراعة الفمسطينية تحرص عمػى سػالم
 الذي يتـ تصديرف لألردف.

41/44/1141، الغد، عّمان  
 

 شي: األمة تتجو نحو تحرير فمسطينالغنو  35
بعد يوـ نحو تحرير  اً إف "األمة تقترب يوم  راشد الغنوشي ،التونسية النهضةقاؿ رئيس حزب حركة   تونس

ر التأسيسي األّوؿ لممركز المغاربي لمتنمية خالؿ افتتاحه الم تم ،وأضاؼ الغنوشي القدس وفمسطيف".
أف األمة تتجه نحو تحرير إرادتها السياسية والثقافية وا عالمية واالقتصادية والعسكرية  ،المقدسية بتونس

 رادة هي خطوة نحو تحرير وتابع أف "كؿ خطوة لتحرير ا وهو ما سيمّكنها مف تحرير القدس وفمسطيف.
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وَعد أف "األمة تتجه نحو توحيد صّفها وتنمية  حّرر الثقافي وا عالمي والفكري.إلى الت "، داعياً فمسطيف
 مواردها وتحرير أراضيها".

ورأى أف المعركة مع الكياف ا سرائيمي في سبيؿ الدفاع عف القضية الفمسطينية معركة عمى كؿ الواجهات، 
ى أف "تستيقظ وتمارس قوتها الفكرية ودعا الشعوب العربية وا سالمية إل فهي معركة قمب وفكر وثقافة.

ووصؼ الغنوشي  واالقتصادية والثقافية والعسكرية بشكؿ يقنع الغرب بالتخّمي عف دعـ الكياف ا سرائيمي".
إياها بطمس المعالـ الحضارية لحي المغاربة في القدس  اً ائيؿ" في فمسطيف بػالغطرسة، متهمما تقوـ به "إسر 

 الثقافية.وهو أحد المعالـ ا نسانية 
وشارؾ في الم تمر التأسيسي األّوؿ لممركز المغاربي لمتنمية المقدسية أبرز القادة السياسييف لمحركات 
ا سالمية بمنطقة المغرب العربي، إضافة إلى عدد مف األسرى الفمسطينييف المحّرريف وبعض المشاركيف 

 في قافمة السفينة التركية "مرمرة" نحو قطاع غّزة المحاصر.
 أقيـ الم تمر تحت عنواف "الم تمر المغاربي لنصرة حي المغاربة بالقدس".و 

 9/44/1141نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
 

 أن أمن فمسطين جزء من أمن مصرصالح سمطان: الرئيس مرسي أكد  34
الح ص د. ،قاؿ األميف العاـ لممجمس األعمى لمش وف ا سالمية التابع لوزارة األوقاؼ المصرية  غزة

إف وصوؿ عمماء المسمميف مف وزارة األوقاؼ واالتحاد العالمي لعمماء المسمميف، والمجمس األعمى  ،سمطاف
لنقوؿ  "إننا ا ف في مصر، وتمتحـ الحكومة مع الشعب باتجاف دعـ  إلى قطاع غزة، لمش وف ا سالمية

لم تمر األوؿ لعمماء مصر في كممة له خالؿ ا ،وأضاؼ سمطاف الرئيس المصري محمد مرسي". .موقؼ د
أف الرئيس المصري أكد خالؿ لقائه  ،قاؼ والش وف الدينية، بمدينة غزةوفمسطيف والذي نظمته وزارة األو 

بالدعاة والعمماء المصرييف في وقت سابؽ، أف أمف فمسطيف جزء مف أمف مصر، وأنه لف يسمح االعتداء 
 ؿ".عمى األشقاء في فمسطيف، وغزة، بأي حاؿ مف األحوا

 9/44/1141المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 

 التوصل لسالم مع الفمسطينيين يغير جادة ف "إسرائيل"محمد كامل عمرو:  37

تقوـ بها فمسطيف  التي لممساعيأكد وزير الخارجية المصري محمد كامؿ عمرو، مساندة مصر الكاممة 
أقامته السفارة  يؿ االستقباؿ الذخالؿ حف ،وقاؿ عمرو األمـ المتحدة. فيبشأف قبولها كعضو مراقب 

 "إسرائيؿ"وحضرف وزراء خارجية كؿ مف مصر وتركيا وفمسطيف، إف  ،أنقرة مساء الجمعة يالفمسطينية ف
 مف الصراع القديـ. مع الفمسطينييف ينهى عقوداً  يالتوصؿ التفاؽ سالـ حقيق يأثبتت عدـ جديتها ف

 41/44/1141فمسطين أون الين، 
 

 يصدر أي موقف رسمي مصري حول أي تصريحات أو مقابالت لمرئيس عباس لمياسر عثمان:  38
بيف السمطة الفمسطينية ومصر، بعد تصريحات لمستشار الرئيس المصري،  راـ اهلل  تأزمت العالقات مجدداً 

وحاوؿ  .لذي رافؽ تصريحاته حوؿ حؽ العودة، أثناء الجدؿ اها الرئيس الفمسطيني محمود عباسانتقد في
لـ يصدر أي موقؼ رسمي مصري "المصري في راـ اهلل، ياسر عثماف، تمطيؼ األجواء أمس، بقوله السفير 
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حوؿ أي تصريحات أو مقابالت لمرئيس محمود عباس، وال توجد أي ممارسة مصرية رسمية في هذا 
الثابت والمعمف هو دعـ مصر لمقيادة الفمسطينية في "أف  ،وفاوكالة . وأضاؼ في تصريحات ل"الشأف

نضالها السترجاع الحقوؽ الفمسطينية كاممة، وهو األمر الذي ظهر جميا في التأييد والمساندة المصرية 
الكاممة لمسعى القيادة بشأف التوجه لألمـ المتحدة، كذلؾ فإف مصر تقؼ مع القيادة والشعب الفمسطيني في 

 ."خمفية خطوة األمـ المتحدةمواجهة التهديدات ا سرائيمية بفرض عقوبات عمى الشعب الفمسطيني عمى 
عف تقديرف لمدعـ المصري المتواصؿ لمشعب  لهوكاف أبو مازف قد استقبؿ أمس السفير المصري، وأعرب 

قامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتها القدس عمى حدود  الفمسطيني وقيادته لنيؿ الحقوؽ المشروعة وا 
 .0856عاـ 

 41/44/1141الشرق األوسط، لندن، 
 

 "الجبية السمفية" في مصر: سيناء تعّج بالجواسيس اإلسرائيميين 39

قالت "الجبهة السمفية المصرية"  إف صحراء شبه جزيرة سيناء باتت تعّ  باليهود والجواسيس وعمالء جهاز 
 الذيف يسعوف  حداث اضطراب أمنية في المنطقة. (الموسادبستخبارات ا سرائيمي اال

وجود عمالء وجواسيس يعمموف لصالح  ،في تصريحات صحفية ،هشاـ كماؿ ،هةوأّكد المتحّدث باسـ الجب
 يناير. 14جهاز الموساد بشكؿ كبير في سيناء عقب ثورة 

وتزامنت هذف التصريحات مع نشر جماعة "أنصار بيت المقدس" شريط فيديو عمى شبكة ا نترنت يتضمف 
الغتياؿ  سيناءاط إسرائيمييف مف الموساد إلى اعترافات لجاسوس مصري مف شماؿ سيناء بإدخاله أربعة ضب

 أحد قادة الجهاد وهو إبراهيـ عويضة، وفؽ ما جاء في الشريط المذكور.

 9/44/1141فمسطين أون الين، 
  
 
 

 رئيس حزب األصالة التونسي: تحرير فمسطين مسألة عقائدية تستوجب النصرة من الجميع 11
المولدي عمي مجاهد  "إف قضية تحرير فمسطيف  ونسي د.قاؿ رئيس حزب األصالة الت  محمد عيد - غزة

ومقدساتها مسألة عقائدية لدى المسمميف في جميع أماكف تواجدهـ"، داعيًا جميع الزعماء والقادة العرب 
وأشار مجاهد خالؿ حديثه  وا سالمييف لزيارة فمسطيف والعمؿ عمى نصرتها بكافة السبؿ والوسائؿ.

فمسطيف هي قمب الصراع الدائر في المنطقة، وعمى جميع القادة واألحزاب لػ"فمسطيف" إلى أف قضية 
ا سالمية والوطنية توجيه بوصمتها نحو فمسطيف ومقدساتها، والعمؿ عمى نصرتها وتحريرها مف دنس 

وطالب جميع دوؿ الربيع العربي والدوؿ األخرى بشد الرحاؿ إلى فمسطيف، لتكريس  االحتالؿ ا سرائيمي.
 في نفوس أبناء األمتيف ولمحفاظ عمى مركزيتها.قضيتها 

وعقد عمي مجاهد م تمرًا صحفيًا في فندؽ الكومودور بغزة قبيؿ اجتماعه مع الفصائؿ الفمسطينية، كشؼ 
مف الشخصيات واألحزاب ا سالمية  النقاب عف تسيير قافمة جديدة مف دوؿ المغرب العربي تضـ عدداً فيه 

 .القريبلزيارة قطاع غزة في الوقت 
 9/44/1141فمسطين أون الين، 
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 في مطار قرطاج"الشعب يريد تحرير فمسطين"  ييتفونتونسيون  14
"الشعب يريد تحرير فمسطيف".. هتاؼ صدحت به حناجر عشرات الشباف التونسييف، مف مختمؼ   تونس

"الم تمر  االنتماءات، في قمب مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس، فقد حظيت الوفود المشاركة في
"، الذي تحتضه تونس عمى مدى يوميف، باستقباؿ ا سرائيميالدولي لنصرة األسرى في سجوف االحتالؿ 

"مهرجاني" أماـ البوابة الرئيسية التي يخرج منها المسافروف في داخؿ مطار قرطاج، حيث كاف المتضامنوف 
أعالـ فمسطيف ذات الحجـ الكبير، والفتة التونسيوف، شباًنا وفتيات، يرتدوف الكوفية الفمسطينية ويحمموف 

 باسـ الم تمر ترحب بالضيوؼ المشاركيف فيه.
، 0837وأثار وصوؿ الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة ا سالمية في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 
، الذيف الذي جرى استقباله مف قبؿ وفد رئاسي تونسي ونقؿ إلى قاعة التشريفات، حماس الشباف التونسييف

 أخذوا يكرروف الشعار الداعي لتحرير فمسطيف والتكبير حتى خارج المطار.
 41/44/1141قدس برس، 

 
 الالجئين الفمسطينيين لالعتداءاتلتعرض  اعن أسفيسوريا تعرب  11

لألمـ  المندوب السوري في اجتماع المجنة الرابعة التابعة لمجمعية العامة ،  عبر إيهاب حامد.( ي.بي.يوب
، والتي تناقش عمؿ وأولويات األونروا، عف أسفه لتعرض الالجئيف الفمسطينييف لالعتداءات في حدةالمت

سوريا تستضيؼ أكثر مف نصؼ مميوف الجئ "وقاؿ حامد إف  سوريا، رغـ محاولة الحكومة حمايتهـ.
ـ معاممة فمسطيني كأخوة أعزاء لحيف عودتهـ لديارهـ المغتصبة، وتقدـ لهـ كؿ أنواع الدعـ وتعاممه

المواطنيف السورييف دوف تمييز، حيث بمغ مجموع ما أنفقته الحكومة السورية عمى مساعدة الالجئيف 
مالييف دوالر عف عاـ  7، وبزيادة تبمغ 1100الفمسطينييف المقيميف فيها نحو مائتي مميوف دوالر عاـ 

 ."االقتصادية المفروضة عميها ، رغـ األوضاع الصعبة التي تمر بها البالد خاصة في ظؿ العقوبات1101

إننا ن كد عمى انه لوال ا جراءات المتخذة مف قبؿ الجهات المختصة في سورية لحماية الالجئيف "وتابع 
الفمسطينييف ومنشآت األونروا وموظفيها، لكانت الخسائر في صفوفهـ أكبر بكثير نتيجة لالعتداءات التي 

 أفوشدد حامد عمى  ."اصة خالؿ األياـ القميمة الماضيةضدهـ، وختقوـ بها المجموعات ا رهابية المسمحة 
سورية عممت وستعمؿ جاهدة عمى الوقوؼ ضد أي محاولة لتوريط الالجئيف الفمسطينييف فيما يجري في "

 ."سورية
 41/44/1141، لندن، القدس العربي

 
 الخيرية يصل إلى غزة عبر معبر رفح األعمالوفد ىيئة  13

قطاع غزة عبر معبر رفح البري الواصؿ بيف مصر والقطاع، مساء أمس األوؿ   وصؿ إلى القاهرة
، وقالت مصادر لكسر الحصار المفروض عمى القطاع الخميس، وفد مف هيئة األعماؿ الخيرية ا ماراتية،

متضامنيف مف بريطانيا، سوؼ يقوـ خالؿ زيارته إلى القطاع بمتابعة  6حدودية، إف الوفد الذي يضـ 
ات المنفذة عف طريؽ الهيئة، إلى جانب بحث احتياجاته مف مشروعات مستقبمية، فضال عف زيارة المشروع

 بعض المناطؽ المتضررة جراء العدواف ا سرائيمي األخير .
 41/44/1141الخميج، الشارقة، 
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 ليفني ال دين ليا أساساً و حرام..  الزنا: إيرانزعيم الطائفة الييودية في  11
CNN  الحاخاـ ماشاء اهلل غمستاني نجاد، عمى فتاوى حاخاـ إسرائيمي  ،فة اليهودية في إيرافرد زعيـ الطائ
، بعد تصريحات لوزيرة الخارجية ا سرائيمية السابقة تسيبي ليفني تتحدث فيها عف مهامها عندما الزنابإباحة 

لتي أباح فيها لمنساء معتقدًا بحرمة مزاعـ الحاخاـ ا سرائيمي أراي شفات ا ،كانت عميمة لجاز الموساد
 ،اليهوديات "ممارسة الجنس" مع العدو لمحصوؿ عمى معمومات استخباراتية، وأكد أف قائمها "يستحؽ الرجـ"

 .ما أوردته وكالة فارس ا يرانيةل وفقاً 
"إنه حمار وال يممؾ   قائالً  ،وأشار الحاخاـ نجاد، إلى أنه "ال ينبغي إطالؽ اسـ الحاخاـ عمى اراي شفات"

ف ا حساس والعقؿ بقدر ما يممكه حمار. ولكونه يبدو بظاهر إنساف، فمذا يعتبر هذا الشخص وبهذف ا راء م
مرتد ومحارب ومفسد في األرض وحسب تعاليـ التوراة فإف حكمه الرجـ وبناء عمى هذا ومف وجهة نظر 

 .الديف واستنادا إلى التعاليـ الدينية يجب أف يرجـ"
كما أف مجموعة األفكار واألهداؼ الصهيونية تختمؼ عف الديف   ديف لها أساساً وتابع القوؿ  "ليفني ال

اليهودي والصهاينة ال يعيروف أدنى اهتماـ ألوامر التوراة، لذا مف الطبيعي أف يقدموا عمى أي عمؿ حتى 
 ."مزيفاً  عتبر أف "الصهاينة أسسوا لهـ كياناً او . "مف أجؿ تحقيؽ أهدافهـ الزنا

 9/44/1141خبارية، وكالة سما اإل
 

 واإلسرائيمينقطة إلعادة الثقة بين الطرفين الفمسطيني  41عن مقترح من  يكشفروس  15

نه إ  دينس روس ،ي باراؾ أوباما لعممية السالـمريكقاؿ المبعوث الخاص السابؽ لمرئيس األ  القدس المحتمة
سرائيؿ بما "لف نرى تغيرًا كبيرًا في سموؾ إدارة أوباما في واليتها الثانية  تجاف عممية السالـ بيف الفمسطينييف وا 

يكسر الجمود ويجمب الطرفيف إلى االتفاؽ عمى المسائؿ العالقة بينهما والخروج مف الحمقة المفرغة والتوصؿ 
 لمحؿ المرجو".

عنواف "بعد ب يتحدث في م تمر نظمه معهد واشنطف لسياسة الشرؽ األدنى الذي كاف ،وقاؿ روس
وخصص لبحث األولويات  ،ية عمى الشرؽ األوسط"مريكثار انعكاسات السياسة الخارجية األاالنتخابات   

ف تركيز اهتماـ ا دارة إ"  سط خالؿ واليته الرئاسية الثانيةالتي يجب عمى إدارة أوباما تبنيها في الشرؽ األو 
ته الخطيرة عمى ته وتداعيافي والية أوباما الثانية يجب أف يعطى إلى الممؼ النووي ا يراني بكؿ انعكاسا

 .العالـ" حسب زعمه

سرائيؿ، قاؿ روس "لقد فقد كؿ مف ا سرائيمييف والفمسطينييف   وبشأف عممية السالـ بيف الفمسطينييف وا 
حماسهـ، وربما  مالهـ، في تحقيؽ صفقة تنتهي بحؿ الدولتيف، وبالتالي فإف انخراط ا دارة المقبؿ في هذف 

الذي كرر أكثر مف مرة "إف الفمسطينييف  ،ضاؼ روسأو  إلى المعطيات الجديدة". العممية يجب أف ينضبط
عمى الرئيس أوباما أف يوجه رسالة إلى إسرائيؿ مفادها أف "الوضع  إفلـ يعودوا مهتميف بحؿ الدولتيف"، 

 الراهف صعب االستدامة" وانه يتوجب اتخاذ خطوات لتدارؾ احتماؿ انهيار السمطة الفمسطينية.

نقطة  سبعة يقوـ بها ا سرائيميوف وسبعة أخرى ينفذها  03"أحمؿ معي خطة مف   ؿ روسوقا
روس أف اقتراحه الذي يرفض الخطوات االنفرادية ويهدؼ إلى إعادة بناء الثقة بيف  وأوضح الفمسطينيوف".

ء بيوتهـ في تعويض المستوطنيف المستعديف  خال -0الطرفيف "يتطمب مف إسرائيؿ تنفيذ الخطوات التالية  
البناء والتوسع في  -2بناء مساكف لهـ داخؿ إسرائيؿ،  -1الضفة الغربية والعودة إلى داخؿ إسرائيؿ، 

العمؿ عمى دعـ االقتصاد الفمسطيني الذيف هـ في  - 3المستوطنات الشرعية والتي هي جزء مف إسرائيؿ ، 
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القيود عمى الفمسطينييف في منطقتي  تخفيؼ -4أشد الحاجة له والسماح لهـ بفضاء اقتصادي متنامي، 
يجب عمى إسرائيؿ عدـ التوغؿ  -6إعطاء الفمسطينييف سمطات أمنية في المنطقة بب(،  -5بب( وبج(، 

في المنطقة بأ( التي تقع تحت سيطرة السمطة الكاممة تحت أي ظرؼ وبداًل مف ذلؾ التوصؿ إلى 
 ي ظرؼ أمني".برتوكوالت تنسيؽ أمني مع الفمسطينييف لمتعامؿ مع أ

وضع إسرائيؿ  -0أما بالنسبة لمفمسطينييف فأف اقتراح روس ينص عمى ضرورة اتخاذ الخطوات التالية  "
عمى الخارطة؛ الفمسطينيوف لديهـ الكثير مف الخرائط التي تبيف المستوطنات ا سرائيمية وال تظهر إسرائيؿ، 

ا قرار بارتباط الطرفيف التاريخي بهذف  معنى دولتيف لشعبيف هو -2وقؼ التحريض ضد إسرائيؿ؛  -1
العمؿ عمى أقممة الشعب الفمسطيني لتقبؿ السالـ؛ هذا السالـ الذي كاف يسميه ياسر عرفات  -3األرض، 

العمؿ عمى بناء مخيمات الالجئيف  -4"سالـ الشجعاف" بمعنى استعداد الطرفيف لتقديـ التنازالت الموجعة، 
نقاذ الفمسطينييف الذي يقي االستمرار في بناء م سسات  -5موف فيها مف األوضاع البائسة التي يعيشونها، وا 

إتاحة المجاؿ لر ية ا سرائيمييف عمى أنهـ بشر خاصة واف  -6الدولة  ثبات أهميتهـ لمحصوؿ عميها ، 
رائيمييف إال خبرة الفمسطينييف تقتصر كثيرًا مف األحياف عمى مواجهة الجنود ا سرائيمييف، وال يعرفوف مف ا س

 الجنود، والبدء بالتبادؿ في إرساؿ الشبيبة  سرائيؿ، ربما ابتداًء مف الصؼ الثالث أو الرابع".

 9/44/1141وكالة سما اإلخبارية، 
 

 الفمسطينية لفرض عقوبات عمى السمطة األمريكي رسجفي الكون القوىتحشد  "إيباك" 14
ا عداد لحممة ترمي إلى إقناع  (أيباؾبش وف الخارجية ية ا سرائيمية لممريكتؿ أبيب  باشرت المجنة األ

رس الجديد باتخاذ سمسمة عقوبات ضد السمطة الفمسطينية في حاؿ توجهها إلى الجمعية العامة لألمـ جالكون
وقالت  ."دولة غير عضو"المتحدة لمتصويت عمى قرار رفع مكانة منظمة التحرير الفمسطينية إلى درجة 

، بؿ في سبيؿ "إسرائيؿ"عف  ، انجي فينغر، إف هذف الحممة تأتي ليس فقط دفاعاً "رائيؿإس"في  أيباؾرئيسة 
 -ال شيء يتـ في دفع ممؼ تسوية الصراع ا سرائيمي "ي سميـ يتعزز فيه مبدأ أمريكضماف موقؼ 

 ."الفمسطيني إال مف خالؿ المفاوضات المباشرة
نائبا في الكونغرس تستطيع تجنيدهـ إلى تأييد  241وكشفت أف منظمتها تمكنت مف إقامة عالقات ودية مع 

قضايا تهـ أيباؾ في الوقت الحاضر، هي   2العقوبات. وأكدت خالؿ حديث مع ا ذاعة ا سرائيمية أف 
العقوبات المذكورة، وتشديد العقوبات عمى إيراف لمنعها مف تطوير سالح نووي والدفاع عف سكاف البمدات 

رس جفينغر أف الكون وأوضحت مواجهة الصواريخ المنطمقة نحوهـ مف قطاع غزة.الجنوبية ا سرائيمية في 
بشكؿ مطمؽ،  "إسرائيؿػ"الجديد، وعمى الرغـ مف الزيادة الطفيفة لمنواب الديمقراطييف فيه، سيكوف م يدا ل

زمة وعندما سئمت إف كاف انتخاب الرئيس باراؾ أوباما مجددا سيزيد في أ رس السابؽ.جمثمما كاف الكون
ي يجري مريكالعالقات مع رئيس الوزراء ا سرائيمي بنياميف نتنياهو، أجابت بالنفي وقالت إف الرئيس األ

ي لها في القضايا مريكعمى الدعـ األ "إسرائيؿ"حسابات موضوعية. وهناؾ ضمانات كبيرة بأف تحافظ 
 األساسية.

 41/44/1141الشرق األوسط، لندن، 
 

 وليس بينيم عباس لشكرىم عمى تيانييم عالميًا بينيم نتنياىو ومرسيزعيمًا  43 أوباما يتصل بـ 17
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زعيمًا عالميًا لشكرهـ عمى تهانيهـ له بإعادة انتخابه  02ي باراؾ أوباما بػمريكاتصؿ الرئيس األ  وكاالتال
بف عبد زعماء مف منطقة الشرؽ األوسط وهـ العاهؿ السعودي عبد اهلل  3رئيسًا لمواليات المتحدة ومف بينهـ 

العزيز والرئيس المصري محمد مرسي ورئيسا الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف وا سرائيمي بنياميف 
شارة لمكانة القضية إمحمود عباس، في  الفمسطينيوالحظ مراقبوف انه تجاهؿ االتصاؿ بالرئيس  نتنياهو.

كتعبير عف غضبه مف  أوسطينية بأنها ليست أولوية كما تمنت القيادة الفم أعمالهالفمسطينية في جدوؿ 
 المتحدة لمحصوؿ عمى مكانة عضو. لألمـالرئيس الفمسطيني عمى التوجه  إصرار

 9/44/1141وكالة سما اإلخبارية، 
 

 إلى عدم توريط الفمسطينيين في النزاع السوري تدعوروسيا  18
نييف في نزاع بمدهـ دعت روسيا أطراؼ النزاع في سوريا، أمس، إلى عدـ توريط الفمسطي  (.بيو.بي. ي

ونقمت وسائؿ إعالـ روسية عف بياف لوزارة الخارجية  الداخمي، وعدـ تحويؿ أماكف سكناهـ إلى مواقع قتالية.
 أطراؼبسبب هذا التطور لألحداث، وخاصة مف األخبار التي تفيد بأف  الروسية، أف "موسكو قمقة جداً 

 ؼ المجموعات الفمسطينية وتسميحها".النزاع السوري تحاوؿ الحصوؿ عمى دعـ ومساندة مختم
 41/44/1141الخميج، الشارقة، 

 
 اإلسرائيمية إلى مقاطعة منتجات المستوطنات يوروباالتحاد األ  تدعوإيرلندا  19

أعمف وزير الخارجية االيرلندي ايموف غممور تأييدف وجوب اتخاذ قرار مقاطعة منتجات المستوطنات 
ي ستكوف الرئيس الدوري لالتحاد األوروبي ابتداء مف األوؿ مف كانوف . وقاؿ إف ايرلندا، التا سرائيمية

 ، ستعمؿ عمى فرض مثؿ هذف المقاطعة عمى المستوى األوروبي.1102 / ينايرالثاني
وأشارت الصحؼ ا سرائيمية إلى أف هذف هي المرة األولى التي يدعو فيها وزير خارجية أوروبي إلى فرض 

إلى أف األوروبييف حتى اليوـ ركزوا عمى  تأحرونو  يديعوتجريدة ولفتت  مقاطعة منتجات المستوطنات.
وجوب وضع إشارات عمى البضائع المنتجة في المستوطنات ولكف ليس عمى مقاطعتها. والدولة األولى التي 
انتهجت أسموب وضع إشارة عمى البضائع كانت بريطانيا، وتمتها الدنمرؾ، والمسألة قيد الدراسة اليوـ في 

مجيكا ودوؿ أوروبية أخرى. ومع ذلؾ، لـ يجِر في أي مرحمة الحديث عف مقاطعة البضائع بالكامؿ بحيث ب
 إنه يمكف عمميًا تصديرها إلى أوروبا، والقرار في شرائها يبقى لممستهمكيف.

ف وفي رسالة بعث بها إلى رئيس لجنة الخارجية والتجارة الخارجية في البرلماف االيرلندي، كتب غممور أ
يمكف أف يكوف لمقاطعة البضائع "ايرلندا تفكر بتطبيؽ مقاطعة كهذف عمى المستوى القطري، مشيرًا إلى أنه 

في رأيي فإف هذا سيتطابؽ مع قيـ ". وأضاؼ "تأثير كبير وناجع عمى معاناة بالفمسطينييف( في المنطقة
ة أخالقية، فإف مقاطعة كهذف لف االتحاد األوروبي في استثناء بضائع المستوطنات. أعتقد أف هناؾ مصمح

تشؿ المشروع االستيطاني ولف تضر به عمى نحو ذي مغزى، فالمستوطنات هي بمثابة منازؿ ألشخاص 
يعمموف ويعيشوف في إسرائيؿ وهي ال تصدر الكثير. وبالتالي فإف بضائعها، وال سيما الخضار والفواكه، 

 ."«ليست جزءًا مركزيًا مف االقتصاد ا سرائيمي
 41/44/1141لسفير، بيروت، ا

 
 ( في أعقاب فضيحةCIA) الـستقالة مدير ا 51
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قبؿ الرئيس االمريكي باراؾ أوباما يـو أمس، الجمعة، استقالة ديفيد بتريوس مدير وكالة   وكاالت
وقاؿ بتريوس في رسالة بعث بها إلى موظفي الوكالة إف سبب تقديمه  (.CIAاالستخبارات المركزية ب

إقامته عالقة خارج إطار الزواج. وأضاؼ أنه ارتكب خطأ بإقامته هذف العالقة "بعد زواج االستقالة هو 
 عاما"، مشيرا إلى أف ذلؾ "أمر غير مقبوؿ". 26ألكثر مف 

وذكرت بعض وسائؿ ا عالـ األمريكية نقال عف مصادرها أف بتريوس قدـ طمب االستقالة إلى الرئيس 
 األمريكي يـو الخميس.

تريوس قد تولى إدارة وكالة االستخبارات المركزية في السادس مف أيموؿ/سبتمبر مف العاـ وكاف ديفيد ب
الماضي. وخمؼ في هذا المنصب ليوف بانيتا وزير الدفاع األمريكي الحالي. وكاف بتريوس في وقت سابؽ 

لمقوات األمريكية ، كما شغؿ لفترة منصب القائد العاـ 1100 - 1101قائدا لمقوات الدولية في أفغانستاف في 
 المحتمة في العراؽ. وسبؽ له أف احتؿ عدة مناصب قيادية في القوات المسمحة األمريكية.
 41/44/1141، 18عرب 

 
 "إسرائيل"قواعد المواجية الجديدة بين حماس و 54

 صالح النعامي
ت عمػا بعكس ما أممت إسرائيؿ، فإف ردود حركػة حمػاس عمػى التصػعيد الصػهيوني األخيػر عمػى القطػاع شػذ

كاف مألوفًا، وهو ما أربؾ الحسابات ا سرائيمية بشكؿ واضح. لقد باتت حركة حماس تحرص عمى الرد عمى 
االعتػػداءات ا سػػرائيمية، حتػػى عنػػدما تطػػاؿ الفصػػائؿ األخػػرى، وفػػي بعػػض األحيػػاف يبػػادر الجنػػاح العسػػكري 

جػػيش االحػػتالؿ ووحداتػػه الخاصػػة لمحركػػة "كتائػػب عػػز الػػديف القسػػاـ" إلػػى تنفيػػذ عمميػػات هجوميػػة ضػػد ألويػػة 
 التي تتحرؾ عمى الحدود مع قطاع غزة.

إلػى تنفيػذ عمميػات مشػتركة  -وفي خطوة تظاهرية لها دالالتها-ليس هذا فحسب، بؿ عمدت "كتائب القساـ" 
مػػػع الفصػػػائؿ األخػػػرى، التػػػي كػػػاف بعضػػػها يػػػتهـ الحركػػػة بأنهػػػا ال تمنحهػػػا الحريػػػة لتنفيػػػذ عمميػػػات ضػػػد قػػػوات 

 االحتالؿ.
عمى مدى العاميف المذيف أعقبا الحرب عمى غػزة، درجػت إسػرائيؿ عمػى تنفيػذ عمميػات االغتيػاؿ ضػد نشػطاء 
حركػػات المقاومػػة واسػػتهداؼ مػػا تعتبػػرف "بنػػى تحتيػػة" لهػػا، دوف أف تشػػارؾ حركػػة حمػػاس فػػي الغالػػب فػػي الػػرد 

فػي تػؿ أبيػب عمػى أنػه تجسػيد عمى هذف االعتداءات، وهو ما فسرته دوائر التقدير ا سػتراتيجي واالسػتخباري 
، ولخشػػػية حركػػػة 1117لقػػػوة الػػػردع التػػػي راكمهػػػا الجػػػيش ا سػػػرائيمي فػػػي مواجهػػػة الحركػػػة فػػػي أعقػػػاب حػػػرب 

 حماس مف أف ي دي التصعيد إلى فتح مواجهة واسعة ت دي في النهاية إلى سقوط حكمها في القطاع.
كػة حمػاس؟ ومػا هػي الخيػارات المتاحػة أمػاـ إف هذا التحوؿ يطػرح العديػد مػف األسػئمة  لمػاذا تغيػر سػموؾ حر 

إسػػرائيؿ لمواجهػػة الواقػػع الجديػػد، سػػيما وأنهػػا باتػػت ا ف فػػي ذروة حممػػة انتخابيػػة؟ ومػػا يتوجػػب عمػػى المقاومػػة 
 الفمسطينية في قطاع غزة القياـ به لتقميص هامش المناورة أماـ الكياف الصهيوني؟

 حماس تبمور قواعد جديدة لممواجية
لواضح أف حركة حماس قد بمورت قواعد جديدة لممواجهة مع إسرائيؿ، بحيث أف الحركة تسارع لقد بات مف ا

في الغالب لمرد عمى العمميات ا سرائيمية، وفي بعض األحياف تسعى إلى جر جيش االحتالؿ إلى مواجهات 
، والتػي تسػتهدؼ محدودة، وهذا ما يجسدف عمميات نصب الكمائف وزرع العبػوات الناسػفة التػي تنفػذها الحركػة

 جيش االحتالؿ.
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والالفت أف حجـ وطابع ردود حركة حماس ال تنػدرج فػي إطػار ردود "رفػع العتػب" بػؿ إف الحركػة تتعمػد، ردًا 
عمى عمميات االغتياؿ، قصؼ التجمعػات االسػتيطانية ذات الكثافػة السػكانية العاليػة، فػي محػيط قطػاع غػزة، 

 كـ في تؿ أبيب.مع كؿ ما يمثمه هذا مف إحراج لدوائر الح
لقػد أدركػت حركػة حمػػاس أف غضػها الطػرؼ عػػف عمميػات التصػعيد ا سػرائيمية وعػػدـ مشػاركتها فػي عمميػػات 
الػػػرد عمػػػى االعتػػػداءات ا سػػػرائيمية أسػػػهـ فقػػػط فػػػي فػػػتح شػػػهية الكيػػػاف الصػػػهيوني، وشػػػجعه عمػػػى مواصػػػمة 

النتقػادات حػادة مػف الفصػائؿ  االعتداءات عمى غزة، مما أحرجها أمػاـ الجمهػور الفمسػطيني؛ وجعمهػا عرضػة
 الفمسطينية.

لقػػد فسػػر الكثيػػروف سػػموؾ حركػػة حمػػاس عمػػى أنػػه تخػػؿ تػػدريجي عػػف خيػػار المقاومػػة واسػػتالب لخيػػار الحكػػـ، 
الذي فرغه الحصار السياسي واالقتصادي مف أي مضموف حقيقي. لقد أسهـ سػموؾ حركػة حمػاس فػي تآكػؿ 

ه مػنح المجموعػات المتطرفػة، سػيما تمػؾ المحسػوبة عمػى تيػار شعبيتها تحديدًا في قطاع غػزة، عػالوة عمػى أنػ
السػػػمفية الجهاديػػػة القػػػدرة عمػػػى المزايػػػدة عمػػػى الحركػػػة، ناهيػػػؾ عػػػف أنػػػه كػػػاف يهػػػدد بتسػػػرب عناصػػػر الحركػػػة 

 لمحركات الفمسطينية ذات التوجه ا سالمي، وضمنها مجموعات السمفية الجهادية.
لحكػـ القػائـ فػي غػزة، التػي تورطػت فيهػا، مثمػت فػي الواقػع عمى ما يبدو أف حركة حماس أدركت أف صػيغة ا

طوقًا أطبؽ عمػى عنػؽ الحركػة، وقمػص هػامش المنػاورة أمامهػا، وهػو مػا أراح إسػرائيؿ. ومػف الواضػح أف كػؿ 
الم شرات تدلؿ عمى أف التوجه الجديد لحركة حماس يمثؿ تحواًل إستراتيجيًا يهدؼ بشكؿ أساسي إلى الحفاظ 

إلى نسخة أخرى مف حركة  –مع مرور الزمف–اوـ لمحركة وعدـ السماح بأف تتحوؿ الحركة عمى الطابع المق
 فتح.

مف الواضح أف حركة حماس تعي أف هذا التحوؿ يعني بالضرورة التعػرض لػرد فعػؿ إسػرائيمي غيػر متناسػب 
مع العدواف  ضد الحركة؛ لذا فإف الحركة تحاوؿ أف تكوف عممياتها متناسبة مف حيث الحجـ وطابع األهداؼ

 ا سرائيمي.
 المأزق اإلسرائيمي

مما ال شؾ أف التحوؿ في موقؼ حماس قد أربؾ الحسابات ا سرائيمية؛ حيث أف هذا التحػوؿ جػاء فػي ذروة 
تحػػوالت إقميميػػة تقمػػص مػػف قػػدرة إسػػرائيؿ عمػػى الػػرد عمػػى المقاومػػة بشػػكؿ كبيػػر، وتجعػػؿ مػػف الصػػعب عمػػى 

 .1117لحرب التي شنها أواخر عاـ الكياف الصهيوني شف حرب عمى غرار ا
وتفترض إسرائيؿ أف أية عممية عسكرية كيبرة عمى قطاع غزة، في أعقاب الثػورات العربيػة سػتقابؿ بػردة فعػؿ 
قوية، عمى األقؿ عمى المستوى السياسي والدبموماسي مف دوؿ ا قمػيـ، سػيما مػف مصػر وتركيػا. إف إسػرائيؿ 

بػػي تتمثػػؿ فػػي تعػػاظـ الػػدور الػػذي بػػات يمعبػػه الػػرأي العػػاـ فػػي عمميػػة تػػرى أف إحػػدى أخطػػر نتػػائ  الربيػػع العر 
صػػػنع القػػػرار فػػػي العػػػالـ العربػػػي، سػػػيما فػػػي الػػػدوؿ التػػػي تمػػػت فيهػػػا ثػػػورات التحػػػوؿ الػػػديمقراطي، وعمػػػى وجػػػه 

 الخصوص مصر.
وبالتػػالي فػػإف هنػػاؾ مخػػاوؼ حقيقيػػة لػػدى صػػناع القػػرار فػػي تػػؿ أبيػػب أف تػػرغـ الضػػغوط التػػي يمارسػػها الػػرأي 

لعاـ المصري، في أعقاب حممة عسكرية إسرائيمية كبيرة عمى قطاع غزة، دوائر الحكـ في مصر عمى إعادة ا
 النظر في اتفاقات "كامب ديفيد" التي تعتبرها إسرائيؿ أحد أعمدة أمنها القومي.

 تدرؾ إسرائيؿ أف أي عمؿ عسكري كبير عمى غزة قد ي دي إلى القضاء عمى أي فرصػة  صػالح العالقػات
مع تركيا؛ مع العمـ أف الػدعوات تصػاعدت فػي تػؿ أبيػب لمعمػؿ عمػى إصػالح هػذف العالقػات بأقصػى سػرعة، 

 وذلؾ لتقميص األضرار ا ستراتيجية التي لحقت بالكياف الصهيوني في أعقاب الربيع العربي.
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لى لفت أنظػار في الوقت ذاته، فإف إسرائيؿ تخشى أف ت دي نتائ  أية حممة عسكرية كبيرة عمى قطاع غزة إ
العالـ عف البرنام  النووي ا يراني وستهدد تماسؾ التحالؼ الدولي المتبمور ضد إيراف، وستقمص مف هامش 
المناورة أمػاـ بعػض الػدوؿ العربيػة لمعػب دور ضػمف هػذا التحػالؼ. إلػى جانػب ذلػؾ، فػإف إسػرائيؿ تخشػى أف 

ممػػة عسػػكرية عمػػى القطػػاع، حيػػث أف وسػػائؿ يطػػرأ مزيػػد مػػف التآكػػؿ عمػػى مكانتهػػا الدوليػػة فػػي أعقػػاب أيػػة ح
، ممثمػػة فػػي عػػرض األشػػالء 1117ا عػػالـ العالميػػة سػػتنقؿ مجػػددًا مشػػاهد الفظػػائع التػػي نقمتهػػا أثنػػاء حػػرب 

 الممزقة لألطفاؿ والنساء والشيوخ.
لكػػف أكثػػػر مػػػا يقمػػص هػػػامش المنػػػاورة فػػي إسػػػرائيؿ هػػػو ا دراؾ المتعػػاظـ لػػػدى دوائػػػر صػػنع القػػػرار السياسػػػي 

افؿ التقدير ا ستراتيجي بأنه ال يوجد في الواقع حموؿ عسكرية حقيقية لتهديػد الصػواريخ فػي قطػاع غػزة؛ ومح
بمعنى أنه حتى عممية عسكرية كبيرة عمى قطاع غػزة لػف تػ دي إلػى وقػؼ عمميػات إطػالؽ الصػواريخ، حتػى 

ف أدت إلى مقتؿ المئات مف المقاوميف.  وا 
حيػػػػث ظمػػػػت الصػػػػواريخ تتسػػػػاقط عمػػػػى المسػػػػتوطنات والمػػػػدف ، 1117وممػػػػا يػػػػدلؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ، مسػػػػار حػػػػرب 

يقتػػرح إعػػادة احػػتالؿ  –وحتػػى أكثػػر المتشػػدديف–الصػػهيونية حتػػى نهايػػة الحػػرب. بػػالطبع ال أحػػد فػػي إسػػرائيؿ 
 قطاع غزة والمكوث فيه.

 عامل االنتخابات
ال يمكػػف أف تشػػف إف كػػؿ المحػػاذير التػػي تمػػت ا شػػارة إليهػػا أعػػالف ال تعنػػي بحػػاؿ مػػف األحػػواؿ أف إسػػرائيؿ 

حممة عسكرية كبيػرة عمػى قطػاع غػزة، وذلػؾ ألف إسػرائيؿ حاليػًا تمػر فػي أوج حممػة انتخابيػة، وهػذا مػا يجعػؿ 
رئػػػيس الحكومػػػة ا سػػػرائيمية بنيػػػاميف نتنيػػػاهو مرغمػػػًا لمتػػػدليؿ عمػػػى حزمػػػه أمػػػاـ الػػػرأي العػػػاـ ا سػػػرائيمي، عبػػػر 

الصػواريخ مػف قطػػاع غػزة، سػيما إف أدت إلػػى الحػرص عمػى الػرد بشػػكؿ غيػر متناسػب عمػى عمميػػات إطػالؽ 
 خسائر في أرواح المستوطنيف.

إف هناؾ عددا مف األمثمة التي ت كد أف صناع القرار فػي تػؿ أبيػب تخمػوا عشػية االنتخابػات عػف االعتبػارات 
الموضوعية وقاموا بتصػعيد عػدوانهـ عمػى العػرب، لمجػرد أنهػـ اعتقػدوا أف هػذا التصػعيد قػد يسػهـ فػي تعزيػز 

 رصهـ بالفوز.ف
يهود بػاراؾ عػاـ 0888، ونتنياهو عاـ 0885هذا ما فعمه شمعوف بيريز في عممية "عناقيد الغضب" عاـ  ، وا 

، مع العمـ أنػه قػد تبػيف أف تصػعيد العػدواف لػـ يحقػؽ األهػداؼ المرجػوة منػه. وبكػؿ تأكيػد، فػإف دافعيػة 1110
ت الرئاسػػػية األميركيػػػة عػػػف فػػػوز صػػػديقه نتنيػػػاهو لمتصػػػعيد ضػػػد غػػػزة سػػػتتعاظـ فػػػي حػػػاؿ أسػػػفرت االنتخابػػػا

 الجمهوري مت رومني، الذي لف يتردد في دعمه في عدوانه عمى القطاع.
 المقاومة الفمسطينية والحكمة المطموبة

واضح تمامًا أف الشواهد تدلؿ عمى أف حركة حماس قد نجحت حتى ا ف فػي إمػالء معادلػة واضػحة المعػالـ 
نها باتت تمارس حقها في الرد عمى العمميات العدائية ا سرائيمية؛ ولـ تعػد في المواجهة مع إسرائيؿ، بحيث أ

األمػػور كمػػا كانػػت عميػػه فػػي الماضػػي. وهنػػاؾ حتػػى ا ف مػػا يكفػػي مػػف الػػدالئؿ التػػي ت كػػد أف إسػػرائيؿ باتػػت 
 تسمـ بهذا النسؽ مع العالقة، عمى اعتبار أف خيارات التصعيد الواسع ال تخدـ مصالحها.

يمثؿ إنجازا لممقاومة الفمسػطينية كمهػا، ألنػه يػدلؿ عمػى أف زعػـ إسػرائيؿ بأنهػا نجحػت فػي مراكمػة وهذا الواقع 
الػػردع فػػي مواجهػػة حمػػاس كػػاف سػػابقا ألوانػػه ومبالغػػا فيػػه. لكػػف هػػذا ا نجػػاز يتطمػػب مػػف المقاومػػة التعامػػؿ 

يمي، وبكؿ تأكيد مراعاة موازيف بحكمة شديدة، وأف تراعي المتغيرات ا قميمية والدولية والواقع الداخمي ا سرائ
 القوى العسكرية. وكما تقوؿ القاعدة الذهبية  "ال يكفي أف تكوف محقًا، بؿ يجب أف تكوف حكيمًا أيضًا".
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مف هنا يتوجب الحذر، وعدـ السماح بتوفير البيئة والظروؼ  سرائيؿ التي تسمح لها بتغيير القواعد الجديدة 
 بار طابع موازيف القوى العسكرية الذي يميؿ لصالح إسرائيؿ بشكؿ كبير.لممواجهة، مع األخذ بعيف االعت

لألسػػؼ الشػػديد، فػػإف سػػموؾ بعػػض المجموعػػات الفمسػػطينية يخضػػع العتبػػارات غيػػر موضػػوعية لػػدي قيامهػػا 
بالتصػػػعيد ضػػػد إسػػػرائيؿ؛ حيػػػث أف الػػػبعض، مػػػف منطمػػػؽ خالفاتػػػه األيديولوجيػػػة مػػػع حركػػػة حمػػػاس، يوظػػػؼ 

خ فقػػػػط  حػػػػراج الحركػػػػة وحكومتهػػػػا، دوف أدنػػػػى اعتبػػػػار لعوامػػػػؿ الزمػػػػاف والمكػػػػاف عمميػػػػات إطػػػػالؽ الصػػػػواري
 والظروؼ ا قميمية والدولية والمحمية.

فضاًل عف ذلؾ، فإف سموؾ المقاومة ا عالمي في بعض األحياف، وضػمنها حركػة حمػاس، يمثػؿ فػي الواقػع 
" م خرًا بعرض أشرطة فيديو توثؽ عمميػات أهدافًا ذاتية في شباكها. فعمى سبيؿ المثاؿ، قامت "كتائب القساـ

إطالؽ الصواريخ؛ وهذا ما وجدت فيه إسرائيؿ مناسبة لمػزعـ أمػاـ العػالـ بػأف حمػاس تقػـو بػإطالؽ الصػواريخ 
 مف قبؿ المناطؽ السكانية، مع كؿ ما ينطوي عميه هذا مف محاولة لتوفير شرعية دولية لضرب المقاومة.

نية مطالبػػػة مػػػف جانػػػب بعػػػدـ التسػػػميـ بمػػػنح إسػػػرائيؿ هػػػامش المنػػػاورة فػػػي قصػػػارى القػػػوؿ، المقاومػػػة الفمسػػػطي
التصعيد والتهدئة كما كانت عميه األمور في السابؽ، وفػي الوقػت ذاتػه يتوجػب التصػرؼ بحكمػة، وعػدـ مػنح 

 تؿ أبيب المسوغات لتتغوؿ عمى الشعب الفمسطيني األعزؿ.
 9/44/1141، الجزيرة نت، الدوحة
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 غازي العريضي
انتخػػػب أوبامػػػا لواليػػػة جديػػػدة فػػػي أميركػػػا. كانػػػت انتخابػػػات انتظرهػػػا وتابعهػػػا العػػػالـ وانشػػػغمت وسػػػائؿ ا عػػػالـ 
بمتابعتهػػػا، سػػػمعنا تحمػػػيالت وتوقعػػػات كثيػػػرة قبػػػؿ إعػػػالف النتػػػائ  وبعػػػدها. ال شػػػؾ أنهػػػا كانػػػت عمميػػػة مشػػػوقة 

 ف  ما هي نتائ  انتخاب أوباما؟وانفقت فيها مبالغ كبيرة. الس اؿ األ
عند انتخابه ألوؿ مػرة منػذ سػنوات أربػع، كتبػت أف شػيئًا جديػدًا حػدث فػي أميركػا مػع وصػوؿ رجػؿ أسػود إلػى 
سػػدة الرئاسػػة. لكػػف فػػي السياسػػة وفػػي مػػا يعنينػػا كعػػرب ال يمكػػف أف نبنػػي عمػػى هػػذا التغييػػر فقػػط. المهػػـ أف 

ساس كيفية التعاطي مع القضية الفمسطينية وحؽ الشعب الفمسطيني نممس تغييرًا جديًا في السياسة معيارف األ
لزاـ إسرائيؿ بذلؾ. لـ يتحقؽ شيء مف ذلؾ.  في إقامة دولته المستقمة عمى أرضه وا 

في معػزؿ عػف نوايػا أوبامػا ومحاوالتػه المهػـ النتػائ ، لػـ تكػف إيجابيػة أبػدًا. السػمطة الفمسػطينية ضػعفت. إدارة 
. قالػػػت لهػػػا  نوافػػػؽ عمػػػى وقػػػؼ االسػػػتيطاف والػػػدخوؿ فػػػي مفاوضػػػات، ثػػػـ تراجعػػػت أميركػػػا وعػػػدتها وخػػػذلتها

وضػػغطت عميهػػا الحقػػًا بعػػدما فشػػمت فػػي إقنػػاع إسػػرائيؿ. ا دارة ذاتهػػا هػػددت بقطػػع المسػػاعدات الماليػػة عػػف 
السمطة وهي في األساس تصؿ إليها بالقطارة. ازداد الوضع سوءًا داخؿ األراضػي الفمسػطينية وارتفعػت وتيػرة 

 ونبرة االعتراض في وجه أبومازف الذي ال يممؾ شيئًا.
في األمـ المتحػدة أف العػاـ المقبػؿ سػتكوف دولػة فمسػطيف بيننػا. لػـ تقػـ  1101ا دارة ذاتها أعمف رئيسها عاـ 

الدولة. وأسقطت ا دارة ما قامت به السمطة ألخذ موقع لمدولة ولو بصفة مراقب في األمـ المتحػدة. وتقػدمت 
وفرضػػت إعالميػػًا وسياسػػيًا خطابػػًا يتحػػدث عػػف الدولػػة اليهوديػػة. وتريػػد الػػزاـ الفمسػػطينييف بالموافقػػة  إسػػرائيؿ.

عميهػػا قبػػؿ الػػدخوؿ فػػي مفاوضػػات. واسػػتمرت إسػػرائيؿ فػػي االسػػتيطاف والتهويػػد واحػػتالؿ األراضػػي وتهجيػػر 
ة لكػػػػؿ القػػػػرارات الفمسػػػػطينييف مػػػػف منػػػػازلهـ وفػػػػي إرهابهػػػػا ضػػػػدهـ مسػػػػتخدمة كػػػػؿ الوسػػػػائؿ واألسػػػػاليب متنكػػػػر 

 والمطالبات الدولية بوقؼ "العنؼ" والعودة إلى المفاوضات.
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، نحف أمػاـ ا دارة األميركيػة ذاتهػا. قػد تتغيػر وجػوف. لكػف الػرئيس هػو ذاتػه. السػ اؿ مػاذا سػيفعؿ؟ الػذيف  اليـو
 فرحوا لسقوط رومني ونجاح أوباما ماذا ينتظروف؟
أـ عمػى اعتبػار أف هػذف ا دارة معروفػة فممػاذا التعػاطي مػع  هؿ الموقؼ مبني عمى الخيػار بػيف سػيئ وأسػوأ؟

جهة غير معمومة وعامؿ الوقت مهـ؟ أـ انطالقًا مف أف ثمة أمورًا أو عالقات أو خططًا ومشاريع قد بدأناها 
مع هذف ا دارة وينبغي استمرارها؟ أـ ألف الوقت مهـ لناحية عػدـ انتظػار تركيػب إدارة جديػدة؟ أـ ألف الواليػة 
الجديدة لمػرئيس ذاتػه قػد تحػررف مػف ضػغوط إضػافية تمػارس عميػه مػف قبػؿ إسػرائيؿ، وهػو لػـ يعػد بحاجػة إلػى 
دعمهػػا، إذ أنػػه انتخػػب ولػػف ينتخػػب مػػرة ثالثػػة، وبالتػػالي هػػو قػػادر عمػػى التمػػايز عنهػػا؟ وثمػػة مػػف يعتبػػر أنػػه 

 بات األميركية؟سينتقـ مف نتنياهو. وأف هذا األخير يعتبر الخاسر األكبر مف نتائ  االنتخا
كؿ هذف األسئمة مشروعة ومحقة، وهذف التحميالت موجودة، لكف األهـ هو ماذا ستفعؿ ا دارة األميركية؟ أيف 
فمسطيف في سياسػاتها الجديػدة؟ وهػذا السػ اؿ ال يعفينػا مػف المسػ ولية نحػف كعػرب. أقػوؿ ذلػؾ وقػد لفتنػي فػي 

أو أعمنت منذ انتخابه أف األنظار تتجه إليه لمعرفػة كيفيػة سمسمة البرقيات والمواقؼ التي أرسمت إلى أوباما، 
تعاطيه مع "القضية السورية". والبعض طالبه بموقؼ واضػح والعمػؿ عمػى حػؿ "القضػية السػورية". قميمػة جػدًا 

 ا شارات أو المواقؼ التي صدرت حوؿ القضية الفمسطينية.
ضػية المركزيػة األـ، القضػية الفمسػطينية التػي م سؼ جدًا أف نكوف اليوـ أماـ "قضية سػورية" غطػت عمػى الق

 هي "أساس كؿ شيء في هذف المنطقة، منذ نشوء دولة ا رهاب واالغتصاب إسرائيؿ عمى أرض فمسطيف.
نعػػـ، نحػػف أمػػاـ قضػػية سػػورية خطيػػرة، معقػػدة ومتشػػابكة بعناصػػرها الداخميػػة وحسػػاباتها الخارجيػػة. وحسػػابات 

ومػػا يرتكػػب فيهػػا مػػف مجػػازر وفظاعػػات يهػػدد البشػػر والتػػراث والمخػػزوف الػػدوؿ المعنيػػة بهػػا. وسػػوريا تػػدّمر. 
التاريخي الحضاري ا نساني في سوريا، ولـ تشهد له مثػياًل منػذ عقػود طويمػة مػف الػزمف. وثمػة إجمػاع عمػى 

 التحذير مف خطر استمرار هذا الوضع وتمددف إلى دوؿ أخرى.
باب أماـ الشعب السوري لممارسة حريته وتأكيػد خياراتػه وال بد مف ا سراع في حؿ يوقؼ حماـ الدـ ويفتح ال

السياسػػػية فػػػي إدارة شػػػ وف الػػػبالد بعيػػػدًا عػػػف القمػػػع والتسػػػمط والفئويػػػة والتفػػػّرد والػػػتحكـ مػػػف قبػػػؿ نظػػػاـ يتحمػػػؿ 
المسػػػ ولية األسػػػاس فػػػي مػػػا  لػػػت إليػػػه األمػػػور اليػػػـو مػػػف تعقيػػػد ومصػػػاعب ومتاعػػػب. والواقػػػع الحػػػالي يخػػػدـ 

 إسرائيؿ.
لػػدولي مػف "القضػػية السػػورية" ينطمػؽ مػػف التنػػافس والخػالؼ عمػػى المصػػالح فػي المنطقػػة. وتسػػتخدـ والموقػؼ ا

سوريا اليوـ ساحة لتصػفية الحسػابات والخالفػات بػدءًا مػف أزمػة الصػواريخ بػيف روسػيا وأميركػا، وأزمػة الممػؼ 
ي مالي وصواًل ألفريقيا النووي ا يراني ودور روسيا والصيف وموقؼ أميركا، وما جرى في ليبيا، وما يجري ف

وأفغانسػػتاف، والصػػراع عمػػى الػػنفط والغػػاز، كػػؿ هػػذف القضػػايا والممفػػات عمػػى طاولػػة البػػازار. الموضػػوع الوحيػػد 
خارج النقاش والصػفقة، بػؿ الصػفقات الكبػرى ستكرسػه، هػو  إسػرائيؿ. نعػـ إسػرائيؿ نقطػة التالقػي فػي تقػاطع 

سػػػقاط حقػػػوؽ المصػػػالح، وعنػػػدما نقػػػوؿ إسػػػرائيؿ، نقػػػوؿ احػػػتالؿ أ لغػػػاء القضػػػية الفمسػػػطينية وا  رض فمسػػػطيف وا 
الشعب الفمسطيني عمى أرضه. مف هنا فإف ا سراع في حؿ "القضية السورية" ال يخدـ إسػرائيؿ ولػذلؾ يتمكػأ 
ذا استمر العرب عمى هذا المنواؿ في التعاطي،  ما يسمى بالمجتمع الدولي، ولـ يحف أواف الحؿ بعد عندف! وا 

عػػد القضػػية السػػورية أمػػاـ قضػػايا عديػػدة مختمفػػة، ولػػف يكػػوف ثمػػة قضػػية فمسػػطينية وسػػيكوف فػػإنهـ سػػيكونوف ب
 ا نشغاؿ العالمي والدعوات إلى حموؿ لهذف القضايا وستتراجع "القضية الفمسطينية".

لى الذيف يراهنوف عمى خالؼ بيف نتنياهو وأوباما، قاؿ األوؿ  "لف أسمح بالمساس بالعالقات مع الواليػات  وا 
 متحدة األميركية".ال
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 نقوال ناصر
في الذكرى السنوية الخامسة والتسعيف لصػدور وعػد بمفػور البريطػاني فػي الثػاني مػف تشػريف الثػاني / نػوفمبر 

إلػى مدينػة الجاري أثار الرئيس محمود عباس عاصفة مف المعارضة الوطنية والشعبية لتصريحه بأف عودتػه 
ليست "حقا" له، ألف "الضفة الغربية وغزة هي فمسطيف وكؿ ما عداهما  0837صفد الفمسطينية المحتمة عاـ 

هو بإسرائيؿ("، ثـ سارع "مستهجنا" االنتقادات الواسعة لتصريحه إلى الدفاع عف نفسػه فػي مواجهػة العاصػفة 
ؼ شخصػي" ال يعنػي التنػازؿ عػف حػؽ العػودة التي فجرهػا والتػي لػـ تهػدأ بعػد بحجػة أنػه كػاف يعبػر عػف "موقػ

 ألنه "ال يمكف ألحد أف يتنازؿ عف حؽ العودة".
ومػف الواضػػح أف عبػػاس بتصػػريحه "الشخصػي" قػػد أضػػاؼ إلػػى عامػػؿ االنقسػاـ الػػوطني الػػراهف عػػامال جديػػدا 

المتحػدة  ا سػرائيمية التػي تتهمػه بضػعؼ تمثيمػه لشػعبه لمعارضػة توجهػه إلػى األمػـ –يعزز الحجة األمريكيػة 
 النتزاع اعتراؼ منها برفع مستوى تمثيؿ منظمة التحرير إلى دولة غير عضو في المنظمة األممية.

ذا كػاف يمكػف الطعػف فػػي معارضػة حركتػي حمػػاس والجهػاد ا سػالمي لموقػؼ عبػػاس "الشخصػي" مػف بػػاب  وا 
ى أساسػػية فػػي منظمػػة كونهمػػا تمػػثالف القطػػب ا خػػر فػػي االنقسػػاـ الفمسػػطيني، فػػإف المعارضػػة لموقفػػه مػػف قػػو 

التحريػػر الفمسػػطينية ال تتػػرؾ مجػػاال لمشػػؾ فػػي حقيقػػة أف تصػػريحه قػػد أضػػعؼ صػػفته التمثيميػػة. وعمػػى سػػبيؿ 
المثػػػاؿ، جػػػاء فػػػي بيػػػاف صػػػادر عػػػف المكتػػػب السياسػػػي لمجبهػػػة الشػػػعبية لتحريػػػر فمسػػػطيف أف "مػػػا صػػػدر عػػػف 

نمػػػا اسػػػتنادا لمصػػػفة الػػرئيس عبػػػاس فػػػي لقائػػػه مػػػع القنػػػاة الثانيػػػة ا سػػػرائيمية ال ي خػػػذ عمػػػ ى أسػػػاس شخصػػػي وا 
السياسػػية التػػي يمثمهػػا والمسػػ ولية التػػي يفتػػرض أف يتحمػػى بهػػا قػػدوة لألجيػػاؿ الشػػابة"، وهػػو مػػا يتفػػؽ مػػع قػػوؿ 
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوؽ إنػه "ال يوجػد هنػاؾ موقػؼ شخصػي لمػف هػو 

 في موقع الرئاسة".
لخطيب الػذي كػاف إلػى مػا قبػؿ فتػرة وجيػزة ناطقػا رسػميا لمسػمطة الفمسػطينية التػي ومثاؿ  خر قوؿ د. غساف ا

يقودها عباس إف تصريحه كاف "استفزازيا" و"إيماءة غير مرحػب بهػا" و"خطػأ" فػي كونػه "تنػازؿ عػف مبػدأ مػف 
دوف مقابؿ"، لػيخمص شخصػية مسػتقمة مقدسػية معروفػة مثػؿ مهػدي عبػد الهػادي إلػى القػوؿ فػي تعميقػه  "مػف 

 الواضح أنه ليس البطؿ، وليس المحرر، وليس القائد".
وألف عبػػاس يػػدرؾ جيػػدا "قداسػػة" حػػؽ العػػودة لػػدى شػػعبه وال يمكػػف اتهامػػه بالسػػذاجة حػػد تجاهػػؿ هػػذف الحقيقػػة 
الفمسػػػطينية، فػػػإف التفسػػػير الوحيػػػد لتوقيػػػت إطػػػالؽ تصػػػريحه هػػػو أنػػػه كػػػاف معنيػػػا بتعزيػػػز موقفػػػه التفاوضػػػي 

 مما كاف معنيا بمخاطبة شعبه في شأف ثابت مف الثوابت الوطنية لهذا الشعب.وم هالته "السممية" أكثر 
لكف رد فعؿ ائػتالؼ بنيػاميف نتنيػاهو الحػاكـ فػي دولػة االحػتالؿ بزعامػة الميكػود يسػوغ انتقػاد عبػاس بأنػه قػدـ 

س المحتمػة وحػدة اسػتيطانية جديػدة فػي القػد 0102تنازال مجانيا عندما أعمف في اليػوـ التػالي عطػاءات لبنػاء 
لتأكيد "حػؽ عػودة" اليهػود إلػى الضػفة الغربيػة بعػد أف قػاؿ نتنيػاهو إف "أقػواؿ عبػاس ال تتفػؽ مػع  0856عاـ 

نػػػػه "يضػػػػمؿ الجمهػػػػور  أفعالػػػه" وقػػػػاؿ أركػػػػاف ائتالفػػػػه إنػػػػه "يتحػػػػدث بمسػػػػانيف" و"لػػػػيس شػػػػريكا" لمتفػػػػاوض معػػػػه وا 
 ا سرائيمي".

ورئػػيس دولػػة االحػػتالؿ  0882األوؿ بواشػػنطف عػػاـ غيػػر أف شػػريؾ عبػػاس فػػي التوقيػػع عمػػى اتفػػاؽ "أوسػػمو" 
شػػمعوف بيػػريس لػػـ يخيػػب ظػػف عبػػاس فسػػارع إلػػى وصػػؼ تصػػريحه بػػػ"الشجاع" ووصػػفه شخصػػيا بأنػػه "شػػريؾ 
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حقيقػػي لمسػػالـ"، وقػػاؿ وزيػػر جػػيش االحػػتالؿ أيهػػود بػػاراؾ إنػػه "ال يمكننػػا القػػوؿ إنػػه لػػيس لػػدينا شػػريؾ لصػػنع 
باسػػكيف إف عبػػاس "ربمػػا يكػػوف الفمسػػطيني األوؿ الػػذي يقػػؼ ليكػػوف السػػالـ"، وقػػاؿ المحمػػؿ السياسػػي جرشػػوف 

 صادقا مع شعبه" فتصريحه "اعتراؼ بأف الفمسطينييف لف يحصموا عمى حؽ العودة في المفاوضات".
عباس لـ يأت بػ"جديد" يسوغ كؿ الجدؿ الساخف المستمر حوؿ ما إذا كاف تصريحه يمثؿ موقفا "شخصػيا" أـ 

حقيقة الساطعة كالشمس هي أف موقفػه الشخصػي يعكػس تمامػا الموقػؼ الرسػمي لرئاسػته موقفا رسميا له، فال
والموقؼ الرسمي لمنظمة التحرير الفمسطينية وقيادتها قبؿ رئاسته وهو الموقؼ الػذي حػوؿ "حػؽ العػودة" إلػى 

ا سػرائيمي قضية مميعة م جمة ومتنازع عميها وقابمة لمتفاوض عمى حؿ "متفؽ عميه" لهػا مػع دولػة االحػتالؿ 
منػػذ تبنػػت المنظمػػة "حػػؿ الػػدولتيف" كػػػ"مشروع وطنػػي" لهػػا، ومنػػذ أجمعػػت جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة عمػػى "مبػػادرة 

 السالـ العربية" التي تتبنى ذات الموقؼ، ومنذ انطمقت "عممية السالـ" عمى هذف األسس.
الوسػػػطاء الرباعيػػػة الدوليػػػة  إف كػػػؿ الوثػػػائؽ والبيانػػػات الرسػػػمية الصػػػادرة بعػػػد ذلػػػؾ مػػػف األمػػػـ المتحػػػدة ولجنػػػة

( وجامعػة الػدوؿ العربيػة ومنظمػة التعػاوف بسػابقا المػ تمر( ا سػالمي ومنظمػة 1111بوخريطة طريقها لسنة 
فػي هػذف الوثػائؽ والبيانػات،  0837لسػنة  083التحرير، وكؿ إشارة إلى قرار الجمعية العامة غير الممػـز رقػـ 

الػػذي اعتمػػد أساسػػا لػػػ"عممية  0856لسػػنة  131الممػػـز رقػػـ  قػػد صػػدرت فػػي سػػياؽ قػػرار مجمػػس األمػػف الػػدولي
السػػالـ" و"مبػػادرة السػػالـ العربيػػة" و"المشػػروع الػػوطني" لمنظمػػػة التحريػػر القػػائـ عمػػى أسػػاس "حػػؿ الػػػدولتيف"، 

وب"تسػوية  0856معني بتسوية سياسية  ثار العدواف ا سػرائيمي عمػى الػدوؿ العربيػة فػي سػنة  131والقرار 
 مة "الالجئيف" الناجمة عف ذاؾ العدواف مف دوف أي تحديد لصفتهـ الفمسطينية.سياسية" لمشك

ولذلؾ لـ يكف مستغربا أف يفشؿ مفاوض منظمة التحرير بعد حوالي عشريف عامػا مػف المفاوضػات مػع دولػة 
االحػػتالؿ فػػي انتػػزاع ولػػو اعتػػراؼ ضػػمني منهػػا بالمسػػ ولية عػػف قضػػية الالجئػػيف الفمسػػطينييف بعػػد نكبػػة عػػاـ 

، وال مستغربا أف يكوف أقصى ما تمخضت عنػه المفاوضػات الرسػمية بػيف الطػرفيف هػو مجػرد "بحػث" 0837
عودة رمزيػة لمائػة ألػؼ الجػئ مػف دوف التوصػؿ حتػى إلػى اتفػاؽ ممػـز عمػى عػودة رمزيػة كهػذف، وال مسػتغربا 

ر رسػػمية، مثػػؿ أيضػػا أف تكػػوف الحمػػوؿ المتفػػؽ عميهػػا لقضػػية الالجئػػيف فػػي وثػػائؽ صػػادرة عػػف مفاوضػػات غيػػ
ووثيقة جنيؼ بيف أميف سر المجنة التنفيذية لممنظمة ياسر عبػد ربػه وبػيف  0884بيميف لسنة  –اتفاؽ عباس 

، محصػورة فػي نطػاؽ الدويمػة الفمسػطينية المأمولػة، فػي التػزاـ طػوعي مجػاني 1112يوسي بيميف ايضػا لسػنة 
 ة التحرير حتى ا ف.مف جانب فمسطيني واحد مف رجميف ما زاال ممسكيف بمقود منظم

 9/44/1141، فمسطين أون الين
 

 أوباما أىون الشّرين عمى سوريا وفمسطين 51
 عصاـ نعماف
ال مجاؿ الستعماؿ أفعؿ التفضيؿ بيف باراؾ أوباما وميت رومني . ليس أحدهما أفضؿ لمعػرب مػف ا خػر . 

أهػوف الشػّريف، خصوصػًا بالنسػػبة األصػح أف يقػاؿ َمػف منهمػا أقػػؿ سػوءًا . بموجػب هػذا المعيػار يكػػوف أوبامػا 
 إلى سوريا وفمسطيف.

يجػػب التػػذكير، أواًل، أف السياسػػة الخارجيػػة لمواليػػات المتحػػدة ليسػػت حزبيػػة بػػؿ توافقيػػة، بمعنػػى وجػػود توافػػؽ، 
وغالبػػًا تطػػابؽ، بػػيف الحػػزبيف الػػديمقراطي والجمهػػوري فػػي األهػػداؼ، وحتػػى فػػي الػػنه  المتّبػػع لخدمػػة مصػػالح 

ضي ا شارة، ثانيًا، إلػى أف رومنػي حػاوؿ جاهػدًا التمػاهي مػع سياسػة أوبامػا الخارجيػة حيػاؿ الدولة . كما تقت
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جميػػع القضػػايا والػػدوؿ، باسػػتثناء سػػوريا و"إسػػرائيؿ". فقػػد وعػػد بػػأف يكػػوف أشػػد فعاليػػة مػػف منافسػػه ضػػد نظػػاـ 
 األسد، كما بدا أكثر انحيازًا منه إلى جانب بنياميف نتنياهو.

محسػػوس فػػي سياسػػة واشػػنطف حيػػاؿ سػػوريا إال فػػي أمػػر إجرائػػي هػػو وجػػود بأو عػػدـ  لػػف يكػػوف، إذًا، تغييػػر
وجود( بشار األسد في سدة الرئاسة خالؿ الفترة االنتقاليػة. فػوزيرة الخارجيػة هػيالري كمينتػوف دعػت عمنػًا إلػى 

ا سػالمية  قياـ هيئة قيادية موسعة لممعارضة السورية تتمثؿ فيها جميع فئػات المعارضػة، باسػتثناء العناصػر
المتطرفة ذات الصمة بتنظيـ "القاعدة". كما تردد أف ممثمها في اجتماعات الدوحة السفير روبػرت فػورد سػعى 
إلػػػى تػػػأميف التػػػػزاـ القػػػوى والشخصػػػػيات المػػػراد ضػػػػمها إلػػػى الهيئػػػة القياديػػػػة الجديػػػدة، بالموافقػػػػة عمػػػى الحػػػػوار 

 منأى عف العناصر المتطرفة.والتفاوض بيف جميع أطراؼ األزمة، وعمى أف تبقى الهيئة ب
ثمػػػة م شػػػرات إلػػػى اتجػػػاف إدارة أوبامػػػا إلػػػى مالقػػػاة روسػػػيا فػػػي منتصػػػؼ الطريػػػؽ الم ديػػػة إلػػػى تسػػػوية األزمػػػة 
السػػورية، وذلػػؾ بالموافقػػة عمػػى اعتمػػاد اتفػػاؽ جنيػػؼ أساسػػًا لهػػا . يمكػػف اسػػتخالص ذلػػؾ مػػف موقػػؼ مسػػاعد 

لعاـ لألمـ المتحدة الحالي جيفري فيمتماف الػذي صػرح أف وزيرة الخارجية األمريكية السابؽ، ومساعد األميف ا
المبعػػوث األممػػي إلػػى سػػوريا األخضػػر ا براهيمػػي يعػػد اتفػػاؽ جنيػػؼ حجػػر األسػػاس لحػػؿ األزمػػة . هػػؿ كػػاف 

 فيمتماف لي كد اعتماد ا براهيمي اتفاؽ جنيؼ لوال موافقة إدارة أوباما المبدئية عمى ذلؾ؟
ة. فوز أوباما التاريخي يعطيه هامشًا واسعًا مػف حريػة الحركػة، مػا قػد يشػجعه مسألة الرئيس األسد تبقى معّمق

عمى بت هذف المسألة، في ضوء حاجة بالدف إلى حسػـ مسػألة إقصػاء القػوى ا سػالمية المتطرفػة عػف الهيئػة 
ة القيادية المرتجاة لممعارضػة السػورية، وذلػؾ بإرضػاء هػذف األخيػرة، بحيػث يكػوف مػف صػفوفها رئػيس الحكومػ

 االنتقالية التي ستشرؼ عمى انتخابات مجمس الشعب ورئاسة الجمهورية.
م شر  خر إلى اتجاف إدارة أوباما إلى اعتماد اتفاؽ جنيؼ أساسًا لتسػوية األزمػة السػورية، هػو موقػؼ األردف 
 المستجد مف المعارضة المسمحة . فقد بات واضحًا أف عماف أخذت تنأى بنفسها عػف األزمػة، بوقػؼ سياسػة
غض النظر عف حركة فصائؿ المعارضة عبر الحدود بػيف البمػديف . موقػؼ الػتحفظ نشػأ بعػد تصػاعد نشػاط 
جبهػة العمػؿ ا سػػالمي المواليػة ل خػواف المسػػمميف وبالتػالي لحركػػة "حمػاس". تَػَردَد أف األسػػرة المالكػة تخشػػى 

غػزة إلػى الضػفة الغربيػة إلػى مف وجود تعاوف بيف ا خواف المسمميف، عبر "حماس"ووسطها الفمسػطيني، مػف 
سػػوريا مػػرورًا بػػاألردف، غايتػػه عقػػد تسػػوية شػػاممة لقضػػيتي فمسػػطيف وسػػوريا عمػػى حسػػاب النظػػاـ الممكػػي فػػي 
عالف تأييدها لمساعي  األردف، وربما عمى حساب وحدة سوريا . كؿ ذلؾ دفع عماف إلى تبني اتفاؽ جنيؼ وا 

 اسه.روسيا الهادفة إلى تسوية األزمة السورية عمى أس
كػػؿ هػػذف التقػػديرات والهػػواجس ال قيمػػة لهػػا إال بمقػػدار اسػػتعداد واشػػنطف لمسػػير بهػػا أو، فػػي األقػػؿ، السػػكوت 
عنهػػػا، انتظػػػارًا لتطػػػورات أخػػػرى مطموبػػػة . لعػػػؿ أهػػػـ التطػػػورات المنتظػػػرة توحيػػػد فصػػػائؿ المعارضػػػة السػػػورية، 

ة لمػدفاع الجػوي، وبمضػادات الػدروع، السياسية والعسكرية، وتعزيز قدرات "الجيش السوري الحر"بأسمحة نوعيػ
 لتمكينه مف السيطرة عمى شماؿ سوريا بقصد تعزيز المركز التفاوضي لممعارضة.

فػي فمسػطيف المحتمػة، اعتبػر فػوز أوبامػػا انتكاسػة لنتنيػاهو، ذلػؾ أنػه تػػورط كثيػرًا فػي دعػـ المرشػح الجمهػػوري 
( اتهـ مقػربيف 5/00/1101أحرونوت"ب . بحسب صحيفة "يديعوتدي األمريكيميت رومني في الوسط اليهو 

مػػف أوبامػػا رئػػيس وزراء "إسػػرائيؿ"بالتدخؿ الفػػظ فػػي انتخابػػات الرئاسػػة األمريكيػػة، وأف هػػذا التػػدخؿ أثػػار لػػدى 
...( أو عمػػى بيػػة، مباشػػرًة أو مػػداورًة بأوبامػا غضػػبًا عارمػػًا مػػف شػػأنه حممػػه عمػػى عرقمػػة حممػػة نتنيػػاهو االنتخا

ة األوتوماتيكية ؿ "إسرائيؿ"في شتى المحافؿ الدولية، وفي كؿ مػا يتعمػؽ بسياسػتها وقؼ حممة التأييد األمريكي
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في المناطؽ الفمسطينية المحتمة". هذا مع العمـ أف كمينتوف كانت أكدت أنه في حاؿ فوز أوباما بوالية ثانية، 
 سرائيمي" الفمسطيني.فمف المتوقع أف يزداد تدخؿ البيت األبيض في كؿ ما يتعمؽ بعممية تسوية النزاع "ا 

 أين يمكن أن يتدخل أوباما؟
لػػيس مػػف المنتظػػر أف يشػػّهر بسياسػػة نتنيػػاهو االسػػتيطانية، ألنهػػا تحظػػى بتأييػػد شػػبه إجمػػاعي مػػف األحػػزاب 
الصهيونية المتنافسة. غير أنه قد يمتنع عف إعاقة سعي السمطة الفمسطينية إلى الحصوؿ عمى صفة عضو 

ا قد يدعو إلى استجابة طمب رئيس السمطة محمود عباس إجراء مفاوضات مػع مراقب في األمـ المتحدة. كم
، مػف دوف شػروط مسػبقة، والسػيما لجهػة جػواز البحػث فػي كػؿ جوانػب النػزاع، وفػي مقػدمها قضػايا »"إسرائيؿ

 القدس واالستيطاف والحدود.
"إسرائيؿ"بشػػػف هجػػػـو إلػػػى ذلػػػؾ، سػػػيكوف أوبامػػػا، بعػػػد فػػػوزف المبػػػيف، فػػػي مركػػػز أقػػػوى لمعارضػػػة احتمػػػاؿ قيػػػاـ 

 عسكري مف جانب واحد عمى المنشآت النووية ا يرانية، وسيعمؿ عمى إحباط هذا األمر.
يجػػػب أال يغيػػػب عػػػف أذهاننػػػا أف فػػػػوز أوبامػػػا يعنػػػي اسػػػتمرار إدارتػػػه، وبالتػػػػالي سياسػػػاته الراهنػػػة فػػػي جميػػػػع 

ري كمينتػوف، ويػدخؿ الػبعض المجاالت. طبعًا، قد يجري تعػدياًل عمػى أعضػاء إدارتػه، فيخػرج الػبعض، كهػيال
ا خر . لكف ذلؾ لف ي دي إلى إحداث تغيير جػذري فػي سياسػاته الراهنػة، بػؿ إلػى ازديػاد فعاليتػه الشخصػية 
وزخػـ سياسػاته الراهنػة بعػد الفػوز التػاريخي الػذي حققػه، رغػـ ضػراوة المعركػة وعمػؽ األزمػة االقتصػادية التػي 

ير حاسمًا مف طرؼ أوباما أو غيرف إذا لـ يكف ناجمًا عػف أو مقترنػًا أخيرًا وليس  خرًا، ال تأث تعصؼ بالبالد.
 بموقؼ موحد أو، في األقؿ، منسقًا مف جانب دوؿ العرب ذات الصمة بالقضايا العالقة والساخنة.

 لكف، ما أبعد حكومات العرب اليـو عف التضامف في وجه تحديات الحاضر والمستقبؿ . .
 41/44/1141، الخميج، الشارقة
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 سميح صعب
تتجػػه حركػػػة "حمػػاس" فػػػي سػػوريا الػػػى تكػػرار خطػػػأ حركػػػة "فػػتح" وبقيػػػة الفصػػائؿ الفمسػػػطينية  فػػي  لبنػػػاف فػػػي 
السػػبعينات  أال وهػػو الػػدخوؿ فػػي حػػرب اهميػػة تػػدور رحاهػػا عمػػى اراضػػي البمػػد الػػذي هػػي فيػػه.  فالحركػػة التػػي 

انهػػا تػػرى انػػه لػػيس فػػي مقػػدورها البقػػاء عمػػى الحيػػاد فػػي االزمػػة تنتمػػي فكريػػَا الػػى "االخػػواف المسػػمميف" يبػػدو 
السػػورية،  فيمػػا هػػي مطالبػػة  مػػف دوؿ مػػا يسػػمى "الربيػػع العربػػي" ومجمػػس التعػػاوف الخميجػػي وتركيػػا بتحديػػد 
موقؼ قد يحوؿ الحركة في وقت الحؽ المحاور الشرعي لمشعب الفمسػطيني، وقػت تبػدو حركػة "فػتح" انهػا ال 

ها في ظؿ الخيبات المتكررة التي تصيبها نتيجة جمود عممية التسوية مع إسرائيؿ وسػقوط تعيش افضؿ احوال
 حؿ الدولتيف وبقاء الضفة الغربية تحت االحتالؿ ا سرائيمي.

أما "حماس" التي اقامت "دولتها" فػي غػزة فإنهػا تعػيش صػدى "الربيػع العربػي" الػذي حمػؿ اليهػا شػرعية كانػت 
مػػف غيػػر اف تجػػد مػػف يعتػػرؼ لهػػا  1115وزهػػا فػػي االنتخابػػات التشػػريعية عػػاـ تبحػػث عنهػػا دوف جػػدوى منػػذ ف

بهػػذا الفػػوز سػػواء عربيػػًا او دوليػػًا. لكػػف غػػزة بعػػد حكػػـ "االخػػواف" فػػي مصػػر بػػدأت تػػرى فػػي القػػاهرة بػػدياًل مػػف 
 سػػوريا وايػػراف. لػػذلؾ لػػـ تتػػأخر الحركػػة عػػف المحػػاؽ بركػػب "الربيػػع" واعػػالف القطيعػػة مػػع دمشػػؽ ووقوفهػػا "الػػى
جانب حقوؽ الشعب السوري" في مواجهة نظاـ الرئيس بشار االسد. ولـ تتأخر في االعالف عف انها لف ترد 

 عمى إسرائيؿ اذا تعرضت ايراف لحرب إسرائيمية.
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اف ما تحاوؿ "حماس" فعمه اليوـ هو اف تمتصؽ بػ"الربيع" وتعادي النظػاميف السػوري وااليرانػي، جسػرًا لمعبػور 
ومف ثـ دولية كي تصير جزءًا في مػا بعػد مػف النظػاـ العربػي سػواء الناشػىء منػه او ذلػؾ  الى شرعية اقميمية

القديـ المحافظ الذي يممؾ مناعة ضد التغيير. وكما صارت "فتح" تدريجًا جزءًا مف النظاـ العربي الػذي كػاف 
وضػات مػع إسػرائيؿ، قائمًا قبؿ اف تكتسب اعتراؼ الواليػات المتحػدة والغػرب وتجمػس مػف ثػـ الػى طاولػة المفا

تسعى "حماس" ا ف الى تغيير الصورة النمطية التي كانػت سػائدة عنهػا منػذ نشػأة الحركػة أواخػر الثمانينػات. 
وهي تعتمد في الوصوؿ الى هدفها عمى جممة مف الخطوات التي تتمثؿ في الحفاظ عمى التهدئة مع إسرائيؿ 

راف، وتوطيػد العالقػات مػع مصػر وتركيػا ودوؿ مجمػس في قطاع غزة، وانتهاج سياسة االبتعاد عف سػوريا وايػ
 التعاوف.

لكف ما يجب اف تحذر منػه "حمػاس" هػو فػخ السػقوط فػي االزمػات الداخميػة لمػدوؿ التػي هػي فيهػا وخصوصػًا 
سػػوريا ولبنػػاف واالردف، ألف االنجػػرار الػػى مثػػؿ هػػذا الموقػػؼ سػػيرتب انعكاسػػات سػػمبية عمػػى مجمػػؿ القضػػية 

 لحركة وحدها.الفمسطينية وليس عمى ا
 41/44/1141، النيار، بيروت
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 دوري غولد
أثار انتخاب الرئيس اوباما مػف جديػد سػ اؿ كيػؼ سػُتدار عالقػات إسػرائيؿ بالواليػات المتحػدة فػي اثنػاء واليتػه 

ؽ الفكريػة العظيمػة بػيف القػدس الثانية. كاف الشيء الذي أثقؿ عمى عالقاته بإسرائيؿ في الواليػة االولػى الفػرو 
 وواشنطف في موضوعات رئيسة في الشرؽ االوسط.

بدأ اوباما واليته بمحاولة الدفع الػى األمػاـ بسياسػة محادثػة ايػراف فػي حػيف أدركػت إسػرائيؿ التػي عرفػت جيػدا 
مسػػػيرة سمسػػػمة المحػػػاوالت الدبموماسػػػية الفاشػػػمة مػػػع ايػػػراف، اف طهػػػراف تحػػػاوؿ كسػػػب الوقػػػت. وفيمػػػا يتعمػػػؽ بال

السياسػػػية مػػػع الفمسػػػطينييف، يبػػػدو اف اوبامػػػا رأى االتفػػػاؽ ا سػػػرائيمي الفمسػػػطيني عػػػامال مهيمنػػػا فػػػي اسػػػتقرار 
 الشرؽ االوسط وعامال ُيمّكف الواليات المتحدة مف ازالة عوائؽ عالقاتها القريبة بالعالـ العربي.

اثناء لقاء شهير مع زعماء يهود تـ  عمى حسب ما ورد في صحيفة 'واشنطف بوست'، انتقد الرئيس اوباما في
، وهو لقاء اقتُبس الكالـ عميه بتوسع في خالؿ المنافسة الرئاسػية، انتقػد سػمفه فػي المنصػب 1118في تموز 

الػرئيس جػورج بػػوش بسػبب عالقاتػه القريبػػة بإسػرائيؿ  'فػػي اثنػاء تمػؾ السػػنوات الثمػاني لػـ يكػػف أي تباعػد فػػي 
الذي أنتجه لنا ذلؾ؟ حينما ال يكوف فرؽ بيننا وبيف إسرائيؿ فاف إسرائيؿ تقعد  المواقؼ بيننا وبيف إسرائيؿ فما

 ببساطة بال فعؿ وهذا ُيضعؼ ثقة الدوؿ العربية بنا'.
كاف االفتراض في أساس تفسير اوباما هذا اف سياسة 'الكتػؼ البػاردة' نحػو إسػرائيؿ سػت دي بهػا الػى تنػازالت 

المقابػػؿ أسػػهـ الواليػػات المتحػػدة فػػي نظػػر العػػالـ العربػػي. وبػػرغـ ذلػػؾ اخػػرى فػػي المسػػيرة السياسػػية وترفػػع فػػي 
التوجػػػه كانػػػت االدارة مػػػا تػػػزاؿ قػػػادرة عمػػػى اجػػػراء صػػػالت عسػػػكرية وثيقػػػة بػػػيف الػػػدولتيف بػػػؿ اف تزيػػػد التعػػػاوف 

 االستراتيجي بينهما.
التصػػورات  مػػاذا سػػيحدث ا ف؟ اف سياسػػة اوبامػػا الخارجيػػة مركبػػة مػػف خمػػيط مػػف اعتقاداتػػه الشخصػػية ومػػف

العامػػة التػػي راجػػت فػػي معاهػػد البحػػث التػػي أحاطػػت بواشػػنطف وأثمػػرت االفكػػار التػػي ُأسسػػت عميهػػا السياسػػة 
 .1118االمريكية الخارجية في 
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قبػؿ اف  1112حينما كاف اوباما سناتورا برهف عمى تفكير مستقؿ وعبر عف معارضة الحرب في العراؽ فػي 
ي ا ف نفسػه كانػت الػدعوة الػى محادثػة نظػاـ  يػات اهلل رائجػة حينمػا يكوف هذا الموقؼ شعبيا بكثير. لكف وفػ

 تولى منصبه. وقد أيد ذلؾ التصور وزراء خارجية سابقوف مثؿ جيمس بيكر بؿ مثؿ هنري كسينجر.
يمكف اف نجد أصؿ مواقؼ اوباما مف المسػيرة السياسػية ايضػا فػي توجهػات حػاولوا الػدفع بهػا الػى األمػاـ فػي 

. بعػػد فشػػؿ محادثػػات كامػػب ديفيػػد فػػي سػػنة 1117وات الثمػػاني التػػي سػػبقت انتخابػػه فػػي واشػػنطف فػػي السػػن
، ُولػػدت صػػناعة كاممػػة لمسػػ وليف كبػػار سػػابقيف فػػي ادارة كمينتػػوف 1110وفشػػؿ محادثػػات طابػػا فػػي  1111

اف دفعوا الى األماـ بتصور زعـ أننا جميعا نعمػـ كيػؼ سػتبدو التسػوية السػممية فػي المسػتقبؿ، وكػؿ مػا عمينػا 
نفعمػػه هػػو اف نبنػػي الجسػػر الػػذي يػػ دي الػػى هنػػاؾ. وفػػي تمػػؾ الفتػػرة كػػاف ايضػػا مسػػ ولوف كبػػار سػػابقوف مػػف 
إسرائيؿ جاءوا الى واشػنطف وزعمػوا اف الطػرفيف كانػا 'عمػى مبعػدة لمسػة' مػف احػراز اتفػاؽ واف الفػروؽ كانػت 

 ضئيمة يمكف الجسر بينها.
ي عمػى المسػيرة السياسػية قػد أخػذ يتسػع بػيف النخػب، عػانى وفي تمؾ االثناء وفي حيف كػاف االجمػاع االمريكػ

مواطنػو إسػػرائيؿ مػػف انتفاضػة ثانيػػة تميػػزت بموجػة العمميػػات االنتحاريػػة فػي أكثػػر المػػدف الكبيػرة فػػي إسػػرائيؿ، 
وزيادة متصمة الطػالؽ القػذائؼ الصػاروخية فػي جنػوب الػبالد عمػى أثػر االنفصػاؿ، وعػانوا فػي المػدة االخيػرة 

 نتيجة ثورات الربيع العربي.مف عدـ يقيف 
الصحيح هو انه ُوجد عدد مف المس وليف الكبار ذوي الخبرة مثؿ دنيس روس لـ 'يقبموا' أساطير كامب ديفيد 
وطابا. لكػف المشػكالت التػي اضػطرت إسػرائيؿ الػى مواجهتهػا مػع ادارة اوبامػا فػي الواليػة االولػى قامػت بقػدر 

لم سسػة االمريكيػة فيمػا يتعمػؽ بالصػراع ا سػرائيمي الفمسػطيني، كبير عمى توجهات واسػعة اتصػمت بمنظػار ا
 أي أنها لـ تقـ عمى تصورات اوباما الشخصية.

والػػى ذلػػؾ تبػػيف الدارة اوبامػػا فػػي السػػنيف الماضػػية اف الصػػراع ا سػػرائيمي الفمسػػطيني أشػػد تعقيػػدا مػػف نعػػوت 
بامػا االولػى بػأف البيػت االبػيض يػراهـ . شػعر الفمسػطينيوف فػي بدايػة واليػة او 1118الخبراء فػي واشػنطف فػي 

حمفاء في السالـ وافترضوا لذلؾ اف الضغط الدبموماسي سيوجه في األساس عمػى إسػرائيؿ. لكػف تبػيف سػريعا 
 جدا كـ كاف محمود عباس هو الشريؾ االشكالي في واقع االمر.

مػف فضػة. قػاؿ فػي أيػار كانت توقعاته عالية جػدا حتػى لقػد  مػف بػأف واشػنطف سػتقدـ لػه إسػرائيؿ عمػى طبػؽ 
لجاكسوف ديؿ مػف صػحيفة 'واشػنطف بوسػت' اف دورف كمػه هػو اف ينتظػر اف ُتجبػر ادارة اوبامػا رئػيس  1118

 الوزراء نتنياهو عمى قبوؿ تجميد االستيطاف.
بعد ذلؾ بسنتيف هاجـ أبو مازف اوباما في مقابمة صحفية مع 'نيوزويؾ'. وتبيف اف واقع الشرؽ االوسػط كػاف 

ثيرا مف األوهاـ التي عمقوها عمى الرئيس اوباما. مف المعقوؿ ا ف اف نفترض اف الرئيس لف يريػد اف أقوى ك
ينفؽ ماال سياسيا ثمينا عمى الصػراع ا سػرائيمي الفمسػطيني إال اذا ُوجػد أسػاس الفتػراض اف الطػرفيف قريبػاف 

 مف االتفاؽ.
ت المتحػدة أكثػػر تػوترا منهػا فػػي فتػرة اوبامػا بكثيػػر، مػف ناحيػة تاريخيػة، حينمػػا كانػت عالقػات إسػػرائيؿ بالواليػا

كػػاف الواقػػع فػػي الشػػرؽ االوسػػط هػػو الػػذي قربهمػػا بعضػػهما مػػف بعػػض. نشػػأت بػػيف الػػرئيس  يزنهػػاور ورئػػيس 
عمى أثر عمميػة 'كػديش'. وحاولػت الواليػات المتحػدة  0845الوزراء بف غوريوف خالفات شديدة في الرأي في 

ورا مػػف الػػدوؿ العربيػػة ضػػد االتحػػاد السػػوفييتي ُسػػمي 'حمػػؼ بغػػداد'. لكػػف حينمػػا فػػي تمػػؾ الفتػػرة اف تُنشػػيء محػػ
سقط النظاـ الهاشمي في العراؽ وهددت القوى الناصرية لبناف أصبح التعاوف بيف إسرائيؿ والواليػات المتحػدة 

 عميقا وبمغ الى مستوى جديد.



 
 
 

 

 

           39ص                                    1471العدد:                41/44/1141السبت  التاريخ:

رئػػػيس الػػػوزراء اسػػػحؽ شػػػمير بشػػػأف عمػػػى نحػػػو مشػػػابه، وبػػػرغـ العالقػػػات المتػػػوترة بػػػيف الػػػرئيس بػػػوش األب و 
سػػرائيؿ جنبػػا الػػى جنػػب  موضػػوع المسػػتوطنات، بعػػد غػػزو صػػداـ حسػػيف لمكويػػت، وقفػػت الواليػػات المتحػػدة وا 

 سريعا جدا باعتبارهما حميفتيف.
 

اف العالقات بيف إسرائيؿ والواليات المتحدة تقوـ في نهاية االمر عمى مصالح وقيـ مشتركة وستظؿ هذف هي 
 العالقات بيف الدولتيف في السنيف التالية. قاعدة منظومة
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