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 اإلسرائيميين اءتستدعي السفر  بريطانيا والسويدو  فرنسا: عمى االستيطان أوروبياحتجاج  2
، أف حممي موسىنقاًل عف محرر الشؤوف اإلسرائيمية في الجريدة،  4/21/1021روت، السفير، بينشرت 

بعد قرارىا توسيع االستيطاف في  "إسرائيؿ"الدوؿ األوروبية شرعت منذ يوـ أمس بحممة منسقة لمضغط عمى 
وبية المنسقة وقد بدأت الحممة األور  الضفة الغربية. ويبدو أف الضغط األوروبي منسؽ مع اإلدارة األمريكية.

لدييا  "إسرائيؿ"ضد الحكومة اإلسرائيمية صباح أمس، باستدعاء كؿ مف السويد، وبريطانيا وفرنسا سفراء 
 قرب القدس. "E1"إلبالغيـ االحتجاج عمى قرار البناء في المستوطنات والحث عمى البناء في المنطقة 

وحدة سكنية وتسييؿ البناء  0000اإلسرائيمية بناء  إننا نديف قرار الحكومة"وقالت وزارة الخارجية البريطانية: 
دعت حكومة "أنيا  ،في بياف ،وأكدت الحكومة البريطانية .". إف ىذا ييدد حؿ الدولتيفE1في منطقة 

 ."إسرائيؿ إللغاء ىذا القرار
في  وكاف وزير شؤوف الشرؽ األوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت قد استدعى السفير اإلسرائيمي

كؿ قرار حوؿ ". وشددت الخارجية عمى أف "وعرض أمامو عمؽ المخاوؼ البريطانية"لندف دانييؿ تاوب 
الخطوات التي ستتخذ مف قبؿ بريطانيا يتعمؽ بنتائج مباحثاتنا مع حكومة إسرائيؿ، ومع الشركاء الدولييف 

 ."بمف فييـ الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
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 0000وبناء  "E1"إلى أف قرار نتنياىو تسريع خطة البناء في المنطقة  إلسرائيميةا وأشارت جريدة ىآرتس
وحدة سكنية جديدة في الكتؿ االستيطانية وفي شرؽ القدس أصاب بالصدمة وزارات الخارجية ومكاتب 

خطًا " "E1"الزعماء في لندف وفي باريس. وفضاًل عف حقيقة أف بريطانيا وفرنسا ترياف في البناء في 
ردت بخطوة ناكرة لمجميؿ عمى التأييد  "إسرائيؿ"بأف  اإلحساس، فإف الغضب في العاصمتيف نبع مف "حمرأ

إنيـ في "الكبير الذي تمقتو مف بريطانيا وفرنسا أثناء العدواف ضد غزة. وقاؿ ديبموماسي أوروبي ليآرتس، 
ر، فقد قرر البريطانيوف وعمى حد قوؿ ديبموماسي أوروبي كبي ."E1لندف غاضبوف عمى القرار بشأف 

والفرنسيوف العمؿ بالتنسيؽ لبمورة رزمة خطوات عممية تتخذ في األياـ القريبة المقبمة، وُتوضح لحكومة 
كـ ىو عظيـ الغضب عمييا. وبدأت المداوالت في ىذا الشأف منذ يوـ الجمعة الماضي، ومف  "إسرائيؿ"

. وأطمع البريطانيوف والفر  ودوال أوروبية أخرى مثؿ ألمانيا  األمريكية اإلدارةنسيوف المتوقع أف تستمر اليـو
 عمى خطواتيما.

ىذه المرة ليست مجرد بيانات شجب، بؿ ستكوف أعماؿ حقيقية حياؿ "وقاؿ ديبموماسي أوروبي كبير: 
 ."إسرائيؿ

أف  ودعا المتحدث باسـ وزارة الخارجية األلمانية حكومة نتنياىو إلى تجنب توسيع االستيطاف، مبيناً 
 الخالفات مع نتنياىو لف تحوؿ دوف زيارتو المرتقبة إلى برليف واجتماعو مع المستشارة أنجيال ميركؿ.

لتجنب  "إسرائيؿ"بدورىا، نددت فرنسا بشدة بالقرار اإلسرائيمي، ودعا وزير الخارجية لوراف فابيوس حكومة 
 ."اتكؿ قرار يوسع المستوطنات، بؿ إظيار الرغبة في استئناؼ المفاوض"

نما في "الدخوؿ في منطؽ العقوبات"أما الرئيس الفرنسي فرنسوا ىوالند، فقاؿ إف بالده ال تريد  عمؿ "، وا 
أكثر ما يقمقنا ىو إقامة مستوطنات جديدة مع كؿ ما "عمى التراجع عف قراراتيا. وأضاؼ:  "إسرائيؿ" "إقناع

 ."يمكف أف يترتب عمى ذلؾ مف عواقب عمى عممية السالـ
مؿ وزير الخارجية السويدي، كارؿ بيمدت، بشدة عمى القرار اإلسرائيمي. وقاؿ إف ىذه الخطوات كذلؾ ح

 ."تشكؿ انتقامًا واضحًا مف الفمسطينييف بعد التصويت في األمـ المتحدة"
خطوة "وكانت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثريف أشتوف قد أعمنت أف توسيع االستيطاف يشكؿ 

بآماؿ قياـ دولة فمسطينية قابمة لمحياة وذات تواصؿ إقميمي مع القدس كعاصمة مشتركة  إستراتيجية تضر
 ."ليا وإلسرائيؿ

نبأ يفيد بأف الحكومة البريطانية ستبحث قريبًا في إعادة سفيرىا مف تؿ أبيب،  "سكاي نيوز"نشرت شبكة و 
وقيؿ أيضًا أف وزارة الخارجية  تيطاني.ردًا عمى خطط البناء االس "إسرائيؿ"وفي تعميؽ اتفاقيات التجارة مع 

. وبرغـ ذلؾ "كؿ الخيارات موضوعة عمى الطاولة"، وىي ترى أف "شيوة لمعمؿ ضد إسرائيؿ"البريطانية لدييا 
أف تكوف بريطانيا تنوي سحب سفيرىا في تؿ أبيب. غير أف مصادر ديبموماسية  "بي بي سي"نفت شبكة 

لف  وأنياأوروبا جادة ىذه المرة في ردود فعميا،  أفينية متعددة أوروبية في فمسطيف أبمغت جيات فمسط
 باالنفراد بالسمطة الفمسطينية أو تمرير ىكذا قرارات مف دوف رد. "إسرائيؿػ"تسمح ل

وأعمنت الخارجية اإلسرائيمية أف ردود الفعؿ األوروبية لـ تخرج عف االتصاؿ بالديبموماسييف اإلسرائيمييف 
احتجاج شديد الميجة جدًا. ولكف االستيانة الرسمية اإلسرائيمية باالحتجاج األوروبي  واإلعراب أماميـ عف

 واألمريكي فاقمت االنتقادات الداخمية لمحكومة اإلسرائيمية.
باريس، و لندف، ، ومف أسعد تمحمي ،الناصرةنقاًل عف مراسميا في  4/21/1021الحياة، لندن، وأضافت 

تقارير صحافية إسرائيمية تحدثت عف أف بريطانيا وفرنسا درستا ت، أف ، وعف الوكاالنيويورؾو موسكو، و 
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احتماؿ استدعاء سفيرييما في تؿ أبيب احتجاجًا لكف وزارتي الخارجية الفرنسية والبريطانية سارعتا إلى نفي 
ؽ باسـ كما جاء عمى لساف الناط "ألف ىناؾ سباًل أخرى يمكننا أف نعبر بيا عف عدـ موافقتنا"ىذا االحتماؿ 

أي قرار حوؿ إجراءات أخرى تتخذىا "الخارجية الفرنسية فانساف فمورياني. وأكدت الخارجية البريطانية أف 
المممكة المتحدة رىف بالنقاشات الجارية مع الحكومة اإلسرائيمية وشركائنا الدولييف بما في ذلؾ الواليات 

 ."المتحدة واالتحاد األوروبي
سيؤثر سمبًا في "انو  ،أمس ،. وقاؿاإلسرائيميفرانسوا ىوالند التوسع االستيطاني انتقد الرئيس الفرنسي كما 

في اقرب  اإلسرائيمي -وحض عمى استئناؼ الحوار الفمسطيني  "سالـ بيف الجانبيف إلىالوصوؿ  إمكانية
 فرصة.

 ،أبو نجـميشاؿ  ،تؿ أبيبو  ،باريسنقاًل عف مراسمييا في  4/21/1021الشرق األوسط، لندن، وجاء في 
متحدث باسـ المستشارة األلمانية، أنجيال ميركؿ، قاؿ إف الخطط اإلسرائيمية ، أف اللندف ، ومفنظير مجميو 

ف الحكومة األلمانية، تشعر  "استعداد )إسرائيؿ( لمتفاوض"تقوض الثقة في مدى  في إطار عممية السالـ. وا 
إسرائيؿ تنسؼ بذلؾ الثقة في رغبتيا "معتبرة أف  ،"إشارة سيئة"بقمؽ شديد لإلعالف اإلسرائيمي، الذي يرسؿ 

 ."في التفاوض
في سياؽ مماثؿ، نقمت وكالة األنباء الفرنسية عف وزير الخارجية السويدي، كارؿ بيمت، قولو أمس، إنو 
استدعى سفير إسرائيؿ في ستوكيولـ لالحتجاج عمى مشروع بناء مستوطنات إسرائيمية جديدة في القدس 

أف ىذه المستوطنات  ، معتبراً "ثأري"ووصؼ بيمت المشروع، عمى مدونتو أمس، بأنو  ة.والضفة الغربي
 ."تزيد مف تأـز الوضع"الجديدة يمكف أف 

 
 عباس: أرضية المصالحة الفمسطينية موجودة وهي تحتاج إلى تنفيذ  1

الحة ، إف أرضػػػػية المصػػػػاالثنػػػػيفقػػػػاؿ الػػػػرئيس الفمسػػػػطيني محمػػػػود عبػػػػاس : يػػػػو بػػػػي أي -القػػػػدس المحتمػػػػة 
 الفمسطينية موجودة وىي تحتاج إلى تنفيذ.

ورأى عبػػاس خػػالؿ اسػػتقبالو وفػػدًا مػػف لجنػػة شػػؤوف العالقػػات الخارجيػػة والػػدفاع واألمػػف الػػوطني فػػي البرلمػػاف 
اإلندونيسي برئاسة رئيس المجنة محفوظ صديؽ، وبحضور رئيس كتمة فػتح البرلمانيػة عػزاـ األحمػد، أف "أىػـ 

راء االنتخابػػات الرئاسػػية والتشػػريعية خاصػػة أنػػو ال يوجػػد سػػبب يعيػػؽ إجرائيػػا، نقطػػة فػػي المصػػالحة ىػػي إجػػ
وانتخاباتنا مشيود ليا بالشػفافية والنزاىػة، وىػي رؤيػة تخػالؼ مػا تطرحػو حمػاس مػف ضػرورة تنفيػذ المصػالحة 

طالؽ الحريات لتنفيذ االنتخابات".  ومف ثـ تييئة األجواء وا 
 اتفاقات موجودة بيننا تحتاج فقط إلى التنفيذ".وقاؿ عباس إف "ىناؾ أرضية لممصالحة و 

وبشػػػأف قبػػػوؿ عضػػػوية فمسػػػطيف كعضػػػو مراقػػػب بػػػاألمـ المتحػػػدة، قػػػاؿ عبػػػاس إف الشػػػعب الفمسػػػطيني "يسػػػير 
 بخطوات ثابتة نحو نيؿ االستقالؿ".

، فػنحف وأبػدى اسػتعداد الفمسػطينييف لمتفػاوض مػع إسػرائيؿ بشػروط، قػائاًل "إذا قبمػت إسػرائيؿ بالشػرعية الدوليػة
مستعدوف لمتفاوض معيا عمى أساس ىذه الشرعية، وخطوتنػا التاليػة ىػي الوصػوؿ إلػى االسػتقالؿ مػف خػالؿ 

 المفاوضات القائمة عمى أساس الشرعية الدولية".
 4/21/1021الحياة، لندن، 

 
 عمار غزة إهنية يدعو الدول العربية لممساعدة في إعادة  3
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قطػػػػاع غػػػزة إسػػػػماعيؿ ىنيػػػػة، الػػػدوؿ العربيػػػػة وأصػػػػدقاء الشػػػػعب حكومػػػػة فػػػػي الناشػػػػد رئػػػيس : رويتػػػػرز -غػػػزة 
 أيػاـالفمسطيني المساعدة في تحمؿ تكاليؼ إعادة إعمار القطاع بعد ىجمات جوية إسرائيمية استمرت ثمانية 

وحػػػػث ىنيػػػػة العػػػػرب  مميػػػػوف دوالر. 545مميونػػػػا و 150قػػػػدرت قيمتيػػػػا بمػػػػا يتػػػػراوح بػػػػيف  أضػػػػراراوألحقػػػػت بػػػػو 
الوقػػوؼ إلػػى جانػػػب الشػػعب الفمسػػطيني وأىػػؿ غػػزة مػػػف أجػػؿ إعػػادة إعمػػار مػػا دمػػػره والمجتمػػع الػػدولي عمػػى 

عادة تأىيؿ البنية التحتية.  اليجوـ اإلسرائيمي وا 
اسػتمرت ثالثػة  إسػرائيؿوأشار إلى أف قطاع غزة لـ يتخمص بعد مف أثر الدمار الذي لحؽ بػو فػي حػرب مػع 

 .1009ثاني ويناير كانوف ال 1008أسابيع في ديسمبر كانوف األوؿ 
 4/21/1021الحياة، لندن، 

 
 في قطاع غزة الظاظا: االحتالل وافق عمى إدخال مواد البناء إلى التجار مباشرة 4

أكػد نائػب رئػيس الػوزراء الفمسػطيني ـ. زيػاد الظاظػا أف االحػتالؿ اإلسػرائيمي وافػؽ : محمػد أبػو شػحمة - غػزة
، والسماح بتصػدير المنتوجػات الزراعيػة المحميػة إلػى عمى إدخاؿ كافة مواد البناء إلى قطاع غزة عبر التجار

 الخارج.
وقػػاؿ الظاظػػا فػػي تصػػريحات لػػػ"فمسطيف" "إف الجانػػب اإلسػػرائيمي وافػػؽ عبػػر المفاوضػػات غيػػر المباشػػرة التػػي 
عقدت بمصر لمتابعة تنفيذ بنود التيدئػة، عمػى إدخػاؿ جميػع المعػدات الالزمػة لعمميػة إعػادة اإلعمػار بقطػاع 

 الحافالت ومركبات النفايات. غزة، وأيضاً 
وبيف الظاظا أف الوفد الفمسطيني المفاوض بشػأف التيدئػة طمػب إعػادة بنػاء مطػار غػزة الػدولي، وفػتح المينػاء 

أميػاؿ"،  6الستقباؿ السػفف وعػودة المالحػة وتمديػد المسػاحة لصػالح الصػياديف داخػؿ البحػر وعػدـ االكتفػاء بػػ"
نيػػػاء الحصػػػار عػػػف غػػػزة بشػػػكؿ كامػػػؿ، موضػػػًحا أف الوفػػػد بانتظػػػار رد بػػػؿ الوصػػػوؿ إلػػػى الميػػػاه اإلقميميػػػة، وا  

 االحتالؿ عمى ىذه المطالب التي ال زالت عمى طاولة التفاوض مف خالؿ الوسيط المصري.
وعف المنطقة العازلة، ذكر الظاظا أف الوفد الفمسطيني رفض أف تكوف بداية المنطقة عند األسالؾ الحدودية 

وأشار إلى أف الجانب المصري وعدىـ خػالؿ المقػاء بػأف  ف تبدأ مف عند خط اليدنة.القائمة اآلف بؿ طمب بأ
دخػاؿ البضػائع والمعػدات الالزمػة إلعػادة  يقدـ تسييالت كبيرة عمى صعيد معبػر رفػح بالنسػبة لسػفر األفػراد وا 

 اإلعمار.
لفػػػت إلػػػى أف الراعػػػي  بيػػػذه البنػػػود التػػػي تػػػـ التوافػػػؽ عميػػػو، "إسػػػرائيؿ"وعػػػف الضػػػمانات التػػػي مػػػف شػػػأنيا إلػػػزاـ 

المصري سيكوف أحد الضمانات مف خالؿ مواصمة ضغطتو في حالػة أي اختػراؽ سػيما أنػو يتعامػؿ بإيجابيػة 
 مع الوفد الفمسطيني.

وأضاؼ " قوة المقاومة بغزة ستكوف ضامنا ثانيا وأقوى مف خالؿ االنتصار األخير التي حققتو خالؿ معركػة 
ليػا وجودىػا وقوتيػا، وسػتردع االحػتالؿ فػي أي اختػراؽ مػف خػالؿ معادلػة "حجارة السػجيؿ"، والتػي أثبتػت خال

عمػى اإليفػاء بتعيػداتيا  "إسرائيؿ"وأشار إلى تواصؿ حكومتو مع الجانب المصري المتواصؿ إلرغاـ  التوازف".
 بشأف تطبيؽ اتفاؽ التيدئة أبرزىا إبقاء المعابر التجارية مفتوحة.

 3/21/1021فمسطين أون الين، 
 

 دخمت مرحمة "التخبط" و"الهستيريا" "إسرائيل"ار عباس: مستش 5
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أكػد صػبري صػيدـ، مستشػار رئػيس السػمطة لشػؤوف االتصػاالت وتكنولوجيػا المعمومػات، : جماؿ غيث - غزة
دخمػػت مرحمػػة التخػػبط واليسػػتيريا، بعػػد اتخاذىػػا قػػرارات عنصػػرية تقضػػي بتأجيػػؿ تحويػػؿ أمػػواؿ  "إسػػرائيؿ"أف 

دراج ثمانية منظمات عمى قائمة "اإلرىاب".الضرائب، واالستمرار في   البناء االستيطاني، وا 
وأوضح صيدـ في تصريح لػ"فمسطيف"، أف ىذه القرارات "تػأتي لالنتقػاـ مػف السػمطة بعػد حصػوليا عمػى صػفة 
مراقب غير عضو باألمـ المتحدة، ومعاقبة العالـ الدولي عمى اعتبار أف تمؾ الخطوات تأتي رًدا عمى الدوؿ 

 صوتت لصالح فمسطيف في األمـ المتحدة".التي 
وبػػيف أف سػػمطات االحػػتالؿ ىػػددت باتخػػاذ سمسػػمة مػػف الخطػػوات واإلجػػراءات العقابيػػة بحػػؽ السػػمطة ومنظمػػة 

 التحرير في حاؿ توجيت إلى األمـ المتحدة لطمب العضوية غير الكاممة فييا.
 3/21/1021فمسطين أون الين، 

 
 ل في القدس تنذر بحرب دينيةسياسة االحتال  وزير األوقاف بغزة: 6

إسػػماعيؿ رضػػواف بشػػدة شػػروع سػػمطات االحػػتالؿ بشػػؽ  د.اسػػتنكر وزيػػر األوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة : وكػػاالت
 وحفر نفؽ في مدخؿ بمدة سمواف جنوب األقصى المبارؾ مف جية حي وادي حموة.

عػت نشػرة عمػى أىػالي موريػا" وز  -وقاؿ رضواف في تصريحات صحفية: "إف مػا يسػمى شػركة "تطػوير القػدس
الحػػػػي بحجػػػػة ترتيػػػػب حركػػػػة السػػػػير فػػػػي شػػػػارع وادي حمػػػػوة الرئيسػػػػي لبنػػػػاء نفػػػػؽ أرضػػػػي مخصػػػػص لممشػػػػاة 
المسػػتوطنيف ولمسػػياح فقػػط، يػػربط مػػا بػػيف البػػؤرة االسػػتيطانية المسػػماة "مدينػػة داود" وسػػاحة حػػي وادي حمػػوة 

سياسػة تيويػد معػالـ القػدس التاريخيػة واعتبر أف استمرار االحػتالؿ اإلسػرائيمي فػي  المسمى "موقؼ جفعاتي".
"بمثابة تدمير لمحقب التاريخية اإلسالمية والمعالـ األثريػة بالقػدس"، مضػيفا: "إف ىػذه السياسػة تنػذر باشػتعاؿ 

 حروب دينية يتحمؿ الكياف الصييوني مسئوليتيا".
 3/21/1021فمسطين أون الين، 

 
 قادم لبحث "شبكة األمان المالية"عريقات: اجتماع لجنة المتابعة العربية األسبوع ال 7

صػػػائب عريقػػػات كبيػػػر المفاوضػػػيف الفمسػػػطينييف االثنػػػيف بػػػأف لجنػػػة المتابعػػػة  د. : أكػػػدوليػػػد عػػػوض -راـ اهلل 
 المالية لمدولة الفمسطينية. األمافالقادـ لبحث تفعيؿ شبكة  األسبوعالعربية تستعد لعقد اجتماع ليا 

ع مجمػس وزراء الخارجيػة العػرب الػذي عقػد قبػؿ شػيور فػي القػاىرة وكانت الدوؿ العربية تعيدت خالؿ اجتمػا
عمػػػى وقػػػؼ  األمريكيػػػة اإلدارة أقػػػدمتمػػػا  إذامميػػػوف دوالر  200بتػػػوفير شػػػبكة أمػػػاف عربيػػػة لمسػػػمطة، بقيمػػػة 

الضػرائب الفمسػطينية لمسػمطة عقػب حصػوؿ فمسػطيف عمػى اعتػراؼ  أمػواؿتحويػؿ  إسرائيؿمساعداتيا وأوقفت 
 المتحدة. لألمـب في الجمعية العامة بالدولة بصفة مراق

العربيػة لمدولػػة الفمسػطينية قبػؿ موعػد انعقػػاد اجتمػاع لجنػة المتابعػػة  األمػواؿوعبػر عريقػات عػف أممػػو بوصػوؿ 
 العربية في التاسع مف الشير الجاري.

محمػػػد اشػػػتية عضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لفػػػتح بػػػاف السػػػمطة سػػػتتوجو لممؤسسػػػات الدوليػػػة  د.ومػػػف جيتػػػو صػػػرح 
المجتمػع الػدولي لػف  أف إلىواجية سياسة االبتزاز اإلسرائيمية في حجز عائدات الضرائب الجمركية، منوىا لم

يعنػػي انييػػار  األمػػواؿمػػف شػػير الف اسػػتمرار احتجػػاز تمػػؾ  ألكثػػر األمػػواؿبعػػدـ تحويػػؿ تمػػؾ  إلسػػرائيؿيسػػمح 
 الذي يرفضو العالـ ولـ يسمح بحدوثو. األمرالسمطة الفمسطينية 
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المجنػة التنفيذيػة لمنظمػة التحريػر واصػؿ أبػو يوسػؼ االثنػيف: مإف االجتمػاع العربػي سػيركز عمػى  وقاؿ عضو
 كافة األوضاع الفمسطينية الداخمية والخارجية وسبؿ دعـ السمطة وتحديد خطواتيا المقبمةم.

 4/21/1021القدس العربي، لندن، 
 

 رفضا لالستيطان"إسرائيل" عشراوي تثمن موقف فرنسا والسويد وبريطانيا استدعاء سفراء  8
ثمنت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية د.حناف عشراوي موقؼ دوؿ فرنسػا والسػويد : القدس

، االسػػتيطانيعمػػى مشػػروع القػػرار اإلسػػرائيمي بالتوسػػع  لالحتجػػاج، االحػػتالؿوبريطانيػػا، اسػػتدعاء سػػفراء دولػػة 
نمػا  وأكدت عمى أف ىناؾ تغيػرًا واضػحًا حصػؿ فػي الموقػؼ األوروبػي، لػيس لمجػرد الحصػوؿ عمػى الدولػة، وا 

 لتمادي إسرائيؿ وغطرستيا ووقاحتيا في التعامؿ مع العالـ أجمع.
 3/21/1021القدس، القدس، 

 
 السمطة الفمسطينية ترحب بزيارة العاهل األردني إلى رام اهلل 9

خمػػيس بزيػػارة الػػى راـ اهلل، يمتقػػي خالليػػا اهلل الثػػاني بعػػد غػػد ال يقػػـو الممػػؾ عبػػد :ناديػػة سػػعد الػػديف - عمػػاف
الرئيس محمود عباس، وذلؾ في أوؿ زيارة أردنية رسمية بعد حصػوؿ فمسػطيف عمػى صػفة "دولػة مراقػب" فػي 

 األمـ المتحدة.
وقػػاؿ نمػػر حمػػػاد المستشػػار السياسػػػي لمػػرئيس عبػػػاس إف "زيػػارة جاللػػػة الممػػؾ، ىػػػي األولػػى لقائػػػد عربػػي إلػػػى 

وأضػػاؼ، لػػػ"الغد" مػػف فمسػػطيف المحتمػػة، أف "زيػػارة  حػػتالؿ"، وفػػؽ المسػػمى األممػػي.فمسػػطيف "كدولػػة تحػػت اال
جاللتػػو تحمػػؿ رسػػالة قويػػة إلػػى الجانػػب اإلسػػرائيمي، تؤكػػد وقػػوؼ األردف إلػػى جانػػب دولػػة فمسػػطيف، وتكػػّرس 

 ة".شرعية في غاية األىمية، كما تجسد دعـ ومساندة األردني الدائميف لمشعب والحقوؽ الوطنية الفمسطيني
مف جيتو، أكد السفير الفمسطيني في عماف عطا اهلل خيري "أىمية زيارة جاللتو لألراضي المحتمة، باعتبارىا 

 أوؿ زيارة لقائد عربي بعد المسعى الفمسطيني األممي، بما يجسد خصوصية العالقة الثنائية".
 4/21/1021الغد، عمان، 

 
 لمالية" العربية لمسمطةلتفعيل "شبكة األمان ا اتصاالتحكومة رام اهلل:  20

كشفت نور عودة، مديرة المركز اإلعالمي الحكومي والناطؽ الرسمي باسػـ الحكومػة الفمسػطينية فػي : راـ اهلل
الضػػفة الغربيػػة، النقػػاب عػػف أف اتصػػاالت تجػػري حالًيػػا مػػف أجػػؿ تفعيػػؿ "شػػبكة األمػػاف" الماليػػة، التػػي منحتيػػا 

جييػػػا لألمػػػـ المتحػػػدة لمحصػػػوؿ عمػػػى صػػػفة "دولػػػة مراقػػػب غيػػػر الػػػدوؿ العربيػػػة لمسػػػمطة الفمسػػػطينية، قبيػػػؿ تو 
 عضو".

وأكػػدت عػػودة، فػػي تصػػريحات خاصػػة لػػػ"قدس بػػػرس" أف ىنػػاؾ مباحثػػات واتصػػاالت مػػف أجػػؿ تفعيػػؿ شػػػبكة 
األماف العربية، بعد قرار الحكومة اإلسرائيمية وقؼ تحويؿ أمواؿ الضػرائب الفمسػطينية إلػى السػمطة كػرد عمػى 

مػػـ المتحػػدة، مشػػيرة إلػػى أف "ردود األفعػػاؿ الدوليػػة حػػوؿ وقػػؼ تحويػػؿ أمػػواؿ الضػػرائب خطػػوة التوجػػو إلػػى األ
 الفمسطينية مف قبؿ وزارة المالية اإلسرائيمية جاءت متناغمة مع الرد الفمسطيني".

 3/21/1021قدس برس، 
 

 المزيني يعمن عن فرص عمل لخريجي غزة بمدارس اليمن 22
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أسػػامة المزينػػي، االثنػػيف، فػػتح أبػػواب توظيػػؼ لخريجػػي كميػػات التربيػػة  .دأعمػػف وزيػػر التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي 
والتي توصمت الوزارة إلييا مف خالؿ تفاىمات مع وزارة التربية والتعميـ بالجميورية اليمنية الستيعاب خريجي 

 قطاع غزة ضمف مدارسيا.
اؿ التربيػة والتعمػيـ، مثمًنػا دور فػي مجػ األيرلنديػةوفي سياؽ آخر، أكد المزيني ضرورة االسػتفادة مػف التجربػة 

جػاء ذلػؾ خػالؿ زيػارة قػاـ بيػا الوفػد إلػى  الذي حضر لغزة مف أجؿ دعػـ القضػية الفمسػطينية. األيرلنديالوفد 
وزارة التربيػػػة والتعمػػػيـ العػػػاليف وضػػػـ الوفػػػد عػػػدًدا مػػػف الشخصػػػيات السياسػػػية واألكاديميػػػة، بحضػػػور مستشػػػار 

 لعالقات الدولية والعامة زكريا اليور.الوزير جماؿ أبو ىاشـف ومدير عاـ ا
 3/21/1021فمسطين أون الين، 

 
 قراقع: االعتراف بدولة فمسطين انتصار لمحرية ولمعدالة اإلنسانية 21

راـ اهلل: قػػاؿ وزيػػر شػػؤوف األسػػرى والمحػػرريف عيسػػى قراقػػع: إف االعتػػراؼ بدولػػة فمسػػطيف كدولػػة عضػػو فػػي 
ولحػؽ الشػعب الفمسػطيني فػي تقريػر مصػيره انسػجاما مػع قػرارات المجتمع الدولي ىو انتصػار لقضػية الحريػة 

األمػػػـ المتحػػػػدة وميثاقيػػػػا والتػػػػي تػػػػدعو إلػػػػى إنيػػػاء االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي لألراضػػػػي المحتمػػػػة وتمكػػػػيف الشػػػػعب 
 الفمسطيني مف إقامة دولتو الحرة والمستقمة وعاصمتيا القدس.

ة ىػو انتصػار لمقػيـ والمبػادئ الدوليػة ومواثيػؽ : أف التصويت لصػالح دولػة فمسػطيف فػي الييئػة الدوليػوأضاؼ
 حقوؽ اإلنساف وانتصار لمعدالة اإلنسانية ولمسالـ العادؿ في المنطقة.

جػػاءت أقػػواؿ قراقػػع خػػالؿ لقائػػو طمبػػة جامعػػة مدريػػد فػػي مقػػر الجامعػػة وأعضػػاء البرلمػػاف االسػػباني فػػي مقػػر 
 .البرلماف ووسائؿ اإلعالـ في مدريد

 4/21/1021األيام، رام اهلل، 
 

 تباين تقديرات حجم الخسائر في العقارات والتجارة بعد حرب غزة األخيرة 23
رويترز: تباينت التقػديرات بشػأف حجػـ الخسػائر فػي العقػارات والخسػائر التجاريػة فػي قطػاع غػزة الػذي  -غزة 

 مميوف نسمة. 2.7يسكنو 
مميػوف دوالر. وقػاؿ إنػو  545مبمػ  وقدر طاىر النونو المتحدث باسـ حكومة حماس قيمة الخسائر المباشرة ب

 مميوف دوالر. 700نحو  اإلجماليةبحساب الخسائر غير المباشرة تبم  القيمة 
 مبنى سكني وعشرات المكاتب الحكومية دمرت. 100وقاؿ إف نحو 

وقدر عمػر شػعباف الخبيػر االقتصػادي البػارز فػي غػزة الخسػائر المباشػرة لتػدمير المبػاني والمجمعػات األمنيػة 
مميػوف دوالر خسػائر غيػر مباشػرة نجمػت عػف تعميػؽ  14مميوف دوالر إضػافة إلػى  150بنية التحتية بنحو وال

 في مصانع وشركات. اإلنتاج
 مف يسارع لتقديـ المساعدات. أوؿوتوقع شعباف أف تكوف قطر 

ة السػػيما ولػـ تصػدر الحكومػػة اإلسػرائيمية أرقامػا بشػػأف الخسػائر االقتصػادية خػػالؿ الصػراع الػذي عطػػؿ الحيػا
 ألفا مف جنود االحتياط. 40في جنوب إسرائيؿ وأدى إلى تعبئة نحو 

وذكرت صحيفة جمػوبز اإلسػرائيمية المتخصصػة فػي األخبػار الماليػة أف بعػض االقتصػادييف واتحػادات رجػاؿ 
 528أو مميػػاري شػػيقؿ ) اإلجمػػاليمػػف النػػاتج المحمػػي  ةالمائػػفػػي  0.1المفقػػود بنحػػو  اإلنتػػاجاألعمػػاؿ قػػدروا 
 مميوف دوالر(.
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وقالػػػت شػػػركة معمومػػػات الشػػػركات )بػػػي.دي.آي( إف األضػػػرار المباشػػػرة التػػػي نتجػػػت عػػػف إصػػػابة الصػػػواري  
 مميوف شيقؿ. 15الفمسطينية لمنازؿ وسيارات ومصانع بمغت نحو 

 وقالت وزارة الدفاع اإلسرائيمية إنيا تخطط لدفع تعويضات لمف أصيبوا بأضرار أو فقدوا أجورا في الجنوب.
 4/21/1021لقدس العربي، لندن، ا

 
  أيدينا ممدودة إلى مشروع البندقيةو  ..أولية أنهى ثالث مراحل ة: مشروع المقاومرالزها 14

قاؿ القيادي في حركة "حماس"، محمود الزىار، إف مشروع المقاومة في أرض فمسطيف : محمد عيد - غزة
يدخؿ مرحمة التمكيف والتحرير لفمسطيف أنيى ثالث مراحؿ أولية مف مشروعو اإلسالمي، "وبقي لو أف 

 ومقدساتيا".
وأضاؼ الزىار خالؿ احتفاؿ نظمتو الكتمة اإلسالمية، اليوـ االثنيف، لتكريـ شيداء المسيرة التعميمية، بقاعة 
رشاد الشوا بمدينة غزة: "إف أي مشروع مقاوـ ال بد أف يخضع وفؽ مراحؿ عدة، أوليا مرحمة التغيير مف 

إلسالـ، "وحماس جزء مف اإلسالـ، واإلسالـ مشروع مقاوـ"، ثـ مرحمة الدفع بعممية التغيير، الظالـ إلى ا
"وىو األمر الذي ما زلنا ندفعو"، ثـ مرحمتي التمكيف والتدويؿ، "وىي مرحمة جزئية يعيشيا شعبنا 

 الفمسطيني".
افعنا ألجؿ التغيير؛ فاالحتالؿ وتابع: "حولنا البيوت إلى مساجد، والشوارع إلى ساحات قتاؿ ومواجيات، وتد

 اندحر عف غزة، والفساد ذىب، والدمار ذىب، واليـو ىي مرحمة البناء واالنتصار".
ورأى أف المرحمة األخيرة لممشروع اإلسالمي "حماس" و"الجياد اإلسالمي" عمى أرض فمسطيف ىي "مرحمة 

 التمكيف التي سندخؿ بيا المسجد األقصى محرريف إف شاء اهلل".
قاؿ الزىار: "نتمنى مف أصحاب المشاريع المختمفة االلتحاؽ في برنامج المشروع اإلسالمي المقاـو و 

 )حماس والجياد(، وصواًل إلى معركة التحرير الكبرى".
وخاطب القيادي في حماس أصحاب المشاريع المختمفة قائاًل: "تعالوا إلى برنامج المقاومة، نضع أيدينا 

 .ببعضيا لنحمؿ البندقية"
وأضاؼ: "أقوؿ لػ "فتح" مف يريد أف يشارؾ في ركب المنتصريف؛ فنحف عمى استعداد الستيعابو، ومف يريد 

 أف يشارؾ بركب البندقية، فأيدينا ممدودة إلى مشروع البندقية".
ي وأشاد الزىار بدور الضفة الغربية ورجاؿ المقاومة فييا والذيف كاف ليـ الفضؿ بػ"العمميات االستشيادية الت

 غيرت موازيف القوى"، كما أشاد بدور المقاومة البطولي وصواريخيا المحمية.
، مستبشرًا باسمو اإلسالمي، ومداه العسكري بجممة انتصارات قادمة m75وعمؽ عمى الصاروخ المحمي 

 لممقاومة الفمسطينية.
جية األخيرة مع االحتالؿ، واعتبر الزىار عممية "حجارة السجيؿ" وىو االسـ الذي أطمقو "القساـ" عمى الموا
 بمثابة دليؿ واضح عمى تمسؾ "حماس" بطريؽ المقاومة بجانب العمؿ السياسي.

وشدد القيادي في "حماس" عمى وحدة الوطف وتاريخو وأرضو :"غزة لـ تسبؽ في االنتصارات، وغزة ليست 
ونصرة الدعوة اإلسالمية  فمسطيف أو تاريخيا"، داعيًا في الوقت ذاتو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوؼ،

 ومشروع المقاومة باإلعداد والتدريب والتجييز مف كافة النواحي واألشكاؿ.
ودعا جميع الشعوب العربية واإلسالمية، إلى ضرورة مواصمة دعميا وتأييدىا لممقاومة الفمسطينية في جميع 

 األوقات واألحواؿ.
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روع المقاومة "الذي صوره الغرب عمى أنو مشروعًا دمويًا"، وعد توافد الوفود األوروبية انتصارًا تاريخيًا لمش
مضيفًا: "كمما حققت المقاومة انتصارًا أو إنجازًا؛ تزداد ىذه الوفود لتتعرؼ عمى مشروع المقاومة في 

 فمسطيف".
 3/12/2012فمسطين أون الين، 

 
 نقساماال  صفحة إلى غزة خطوة مبشرة بقرب طيّ عناصر من الحركة السماح بعودة فتح:  15

وصؿ إلى قطاع ، أنو محمد جاسرنقاًل عف مراسميا  غزةمف  3/12/2012فمسطين أون الين،  ذكرت
غزة عبر معبر رفح البري، اليوـ االثنيف، عشرة عناصر مف كوادر حركة "فتح" كانوا غادروا غزة بعد أحداث 

 ، بعد قرار بالعفو عنيـ مف الحكومة الفمسطينية.2002يونيو 
دي في حركة "فتح" النائب د. فيصؿ أبو شيال أف السماح بعودة عنصر حركتو إلى قطاع غزة اعتبر القياو 

 خطوة مبشرة بقرب طي صحفة اإلنقساـ الفمسطيني، وموقؼ يستحؽ الترحيب بو.
وشدد أبو شيال في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف"، عمى ضرورة تطبيؽ بنود اتفاؽ المصالحة الوطنية عمى 

ن  ياء جميع مظاىر االنقساـ، وأبرزىا االعتقاؿ السياسي، السيما بعدأرض الواقع، وا 
 توحد أغمبية دوؿ العالـ عمى منح ضرورة من  الفسطينييف دولة فمسطينية. 

عودة »إف  "،الحياة"قاؿ لػ "فتح"في حركة  امصدر أف   ،غزةمف   4/12/2012الحياة، لندن، وأضافت 
القيادي في حماس األسير المحرر في صفقة تبادؿ األسر العاـ  كوادر فتح جاءت ثمرَة جيود كبيرة بذليا

مشتيى أمضى األياـ الثالثة األخيرة في القاىرة مف أجؿ »وأضاؼ المصدر أف «. الماضي روحي مشتيى
وأعرب عف أممو في عودة كؿ نشطاء الحركة الذيف أبعدوا قسريًا «. إنجاز ىذه الميمة التي تكممت بالنجاح

 عقاب االنقساـ.عف القطاع في أ
في قطاع غزة عاطؼ أبو سيؼ لػ « فتح»ووصؼ مسؤوؿ العالقات الوطنية في الييئة القيادية العميا لحركة 

 «.ميمة لتييئة األجواء إلنياء االنقساـ»، ىذه الخطوة بأنيا «الحياة»
ات خطوة أولى عمى طريؽ إنياء جميع الممف»وعبر أبو سيؼ عف أممو في أف تكوف عودة النشطاء 

وشدد عمى  «.وجود كوادر فتح خارج القطاع ىو أحد نتائج االنقساـ وليسوا سببًا فيو»واعتبر أف «. العالقة
إنياء االنقساـ وتبعاتو وآثاره وتحقيؽ المصالحة يتطمب إنياء ممؼ االعتقاؿ السياسي، وعودة كوادر »أف 

انت عودة الكوادر مقدمة إلنياء الممفات في حاؿ ك»ورأى أبو سيؼ أنو  «.فتح مف الخارج، والحريات العامة
 «.الثالثة، فإنيا ستكوف خطوة في االتجاه الصحيح

 
 
 
 

 جتماع لمفصائل في القاهرة لتطبيق المصالحةإعباس دعا إلى الرئيس : عباس زكي 16
محمود عباس قاـ  عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" عباس زكي أف رئيس السمطة الفمسطينية أكد: الخميؿ

الجتماع سُيعقد في العاصمة المصرية القاىرة  وجيو دعوة لكاّفة فصائؿ وقوى العمؿ الوطني الفمسطينيبت
 .خالؿ األياـ المقبمة
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الفمسطينية، وسيتـ  والقيادة زكي أف االجتماع سيكوف عمى مستوى األمناء العاميف لمفصائؿ الوطنية وأوضح
ضع استراتيجية داخمية جديدة بعد حصوؿ فمسطيف عمى وو  خاللو بحث سبؿ استئناؼ تنفيذ اتفاؽ المصالحة

 .المتحدة كدولة العضوية في منظمة األمـ
موعد لزيارة رئيس  (، تحديد12|3زكي في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" أدلى بيا اليوـ اإلثنيف ) ونفى

لترتيب األوضاع عمى  قائمة لكف الرئيس يسعى اآلف السمطة الفمسطينية لقطاع غزة، قائاًل "إف فكرة الزيارة
 خاللو بحث اتفاقيات المصالحة والوحدة ووضع إستراتيجية جديدة بعد حصوؿ أساس لقاء بالقاىرة يتـ

 .فمسطينية عمى عضوية دولة في االمـ المتحدة"، كما قاؿ
الؿ أياـ لتسوية ىذا الممؼ خ يتعّمؽ بممؼ االعتقاالت السياسية، أّكد القيادي في "فتح" أف مساٍع تُبذؿ وفيما

لمشعب وتتمّتع حركة "حماس" بالحرية في الضفة الغربية المحتمة  قميمة، لُيصار إلى توحيد القواعد الفمسطينية
إلى أف المجنة المختصة بالمعتقميف السياسييف ستقـو  وأشار .بالنسبة لػ "فتح" في قطاع غزة وكذلؾ الحاؿ

الخروج مف  ف في سجوف السمطة الفمسطينية "وال بد مفبدراسة الممؼ األمني لممعتقمي خالؿ األياـ القادمة
 .ىذا المأزؽ"، وفؽ تعبيره

 3/12/2012قدس برس، 
 

 الشرق األوسط: مشعل سيزور غزة في الذكرى الخامسة والعشرين النطالقة حماس 17
غزة: توقع مصدر في حركة حماس، أف يقوـ خالد مشعؿ، رئيس المكتب السياسي لمحركة، بزيارة إلى قطاع 
غزة في الذكري الخامسة والعشريف النطالؽ حماس، لممشاركة في الميرجاف الذي تقيمو بيذه المناسبة يـو 
السبت المقبؿ. ولـ يستبعد المصدر، أف يمقي مشعؿ خطاب حماس الرئيسي في الميرجاف. وتوقع المصدر 

لوطنية. وىذه ىي المرة أيضا، أف يتناوؿ الخطاب، بصورة خاصة، السيناريو الذي تراه حماس لممصالحة ا
األولى التي يزور فييا مشعؿ غزة. وأشار المصدر إلى أف مشعؿ سيشدد في كممتو أيضا، عمى عمؽ 
تمسؾ الشعب الفمسطيني بحؽ العودة لالجئيف. ويتوقع عمى نطاؽ واسع في غزة، أف يحضر حفؿ انطالؽ 

س مف المقيميف في الخارج، إلى أعضاء آخروف في المكتب السياسي لحما -إلى جانب مشعؿ  -الحركة 
سالمية.  جانب مسؤوليف عرب، وقيادات حزبية عربية وا 

 4/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 ستمرار خرقها لتفاهمات التهدئةامن  "إسرائيل"حركة الجهاد تحذر  18
ئة ، مف مغبة مواصمة إسرائيؿ خرؽ تفاىمات التيد«الجياد اإلسالمي»غزة: حذر قيادي بارز في حركة 

، اإلسرائيمية عمى قطاع غزة. «عمود السحاب»التي تـ التوصؿ إلييا برعاية مصرية في أعقاب حممة 
واعتبر أحمد المدلؿ، القيادي في الحركة، أف السموؾ اإلسرائيمي يمثؿ مسا بمصر ودورىا، عمى اعتبار أنيا 

اديف واستيداؼ المزارعيف. الطرؼ الذي رعى اتفاؽ التيدئة، مشددا عمى مواصمة إسرائيؿ التعرض لمصي
وأكد المدلؿ عمى أف المقاومة الفمسطينية لف تحتمؿ مواصمة إسرائيؿ خروقات التيدئة، وستجد نفسيا في حؿ 

 منيا في حاؿ تواصمت وتنصمت تؿ أبيب مف التزاماتيا في اتفاؽ التيدئة. 
مقاومة ومحاولة جرىا لمتصعيد، وعزا المدلؿ حرص إسرائيؿ عمى خرؽ اتفاؽ التيدئة برغبتيا في استفزاز ال

محذرا مف أف المقاومة الفمسطينية ستكوف جاىزة لمرد عمى الخروقات اإلسرائيمية، مستدركا أف الرد 
 الفمسطيني سيكوف بالتنسيؽ بيف كؿ الفصائؿ وبما يخدـ المصمحة الوطنية الفمسطينية. 
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 4/11/2012الشرق األوسط، لندن، 
 

 كي "باهت"يوالموقف األمر  ..ضد االستيطان شعث: نرحب بالموقف األوروبي 19
عبر د.نبيؿ شعث، عضو المجنة المركزية لحركة فتح، لػ"األياـ" عف ترحيبو بتحرؾ  عبد الرؤوؼ ارناؤوط:

عدد مف الدوؿ األوروبية بينيا فرنسا وبريطانيا والسويد ضد االستيطاف في األراضي الفمسطينية، ولكنو حذر 
بجرائـ الحرب التي تمارسيا عمى أراضي الدولة الفمسطينية سيجبرنا عمى الذىاب مف أف "استمرار إسرائيؿ 

 إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وانتقد د.شعث بشدة "المواقؼ األميركية الباىتة ضد الجرائـ اإلسرائيمية". وقاؿ "إذا ما أرادت اإلدارة األميركية 

ويجب عمينا أف ال ننسى أف الرئيس األميركي جورج بوش  وقؼ ىذه الجرائـ اإلسرائيمية فانو سيمكنيا ذلؾ،
مف دفع إسرائيؿ لمذىاب إلى عممية  1991األب استخدـ ضمانات القروض األميركية إلسرائيؿ في العاـ 

السالـ ولكف لألسؼ فإننا ال نجد نفس الفاعمية األميركية ضد االستيطاف، خاصة واف إسرائيؿ تعيدت 
 ( شرؽ القدس".E1روع االستيطاني )ألميركا بعدـ تنفيذ المش

وشدد د.شعث عمى أف قرار الحكومة اإلسرائيمية إقامة اآلالؼ الوحدات االستيطانية وحجز المستحقات 
المالية الفمسطينية ىو "سرقة وجريمة حرب" وقاؿ "ما تتخذه الحكومة اإلسرائيمية مف قرارات متتالية ىو 

تمرار إسرائيؿ بيذه الجرائـ والسرقة ألف استمرارىا سيجبرنا عمى استمرار لجريمة قائمة، ولكف ال يمكف اس
 الذىاب إلى المحكمة الجنائية الدولية".

 4/12/2012األيام، رام اهلل، 
 

 أدى لنجاح التقرب من المصالحة بين فتح وحماس "عامود السحاب" فشل عممية :"يديعوت" 10

لعبريػػة مسػػاء اليػػـو تقريػػرا تتسػػائؿ فيػػو مػػا ىػػو نشػػرت صػػحيفة "يػػديعوت أحرنػػوت" ا: سػػما  -القػػدس المحتمػػة 
السػبب الػػذي عمػػؿ عمػػى تقريػػب المصػػالحة بػػيف حركتػػي فػػتح وحمػػاس بػػاالخص بعػػد عمميػػة "عػػامود السػػحاب" 

 االخيرة الذي وصفيا الشارع االسرائيمي بالفاشمة.
الحة وذكػػػرت الصػػػحيفة اف الجػػػيش االسػػػرائيمي قبػػػؿ اف يشػػػف عدوانػػػو عمػػػى غػػػزة كػػػاف ىنػػػاؾ جمػػػود فػػػي المصػػػ

الفمسطينية حيث كانت حركتي حماس و فتح غير متفقيف عمى انجاز المصالحة لعدة أمور وبّينت الصػحيفة 
اف االختالفػػات بػػيف الحػػركتيف النجػػاز المصػػالحة كانػػت تقػػع عمػػى اختيػػار وزراء جػػدد فػػي الحكومػػة الجديػػدة 

 والذيف كانوا مستقميف و ال يمثموف الي فصيؿ.
ميػة "عػامود السػحاب" االخيػرة والتػي كانػت فاشػمة بالنسػبة لمشػارع االسػرائيمي و وأشارت الصحيفة اف فشػؿ عم

طالػب االسػػرائيمييف الحكومػػة برئاسػػة نتنيػاىو ووزراءىػػا التنحػػي عػػف الحيػػاة السياسػية بسػػبب الفشػػؿ الػػذريع فػػي 
 العدواف عمى غزة و عدـ تحقيؽ العممية اىدافيا.
السػمطة الفمسػطينية وىػس الطريقػة الديبموماسػية وتوجػو القيػادة ويرجع السبب الثاني حوؿ النيج الذي اختارتػو 

لالمػػـ المتحػػدة واالعتػػراؼ بيػػا كدولػػة عضػػو مراقػػب حيػػث يعتبػػر ىػػذا انجػػاز تػػاريخي فػػي الشػػارع الفمسػػطيني، 
وأوضػػحت الصػػحيفة اف انجػػاز حمػػاس العسػػكري فػػي العػػدواف االخيػػر و انجػػاز القيػػادة الديبموماسػػي بالتوجػػو 

ط بيف الضػفة و غػزة واصػبحت المصػالحة عمػى مشػارؼ االنجػاز والتوقيػع حسػب مػا ذكػرت لالمـ المتحدة رب
 الصحيفة.
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وذكرت صحيفة "يديعوت" في تقريرىا اف رئيس المكتب السياسي لحركة حمػاس خالػد مشػعؿ قػاؿ فػي مػؤتمر 
حة واف صػػحفي بعػػد انتيػػاء العػػدواف عمػػى غػػزة وتوقيػػع التيدئػػة اننػػا اليػػوـ جػػاىزوف لممضػػي قػػدما فػػي المصػػال

انجازىا في ىذا الوقت و بعد االنتصار اصبح اقرب مما كاف في الماضي، وخاطب مشعؿ الراعي المصري 
لتحضير عدة اجتماعات بيف الفصائؿ في القاىرة لتحقيؽ المصالحة حيث كػانف مصػر ىػي الراعػي الرئيسػي 

 التياء العدواف عمى غزة.
 3/22/101، وكالة سما اإلخبارية

 

 بالسجن لدى السمطة من حماس والجهاد بحاجة لمرسوم رئاسي إلخالئهم المحكومون: القدس العربي"" 21
اكدت مصادر امنية فمسطينية لػمالقدس العربيم االثنيف بأف المحكوميف بالسجف لدى  :وليد عوض -راـ اهلل

انونية السمطة مف نشطاء حركتي حماس والجياد االسالمي بتيمة التجارة بالسالح واقتنائو بصورة غير ق
وتبييض االمواؿ بحاجة لمرسـو رئاسي مف قبؿ الرئيس الفمسطيني محمود عباس الطالؽ سراحيـ في اطار 

 تنفيذ اتفاؽ المصالحة التي تسعى كؿ االطراؼ الفمسطينية لتنفيذه.
واشارت المصادر التي طمبت عدـ الكشؼ عف اسميا بحجة انيا غير مخولة باالدالء بتصريحات صحافية 

يمكف اطالؽ سراح ىؤالء المحكوميف بفترات سجف مختمفة قبؿ انتياء فترة محكوميتيـ اال بمرسـو  بانو ال
رئاسي، وذلؾ احتراما لمقضاء الذي اصدر تمؾ االحكاـ بحقيـ بتيـ التجارة بالسالح وتبييض االمواؿ بصورة 

 مخالفة لمقانوف الفمسطيني.
 4/12/2012القدس العربي، لندن، 

 
 استخدمت ألول مرة تقنية لـ"تضميل" القبة الحديدية رس": المقاومة في غزةمصادر لـ"قدس ب 22

غزة : كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى في المقاومة الفمسطينية بقطاع غزة النقاب ألوؿ مرة  -لندف
عف استخداـ المقاومة صواري  تحمؿ تقنية جديدة، وصفتيا بأنيا "ُطعـ" لتفادي منظومة الصواري  

التي تبذليا المقاومة لجعؿ تمؾ المنظومة  ئيمية الُمسماه "القبة الحديدية"، وذلؾ في إطار الجيود التقنيةاإلسرا
 عديمة الجدوى مف الناحية العممية، حسب تعبيره.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشؼ عف ىويتيا في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"، إف المقاومة 
مى قطاع غزة، تقنية جديدة لـ تستخدميا مف قبؿ لػ "تضميؿ" القبة استخدمت خالؿ الحرب األخيرة ع

 الحديدية.
وأوضحت أف التقنية تيدؼ بشكؿ عاـ إلى شؿ قدرة "القبة الحديدية" عمى إصابة الصواري  الحقيقية، وذلؾ 

ومة مف خالؿ تقنية معينة تجعؿ صواري  القبة الحديدية تنجذب إلى "صواري  الُطعـ" التي تطمقيا المقا
وتستثني الصواري  الحقيقية التي تحمؿ الرؤوس المتفجرة، والتي تتمكف مف اختراؽ تمؾ المنظومة والسقوط 

 عمى األىداؼ المحددة ليا.
ورفضت المصادر العسكرية في المقاومة الكشؼ عف تفاصيؿ ىذه التقنية الجديدة، التي قالت إف العمؿ 

انت ممموسة لممتتبع لما ُتسقطو منظومة "القبة الحديدية"، جار لتطويرىا، مشيرة إلى أف تمؾ التقنية ك
في حيف تسقط باقي رشقة  فصواري  المنظومة اإلسرائيمية تصيب صاروًخا أو اثنيف مف صواري  المقاومة

 في االتجاه ذاتو وفي وقت متزامف تقريًبا. الصواري  عمى أىدافيا، والتي تكوف قد ُأطمقت
 3/12/2012قدس برس، 
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 إعتقاالت أجهزة أمن السمطة في الضفة ضّد كوادر الحركة مستمرةحماس:  23

راـ اهلل: أكَّد تقرير صادر عف المكتب اإلعالمي لحركة "حماس"، أف أجيزة أمف السمطة في الضفة الغربية 
واصمت حممة اعتقاالتيا ضد أنصار وكوادر حركة "حماس"، وأنيا اعتقمت خالؿ شير تشريف الثاني/نوفمبر 

موطنًا فمسطينيًا أغمبيـ مف األسرى المحّرريف والطمبة الجامعييف والناشطيف السياسييف  44الماضي 
 والصحفييف.

 3/12/2012قدس برس، 
 

 مرة وقتل فمسطينيْين وجرح واعتقل العشرات 48تقرير حقوقي: االحتالل خرق التهدئة  24
ترقت التيدئة المبرمة بينيا وبيف غزة: أفادت مؤسسة حقوقية فمسطينية أف قوات االحتالؿ االسرائيمي اخ

 برعاية مصرية منذ حوالي أسبوعيف، ثمانية وأربعيف مرة. فصائؿ المقاومة الفمسطينية في غزة،
وأكد مركز "الميزاف" لحقوؽ االنساف أف قوات االحتالؿ تواصؿ تصعيد انتياكاتيا الموجية ضد الصياديف 

 لحدود.والمزارعيف في البحر وفي المناطؽ القريبة مف ا
 4/12/2012قدس برس، 

 
  تسّرع البناء في مناطق مختمفة في القدس المحتمة وحولها "إسرائيل: "هآرتس 15

، الثالثػاء، أنػو عمػى الػرغـ مػف سػيؿ االحتجاجػات الدبموماسػية  كشؼ موقع ىػآرتس عمػى الشػبكة صػباح اليػـو
إلسػػرائيمية تقػػـو بتسػػريع عمميػػات والدوليػػة التػػي تعرضػػت ليػػا إسػػرائيؿ منػػذ مطمػػع األسػػبوع، إال أف الحكومػػة ا

 الواصمة بيف مستوطنة معاليو أدوميـ والقدس .  E1البناء في المستوطنات، ليس فقط في المنطقة 
وقاؿ الموقع إف إسرائيؿ باإلضافة إلى إعالنيا عف تسريع البناء فػي المنطقػة المػذكورة، فقػد اتخػذت الحكومػة 

العقوبػػات" المفروضػػة عمػػى الفمسػػطينييف. فمػػف المقػػرر أف خطػػوات إضػػافية يمكػػف تفسػػيرىا كجػػزء "مػػف سػػمة 
تناقش لجنة التنظيـ والبناء الموائية لمقدس، بعػد أسػبوعيف مسػألة المصػادقة عمػى خطػط لبنػاء مئػات الوحػدات 

 السكنية في "جفعات ىمطوس" جنوبي القدس، وراء الخط األخضر. 
بػة البنػاء التابعػة لمداخميػة اإلسػرائيمية، تنشػط مػؤخرا وبموازاة ذلؾ، وبعد توقؼ لفترة طويمػة، بػدأت وحػدات مراق

زالة.  في أحياء القدس الشرقية المحتمة لمراقبة أعماؿ البناء الفمسطينية وتوزيع أوامر ىدـ وا 
إلػػى ذلػػؾ، فقػػد أشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف المجنػػة الموائيػػة بػػدأت تحريػػؾ ممػػؼ إقامػػة حػػي اسػػتيطاني جديػػد قػػرب 

تحػت اسػـ رمػات شػمومو. وقالػت إنػو عمػى الػرغـ مػف أف البنػاء والتخطػيط  شعفاط مخصص لسكف الحريػديـ،
وأثار أزمة في العالقػات مػع الواليػات المتحػدة، تػـ عمػى أثرىػا تجميػد األعمػاؿ فػي  1020ليذا الحي بدأ عاـ 

مخططاتػػػو إال أف ممثمػػػي المجنػػػة الموائيػػػة لمتخطػػػيط والبنػػػاء، أبمغػػػوا المحػػػامي سػػػامي ارشػػػيد الػػػذي يترافػػػع عػػػف 
لسكاف الفمسطينييف ضد إقامة ىذا الحي االستيطاني، بأف المجنة ستستمع لالعتراضات بعػد أسػبوعيف، وىػو ا

، الحد األدنى مف المدة الزمنية التي يحددىا القانوف لسماع االعتراضات في السابع عشر مف الشير الجػاري
سمبر عقد جمسػة خاصػة لبػت فػي كما تعتـز المجنة الخاصة الستكماؿ خطط البناء غداة السابع عشر مف دي

اعتراضات الفمسطينييف عمى بناء عشرات الوحدات السكنية في الحي االستيطاني، جفعات ىمطػوس القريػب 
مف الحي االستيطاني ىار حوماه جنوبي القػدس المحتمػة، وىػي جػزء مػف الػبالغ الحكػومي اإلسػرائيمي بإقامػة 

 لسمطة الفمسطينية لألمـ المتحدة.وحدة سكنية في المستوطنات، عمى أثر توجو ا 0000
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"تبشػر ببنػاء مدينػة معاليػو أدومػيـ"  E1وكشفت الصحيفة أنو تـ في األياـ األخيرة، نصب الفتة فػي المنطقػة 
 أضيفت إلييا مجموعة خرائط توضح خطط البناء المقترحة في المكاف، أعدىا المحامي داني زايدماف.

"إف مشػػاريع  E1"، ييوديػػت أوفنيػػايمر التػػي زارت المنطقػػة ونقمػػت الصػػحيفة عػػف مػػديرة جمعيػػة "عيػػر عمػػيـ
البنػػػاء ىػػػذه ىػػػي التػػػي سػػػتكمؿ بنػػػاء القػػػدس الكبػػػرى، لتصػػػبح القػػػدس حاضػػػرة )متروبػػػوليف( كبيػػػرة تخضػػػع ليػػػا 
المنطقػة الممتػدة مػف جفعػات زئيػؼ ولغايػة البحػر الميػت، ومػف مػداخؿ الخميػؿ وحتػى مشػارؼ راـ اهلل. وبيػػذه 

لى األبد".الطريقة تدفف حؿ الدول  تيف نيائيا وا 
 4/21/1021، 48عرب
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ردًا عمػػى اسػػتدعاء سػػفراء اسػػرائيؿ فػػي كػؿ مػػف بػػاريس ولنػػدف واسػػتوكيولـ لإلحتجػػاج عمػػى ": الحيػاة" –راـ اهلل 
ة والقدس المحتمة، قاؿ مسػؤوؿ فػي مكتػب مشروع االستيطاف الجديد وبناء ثالثة االؼ وحدة سكنية في الضف

وأضػاؼ «. اسػرائيؿ لػف تتراجػع عػف خطػة لمتوسػع االسػتيطاني»رئيس الوزراء االسرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو إف 
ستواصؿ إسرائيؿ الدفاع عف مصالحيا الحيوية حتى في وجو الضغوط الدولية ولف يطرأ تغيير عمى القػرار »

 «.الذي اتخذ
 4/21/1021، الحياة، لندن
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رئيس حكومة االحتالؿ “اإلسرائيمي، تسيبي ليفني، إف ” الحركة“قالت زعيمة حزب  :القدس المحتمة )االتحاد(
بعد ىجوـ بريطانيا وفرنسا عمييا بسبب قراره بناء مستوطنات جديدة ” بنياميف نتنياىو يعّرض إسرائيؿ لمخطر

إف إعػػػالف بنػػػاء “المحتمػػػة. وقالػػػت ليفنػػي فػػػي تصػػػريح لمقنػػاة اإلسػػػرائيمية السػػػابعة، أمػػس،  فػػي الضػػػفة والقػػدس
ووصػػفت ”. المسػػتوطنات سػػيؤثر عمػػى عالقاتيػػا الدوليػػة، وسػػيزيد عزلتيػػا، ويضػػعيا تحػػت ضػػغط دولػػي كبيػػر

تػو ليفني تصرفات نتنياىو خالؿ الشير الماضي وسموكو األمنػي والسياسػي بأنيػا خطػر عمػى إسػرائيؿ، وطالب
 بالتوقؼ عف ىذه التصرفات.

4/21/1021، االتحاد، أبو ظبي  
 

 عوزي أراد: ال يمكن تحقيق قوة ردع أو إيجاد حل إلطالق الصواريخ 18
زىيػػر أنػػدراوس: قػػاؿ الػػرئيس السػػابؽ لمجمػػس األمػػف القػػومي اإلسػػرائيمي ومستشػػار رئػػيس الػػوزراء  -الناصػػرة 

أنو يمكف تحقيؽ قوة ردع أماـ العمميات ضػد إسػرائيؿ، أو  لألمف القومي البروفيسور عوزي أراد إف مف يعتقد
 إيجاد حؿ إلطالؽ الصوراي ، فيو ال يعمـ عما يتحدث عنو، عمى حد تعبيره.

وأضاؼ أراد خالؿ محاضرة لػو فػي مركػز الدراسػات واألمػف القػومي فػي جامعػة حيفػا إنػو يمكػف الحػديث عػف 
لة المواجيات التقميدية ال يمكف الحديث عػف قػوة ردع، ومػف قوة ردع فعالة فقط مع الدوؿ النووية، أما في حا

يعتقػػد أنػػو باإلمكػػاف تحقيػػؽ قػػوة ردع أمػػاـ العمميػػات ضػػد إسػػرائيؿ، أو إيجػػاد حػػؿ إلطػػالؽ الصػػوراي ، فيػػو ال 
 يعمـ عما يتحدث عنو، عمى حد قولو.

رنػػت أمػػس إف قيػػاـ إسػػرائيؿ وتػػابع البروفيسػػور اإلسػػرائيمي قػػائاًل، كمػػا أفػػاد موقػػع صػػحيفة ممعػػاريؼم عمػػى اإلنت
بنشر الجنود االحتياط بالقرب مف حدود غزة أثنػاء العمميػة العسػكرية األخيػرة، المسػماة )عػامود السػحاب(، لػـ 
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تكػػف سػػوى خطػػوة تيديديػػو تضػػر بمصػػداقية إسػػرائيؿ، وال تمػػس سػػوى بقػػدراتيا عمػػى الػػردع، عمػػى حػػد قولػػو.. 
اع غزة قاؿ أراد إنو مف الصعب تحديد الطرؼ الرابح مف وحوؿ الطرؼ الرابح مف العممية العسكرية عمى قط

الطرؼ الخاسر، ولكف عمى كؿ حاؿ لـ تكف ىناؾ خسارة أو انتصار مطمقاف ألي مف الجانبيف، إسػرائيؿ أْو 
حماس، وال يمكف معرفة الرابح أو الخاسر إال مػف خػالؿ مػا يحممػو المسػتقبؿ، عػالوة عمػى ذلػؾ، قػاؿ أراد إف 

تمكنت مف تحقيػؽ أىػداؼ العمميػة العسػكرية ألنيػا حػددت مسػبًقا أىػداًفا متواضػعة، وىػو األمػر الدولة العبرية 
وأوائػػؿ  1008، وفػػي العػػدواف عمػػى غػػزة أواخػػر العػػاـ 1006الػػذي لػػـ يكػػف فػػي العػػدواف عمػػى لبنػػاف فػػي العػػاـ 

 .1009العاـ 
4/21/1021، القدس العربي، لندن  

 
 الصاروخية قيد التطويرلدفاعية ألنظمة ااإلسرائيمية: ا المصادر األمنية 19

زىير أندراوس: ذكرت المصادر األمنية في تؿ أبيب أف منظومة العصا السحرية ىػي قيػد التطػوير  الناصرة ػ
برعاية شركتي )رافائيؿ( اإلسرائيمية )سمطة تطوير األسمحة( لألنظمة الدفاعية المتقدمػة و)ريثيػوف( األمريكيػة 

افت المصػادر عينيػا أف المنظومػة يمكنيػا اعتػراض الصػواري  اإليرانيػة المتخصصة في أنظمػة الػدفاع. وأضػ
( التػػي ينشػػرىا حػػزب اهلل فػػي لبنػػاف بكثافػػة، فضػػاًل عػػف 220( و)زلػػزاؿ( و)فجػػر( و)فػػاتح 600مػػف طػػراز )إـ 

كيمػومتر. يػذكر أنػو مػف المقػرر أف تصػبح تمػؾ  000و 70أنواع أخرى مف الصواري  التي يتراوح مداىا بػيف 
 .1024جاىزة لمعمؿ في عاـ  المنظومة

وذكػػرت المصػػادر عينيػػا أف المنظومػػة الجديػػدة، التػػي تعػػرؼ أيضػػا باسػػـ )مقػػالع داود(، تسػػتخدـ تكنولوجيػػا 
فػػي المئػػة حيػػػث  90مماثمػػة لمنظومػػة )القبػػة الحديديػػة( التػػي تقػػوؿ إسػػرائيؿ إنيػػا حققػػت معػػدؿ نجػػاح بنسػػبة 

ة خػػػالؿ ثمانيػػػة أيػػػاـ مػػػف القتػػػاؿ الػػػذي انتيػػػى صػػػاروخا مػػػف الصػػػواري  التػػػي أطمقػػػت مػػػف غػػػز  412اعترضػػػت 
سرائيؿ بوساطة أمريكية، مف ناحيتو قاؿ وزير األمف اإلسرائيمي إف اكتماؿ  بالتوصؿ إلى تيدئة بيف حماس وا 
البرنػػامج سػػيكوف جػػزءا ميمػػا لمنظومػػة الػػدفاع اإلسػػرائيمية المضػػادة لمصػػواري  ذات الطبقػػات المتعػػددة. ُيشػػار 

األمنية في تؿ أبيب، فإف القبة الحديدية ىي الطبقػة الػدنيا مػف المنظومػة وصػممت إلى أنو بحسب المصادر 
وكانػػت تيػػدؼ فػػي بػػادئ األمػػر  لمتصػػدي لصػػواري  الجماعػػات المسػػمحة فػػي غػػزة ومقػػاتمي حػػزب اهلل المبنػػاني.

كيمػػومترًا لكػػف المصػػمميف يقولػػوف إنػػو تػػـ تطويرىػػا لمتعامػػؿ مػػع  70لمتعامػػؿ مػػع صػػواري  يصػػؿ مػػداىا إلػػى 
 كيمومترًا.  150صواري  مداىا نحو 

مف ناحيتو قاؿ الخبير اإلسرائيمي في المجاؿ العسكري، عمير راببروت، ىؿ منظومة الدفاع متعددة الطبقات 
ىػػي الحػػؿ المطمػػؽ لمشػػاكؿ إسػػرائيؿ األمنيػػة  وتػػابع: كمػػا يظيػػر الواقػػع اإلشػػكالي فػػي منطقػػة قطػػاع غػػزة بعػػد 

لجيػػػػد ال يمكنػػػػو أف يػػػػأتي عمػػػػى حسػػػػاب القػػػػدرات اليجوميػػػػة لمجػػػػيش حممػػػػة )عػػػػامود السػػػػحاب(، فػػػػإف الػػػػدفاع ا
اإلسػػرائيمي، وخمػػص إلػػى القػػوؿ إف التحػػديات التػػي سػػيقؼ أماميػػا الجػػيش اإلسػػرائيمي قػػد تكػػوف أكثػػر تعقيػػًدا 

 بأضعاؼ مف التحدي الذي شكمتو حماس في غزة، عمى حد تعبيره.
4/21/1021، القدس العربي، لندن  
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، تبحػث محكمػة العػدؿ العميػا فػي «تحػالؼ النسػاء لمسػالـ فػي إسػرائيؿ»بناء عمى طمب مف منظمة  تؿ أبيب:
الذي صدر عف الكنيست )البرلماف اإلسرائيمي(، في « قانوف المقاطعة»القدس، غدا األربعاء، االلتماس ضد 
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ة، ويعاقػػػػب كػػػػؿ منظمػػػػة إسػػػػرائيمية تؤيػػػػد مقاطعػػػػة البضػػػػائع المنتجػػػػة فػػػػي يوليػػػػو )تمػػػػوز( مػػػػف السػػػػنة الماضػػػػي
المسػػتوطنات القائمػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة. وتطالػػب ىػػذه المنظمػػة المحكمػػة اإلسػػرائيمية العميػػا بإلغػػاء 

ياسػػية قانونػا جػائرا ومناىضػػا لمقػيـ الديمقراطيػػة، ويمثػؿ انتياكػا بالغػػا لمحريػات الس»القػانوف المػذكور، باعتبػػاره 
والمدنيػػػػة، باإلضػػػػافة إلػػػػى كونػػػػو محاولػػػػة سياسػػػػية جميػػػػة لقمػػػػع أي احتجػػػػاج مػػػػدني، أو نقػػػػد مشػػػػروع ومقبػػػػوؿ 

، وفقػػا لمػػا جػػاء فػػي نػػص الػػدعوى. وقػػد قػػدـ االلتمػػاس بتعػػاوف مػػع مركػػز «لمسياسػػات التػػي تعتمػػدىا إسػػرائيؿ
ىموكيد: مركػز الػدفاع »و «المجنة العامة لمناىضة التعذيب»و« جمعية حقوؽ المواطف»القانوني و« عدالة»

 ، ومنظمات أخرى متخصصة في الدفاع عف حقوؽ اإلنساف في إسرائيؿ.«يش ديف»، و«عف الفرد
4/21/1021، الشرق األوسط، لندن  
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يمية ثالثػػػة مسػػػتوطنيف ييػػػود اليػػػـو االثنػػػيف، تشػػػتبو فػػػي اعتقمػػػت الشػػػرطة اإلسػػػرائ: رويتػػػرز –القػػػدس المحتمػػػة 
وُضػبط الرجػاؿ الثالثػة وبحػوزتيـ وقػودا  تنفيذىـ ىجمات ضد ممتمكات فمسطينية في الضفة الغربية المحتمػة.

وقضػػبانا حديديػػة بعػػد فتػػرة وجيػػزة مػػف إضػػراـ النػػار فػػي سػػيارة فػػي قريػػة فمسػػطينية قػػرب مدينػػة الخميػػؿ بالضػػفة 
حػدث باسػـ الشػرطة إنيػـ كػانوا فيمػا يبػدو عمػى وشػؾ تنفيػذ ىجػـو ثػاف فػي قريػة أخػرى قريبػة الغربية. وقاؿ مت

 عندما ألقي القبض عمييـ.
وظيػػرت سػػيارة محترقػػة فػػي قريػػة الظاىريػػة بػػالقرب مػػف جػػدار كتػػب عميػػو بالعبريػػة عبػػارة "بطاقػػة الػػثمف" وىػػي 

طػػوات يتخػػذىا الفمسػػطينيوف أو الحكومػػة شػػعار يسػػتخدمو المتطرفػػوف الييػػود لمداللػػة عمػػى االنتقػػاـ ردا عمػػى خ
 اإلسرائيمية يعتبرونيا ضد مصمحتيـ.

4/21/1021، الحياة، لندن  
 

 جنود االحتالل يحتجون عمى إزالة منطقة الحزام األمني مع غزة 31
بعد أف قررت الحكومة اإلسرائيمية إلغاء منطقة الحزاـ األمني الػذي يصػؿ عرضػو لكيمػو متػر  :عكا أوف اليف

عمػػى طػػوؿ حػػدود قطػػاع غػػزة، شػػيد فػػي أوسػػاط جنػػود جػػيش االحػػتالؿ احتجاجػػات واسػػعة عمػػى ذلػػؾ تقريبػػًا 
ونقؿ الموقع اإلخباري اإلسرائيمي "ورلد تربيوف" عف مصادر عسكرية إسرائيمية قوليا "إف إلغػاء الحػزاـ  القرار.

سرائيمية مػع المقاومػة األمني يشير إلى أنو يأتي في إطار خطوة مف الخطوات التي اتفقت عمييا الحكومة اإل
 الفمسطينية وىي جزء مف اتفاؽ وقؼ إطالؽ النار التي قامت مصر بالوساطة بيف الطرفيف.

وأشػػارت تمػػؾ المصػػادر إلػػى أف قػػرار الحكومػػة يشػػمؿ أيضػػًا قيػػودًا كػػاف قػػد فرضػػيا عمػػى قواعػػد االشػػتباؾ مػػع 
اب"، فضػػاًل عػػف الزيػػادة الكبيػػرة فػػي الفمسػػطينييف عمػػى الحػػدود فػػي ألعقػػاب االنتيػػاء مػػف عمميػػة "عػػامود السػػح

 الواردات ذات االستخداـ المزدوج إلى قطاع غزة.
مػف جانبػو تسػاءؿ المحمػؿ اإلسػرائيمي والمخػتص فػي الشػئوف العربيػة "تسػيبي فوجػؿ" عػف كيفيػة التعامػؿ عمػى 

لشػػاحنة األقػػؿ مػػع تيريػػب السػػالح إلػػى قطػػاع غػػزة عػػف طريػػؽ شػػاحنة محممػػة صػػواري ، قػػائاًل "إمػػا أف نيػػاجـ ا
ونمنع مرورىا لمقطاع وىذا خرؽ لمتيدئة أو أف نقـو بإعداد خطة طػوارئ جديػدة لمعمميػة المقبمػة وال نفعػؿ ليػا 

ووفقًا لما تدعيو تمؾ المصادر فإف القواعد الجديدة عمػى الحػدود قػدمت آالؼ األنصػار لحركػة حمػاس  شيئًا".
ود غػزة، فػي حػيف عمػؽ ضػابط رفيػع المسػتوى فػي والمقاومة الفمسطينية نحو مواجية جنود االحتالؿ عمى حد

 المنطقة الجنوبية عمى تمؾ الخطوة بقولو "إننا سنجد صعوبة بالغة في الدفاع عف ىذه المنطقة".
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وأضافت المصادر بأف نشطاء مف حركة حماس قد استغموا إزالة منطقة الحزاـ األمني باختراؽ مواقع الجيش 
نظامييف تابعيف لحركػة حمػاس قػد دمػروا ممتمكػات عسػكرية إسػرائيمية فيمػا اإلسرائيمي، مشيرة إلى أف مقاتميف 

وتابعػت المصػادر أف الضػباط والجنػود قػد  يراقب الجنود اإلسرائيمييف الموقػؼ دوف حػراؾ، عمػى حػد تعبيػرىـ.
 احتجػػوا عمػػى التعميمػػات الجديػػدة التػػي أصػػدرتيا القيػػادة السياسػػية فػػي "إسػػرائيؿ" والتػػي وصػػمتيـ مػػف قبػػؿ وزيػػر
الجػػيش "أييػػود بػػاراؾ" ورئػػيس ىيئػػة األركػػاف "بينػػي غػػانتس"، مؤكػػديف عمػػى أنػػو جػػزء مػػف اتفػػاؽ وقػػؼ إطػػالؽ 

 النار مع المقاومة الفمسطينية.
3/21/1021، عكا اون الين  

 
 الجوالنفي تسعى لمحصول عمى ضمانات باستمرار الهدوء  "إسرائيل: ""السياسة" 33

"السياسػة"ف أمػسف أف ػ تالؼ "العراقيػة" برئاسػة ايػاد عػالوي لػكشؼ مصدر مطمػع فػي ائػ باسؿ محمد: -بغداد 
الحكومػػة االسػػرائيمية طمبػػت مػػف دوؿ غربيػػةف فػػي مقػػدميا الواليػػات المتحػػدة وبريطانيػػا وفرنسػػاف الحصػػوؿ عمػػى 
ضػػمانات مػػف االئػػتالؼ السػػوري المعػػارض تتعمػػؽ بضػػماف اليػػدوء فػػي مرتفعػػات الجػػوالف المحتمػػة بعػػد سػػقوط 

 اتخاذ اي خطوات جدية وكبيرة لمساندة الثوار السورييف بالسالح واألمواؿ.نظاـ األسدف قبؿ 
وقاؿ المصدر اف دوائػر إسػرائيمية تحركػت فػي االسػبوعيف الماضػييف باتجػاه تركيػا ودوؿ عربيػة وطمبػت مػنيـ 
المساعدة في إقناع الجيش السوري الحر بمعب دور فعاؿ لضماف ىدوء جبيػة الجػوالفف فػي مقابػؿ أف تػدرس 

 ؿ أبيب امكانية القياـ بعممية إعادة انتشار في الجوالف وتنفيذ انسحاب جزئي منيا مف دوف اتفاؽ سالـ.ت
وبحسب المصدرف فإف االستخبارات االسرائيمية ربمػا حصػمت عمػى معمومػات مفادىػا اف بعػض كتائػب الثػوار 

ض قيػادات االئػتالؼ السػوري تستعد لبدء عممية كفاح مسػمح فػي الجػوالف بمجػرد انييػار نظػاـ األسػدف وأف بعػ
المعارض مف اإلسالمييف تؤيد ىذا العمؿ ألنو سيكوف ميمًا لمنظاـ الجديد بيػدؼ كسػب المزيػد مػف المؤيػديف 

 .لو في الشارع السوري
4/21/1021، السياسة، الكويت  

 
 
 

 مم المتحدةالطمب الفمسطيني في األ "سرائيل"إن تعارض أولمرت: لم يكن ينبغي أ 34
صرح رئيس الوزراء االسػرائيمي السػابؽ اييػود اولمػرت مسػاء االثنػيف فػي نيويػورؾ انػو : ا ؼ ب ، -نيويورؾ 

لـ يكف ىناؾ اي مبرر حتى تعارض اسرائيؿ منح الفمسطينييف وضع الدولػة المراقػب غيػر العضػو فػي االمػـ 
 فمسػػطينية".وقػػاؿ "لػػنكف صػػريحيف، لسػػت واثقػػا مػػف انػػو كػػاف ىنػػاؾ مبػػرر لمعارضػػة طمػػب السػػمطة ال المتحػػدة.

وانتقد اولمرت اعالف اسرائيؿ عف بناء وحدات استيطانية جديدة فػي القػدس الشػرقية ومسػتوطنات فػي الضػفة 
الغربية وقاؿ لوكالة "فرانس برس" اف ىذا االعالف كػاف "سػيثير حتمػا اسػتياء" الواليػات المتحػدة بعػدما دعمػت 

 المتحدة.الدولة العبرية في معارضتيا لمطمب الفمسطيني في االمـ 
وقاؿ: "تفاجأت كميا باف تقرر الحكومة االسرائيمية غداة قرار االمـ المتحػدة القيػاـ بػاالمر الوحيػد الػذي سػيثير 

 بالتاكيد استياء المسؤوليف السياسييف االميركييف".
4/21/1021، القدس، القدس  
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  غزة جريحًا حصاد العدوان اإلسرائيمي عمى 2491و شهيداً  292وزارة الصحة بغزة:  35
أصدر مركز المعمومات الصحية الفمسطيني التابع  لوزارة الصحة تقرير العدواف الصييوني : غزة –الصحة 

.  الغاشـ ضد المدنييف في قطاع غزة لشير نوفمبر المنصـر
(، كاف مف بيف 292حيث أفاد التقرير أف إجمالي عدد الشيداء المسجميف رسميًا لدى وزارة الصحة )

 ( شييد أقؿ مف خمس سنوات.26( مسف و)10( سيدة و)21ؿ و)( طف48الشيداء )
سنة،  28( سيدة فوؽ 154( طفؿ و)500( وكاف مف بيف الجرحى )2491وحيث بم  عدد الجرحى )

 ( طفؿ اقؿ مف خمس سنوات.295( مف المسنيف وكاف مف بيف الجرحى )200و)
دوا متأثريف بإصابتيـ بعد انتياء الحرب وأشار أيضا تقرير مركز المعمومات الصحية  أف  عدد الذيف استشي

شيداء ، فيما بم   4شيداء، في حيف وصؿ عدد الذيف استشيدوا بعد إعالف التيدئة  6عمى غزة، قد بم   
 جريح. 54عدد الجرحى بعد إعالف  التيدئة إلى 

%، يمييا 41وأشار التقرير أف نسب الشيداء في محافظات قطاع غزة، كانت األعمى في محافظة غزة بواقع 
 %.7% وخانيونس 22%  ورفح 26%، ومحافظة الشماؿ 14الوسطى 

%، يمييا 45وأوضح التقرير أف نسب الجرحى في المحافظات ، كانت األعمى في محافظة غزة بواقع 
 %.7% ورفح 9%، والوسطى 9% وخانيونس 19محافظة الشماؿ 

 3/21/1021وزارة الصحة في غزة، 
 

 برصاص االحتاللنابمس: استشهاد فمسطيني  36
استشيد شاب فمسطيني بنيراف جنود االحتالؿ في غربي نابمس في الضفة الغربية المحتمة، أمس، بعدما 

 اصطدمت سيارتو بجيب عسكري ما أسفر عف إصابة جندييف إسرائيمييف.
 4/21/1021، السفير، بيروت

 
 أسيرًا معاقًا في سجون االحتالل 85فروانة:  37

قاؿ األسير السابؽ الباحث المختص بشؤوف األسرى عبد الناصر فروانة، : يافالب –األراضي المحتمة 
أسيرًا فمسطينيًا، يعانوف إعاقات كاممة وجزئية  85بمناسبة اليوـ العالمي لممعاؽ الذي صادؼ أمس، إف 

 جسدية أو ذىنية أو نفسية، يقبعوف في معتقالت االحتالؿ دوف رعاية ُتذكر أو عالج مناسب، في ظؿ عدـ
ولفت إلى أف بعض ىؤالء األسرى يتحركوف  وجود أطباء نفسييف مختصيف، وأماكف احتجاز خاصة بيـ.

بواسطة كراٍس متحركة، والبعض اآلخر يتحركوف بصعوبة بالغة، أو يعانوف جراء بتر في األطراؼ، إذ إف 
 جميعيـ يواجيوف مصاعب جمة في تدبير شؤوف حياتيـ اليومية.

 4/21/1021، البيان، دبي
 

 البدء بحفر نفق في مدخل سموان :بامتيازمشروع تهويدي  38
ترتيبات في ”مساء أمس األحد نشرة بعنواف” -موريا-شركة تطوير القدس“وزعت ما تسمى : منى القواسمي
عمى أىالي حي وادي حموة بسمواف، وحسب الخارطة المرفقة فالعمؿ سيكوف بالتحديد في شارع ” حركة السير

ي لبناء نفؽ أرضي مخصص لممشاة المستوطنيف والسياح فقط، يربط ما بيف البؤرة وادي حموة الرئيس
 ”.موقؼ جفعاتي“وساحة حي وادي حموة المسمى ” مدينة داود“االستيطانية المسماة 
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” الشرطة اإلسرائيمية”و” بمدية القدس”و”شركة موريا“وسوؼ يتـ العمؿ عمى بناء الممر بالتعاوف بيف 
 خدـ بالدرجة االولى جمعية العاد االستيطانية.، وي”سمطة اآلثار”و

 3/22/1021، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 "قصىاأل"فيجمين ومجموعة من المستوطنين والجنود يقتحمون  موشيهمؤسسة األقصى:  39
ف أف موشيو فيجميف المرشح الميكودي اقتحـ صباح اليوـ االثني” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“قالت 

مستوطنًا، وتجولوا في انحاء مف المسجد االقصى  15المسجد االقصى المبارؾ برفقة نحو  0/21/1021
المبارؾ، فيما حاوؿ بعضيـ تأدية بعض الشعائر الدينية الييودية والتممودية، يأتي ذلؾ وسط حراسة مشددة 

جنديات االحتالؿ بمباسيـ مف قبؿ قوات االحتالؿ االسرائيمي، في الوقت نفسو قامت مجموعة مف جنود و 
العسكري باقتحاـ المسجد االقصى وتنظيـ حمقات استكشافية في انحاء متفرقة مف المسجد االقصى المبارؾ، 
وقد شيد المسجد االقصى منذ ساعات الصباح حالة مف التوتر الحذر والغضب لتكرار مثؿ ىذه االقتحامات 

 .والتدنيسات
 3/21/1021، لفحممؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم ا

 
 القدس بفي حي جبل المكبر  وّسع االستيطانت :نحركة السالم اآل 40

اعمنت حركة السالـ االف المناىضة لالستيطاف اليوـ االثنيف، اف مستوطنيف : ا ؼ ب -القدس المحتمة 
نيت قبؿ ييودا انتقموا الى منزؿ في قمب حي فمسطيني في القدس الشرقية المحتمة لتوسيع مستوطنة صغيرة ب

عاميف. واشارت المنظمة الى اف المبنى المؤلؼ مف خمسة طوابؽ موجود في حي جبؿ المكبر الذي يبعد 
واشارت المنظمة الى اف "ىذه  نحو كيمومتريف عف جنوب البمدة القديمة في القدس الشرقية المحتمة.

االستقرار في وضع القدس  المستوطنة الجديدة في قمب الحي الفمسطيني ليست فقط استفزازا خطيرا ييدد
 اليش، بؿ ايضا خطرا المكانية تحقيؽ حؿ الدولتيف والتسوية في القدس".

 4/21/1021، الحياة، لندن
 
 

هانتهم 42  الحواجز العسكرية اإلسرائيمية أداة لقتل الفمسطينيين وضربهم وتعذيبهم واعتقالهم وا 
وحقوؽ اإلنساف أّف ارتفاعًا حادًا ظير في وتيرة  أفاد مركز أحرار لدراسات األسرى: السبيؿ –الضفة الغربية 

 .1021االعتداءات واالستفزازات عمى الحواجز العسكرية خالؿ شير تشريف الثاني مف عاـ 
 210وقاؿ فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف أّف مركزه استطاع أف يرصد 

حّوؿ حياة المواطنيف لجحيـ فعمي، فبيف االعتداء والتنكيؿ إلى حاجز مفاجئ في أرجاء الضفة الغربية مّما 
 االعتقاؿ كاف شير تشريف الثاني حافال عند جميع نقاط التماّس مف شماؿ الضفة إلى جنوبيا.

صابتيـ بأعيرة نارية  وذكر الخفش أّف االعتداءات تراوحت ما بيف إطالؽ النار المباشر عمى المتظاىريف وا 
لغاز المسيمة لمدموع باإلضافة إلى االعتقاالت مف عمى الحواجز واالحتجاز لساعات أو إلقاء قنابؿ ا

 باإلضافة إلى عمميات الضرب والتعذيب واإلىانة عمى الحواجز.
 4/21/1021، السبيل، عّمان
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 لى ميثاق روما إتريد استعجال االنضمام  الفمسطينيةهمية شبكة المنظمات األ 41
ة المنظمات األىمية الفمسطينية ومنظمات حقوؽ االنساف في قطاع غزة بػ رحبت شبك: فتحي صّباح -غزة 

البناء عميو »، وحضت عمى «االعتراؼ الدولي بفمسطيف دولة عضو بصفة مراقب في األمـ المتحدة»
 «.لتحقيؽ المزيد مف االنجازات في اطار المجتمع الدولي ومنظماتو المختمفة

منظمة غير حكومية مف مختمؼ القطاعات، الرئيس عباس الى  200ودعت الشبكة، التي تضـ اكثر مف 
العمؿ عمى توقيع فمسطيف عمى ميثاؽ روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية بيدؼ مقاضاة قادة »

 «.االحتالؿ ومالحقتيـ اماـ القضاء الدولي عمى كؿ الجرائـ التي ارتكبوىا في حؽ شعبنا
ومتو الشجاعة في مواجية االحتالؿ والتأكيد عمى حقو المشروع صمود شعبنا وكفاحو الباسؿ ومقا»وثمنت 

في المقاومة بوصفو جزءًا مف مبادئ حقوؽ االنساف، وفي اطار الممارسة المشروعة لمحؽ في تقرير 
 «.المصير والتحرر مف نير االحتالؿ

ياء االنقساـ فورًا، أماـ صمود شعبنا في غزة، وانجازه في األمـ المتحدة، فإننا ندعو إلى ان»وقالت إنو 
وتحقيؽ المصالحة، كما ندعو الفصائؿ التي ستجتمع قريبًا في القاىرة الى المساىمة في الدفع تجاه تحقيؽ 
المصالحة الفورية عبر وضع آليات تنفيذ بنود االتفاقات كافة، وفي مقدميا اتفاؽ القاىرة الموقع في ايار 

 «.1022)مايو( 
 4/21/1021، الحياة، لندن

 
 إلى دول أوروبا تصدير شاحنات محممة بالتوت والطماطم والتوابلة: غز  43

 4فتحت سمطات االحتالؿ اإلسرائيميف اليوـ االثنيفف معبر كـر أبو سالـ، وصدرت : نرميف ساؽ اهلل-غزة
شاحنات إلى دوؿ أوروباف وأدخؿ عدد مف الشاحنات المحممة بالمساعدات والبضائع لمقطاعيف التجاري 

 وكميات مف مواد البناء لممشاريع الدوليةف وضخت كميات مف غاز الطيي فقط.والزراعي، 
 4وأفاد رئيس لجنة إدخاؿ البضائع إلى قطاع غزة ـ.رائد فتوح أف معبر كـر أبو سالـ فتح وصدرت 

شاحنة محممة  050شاحنات محممة بالتوت األرضي والطماطـ الكرزية والتوابؿ إلى دوؿ أورباف وأدخؿ نحو 
 اعدات والبضائع لمقطاعيف التجاري والزراعي.بالمس

وأوضح أنو أدخمت كميات مف اإلسمنت وحديد البناء و"الحصمة" الخاصة بالمشاريع الدولية، وضخت 
 كميات محدودة مف غاز الطيي فقط. 

 3/21/1021، فمسطين أون الين
 

 شجرة زيتون غرب بيت لحم 250االحتالل يجرف أراض زراعية ويقتمع  44
(، 21|0منذ صباح اليوـ االثنيف ) الييود، شرعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي والمستوطنوف:بيت لحـ

باقتالع عشرات أشجار الزيتوف وتجريؼ أراضي زراعية في قرية الجبعة غرب بيت لحـ الواقعة في جنوب 
 الضفة الغربية.

ؿ والمستوطنيف قاموا باقتالع وأفاد المزارع خالد مشاعمة مف القرية لمراسؿ "قدس برس" أف جنود االحتال
شجرة زيتوف وتجريؼ األراضي الزراعية التي تعود لممواطف لممزارع إبراىيـ حمداف ولمزارعيف  250أكثر مف 

وأشار المزارع مشاعمة إلى أف عمميات التجريؼ واقتالع أشجار الزيتوف متواصمة ويتـ  مف عائمة الطوس.
 لممستوطنيف.نقؿ أشجار الزيتوف بواسطة شاحنة تعود 
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 3/21/1021قدس برس، 
 

صابة  ثالثةإحصائية: استشهاد  45  آخرين خالل العدوان عمى غزة 27صحفيين وا 
غزة: أفادت إحصائية إعالمية أف ثالثة صحفييف فمسطينييف استشيدوا جراء العدواف اإلسرائيمي األخير عمى 

 غزة، فيما أصيب سبعة عشر آخريف، وذلؾ خالؿ ثمانية أياـ فقط.
صػػدت اإلحصػػائية التػػي أصػػدرىا "مركػػز الدوحػػة لحريػػة اإلعػػالـ" فػػي غػػزة أضػػراًرا لحقػػت بثالثػػيف مؤسسػػة ور 

-24ومكتًبا صحافيًا في قطاع غػزة، فضػاًل عػف أضػرار فػي منػازؿ عػدد مػف الصػحافييف فػي الفتػرة مػا بػيف )
12/22.) 

 4/21/1021قدس برس، 
 

 نيةالمفقرة جنوب الخميل لممرة الثا مسجداالحتالل يهدم  46
منطقػة المفقػرة   عمػى ىػدـ مسػجد (،22|4أقدمت سمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي، فجػر اليػوـ الثالثػاء ): الخميؿ

وأوضػػح راتػػب  شػػرؽ بمػػدة يطػػا الواقعػػة فػػي جنػػوب الخميػػؿ )جنػػوب الضػػفة الغربيػػة( لممػػرة الثانيػػة خػػالؿ عػػاـ.
ًدا مػف اآلليػات العسػكرية والجرافػات الجبور، منسؽ المجنة الشػعبية لمقاومػة االسػتيطاف لػػ "قػدس بػرس" أف عػد

اقتحمػت منطقػة المفقػرة والتػي يقطػف فييػا حػوالي مائػة فمسػطيني وقامػت بيػدـ مسػجد القريػة بشػكؿ  اإلسرائيمية
 كامؿ.

 4/21/1021قدس برس، 
 

 جريحًا إلى مصر استشهد منهم خمسة 46القدرة: وزارة الصحة حولت  47
المقاومػػة الفمسػػطينية وجػػيش االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي تػػوفي خمسػػة منػػذ إعػػالف التيدئػػة بػػيَف : ىػػدى بػػارود - غػػزة

جرحى فمسطينييف مف آثػار العػدواف فػي مستشػفيات جميوريػة مصػر العربيػة، ناىيػؾ عػف وجػود أربػع حػاالت 
حرجػػة جػػدا فييػػا. فمنػػذ بدايػػة العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى غػػزة اسػػتقبمت المشػػافي المصػػرية سػػتة وأربعػػيف جريحػػا 

 أشرؼ القدرة. د.لحرجة، وفؽ ما أكده الناطؽ اإلعالمي باسـ وزارة الصحة جميـ مف الحاالت ا
وقاؿ القدرة لػ"فمسطيف": "استقبمت مصر الجرحى الفمسطينييف منذ ثاني أياـ العدواف اإلسرائيمي، حيػث جيػرت 

طبيبػػػا مرفقػػػا بعشػػػر عربػػػات إسػػػعاؼ مػػػزودة بتجييػػػزات لمحػػػاالت الحرجػػػة  15طاقمػػػا طبيػػػا كػػػامال مكونػػػا مػػػف 
 ستقباليـ في معبر رفح المصري ونقميـ إلى مستشفى العريش العاـ".ال

 3/21/1021فمسطين أون الين، 
 

 : االعتراف بـ"فمسطين مراقب" أساس إلقامة الدولة كاممة السيادة في األردن "التيار الوطني" 48
أمميػػػا مػػػنح  قػػػراراً  ىّنػػػأ حػػػزب التيػػػار الػػػوطني، السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية وشػػػعبيا بػػػانتزاعيـ :الغػػػد –عمػػػاف 

فمسطيف صفة "دولة مراقب غير عضػو" مػا يعنػي تمكػيف الشػعب الفمسػطيني، مػف بنػاء كيػاف سياسػي قػانوني 
قامة عالقات دولية متقدمة واالنضماـ إلى اتفاقيات دولية وتحسيف حضورىا في منظمات األمـ المتحدة.  وا 

المتحػػدة، يشػػكؿ اعترافػػا دوليػػا نوعيػػا وجوىريػػا  وقػػاؿ الحػػزب فػػي بيػػاف لػػو أمػػس إف قػػرار الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ
بالحقوؽ الفمسطينية وعمى رأسيا حؽ تقرير المصير، وخطػوة فػي طريػؽ النضػاؿ الممتػد والتضػحيات الجسػاـ 

 إلقامة الدولة كاممة السيادة وعاصمتيا القدس الشريؼ.
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 هجوم عمى لبنان في المدى المنظور الب ل""إسرائيقيام لليس هناك احتمال  :تقارير دول كبرى 49

أكػػدت التقػػارير الػػواردة الػػى بيػػروت مػػف دوؿ كبػػرى أف لػػيس ىنػػاؾ معمومػػات عػػف احتمػػاؿ قيػػاـ : خميػػؿ فميحػػاف
أف الجبيػػة مػػػع الجنػػػوب  أبرزىػػػابشػػػف ىجػػـو عمػػػى لبنػػاف فػػػي المػػدى المنظػػػور، ألسػػباب عػػػدة، مػػف  "إسػػرائيؿ"
ذاىادئة،  مػف وقػت إلػى آخػر ضػد مواقعيػا العسػكرية فيكػوف ذلػؾ لمناسػبات كاف ىناؾ مػف صػواري  تطمػؽ  وا 

معينػة، كتمػؾ التػػي وقعػت أثنػػاء اليجػوـ الجػػوي عمػى غػػزة ولػـ تصػػؿ الػى أراضػػييا، وفػي حػػاؿ أصػابت أىػػدافًا 
معينػػة فتػػرد بقػػذائؼ موجيػػة الػػى مصػػادر القػػذائؼ أو الصػػواري ، ولػػيس أكثػػر مػػف ذلػػؾ، واف القيػػادة العسػػكرية 

"حزب اهلل"، ألف نوعيتيا تكػوف مختمفػة، وتصػيب أىػدافًا  إلىأف مطمقي الصواري  ال ينتموف  تعمـ اإلسرائيمية
عسكرية في الداخؿ. وتدرؾ تمؾ القيادة أف المواجية مع مقاتمي الحزب ليسػت نزىػة، واألمثمػة مػف حربيػا فػي 

 لـ تنسيا بعد، وال سيما النتائج السياسية واالستقاالت التي تمت ذلؾ. 1006تموز 
أف الحالػة الوحيػدة التػي يمكػف اف تشػكؿ خطػرًا  إلػىوأشار أحد سػفراء الػدوؿ الكبػرى ردًا عمػى سػؤاؿ لػػ"النيار" 

مركػػزًا نوويػًا داخػػؿ ايػراف، وحتػػى  اإلسػرائيميةعمػػى لبنػاف ىػػي مياجمػة المقػػاتالت  إسػرائيميوتػؤدي الػى اعتػػداء 
تنفيػػذ ىػػذه الميمػػة مػػف دوف ضػػوء  يمياإلسػػرائىػػذا االحتمػػاؿ ضػػعيؼ باعتبػػار أف لػػيس فػػي وسػػع سػػالح الجػػو 

 العممية، وكؿ ذلؾ تحذر مف فشمو ونتائجو القيادة العسكرية. أثناءأخضر أميركي، ودعـ لوجيستي 
4/21/1021، النهار، بيروت  

 
 
 

 ألمم المتحدة يتيح لمفمسطينيين متابعة النضال لقيام دولتهم اجنبالط: قبول دولة فمسطين في  50
النائب وليد جنبالط أف القرار بقبوؿ دولة فمسػطيف « جبية النضاؿ الوطني»اعتبر رئيس ": الحياة" –بيروت 

مػػف شػػأنو أف يعيػػد األمػػور إلػػى نصػػابيا الصػػحيح ويتػػيح »فػػي الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة بصػػفة مراقػػب 
ي قالػت بيػا أنظمػة لمفمسطينييف متابعة النضاؿ لقياـ دولتيـ المستقمة بعيدًا عف الشػعارات الطنانػة الفارغػة التػ

آف األواف لمشػػعب الفمسػػطيني أف يخػػرج مػػف سػػنداف آلػػة اإلرىػػاب الصػػييونية ومطرقػػة »وأكػػد أنػػو «. الممانعػػة
بعض التنظيمػات اإلرىابيػة التػي التحقػت بأنظمػة الممانعػة واسػتخدمت مػف قبميػا ألىػداؼ ىػي أبعػد مػا تكػوف 

 «.عف تحرير فمسطيف
ىػػػذا القػػػرار »أف « الحػػػزب التقػػػدمي االشػػػتراكي»الصػػػادرة عػػػف « بػػػاءاألن»وقػػػاؿ فػػػي موقفػػػو األسػػػبوعي لجريػػػدة 

التػػاريخي الػػذي جّسػػد حمػػـ الرمػػز الػػوطني الفمسػػطيني ياسػػر عرفػػات، جػػاء ليؤكػػد أف كػػؿ المغػػامرات والحػػروب 
، «العسكرية اإلسرائيمية التي ىدفت إلى تطويع الشعب الفمسطيني أثبتت عقميا وأنو ال مفر مف حؿ الدولتيف

لتكػػريس وتعزيػػز المصػالحة الفمسػػطينية الداخميػة والخػػروج مػػف حػاؿ االنقسػػاـ السػػابؽ »ؤسػػس القػرار وامػؿ اف ي
 «.بيدؼ رسـ رؤية موحدة لكيفية التعاطي مع المرحمة المقبمة

4/21/1021، الحياة، لندن  
 

 أجهزة مراقبة "إسرائيمية" مقابل بوابة فاطمة الحدودية :مصادر أمنية لبنانية 52
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أنيػت، أمػس، تركيػب كػاميرات مراقبػة حديثػة ومتطػورة ” إسػرائيمية“در أمنية لبنانيػة أف قػوة أعمنت مصا: )واـ(
أمتػػار بجانػػب الجػػدار األسػػمنتي عمػػى الحػػدود مقابػػؿ بوابػػة فاطمػػة الحدوديػػة  7وأجيػػزة تمفزيػػوف عمػػى ارتفػػاع 

ر إلػػى أف القػػوة وأشػػارت المصػػاد العديسػػة. -ووجيتيػػا نحػػو األراضػػي المبنانيػػة وتحديػػدًا طريػػؽ عػػاـ كفػػر كػػال 
موقعيا في تؿ رياؽ  إلىعممت عمى وصؿ ىذه الكاميرات بأجيزة مراقبة تبث مباشرة ما تمتقطو ” اإلسرائيمية“

 داخؿ مستعمرة المطمة الحدودية .  
4/21/1021، الخميج، الشارقة  

  
 توسيع االستيطان يطالب مجمس األمن بالتحرك ضدّ " و الرباعية"صفحة  العربي يدعو إلى طيّ  51

األمػػيف العػػاـ لمجامعػػة العربيػػة، نبيػػؿ  ، أفراـ اهللو  ،لنػػدفمػػف  4/21/1021الشــرق األوســط، لنــدن، نشػػرت 
العربػػي، دعػػا إلػػى طػػي صػػفحة المجنػػة الرباعيػػة الدوليػػة حػػوؿ الشػػرؽ األوسػػط، معتبػػرا أنيػػا صػػيغة تبقػػي عمػػى 

عربي في مقابمة مع وكالػة الصػحافة وقاؿ ال والفمسطينييف. "إسرائيؿ"قائمة لكنيا ال تحقؽ السالـ بيف  "عممية"
ما أريده ىو التوصؿ إلى السالـ، السالـ العادؿ وليس مجػرد "الفرنسية، في مقر الجامعة العربية في القاىرة: 

التػػي تعنػػي فػػي واقػػع  "عمميػػة السػػالـ"تعبيػػر  وأضػػاؼ العربػػي أنػػو بشػػكؿ شخصػػي ال يسػػتخدـ مطمقػػاً  ."عمميػػة
ال بد مف مزيػد مػف ". واعتبر أف مجمس األمف الدولي يكتفي بالقوؿ: إنو "اً عممية وليس سالم"لو  األمر، وفقاً 

المجاف لمتابعة كؿ ىذا خمؼ أبواب مغمقة مف دوف أف يعرؼ أحد ماذا يحدث )داخميا( وفي الواقع ال يحػدث 
 ."شيء، ىذه ىي المجنة الرباعية

ي الدوحة األحد المقبؿ، أف يعمف العرب وأكد العربي أنو سيقترح خالؿ اجتماع لجنة متابعة مبادرة السالـ ف
عف اعتقاده بأف عمى  معرباً  "كؿ ىذا سيتـ بحثو وآمؿ أف تتغير األمور"وتابع:  ."ال يريدوف كؿ ذلؾ"أنيـ 

مف األراضي  "إسرائيؿ"الذي يقضي بانسحاب  141العرب التوجو إلى مجمس األمف لممطالبة بتطبيؽ القرار 
لتسوية  "ذا لـ يقـ مجمس األمف بمسؤولياتو فيمكننا المطالبة بمؤتمر دوليإ"وأضاؼ:  .2967المحتمة عاـ 
 وأنو سيقترحيا. "الفكرة مطروحة في األجواء"أف  النزاع موضحاً 

 أداف نبيػػؿ العربػػي ، أفمحمػػد الشػػاذلي ،القػػاىرةنقػػاًل عػػف مراسػػميا فػػي  4/21/1021الحيــاة، لنــدن، وأضػػافت 
القػػػدس، واعتبػػػر أف ىػػػذه شػػػرقي مػػػاؿ االسػػػتيطاف فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة و قػػػرار الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية بتوسػػػيع أع

الخطػػػوة التصػػػعيدية، وفػػػي ىػػػذا التوقيػػػت بالػػػذات بعػػػد قػػػرار الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة االعتػػػراؼ بدولػػػة 
فمسطيف، مف شأنيا أف تبدد أي آمػاؿ أو جيػود يسػعي المجتمػع الػدولي مػف خالليػا إلػى إحيػاء جيػود تحقيػؽ 

وأكػػد أف بيانػػات االسػػتنكار والمواقػػؼ الدوليػػة التػػي صػػدرت عػػف األمػػـ المتحػػدة واالتحػػاد  منطقػػة.السػػالـ فػػي ال
األوروبػػي والواليػػات المتحػػدة وغيرىػػا مػػف الػػدوؿ والجيػػات المعنيػػة تشػػكؿ خطػػوة متقدمػػة ومرحبػػًا بيػػا، إال أنيػػا 

حتمة، كما أنيا ال بد وأف تكوف غير كافية لوقؼ االنتياكات اإلسرائيمية المتمادية في األراضي الفمسطينية الم
 بوقؼ أعماليا االستيطانية. "إسرائيؿ"مقرونة بإجراءات وعقوبات محددة إللزاـ 

المجتمع الدولي ممثاًل في مجمس األمف بالتحرؾ السريع واتخاذ اإلجراءات الالزمة لردع  العربي وطالب
والعقابية الجماعية ضد الشعب  عف تمادييا في سياسة االستيطاف واإلجراءات األحادية "إسرائيؿ"

 الفمسطيني.
جػػدد  ينبيػػؿ العربػػ .د، أف آمػػاؿ رسػػالفنقػػاًل عػػف مراسػػمتيا  3/21/1021اليــوم الســابع، القــاهرة، وجػػاء فػػي 

 الدوليالفمسطينية ودعوة المجتمع  واألراضيالمستمر عمى غزة  اإلسرائيميتأكيده عمى ضرورة إنياء العدواف 
 يالعربػػػ يالوقػػت ذاتػػو عمػػػى مواصػػمة السػػع يلممواثيػػػؽ والمعاىػػدات الدوليػػة، مؤكػػػدًا فػػولياتو وفقػػًا ؤ لمقيػػاـ بمسػػ
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الػدوؿ العربيػة،  يوأكػد أف ىنػاؾ تحػديات جسػاـ تحػوؿ دوف تحقيػؽ التنميػة المنشػودة فػ إلنيػاء ىػذا االحػتالؿ.
لمنطقػة الفمسطينية عقبة ال تنعكس عمى فمسطيف فحسب، بؿ عمى ا يعمى األراض يويقؼ العدواف اإلسرائيم

 بأسرىا بصورة مباشرة وغير مباشرة.
لى أف العدواف عمى غزة وكذلؾ العدواف المنتظـ إلتنفيذ أىداؼ األلفية  يختاـ المؤتمر العرب يولفت ف

والمتواصؿ طوؿ الوقت عمى الضفة الغربية المحتمة، لو أثر بال  األسى عمى األوضاع االجتماعية والتنموية 
قدرة فمسطيف لألسؼ الشديد مف إنجاز أىداؼ األلفية، رغـ كؿ الجيود السياسية عدـ  يفمسطيف، وبالتال يف

 تتـ عمى مختمؼ األصعدة. يوالتنموية الت
 

 السعودية ترحب باعتماد فمسطين دولة مراقب: يجسد إدراك المجتمع الدولي لعدالة قضيتها 53
المتحدة باعتماد فمسطيف دولة مراقب،  لألمـرحبت المممكة العربية السعودية بقرار الجمعية العاـ  :الرياض

وىنأت الفمسطينييف حكومة وشعبًا عمى ىذا االنجاز التاريخي الذي يجسد إدراؾ المجتمع الدولي لعدالة 
عف أمؿ المممكة أف  األسبوعية، توخالؿ جمس ،القضية الفمسطينية. كما أعرب مجمس الوزراء السعودي

البية الدولية باعتباره دافعًا لمسالـ ال معطاًل لو، وذلؾ في إطار ينظر مجمس األمف بإيجابية إلى قرار الغ
 مسؤوليتو الرئيسة في حفظ األمف والسمـ الدولييف.

 4/21/1021الحياة، لندن، 
 

 يطرح مبادرة لممصالحة الفمسطينية عمى قيادات فتح وحماس "األشراف"نقيب مصر:  54
شكؿ  بأي لإلسياـادة األشراؼ، استعداد النقابة أعمف السيد محمود الشريؼ، نقيب الس: إسماعيؿ رفعت

تحقيؽ المصالحات  يممكف لتحقيؽ المصالحة الفمسطينية عمى أرض الواقع بما لدييا مف خبرات كبيرة ف
بتبادؿ  يلو تـ تطبيؽ ذات الطريقة مف تحقيؽ التكامؿ والتواصؿ الشعب يصعيد مصر، والت يبيف القبائؿ ف

ترعاه  يالرفيع المستوى، الذ يشكؿ يسير جنبًا إلى جنب مع العمؿ السياسالزيارات عمى أرض الواقع ب
دولة فمسطينية عاصمتيا  يمصر وقيادتيا العميا تحقيقًا لممصالحة الوطنية الفمسطينية وتمكينًا لالستقرار ف

 القدس الشريؼ.
وحماس وأعضاء المجنة وطرح نقيب األشراؼ، مساء أمس خالؿ استقبالو بمقر النقابة وفدًا مف قيادات فتح 

الشعبية لممصالحة الوطنية الفمسطينية ولجنة القدس بالمغرب، أف األجواء الفمسطينية مييأة اآلف أكثر مف 
 وقت مضى لتحقيؽ المصالحة الشاممة بيف كافة الفصائؿ وبخاصة فتح وحماس. يأ

ب حركة فتح بمبادرة نقابة عمى ترحي ،والرئيس يممثؿ الرئيس الفمسطين ،فتوح يمف جيتو أكد السيد روح
 األشراؼ.

 ،وعضو وفد حوار المصالحة الفمسطينية يالفمسطين يعضو المجمس التشريع ،ورحب النائب أشرؼ جمعة
 بمبادرة نقيب األشراؼ.

 4/21/1021اليوم السابع، القاهرة، 
 

 األسرى والمعتقمين الفمسطينيين والعرببغداد: استعدادات الفتتاح مؤتمر  55
تستضيؼ بغداد مؤتمر األسرى والمعتقميف الفمسطينييف والعرب في سجوف  :محمد الشاذلي -القاىرة 

ديسمبر الجاري، ويفتتحو الرئيساف العراقي جالؿ طالباني  /كانوف األوؿ 21و 22االحتالؿ اإلسرائيمي يومي 
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إف غالبية السفير قيس العزاوي  العربية والفمسطيني محمود عباس. وقاؿ مندوب العراؽ لدى الجامعة
أساسًا ألننا ال نريد أف نخاطب أنفسنا. وأوضح أنو تمت دعوة  إلييـالمدعويف مف األجانب وىو موجو 

حقوقييف ومنظمات حقوؽ إنساف ومنظمة العفو الدولية والدوؿ الحاضنة التفاقيات جنيؼ األربعة، والعديد 
ًا األسرى العرب والفمسطينييف واصف، مف األحرار في العالـ وذلؾ لنضع الحقائؽ اليائمة أماميـ

 ."المختطفيف"بػ
 4/21/1021الحياة، لندن، 

 
 إلى غزة عربيةقافمة تضامن  56

التضامنية مع قطاع غزة إلى القاىرة ومنيا  "الشباب القومي العربي"تصؿ بعد غد الخميس قافمة : السفير
 20. وتضـ القافمة "لنصرة غزةحممة الشباب القومي العربي "إلى القطاع في اليوـ ذاتو، وذلؾ في إطار 

مف دوؿ عربية أخرى ىي تونس والجزائر واليمف وسوريا فضاًل عف شباب مف  15شابًا مف لبناف، و
ويحمؿ الشباب كؿ مف بمده مساعدات إلى أىالي القطاع مف  .2948األراضي الفمسطينية المحتمة العاـ 

ومف المفترض أف  الخميس لمتوجو سويًا إلى القطاع.أدوية ومالبس، ومف المفترض أف يمتقوا في القاىرة يـو 
يتوجو شباب الحممة إلى أضرحة الشيداء، فضاًل عف ضريح الشييد الشي  أحمد ياسيف، ومف ثـ سيزوروف 

وعمى رأسيـ عائمة نائب القائد العاـ لكتائب عز الديف القساـ الشييد أحمد  ،عائالت شيداء العدواف األخير
 وفد رئيس حكومة حماس إسماعيؿ ىنية، وبعض قيادات المقاومة.وسيمتقي ال الجعبري.

ََ لمجولة الميدانية التي سيقوـ بيا  وسيتـ توزيع مياـ الحممة عمى أفراد الوفد، كؿ حسب اختصاصو، تمييدًا
رساليا إلى منسقيات   "الشباب القومي العربي"الوفد لالطالع عمى أحواؿ أىالي غزة، ومف ثـ إعداد تقارير وا 

 كافة األقطار لجدولة مشاريع المساعدة.في 
والشباب الغزاوي، بحضور إعالمييف  "الشباب القومي العربي"إلى ذلؾ، سيتـ إجراء حوار شبابي بيف 

المقاومة الفمسطينية "، و"إزالة إسرائيؿ مف الوجود: حتمية أـ نظرية"وأكاديمييف وأخصائييف، تحت العنوانيف 
 ."الصراع بيف المياترات السياسية وواقع

 4/21/1021السفير، بيروت، 
 

 االستيطاني األخيرالحكومة اإلسرائيمية عمى "إعادة النظر" في قرارها يحّض البيت األبيض  57
باريس، و لندف، ، ومف أسعد تمحمي ،الناصرةنقاًل عف مراسميا في  4/21/1021الحياة، لندن، نشرت 

في  "النظر "إعادةعمى  اإلسرائيميةحض الحكومة  األبيضالبيت أن ، وعف الوكاالت، نيويورؾو موسكو، و 
القدس. وقاؿ الناطؽ باسـ البيت شرقي قرارىا بناء مساكف جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية و 

والتحمي  األحاديةالنظر في ىذه القرارات  إعادة اإلسرائيمييفنطمب مف المسؤوليف "جاي كارني:  األبيض
 إسرائيؿعطي نتائج عكسية وتجعؿ استئناؼ المفاوضات المباشرة بيف ت األعماؿبضبط النفس الف ىذه 

 ."صعوبة أكثروالفمسطينييف 
في عنوانيا الرئيس العالقات المتوترة بيف الرئيس األمريكي  اإلسرائيمية تناولت جريدة يديعوت أحرونوتكما 

طاقـ البيت األبيض سابقًا راـ  باراؾ أوباما ورئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو. ونقمت عف رئيس
. واستذكر عمانوئيؿ "نتنياىو راىف عمى الشخص غير الصحيح وخسر"عمانوئيؿ قولو في أحاديث مغمقة إف 

حيف تصرؼ نتنياىو كما لـ "المقاء الذي تـ في البيت األبيض بيف أوباما ونتنياىو قبؿ عاـ ونصؼ العاـ 
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يمكف القبوؿ بما حدث في ذلؾ المقاء... وما حصؿ أمر ال ال ". وزاد أنو "يتصرؼ أي ضيؼ آخر مف قبؿ
يمكف نسيانو... ال أحد يتصرؼ عمى ىذا النحو، والرئيس أوباما لف يسمح بأف يتكرر ىذا التصرؼ معو 

، لقاَء الدعـ اليائؿ الذي تمقتو "إسرائيؿ"، واصفًا سموؾ "وأف يقبؿ بمعاممة مستِخفة كيذه مف جانب نتنياىو
 اما نكرانًا لمجميؿ.مف إدارة أوب
، أف حممي موسىنقاًل عف محرر الشؤوف اإلسرائيمية في الجريدة،  4/21/1021السفير، بيروت، وأضافت 

جريدة نيويوؾ تايمز األمريكية أفادت أمس بأف أوباما نفسو عرؼ بنية نتنياىو البناء في المستوطنات ردًا 
عف  األبيضفقط. وبحسب التقرير، فقد أعرب البيت  عمى قرار الجمعية العامة قبؿ بضع ساعات مف البياف

لقرارىا تسريع خطة بناء آالؼ وحدات السكف حوؿ القدس والمستوطنات أي في  "إسرائيؿ"غضب شديد عمى 
بالقرار اإلسرائيمي، فضؿ أال يتصؿ بنتنياىو. وقاؿ  أوباما. ووفقًا لمجريدة، فانو عندما عمـ "E1"المنطقة 

في القدس وبناء آخر عمى تمة في  أخرىىذا ليس بضعة منازؿ "إف  "إسرائيؿ"ابؽ لدى السفير األمريكي الس
 ."األكثر حساسية األماكف، التي ىي احد E1الضفة الغربية. ىذا يتعمؽ بالمنطقة 

 
 غمبية ساحقة اخضاع البرنامج النووي االسرائيمي لمرقابة الدوليةأاالمم المتحدة تقرر ب 58

فقت االمـ المتحدة ليمة أمس بأغمبية ساحقة عمى اخضاع البرنامج النووي القدس المحتمة / سما: وا
االسرائيمي لرقابة الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، مطالبة اسرائيؿ بفتح مفاعالتيا النووية اماـ مراقبي الوكالة 

 276القرار  الدولية. وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريؼ" العبرية اليوـ الثالثاء فقد صوت لصالح ىذا
، والذي شمؿ منع اسرائيؿ مف استخداـ السالح النووي وفتح مفاعالتيا 6دولة وامتناع  6دولة ومعارضة 

 النووية لمفتشي الوكالة الدولية لمطاقة الذرية بيدؼ اخضاع البرنامج لمرقابة الدولية.
 4/21/1021وكالة سما اإلخبارية، 

 
 في خطط التوسع االستيطاني بالضفة الغربية"إسرائيل" عمى إعادة النظر  حّض تروسيا  59

عمى إعادة النظر في خطط التوسع  "إسرائيؿ"حضت روسيا  .(:ب.ؼ.أ)، رويترز، "الحياة" –موسكو 
صدر بعد يوـ مف رفض رئيس الوزراء ، في بياف موسكو، حيث انتقدت االستيطاني بالضفة الغربية

حجب إيرادات  "إسرائيؿ"المتحدة والدوؿ األوروبية، إعالف اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو إدانة مف الواليات 
تنظر إلى ىذه النوايا اإلسرائيمية بأكبر "وأفاد بياف أصدرتو وزارة الخارجية بأف روسيا  الضرائب الفمسطينية.

تنفيذ خطط معمنة لنشاط استيطاني عمى نطاؽ كبير سيكوف لو أثر سمبي عمى ". وتابع "مقدار مف القمؽ
وقاؿ  ."اإلسرائيمي -ئناؼ المفاوضات المباشرة التي تيدؼ إلى حؿ الدولتيف لمصراع الفمسطيني جيود است

ستعقد الوضع االجتماعي واالقتصادي واإلنساني الصعب أصاًل في "البياف الروسي إف مثؿ ىذه الخطوة 
 ."األراضي الفمسطينية

 4/21/1021الحياة، لندن، 
 

 يطان اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينيةاالست توسعملالصين تجدد معارضتها  60
: جددت الصيف االثنيف أنيا تعارض توسع االستيطاف اإلسرائيمي في شرقي القدس والضفة .(أ.ب.د)

إلى تييئة الظروؼ الضرورية الستئناؼ محادثات السالـ مع الفمسطينييف في أقرب  "إسرائيؿ"الغربية، داعية 
 صينية ىونج لي في مؤتمر صحافي أوردتو وكالة أنباء الصيف الجديدةوقاؿ الناطؽ باسـ الخارجية ال وقت.
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تعارض الصيف بقوة قياـ إسرائيؿ ببناء مستوطنات في األراضي الفمسطينية المحتمة بما في ذلؾ ")شينخوا(: 
ندعو الجانب اإلسرائيمي إلى أف يتخذ خطوات جوىرية "وأضاؼ ىون   ."القدس الشرقية والضفة الغربية

العقبات أماـ محادثات السالـ مع الفمسطينييف وتييئة الظروؼ الضرورية إلعادة بناء الثقة المتبادلة  إلزالة
عادة إطالؽ محادثات السالـ في أقرب وقت  ."وا 

 4/21/1021، لندن، القدس العربي
 

 "لفيتانحقل "توقعان عقدًا الستثمار غاز  "إسرائيل"أستراليا و 62
، "إسرائيؿ"مميار دوالر أمريكي مع  2.15روليوـ األسترالية صفقة بقيمة أبرمت شركة وودسايد بت: رويترز

وُيقّدر  الضخـ لمغاز قبالة السواحؿ الفمسطينية عمى البحر المتوسط. "لفيتاف"في حقؿ  %00مقابؿ حصة 
 تريميوف قدـ مكعبة. 27احتياط الحقؿ بػ

، وىي أكبر شركة نفط وغاز أسترا لية، أف االتفاؽ يشمؿ دفع مبم  أولي قدره وأعمنت شركة وودسايد بتروليـو
 050مميوف عندما تسري قوانيف تسمح بتصدير الغاز الطبيعي المساؿ، و 100مميوف دوالر وسداد  696

 مميوف دوالر كاستثمار نيائي عند اتخاذ قرار بشأف مشروع لمغاز الطبيعي المساؿ.
 

عي المساؿ يعتمد عمى الحقؿ اإلسرائيمي، والذي وقالت الشركة إنيا ستقوـ بتشغيؿ أي مشروع لمغاز الطبي
 تعتبره استثمارًا ميما يؤىؿ إسرائيؿ لتصبح أحد مصدري الغاز في نياية العقد الحالي.

 4/21/1021السفير، بيروت، 
 

 جل صفقة الغواصات المصريةؤ تو مضادة لمدبابات  صواريخبيع "إسرائيل" ت ألمانيا 61
ابتعاد التأييد التقميدي لمدولة الييودية في ألمانيا بعد الحرب العالمية عف  "إسرائيؿ"في نطاؽ ما ُيعرض في 

عمى صفقة بيع مصر غواصات  "إسرائيؿ"الثانية، تصر الحكومة األلمانية الحالية عمى رفض اعتراضات 
 ."إسرائيؿػ"التي ُمنحت ل "دولفيف"حديثة، حتى إذا كانت أقؿ تطورًا مف غواصات 

إلغاء صفقة الغواصات لسالح  "إسرائيؿ"لمانية النقاب عف رفض ألمانيا طمب وكشفت مجمة در شبيغؿ األ
مميوف  700وبحسب المجمة، فإف الصفقة األلمانية المصرية لمغواصات تقدر بحوالي  البحرية المصري.

. وىذه الغواصات أقؿ تطورًا مف الغواصات التي منحتيا "109"يورو، وىي تتعمؽ بنموذج غواصات يدعى 
 وألمانيا. "إسرائيؿ"، لكنيا برغـ ذلؾ غواصات قادت إلى توتر كبير في العالقات بيف "إسرائيؿػ"يا لألمان

وفي األسبوع الفائت عقدت جمسة لمجنة الوزارية األلمانية المسؤولة عف المصادقة عمى صفقات كيذه. 
نيا أف تبقى معمقة بمواقؼ ألمانيا ال يمك"وأوضح وزير الخارجية األلماني غيدو فيسترفيمو في الجمسة أف 

في كؿ ما يرتبط بصفقات السالح مع دوؿ الشرؽ األوسط. لكف وزراء آخريف ممف شاركوا في  "إسرائيؿ
 ."التزاميـ التاـ بأمف إسرائيؿ"الجمسة أعربوا عف 

، فإنو عمى خمفية الخالفات داخؿ الحكومة األلمانية بيذا الشأف تقرر موقتًا تأجيؿ "در شبيغؿ"وبحسب 
القرار الرسمي ببيع غواصتيف لمصر. وأبدت المجمة تقديرىا بأف الصفقة ستُقر في نياية المطاؼ. وأيضًا 

صواري  مضادة لمدبابات مف صنع ألماني كاف الجيش اإلسرائيمي قد  "إسرائيؿ"قررت الحكومة األلمانية بيع 
 طمبيا قبؿ عدة أشير.

 4/21/1021السفير، بيروت، 
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 مع األسرى الفمسطينيين؟ التضامنماذا يعني  63

 القائد األسير إبراىيـ حامد
غيػر مسػبوقة، « ماراثونيػة»عمػى طولػو حركػة إضػرابات فرديػة وجماعيػة أخػذت صػورة  1021شيد ىذا العاـ 

لػػيس فقػػط فػػي تػػاري  حركػػات االحتجػػاج داخػػؿ سػػجوف العػػالـ، األمػػر الػػذي لفػػت االنتبػػاه إلػػى مػػا تمّثمػػو حالػػة 
 ونية.األسر في المعتقالت الصيي

ورغػػـ انشػػغاؿ دوائػػر اإلعػػالـ والسياسػػة عػػف الشػػأف الفمسػػطيني فػػي العػػاميف الماضػػييف المػػذيف شػػيدا تحػػوالت 
الربيػػع العربػػػي العاصػػػفة، والتػػػي كػػػاف يعتقػػػد معيػػػا بػػػأّف إضػػػراب األسػػػرى أو أّي فعاليػػػة نضػػػالية أخػػػرى تتعمػػػؽ 

ت كانت أّف إضراب األسرى لـ ينجح بالقضية الفمسطينية سوؼ تتأخر في درجات االىتماـ، غير أّف المفاجآ
فقػػط فػػػي إحيػػػاء قضػػػيتيـ اإلنسػػػانية العادلػػػة، بػػػؿ وأيضػػػا أحيػػػا معيػػػا القضػػػية الفمسػػػطينية، حيػػػث وجػػػدنا دوائػػػر 

، 1021التضامف تّتسع مع كؿ يوـ إضراب جديد خاضو األسرى في إضرابيـ الجماعي في الربيػع الماضػي 
المؤسسػة األمنيػة اإلسػرائيمية لتسػعى إلػى االسػتجابة لتمبيػة مّما شّكؿ في حينو أحػد أىػـ عوامػؿ الضػغط عمػى 

 مطالب األسرى.
في الحقيقة شّكؿ الفعؿ التضامني الذاتي في التجربػة النضػالية الفمسػطينية، النػواة األولػى التػي يعػود لدحرجػة 

عمّػػـ ىػػذا أشػػكاؿ التضػػامف ومراكمتيػػا السػػبب الجػػوىري فػػي انفجػػار ثػػورات الفمسػػطينييف وانتفاضػػتيـ، ولربمػػا ت
 الدرس منيـ بقية العرب بعد أف سّطروا النموذج واألمثولة طيمة تاري  العرب الحديث في المئة عاـ األخيرة.

وقد لمسنا في إضراباتنا التي لـ تتوقؼ ىذا العػاـ حػاالت تضػامف فػي محيطنػا اإلسػالمي والعربػي واإلنسػاني 
ؼ عػػف عمػػؽ تػػأثير القضػػية الفمسػػطينية فػػي معنػػا ومػػع مػػا نمثّػػؿ مػػف قػػيـ تعكػػس حالػػة تضػػامف ضػػميرية تكشػػ

نفػػوس شػػعوب المنطقػػة والعػػالـ الػػذي ال يػػزاؿ حيػػًا وعػػامرًا فػػي النفػػوس، وفػػي الحقيقػػة إّف حالػػة التضػػامف مػػع 
األسػػرى الفمسػػطينييف إنمػػا تحمػػؿ فػػي طياتيػػا مسػػتويات مػػف التضػػامف الػػذي طالمػػا كانػػت القضػػية الفمسػػطينية 

 أف نشير إلى بعض ما يعنيو التضامف مع األسير الفمسطيني. تعيد إنتاجو باستمرار، ويمكننا ىنا
أواًل: يعني التضامف مع األسير الفمسطيني تضامنًا مع القضية الفمسػطينية التػي تمثّػؿ ضػميرنا والتػي ضػّحى 
مف أجميا المعتقموف بزىرات شػبابيـ وسػنّي أعمػارىـ الطويمػة التػي تجػاوزت عنػد بعضػيـ الثالثػيف عامػًا. ىػذه 

كقضػية حػؽ وعػدؿ فػي وجػو « رغـ ما جرى في النير مف ميػاه»التي ال تزاؿ تحمؿ جميع عناصرىا  القضية
ظمـ واغتصاب واستعمار، وقضية مركزية لذراري المسمميف والعرب، ورغـ زخـ األحػداث العاصػفة التػي تمػّر 

اعتقػد الػبعض أّف  ، ربمػا«والتػي تمثّػؿ فػي جوىرىػا أحػد مضػاعفات القضػية الفمسػطينية المزمنػة»بيا منطقتنا 
تمػػؾ األحػػداث سػػتغّطي عمػػى القضػػية الفمسػػطينية وتػػدعيا خمفيػػا، مّمػػا جعػػؿ النػػاطقيف باسػػـ العػػدو يػػّدعوف أّف 
قضػػية صػػراع المسػػمميف والعػػرب معيػػـ ليسػػت ىػػي أسػػاس مشػػاكؿ منطقتنػػا، وأّف ىنػػاؾ مشػػاغؿ وىمػػوـ جديػػدة 

واكبػػت إضػػراب األسػػرى كػػّذبت جميػػع تمػػؾ أقػػوى منيػػا غطّػػت عمييػػا. فػػي الحقيقػػة، إّف دوائػػر التضػػامف التػػي 
التخرصػات واالفتراضػػات، وبرىنػػت عمػػى أحقّيػػة ومركزّيػػة وحميمّيػػة ىػػذه القضػػية فػػي نفػػوس العػػرب والمسػػمميف 

 وبقية أحرار العالـ.
ثانيًا: إّف التضامف مع األسرى الفمسطينييف إنما ىو في جوىره تضامنًا مع النفس بالنسبة لكؿ مسمـ وعربي، 

 ب األخوة والشعور باليـّ المشترؾ، والمصير المشترؾ.يمميو واج
وكػػـ كػػاف مػػؤثرًا ذلػػؾ النػػوع مػػف التضػػامف الروحػػي الػػذي جّسػػده الكثيػػر مػػف إخواننػػا متطػػوعي العػػالـ اإلسػػالمي 
الػػذيف أّدوا فريضػػة الحػػج أو نافمػػة العمػػرة عػػف إخػػوانيـ األسػػرى الفمسػػطينييف، إّف ىػػذا المسػػتوى مػػف التضػػامف 
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توسيع حمقاتو، وتطوير حالة التضامف التي مف طبيعتيػا أف تتػدحرج وتتػراكـ وتتعػاظـ كممػا الروحي يستدعي 
مػػػػّر الػػػػزمف، لتشػػػػمؿ االرتفػػػػاع إلػػػػى واجبػػػػات القضػػػػية الفمسػػػػطينية التػػػػي مػػػػف أجػػػػؿ إنجازىػػػػا يتواجػػػػد األسػػػػرى 

 الفمسطينيوف في المعتقالت.
سوؼ تكبر مع األياـ ونرجو أف تنضج لنرى  إّف ما لمسناه مف تضامف يدعنا نعتقد أّننا مع حالة جديدة لنواة

ثمارىػػػا وقػػػد ارتفػػػع المسػػػمموف والعػػػرب لمسػػػتوى طػػػرح اإلجابػػػة عمػػػى التحػػػدي الػػػذي يمّثمػػػو العػػػدواف الصػػػييوني 
 واغتصابو لمقدساتيـ وترابيـ وعقر دارىـ )فمسطيف(. 2948المستديـ منذ عاـ 

محنػة التػي مػروا بيػا، لقػد كانػت صػرختيـ لطالما خرجت صرخات الفمسطينييف جافة ومريرة طيمػة محطػات ال
، طبعػًا قالػت لنػا ثػورات الربيػع العربػي أّف العػرب «ويػف العػرب»الحائرة عند كػؿ مجػزرة ومجػزرة تعرضػوا ليػا 

كانوا مستمبيف، ولكف مػع ذلػؾ كانػت تعنػي تمػؾ الصػرخة، رغػـ جفافيػا السياسػي، إيمانػًا راسػخًا فػي الالشػعور 
التي تنحدر ونتناسؿ منيا ستيّب يقظة ذات صػباح لتػرّد صػدى صػرخاتنا « ربأمة الع»أّف ىناؾ أمة اسميا 

 «.يا وحدنا»الخرساء. لقد طور الفمسطينيوف مع خيبات أمميـ مف عربيـ شعار 
لعّؿ العرب ىذه األياـ يشاركوننا ما كّنا متباينيف فيو طيمة محنتنا، ونسمع مػف أفػواىيـ نفػس الصػرخات التػي 

ذي تغّيػػر ىػػذه المػػّرة، وألوؿ مػػّرة أف بػػدأت تسػػمع أصػػداء صػػرخاتنا فػػي الميػػاديف والمنػػابر كّنػػا نطبقيػػا، ولكػػف الػػ
والضػػمائر والوجػػداف، إّف حالػػة التضػػامف اآلخػػذة بالتػػدحرج تقػػوؿ لنػػا: إّنكػػـ لسػػتـ وحػػدكـ، إننػػا معكػػـ، بأرواحنػػا 

و أف نكػوف عمػى موعػد قريػب وألسنتنا وسواعدنا، إّننا نستبشر بيذه الروح التضامنية التي ترتفػع وتائرىػا ونرجػ
 معيا في مياديف الحرية واالنعتاؽ.

إّف التضػػامف مػػع القضػػية الفمسػػطينية يسػػتوجب تحويػػػؿ المشػػاعر والعواطػػؼ وترجمتيػػا بخطػػوات عمميػػة مػػػف 
 خالؿ اآلتي:

قيػاـ جميػػع المتضػامنيف مػػف شػتى البمػػداف إلػى حمػػؿ حكومػاتيـ وبرلمانػػاتيـ وأحػزابيـ عمػػى إدراج القضػػية  -2
طينية عمى رأس برامجيـ السياسية والوطنية، وجعميا ىّمًا نضاليًا يدخؿ في نسيج البناء الثقافي والفكري الفمس

 والتربوي والسياسي لكؿ ىيئة سياسية.
العمؿ عمى اعتماد سياسات في الوزارات ومؤسسات الدولة الرسػمية المختمفػة لػربط سياسػاتيا ومصػالحيا  -1

أو مػػع الػػدوؿ العربيػػة، أو حتػػى فػػي السياسػػات المحميػػة، تقػػـو عمػػى أسػػاس  مػػع الػػدوؿ األجنبيػػة أو الصػػديقة،
 إدماج القضية الفمسطينية في تمؾ السياسات.

سّف قوانيف وتشريعات وبروتوكوالت إدارية وقانونية وتشريعية لتأكيد وترسي  االلتزاـ بالقضػية الفمسػطينية  -0
 كقضية مركزية لكؿ قطر عربي.

رى الفمسػػطينييف يعنػػي أيضػػًا االنتصػػار إلنسػػانية اإلنسػػاف، خاصػػة عنػػدما يتكّشػػؼ ثالثػػا: التضػػامف مػػع األسػػ
األمر عف قصة معاناة إنسانية طويمة ومستديمة، حيػث أّف العشػرات مػف األسػرى أمضػوا أكثػر مػف ربػع قػرف 
مػػػف الزمػػػاف فػػػي السػػػجوف. كمػػػا أّف األسػػػير الفمسػػػطيني مجػػػرد، فػػػي العديػػػد مػػػف الحػػػاالت، مػػػف أبسػػػط حقوقػػػو 

انية، مثػػػؿ الحػػػؽ فػػػي زيػػػارة ذويػػػو أو مجػػػرد الحػػػؽ فػػػي القػػػراءة والمطالعػػػة، األمػػػر الػػػذي دعػػػا العديػػػد مػػػف اإلنسػػػ
يومػػًا،  250، حيػػث بمػػ  أحػػدث ىػػذه اإلضػػرابات مػػدة تزيػػد عػػف «استشػػيادية»األسػػرى الػػدخوؿ فػػي إضػػرابات 

نيػاء معاناتػو وكاف قد ابتدأىا األخ المجاىد خضر عدناف في بداية ىػذا العػاـ، والػذي تمّكػف مػف االنت صػار وا 
مػػف خػػالؿ المثػػؿ والنمػػوذج الػػذي ضػػربو فػػي اإلضػػراب المفتػػوح عػػف الطعػػاـ، وىكػػذا حػػدث مػػع بقيػػة إخوانػػو 

 جماعة وفرادى.
 3/21/1021، السبيل، عّمان
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 ىاني المصري
لـ سػػئـ االحػػتالؿ، وأف القضػػّية لقػػد انتصػػرت فمسػػطيف، وحصػػمت عمػػى الدولػػة المراقبػػة؛ مػػا يػػدؿ عمػػى أف العػػا

الفمسطينّية ال تزاؿ حّية بالرغـ مف كؿ ما جرى ليا طواؿ السػنوات العشػريف الماضػية، ومػا يجػري حوليػا فػي 
 المنطقة واإلقميـ والعالـ، ومحاوالت تصفيتيا، خصوًصا منذ توقيع اتفاؽ أوسمو وحتى اآلف.

تسػوية فػي ظػؿ ظػروؼ ومعطيػات ومػوازيف قػوى ال انتصرت فمسطيف بػالرغـ مػف اسػتمرار خيػار البحػث عػف 
 تسمح بيا، ومع استمرار المشروع الصييوني التوسعي الذي يستيدؼ كؿ فمسطيف.

انتصرت فمسػطيف بػالرغـ ممػا رافػؽ ىػذا االنتصػار مػف تأكيػد عمػى أننػا ال نطالػب بنػزع الشػرعّية عػف إسػرائيؿ 
الدولّيػػػة، وعمػػػى المصػػػالحة التاريخّيػػػة، وال ننػػػوي ومسػػػتعدوف لمعػػػودة إلػػػى المفاوضػػػات، ونػػػراىف عمػػػى الشػػػرعّية 

 المجوء إلى محكمة الجنايات الدولّية إال إذا اعُتدي عمينا، وكأننا لسنا تحت االحتالؿ والعدواف المستمر.
انتصرت فمسطيف بالرغـ مف األوىاـ التي ال تزاؿ تعشعش، ألف المجػوء إلػى األمػـ المتحػدة تحقػؽ بػالرغـ مػف 

يػػدات واإلغػػراءات األميركّيػػة واإلسػػرائيمّية واألوروبّيػػة والعربّيػػة، ومثػػؿ نوًعػػا مػػف التمػػرد عمػػى الضػػغوطات والتيد
مسػػار المفاوضػػات العبثّيػػة، وعمػػى التزامػػات اتفاقػػات أوسػػمو، رغػػـ األوىػػاـ بأنػػو يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى اسػػتئناؼ 

 ىذه المفاوضات.
ذا االنتصػار مقدمػة النتصػارات جديػدة، ألف ما ييمنػي فػي ىػذا المقػاؿ، ىػو إثػارة الحػوار حػوؿ كيفّيػة جعػؿ ىػ

ىػػػذا اإلنجػػػاز يجػػػب النظػػػر إليػػػو مػػػف دوف تيويػػػؿ أو تيػػػويف كخطػػػوة فػػػي مشػػػوار طويػػػؿ، ال يمكػػػف أف تتحقػػػؽ 
أىدافو إال بنضاؿ فمسطيني متعدد األشكاؿ والمراحؿ، وبحاجة إلى دعـ عربي ودولػي حتػى يػتـ تغييػر ميػزاف 

 س مربًحا كما ىو اآلف.القوى، بما يجعؿ االحتالؿ خاسًرا ولي
إلػػػى أيػػػف سػػػيقودنا ىػػػذا اإلنجػػػاز، ىػػػؿ إلػػػػى  -اسػػػتناًدا إليػػػو-إف المعيػػػار األساسػػػي الػػػذي نسػػػتطيع أف نحكػػػـ 

 انتصارات أـ إلى ىزائـ جديدة يستند إلى نقطتيف في منتيى األىمّية:
دة عمػى أسػاس برنػامج أف يدفع ىذا االنتصار إلى اإلسػراع فػي إنيػاء االنقسػاـ واسػتعادة الوحػ النقطة األولى:

 وطني يجسد القواسـ المشتركة، وبما يحقؽ شراكة سياسّية حقيقّية عمى أسس ديمقراطّية.
وىذا األمر بات ممكنا؛ أواًل، ألف الحكومة اإلسرائيمّية تحارب اإلرىاب العسكري التػي تمثمػو "حمػاس" أساًسػا، 

ثانًيػػا، ألف "فػػتح" و"حمػػاس" تشػػعراف بأنيمػػا فػػي واإلرىػػاب السياسػػي الديبموماسػػي الػػذي تمثمػػو "فػػتح" أساًسػػا. و 
وضػػع قػػوي قػػادرتيف عمػػى تقػػديـ المرونػػة الالزمػػة إلنجػػاز المصػػالحة، فػػػ"حماس" قػػادت المواجيػػة ضػػد العػػدواف 
األخيػػػر وانتصػػػرت، و"فػػػتح" قػػػادت المواجيػػػة الديبموماسػػػّية وانتصػػػرت، وكػػػاف الجميػػػع فػػػي وحػػػدة ميدانّيػػػة وراء 

 تحقيؽ ىذه االنتصارات.
يمكف إنياء االنقساـ واستعادة الوحدة، ال بد مف استخالص الدروس والعبر مف الحوار الوطني الثنائي  وحتى

والشامؿ واتفاقات المصالحة، لمعرفة لماذا لـ تؤِد إلى النجػاح ، فالعمػؿ مػف أجػؿ إنجػاز المصػالحة يجػب أف 
مػة السػابقة، بمػا يتطمػب تغييػر أو تطػوير يختمؼ فػي مرحمػة المتغيػرات العربّيػة واإلقميمّيػة والدولّيػة، عػف المرح

 االتفاقات بما يناسب المرحمة الجديدةف
فمرحمػػة مػػا بعػػػد سػػقوط نظػػاـ حسػػػني مبػػارؾ، وتراجػػع الػػػدور األميركػػي فػػي المنطقػػػة وتصػػاعد دور األطػػػراؼ 

انػػي اإلقميمّيػػة، وخطػػر تفتػػت البمػػداف العربّيػػة وتغييػػر المحػػاور والتحالفػػات، بمػػا يجعػػؿ مػػا يسػػمى الخطػػر اإلير 
والشيعي يحؿ محؿ االحتالؿ والييمنة الخارجّية أو يقؼ عمى قدـ المساواة منيما؛ تختمػؼ اختالفًػا كبيػًرا عّمػا 
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قبميػػا. فاسػػتمرار السػػعي إلنجػػاز المصػػالحة بػػنفس القواعػػد السػػابقة لػػف يقػػود إلػػى الوحػػدة، بػػؿ إلػػى فشػػؿ جديػػد 
ضاعة وقت ثميف.  وا 

"حمػػػاس" والجيػػػاد فػػػي السػػػمطة إلعطػػػاء الشػػػرعّية لخيػػػار  لقػػػد كانػػػت المصػػػالحة مصػػػممة كطريػػػؽ السػػػتيعاب
المفاوضػػػات والتسػػػوية ومػػػا نجػػػـ عنيػػػا مػػػف اتفاقػػػات والتزامػػػات، لػػػذلؾ كانػػػت عقبػػػة موافقػػػة "حمػػػاس" والجيػػػاد 
اإلسػػالمي عمػػى شػػروط المجنػػة الرباعّيػػة ىػػي العقبػػة الرئيسػػّية التػػي اعترضػػت طريػػؽ المصػػالحة، وخصوًصػػا 

جراء االنتخ عادة توحيد األجيزة األمنّية وصياغتيا.تشكيؿ الحكومة وا   ابات وا 
كجػزء مػف عممّيػة متكاممػة،  -حتى تكػوف خطػوة إلػى األمػاـ ال إلػى الخمػؼ -اآلف، يجب أف تأتي المصالحة 

تسػػتيدؼ إعػػادة بنػػاء وتشػػكيؿ الحركػػة الوطنّيػػة ومنظمػػة التحريػػر فػػي سػػياؽ إحيػػاء المشػػروع الػػوطني بصػػورة 
عمػػى تحقيػػؽ أىدافػو، التػػي لػػـ تتحقػؽ بػػالرغـ مػػف التضػحيات الغاليػػة والمعانػػاة تجعػؿ الشػػعب الفمسػػطيني قػادًرا 

 الطويمة.
إف النظػػػػرة الجديػػػػدة لممصػػػػالحة تتطمػػػػب إعطػػػػاء األولوّيػػػػة لممضػػػػموف السياسػػػػي التفاقػػػػات المصػػػػالحة ولػػػػيس 

مف وضع رؤيػة لمخطوات اإلجرائّية والشكمّية، مثؿ تشكيؿ الحكومة ولجنة االنتخابات والمجنة األمنّية، فال بد 
ال سػيقود انتصػار المقاومػة فػي غػزة إلػى  إستراتيجّية جديدة لمواجية التحديات والمخاطر الراىنة والمحتممة، وا 
تكريس االنقساـ وتحويمو إلى انفصاؿ، وانتصار المنظمة في األمـ المتحدة إلى استمرار األمر الواقع الراىف، 

 أو العودة إلى المفاوضات العبثّية.
لضػػػػروري أف تتضػػػػمف الرؤيػػػػة الجديػػػػدة قطًعػػػػا فورًيػػػػا لمحبػػػػؿ السػػػػري الػػػػذي يػػػػربط المنظمػػػػة بخيػػػػار لػػػػيس مػػػػف ا

المفاوضػػات، والتسػػوّية، وبالتزامػػات اتفػػاؽ أوسػػمو، فتغييػػر الواقػػع السػػيئ غيػػر ممكػػف فػػوًرا، خصوًصػػا فػػي ظػػؿ 
لبدايػػة تغييػػره ال األوضػػاع العربّيػػة الحالّيػػة، بػػؿ يتطمػػب التعامػػؿ معػػو شػػرًطا وىػػو أف يكػػوف اليػػدؼ منػػو منػػذ ا

تكريسػػػو، فالحصػػػوؿ عمػػػى الدولػػػة المراقبػػػة يوجػػػو ضػػػربة إلػػػى أوسػػػمو، ولكػػػف ال يسػػػقطو فمسػػػطيني ا، ألف أوسػػػمو 
 التزامات سياسّية وأمنّية واقتصادّية معروفة وال ينتيي إال بانتيائيا.

تػػتحكـ بيػػا إسػػرائيؿ إف الػػذي أفشػػؿ حػػوارات المصػػالحة واتفاقاتيػػا أف ىنػػاؾ ثالثػػة ممفػػات مػػف ممفاتيػػا الخمسػػة 
تماًمػػػا، وىػػػي: )الحكومػػػة، االنتخابػػػات، األمػػػف(. فإسػػػرائيؿ تسػػػتطيع إفشػػػاؿ االنتخابػػػات، سػػػواء بعػػػدـ السػػػماح 
بإجرائيػػػػا، أو بمنػػػػع إجرائيػػػػا فػػػػي القػػػػدس، أو بػػػػإعالف كتػػػػؿ انتخابّيػػػػة مثػػػػؿ كتمػػػػة التغييػػػػر واإلصػػػػالح أو كتمػػػػة 

ال تسػػمح بمشػػاركتيا، أو تقػػـو باعتقػػاؿ رموزىػػا قبػػؿ  اإلسػػالمييف، كمػػا حصػػؿ فعػػاًل مػػؤخًرا، كمنظمػػات إرىابّيػػة
نائًبا ووزيًرا، ما  45االنتخابات وأثناءىا وبعدىا، مثمما شاىدنا في االنتخابات السابقة، حيث اعتقمت إسرائيؿ 

 أدى إلى تعطيؿ المجمس التشريعي.
ال تمنػػػع ومػػا ينطبػػػؽ عمػػى االنتخابػػػات ينطبػػػؽ عمػػى الحكومػػػة، فعمػػى الحكومػػػة أف تمتػػػـز بشػػروط ا لرباعّيػػػة، وا 

إسػػػرائيؿ تشػػػكيميا أو التعامػػػؿ معيػػػا أو تقاطعيػػػا أو أف تعتػػػرؼ بػػػوزراء وتقػػػاطع وزراء، كمػػػا حػػػدث فعػػػاًل مػػػع 
 .1007حكومة الوحدة الوطنّية التي شكمت إثر توقيع اتفاؽ مكة في مستيؿ بداية عاـ 

التنسيؽ األمني، الذي حوؿ السمطة إلى أما األمف، فإسرائيؿ تتحكـ بو تماًما وتصر عمى االلتزامات األمنّية و 
وكيػػؿ عنػػد االحػػتالؿ ألجػػؿ غيػػر مسػػمى، بينمػػا كانػػت السػػمطة تأمػػؿ أنػػو بإمكانيػػا إقنػػاع االحػػتالؿ بقيػػاـ دولػػة 

 فمسطينّية مستقمة بعد االعتراؼ بجدارتيا بتوفير األمف.
ؿ منظمػة التحريػر، بحيػث تضػـ ال بد مف إعطاء األولوّية لبمورة إستراتيجّية جديػدة، والعمػؿ عمػى إعػادة تشػكي

الجميػػع، وتسػػتند إلػػى برنػػامج وطنػػي يحفػػظ الحقػػوؽ واألىػػداؼ الوطنّيػػة، ويسػػتند إلػػى القػػانوف الػػدولي وميثػػاؽ 
وقرارات األمـ المتحدة كميا، التي تحفظ الحد األدنى مف الحقوؽ الوطنّية الفمسطينّية، ويطالب بحؿ في إطار 
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ات بعيػًدا عػف المفاوضػات الثنائّيػة برعايػة أميركّيػة، التػي وضػعت عقد مؤتمر دولػي مسػتمر وكامػؿ الصػالحي
الجانػػب الفمسػػطيني الضػػعيؼ وحيػػًدا ومنعػػزاًل فػػي مواجيػػػة الجانػػب اإلسػػرائيمي القػػوي المػػدعوـ أميركي ػػا دعًمػػػا 

 مطمًقا.
المنظػور،  االقتناع العميؽ مرة واحدة بأنو ال يوجد أفؽ لحؿ سياسي، عمى األقؿ عمػى المػدى النقطة الثانّية:

فالحكومة اإلسرائيمّية متطرفة، ورفضت باإلجماع القرار األممي باالعتراؼ بدولة فمسطيف، والحكومػة القادمػة 
ستكوف أكثر تطرًفا، وتسػيبي ليفنػي "حصػاف الرىػاف األخيػر" عنػد أصػحاب التسػوية انتقػدت حصػوؿ فمسػطيف 

 عمى دولة غير عضو، واعتبرتو خطأ إستراتيجًيا.
مور في االتجاه الصحيح، يتـ إعطػاء األولوّيػة إلعػادة تشػكيؿ منظمػة التحريػر التػي ال تسػتطيع إذا سارت األ

أف تػػػتحكـ بيػػػا إسػػػرائيؿ أو غيرىػػػا، مػػػف خػػػالؿ تشػػػكيؿ قيػػػادة انتقالّيػػػة مؤقتػػػة بتمثيػػػؿ واسػػػع ومختمػػػؼ لمشػػػعب 
شػػكيؿ لجنػػة الفمسػػطيني فػػي مختمػػؼ أمػػاكف تواجػػده، وخصوًصػػا الشػػباب والمػػرأة والشػػتات، ولػػيس مػػف خػػالؿ ت

استشػػػارّية تسػػػمى تػػػارة لجنػػػة تفعيػػػؿ المنظمػػػة، وتػػػارة أخػػػرى لجنػػػة استشػػػارّية، وفػػػي كػػػؿ األحػػػواؿ ال تممػػػؾ أي 
صػالحيات حقيقّيػػة، وال تنسػػجـ مػػع مػػا جػػاء فػػي اتفػػاؽ القػػاىرة الػػذي حػػدد صػػالحيات اإلطػػار القيػػادي المؤقػػت 

حيات المجنػػػة التنفيذّيػػػة لمنظمػػػة بوضػػػوح، بحيػػػث تكػػػوف قراراتػػػو غيػػػر قابمػػػة لمتعطيػػػؿ، وبمػػػا ينسػػػجـ مػػػع صػػػال
التحرير. ويمكػف ليػذا اإلطػار القيػادي االنتقػالي أف يقػود الشػعب الفمسػطيني والسػمطتيف فػي الضػفة وغػزة إلػى 
حػػيف إجػػراء انتخابػػات المجمػػس الػػوطني واالنتخابػػات الرئاسػػّية والتشػػريعّية، التػػي سػػتكوف قضػػّية نضػػالّية يػػتـ 

البمداف التي تتواجد فييا التجمعات الفمسطينّية، وفي إطار توافؽ وطنػي السعي لفرضيا عمى االحتالؿ وعمى 
 يضمف مشاركة الجميع، كؿ حسب حجمو، بصرؼ النظر عف نتائج االنتخابات واألقمّية واألغمبّية.
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الفمسػػطينية بػػالعمـو مطمػػب ميػػـ، يحتاجيػػا الشػػعب الفمسػػطيني فػػي كفاحػػو وجيػػاده، السػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػة 
حقوقػػػو كاممػػػًة غيػػػر منقوصػػػة، وظيػػػور الفمسػػػطينييف ضػػػمف إطػػػار يوحػػػدىـ مػػػع اخػػػتالؼ اجتيػػػادىـ فػػػي أخػػػذ 
المواضػػػيع والتعامػػػؿ مػػػع مفػػػردات القضػػػية، فيػػػو مػػػف المكاسػػػب الكثيػػػر الػػػذي يسػػػتأىؿ السػػػعي الحثيػػػث إلتمػػػاـ 

مصػػػالحة، والوصػػػوؿ ليػػػذا اإلطػػػار الوحػػػدوي، وىػػػذا يظيػػػر إذا حصػػػؿ فػػػي شػػػتى مجػػػاالت العمػػػؿ فػػػي طػػػور ال
 استرجاع الحقوؽ.

وىنا نستحضر أف الفمسطينييف في مرحمة تحرر وطني، ولػـ يتجػاوزوا مرحمػة الثػورة والثػورييف، ونعتقػد بػوعي 
 قى الفرقة الفمسطينية.العدو الصييوني ليذه الحقيقة، وليذا فيو يسعى بكؿ إمكاناتو أف تب

نيػػاء حػػاؿ  ونحػػف نطػػرح ىػػذا، نػػرى أف الشػػعب الفمسػػطيني حيػػث كػػاف تواقػػا إلتمػػاـ ممػػؼ المصػػالحة الوطنيػػة وا 
االنقسػاـ القػائـ الػػذي طػاؿ أمػػده. وال يفتػرض تمػػاىي الفصػائؿ الفمسػػطينية المتحػاورة وأف يصػػموا لنتيجػة تػػذوب 

أنيـ ميما اختمفوا فإف ما يتفقوف عميو يجب أف يصب في  فييا ىياكميـ في ىيكؿ حزبي واحد. ولكف بالتأكيد
نتيجة واحدة وتحقيؽ األىداؼ المنشودة في التحرير والعػودة، التػي يتفػؽ عمييػا الجميػع بحػدودىا الػدنيا، وىػذا 

 ما نتعارؼ عميو بعدـ تجاوز الخطوط الحمراء في المطالب وأف يبقى التمسؾ بالثوابت ىو األساس.
تكمف في ىذا التعاطي مع عنواف المصػالحة، وأرى أف المتحػاوريف مختمفػوف حػوؿ اإلجابػة  نعتقد أف المشكمة

عمػػى سػػؤاليف رئيسػػييف: مػػاذا نريػػد  وكيػػؼ نحققػػو  وىػػذا يبػػدأ فػػي التعريفػػات الرئيسػػية لمصػػراع. بػػدءا بتعريػػؼ 
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وليس في األفؽ  العدو، ومرورا بتحديد فمسطيف التي نقصد، وانتياء بأدؽ التفاصيؿ. وليذا طالت المصالحة،
 أف نصؿ إلى ما نريد.

كمثاؿ عمى حدة المسألة، فاالفتراؽ يتجمى في مقابمة محمود عباس مع القناة الثانية في التمفزيوف اإلسػرائيمي 
نوفمبر/تشريف الثاني مف ىذه السنة، الذي أكد  1إلصدار وعد بمفور المشؤـو في  95مؤخرا عشية الذكرى الػ

الجئيف الفمسطينييف إلى فمسطيف عبر تصريحو بأنو غير معني بالعودة إلى مدينتػو فيو إسقاطو لحؽ عودة ال
لػى األبػد، وىػو بػذلؾ يسػقط ىػدفا إسػتراتيجيا يجمػع عميػو الشػعب، وأكػد  48صفد، وأف أراضي  ىي إسػرائيؿ وا 

 كعضػو مراقػب 67عمى ىذه القناعة في مشروعو لمػذىاب لطمػب االعتػراؼ بالدولػة الفمسػطينية عمػى أراضػي 
في األمـ المتحدة، فميس ما يشير في موضوع الدولة مف قريب أو بعيد إلى المطالبة بالعودة أو التمسؾ بيذا 

 الحؽ.
ويتنػػاوؿ أيضػػا محمػػود عبػػاس ومجموعتػػو أحػػد أسػػاليب العمػػؿ الػػوطني، وىػػو نيػػج االنتفاضػػة والقػػوة، لينتقػػده 

في سيرتو، فقد وصؼ المقاومة المسػمحة ويعارضو بشدة في مناسبات كثيرة، حتى أصبح مف الخبر المتواتر 
في نفس المقابمة المتمفػزة المػذكورة آنفػا قػائاًل "ال نريػد أف نسػتخدـ اإلرىػاب وال نريػد أف نسػتخدـ القػوة، ال نريػد 
أف نستخدـ األسمحة، نريد أف نستخدـ الدبموماسية، نريد أف نسػتخدـ السياسػة، نريػد أف نسػتخدـ المفاوضػات، 

 مقاومة السممية".نريد أف نستخدـ ال
مسػػػألة خػػػالؼ أخػػػرى ىػػػي فػػػي تصػػػدر المشػػػيد الفمسػػػطيني ومػػػف يقػػػود الشػػػعب  وىنػػػا نقصػػػد منظمػػػة التحريػػػر 
الفمسػطينية، والػػتحكـ فػػي زمػاـ األمػػور فييػػا، ونعتقػػد ىنػا بتخػػوؼ وقمػػؽ محمػػود عبػاس ومجموعتػػو مػػف ضػػياع 

الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة فػػي سػػمطتيـ، وىػػو التخػػوؼ المبنػػي عمػػى نتػػائج انتخابػػات المجمػػس التشػػريعي فػػي 
 ، وأعتقد أف تمؾ االنتخابات ما كانت لتتـ لو قدر ليـ معرفة نتائجيا مسبقا.1006يناير/كانوف الثاني 

فقد دفع لتمؾ التجربة في ذلؾ الحيف في الضفة وغزة مجيئيا في سياؽ مشروع أوسمو، الرغبة في وجود قيادة 
أجؿ التوقيع عمى اتفاقية نيائية مع الكيػاف الصػييوني، وعامػؿ منتخبة مفوضة عبر صندوؽ االنتخابات مف 

االطمئنػػػاف الػػػذي أمضػػػى تمػػػؾ االنتخابػػػات كػػػاف أف النتػػػائج سػػػتكوف لصػػػالح الفريػػػؽ الػػػداعـ لمتسػػػوية حسػػػب 
 استطالعات الرأي الخاطئة في ذلؾ الوقت.

ف، وىبػػػت ريػػػاح الربيػػػع تغيػػػرت الظػػػروؼ اإلقميميػػػة والدوليػػػة حػػػوؿ القضػػػية الفمسػػػطينية فػػػي السػػػنتيف الماضػػػيتي
العربي في العديد مف الدوؿ العربية، وتغير الوضع السياسي برمتو في ست دوؿ عربية، وأثر ذلؾ عمى بقية 
الدوؿ، وانبنى عمى ذلؾ تغير في التعامؿ الدولي مع المنطقة، وساد نيج ديمقراطي شعبي جديد في المنطقة 

 أفرز أنظمة شرعية مف رحـ الشعوب.
ازيف السياسية في التعامؿ مع القضية الفمسطينية بشكؿ دراماتيكي، فنجد رئيس المكتب السياسي وانقمبت المو 

لحركػة حمػػاس خالػػد مشػػعؿ يقػػـو فػي جولػػة بعواصػػـ عػػدة فػػي غضػوف أسػػابيع قميمػػة، فيقابػػؿ الػػرئيس المصػػري 
ي تػػونس المنتخػػب محمػػد مرسػػي فػػي القػػاىرة، ثػػـ يمقػػي خطابػػات جماىيريػػة بػػيف أعضػػاء األحػػزاب الحاكمػػة فػػ

 والمغرب وتركيا.
وفي مثاؿ آخر عمى التحوؿ الكبير في التعامؿ مع القضية، يقـو وفد مف عشرة وزراء خارجيػة عػرب ومعيػـ 
األمػػػيف العػػػاـ لجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة ووزيػػػر الخارجيػػػة التركػػػي، بزيػػػارة غػػػزة وىػػػي تحػػػت القصػػػؼ اإلسػػػرائيمي 

 الوحشي في نوفمبر/تشريف الثاني مف ىذه السنة.
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ى أف الشػػعب الفمسػػطيني نفسػػو اعتبػػر الربيػػع العربػػي قػػد أتػػى منسػػجما مػػع الثػػورة الفمسػػطينية ضػػد العػػدو ونػػر 
الصييوني، التي كانت ممتدة في العقود الستة الماضية ضػد االحػتالؿ، يػدلؿ عمػى ىػذا المػزاج العػاـ لمشػعب 

 الفمسطيني تجؿ ال يقبؿ الشؾ إباف األياـ الثمانية األخيرة عمى غزة.
مػػع كػػؿ الطيػػؼ الفمسػػطيني فػػي كػػؿ أمػػاكف وجػػوده عمػػى التيميػػؿ بإنجػػاز المقاومػػة ودحػػر المحتػػؿ، وىػػـ وقػػد أج

بذلؾ يعتمدوف أسموب ونيج المقاومة واالنتفاضة، حتى إف محمود عباس نفسػو ىمػؿ ليػذا اإلنجػاز لممقاومػة، 
الغػزييف والشػعب وكذلؾ ظيور قيادات فتحاوية مػف وزف نبيػؿ شػعث، وقيػادات أخػرى فػي غػزة، لكػي يشػاركوا 

 الفمسطيني في احتفاالت النصر، وىذا مشيد وحدوي محمود.
ونخػػػص ىنػػػا ممػػػؼ المصػػػالحة -لػػػيس مقبػػػوال بعػػػد كػػػؿ ىػػػذا أف نرجػػػع فػػػي ترتيػػػب البيػػػت الفمسػػػطيني الػػػداخمي 

لنتداوؿ أمورنا بنفس الطريقة السابقة، وعمى نفس قواعد المعبة والتجاذبات واالستقطابات المتبادلة،  -الوطنية
 ونبقى في ىذه المراوحة، وكأف شيئا لـ يحصؿ، دوف أف نستطيع رصد أو رؤية ىذه المتغيرات الكونية.

كما أنو ليس متفيما أف نذىب إلػى األمػـ المتحػدة لطمػب االعتػراؼ فػي الدولػة الفمسػطينية كدولػة مراقػب غيػر 
لمشػعب التػي يفتػرض أف  عضو، فيذا سيكوف حتما عمى حساب وضعية منظمة التحرير الفمسطينية وتمثيميا

 يكوف إصالحيا أولوية في ممؼ المصالحة.
كيػػؼ نخطػػو فػػي ظػػؿ عػػدـ االتفػػاؽ الفمسػػطيني عمػػى برنػػامج وطنػػي يضػػع فػػي حسػػبانو كػػؿ المسػػائؿ بمػػا فييػػا 
وضعية التمثيؿ العالمي لمشعب والقضية. ال نريد أف نستطرد في تحميؿ ما وراء خطوة االعتراؼ فيي تحتاج 

ولكػػف مػػا يعنينػػا فييػػا أنيػػا أخػػذت أولويػػة فػػي شػػكؿ قفػػزة فػػي اليػػواء عمػػى حسػػاب الشػػأف  إلػػى مبحػػث مسػػتقؿ.
الداخمي وممؼ المصػالحة. وكأنيػا تمثػؿ ىروبػا منػو. ويتصػرؼ فييػا عبػاس وسػمطتو وكػأنيـ حػازوا عمػى ثقػة 

 الشعب الفمسطيني.
ؿ وقػت قريػب وفػي طػور أما وقد تناقمت األخبار بأف ىناؾ جولة جديدة مف حوار المصالحة الفمسػطينية خػال

 الظيور بمظير الموضوعية والجدية، وبشكؿ جديد في التعاطي مع قضية المصالحة وينيييا بسرعة.
فيذه دعوة لممتحاوريف إلعماؿ الذىف، والبحث والحوار المسػتفيض فػي جولػة المصػالحة الجديػدة، عمػى ممػؼ 

مميػػة انتخابيػػة شػػفافة، فػػي كػػؿ أمػػاكف واحػػد فقػػط، ىػػو انتخابػػات لمجمػػس وطنػػي فمسػػطيني جديػػد، يػػأتي عبػػر ع
تواجػػد الشػػعب الفمسػػػطيني، وأف يتفػػؽ المتحػػاوروف فيػػػو عمػػى كػػػؿ التفاصػػيؿ واآلليػػات والييئػػػة المشػػرفة، التػػػي 
تفضي إلى مجمس وطني جديد، ونعطي مدة محددة لكي تجرى فييػا انتخابػات فػي كػؿ أمػاكف تواجػد الشػعب 

 الفمسطيني.
ؿ فػػي بعػػض األمػػاكف التػػي يعػػيش فييػػا الشػػعب الفمسػػطيني، فاالسػػتثناء ال ىنػػا يجػػب أال تعيقنػػا بعػػض العراقيػػ

يمغػػي القواعػػد العامػػة، فننتيػػي بػػالخروج بمجمػػس وطنػػي، ثػػـ قيػػادة منبثقػػة مػػف ىػػذا المجمػػس، ويتنحػػى الفرقػػاء 
الفمسػػطينيوف الحػػاليوف لصػػالح القيػػادة المنتخبػػة، وينكفػػئ مػػف لػػـ يختػػره الشػػعب إلػػى شػػؤونو الحزبيػػة فػػي إدارة 

ميػػة المعارضػػة السػػممية، ونرسػػـ مشػػيدا حضػػاريا، وال يػػدعي بعػػدىا أحػػد وصػػال بميمػػى، فميمػػى قػػد اختػػارت عم
 عريسيا وانقضت مراسـ العرس.

يساعد عمى إتماـ ىذا، البيئػة السياسػية العربيػة الجديػدة، التػي يمكػف أف تػوفر الخػدمات الموجسػتية المطموبػة، 
 يني.وتعطي االعتراؼ الفوري ليذا المنتج الفمسط

ذا فشمت ىذه الجولة بالوصوؿ لكؿ ىذا، فإننا ندعو القوى الحزبية الفمسطينية والشخصػيات المسػتقمة، التػي  وا 
تػؤمف بضػػرورة الخػػروج مػػف ىػػذا الواقػػع لصػػالح أجػواء ديمقراطيػػة فمسػػطينية حقيقيػػة تحػػافظ عمػػى الثوابػػت، بػػأف 
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ة شخصية فمسػطينية، أو مػا قػارب ىػذا تذىب وكأمر واقع إلى تشكيؿ مجمس فمسطيني انتقالي مكوف مف مائ
 العدد، يكوف ليذا المجمس ميمة وحيدة.

وىػػذه الميمػػة ىػػي اإلعػػداد النتخابػػات شػػاممة فػػي كػػؿ أمػػاكف تواجػػد الشػػعب الفمسػػطيني، يعمػػف عنيػػا لتكػػويف 
مجمػػػس وطنػػػي فمسػػػطيني جديػػػد، والمجمػػػس االنتقػػػالي يراعػػػى فػػػي تكوينػػػو، األوزاف الفصػػػائمية، والشخصػػػيات 

، والقطاعات المينية، وتراعى الػديموغرافيا والجغرافيػا الفمسػطينية، وتراعػى كػؿ األمػور التقنيػة والفنيػة المستقمة
فػػػػي إعالنػػػػو عػػػػف االنتخابػػػػات، ويكػػػػوف المجمػػػػس المنتخػػػػب بػػػػديال عػػػػف القػػػػائـ تحػػػػت مظمػػػػة منظمػػػػة التحريػػػػر 

 الفمسطينية.
ا غالبػا، باعتبارىػا تنسػجـ والحالػة العربيػة ونعتقد أف ىذه الخطوة ستجد قبوال شعبيا عربيػا كبيػرا، ورسػميا عربيػ

الراىنة، وىي إفػراز فمسػطيني منتظػر يتناسػب والربيػع العربػي، ولػتكف منظمػة التحريػر ىػي الوعػاء ليػذا، دوف 
 البحث في عناويف جديدة.

نػػزعـ أف عبػػاس ومجموعتػػو قمػػة، وجمػػوع الشػػعب الفمسػػطيني لػػيس عمػػى مػػا ىػػـ عميػػو، وال نحتػػاج إلػػى الرجػػوع 
  البعيد لدراسػة التجػارب فػي التغييػر، فػالواقع العربػي الحاضػر يعطينػا درسػا فػي سػنف التػدافع، لالنتقػاؿ لمتاري

مف حاؿ إلى حاؿ، ونرى أف النموذج الفمسطيني في التغيير لف يكوف بيذه الصػعوبة، ولػيكف ربيعػا فمسػطينيا 
 سمميا.

 3/21/1021، الجزيرة نت، الدوحة
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 أحمد قريع )أبو عالء(
طمبػػت منػػي جريػػدة "معػػاريؼ" االسػػرائيمية أف أخاطػػب الػػرأي العػػاـ االسػػرائيمي، وىػػي ليسػػت المػػرة االولػػى التػػي 
أتحػػدث فييػػا الػػى االسػػرائيمييف، سػػواء مػػف خػػالؿ األحاديػػث إلػػى الصػػحافة اإلسػػرائيمية، أو مػػف خػػالؿ المقػػاءات 

اسييف سابقيف، وجامعات ومراكػز أبحػاث ومنتػديات فكريػة، وغيػر ذلػؾ المباشرة مع سياسييف، ومثقفيف ودبموم
مػف المنػابر اإلسػرائيمية التػي ُدعيػت إلييػا مػرارًا، لعػرض وجيػة النظػر الفمسػطينية إزاء مجريػات عمميػة السػالـ 

 التي انخرطت فييا، شخصيًا، منذ نحو عقديف مف الزمف.
نيا لفرصة طيبة لكي ُأركز عمى رؤية عامة مشترك ة لألكثرية الفمسطينية لمكونات المشيد الػراىف، بكػؿ مػا وا 

ينطػػػوي عميػػػو ىػػػذا المشػػػيد مػػػف مصػػػاعب، ومػػػا يعصػػػؼ بػػػو مػػػف مخػػػاطر، ومػػػا يكتنفػػػو مػػػف حقػػػائؽ وأوىػػػاـ، 
 وممكنات واستحاالت، أحسب أف الوقت قد حاف لتشخيصيا، والتداوؿ بيا بجرأة.

قميمة، حيث تقدـ الرئيس محمود عباس بطمب تمت  ولعؿ ما جرى في الجمعية العامة لألمـ المتحدة قبؿ أياـ
الموافقة عميو بأكثرية سػاحقة لترقيػة عضػوية فمسػطيف إلػى مكانػة دولػة مراقبػة، أفضػؿ مناسػبة ممكنػة لفحػص 
مكامف كؿ ىذا االستعصاء المديد، وبياف خصوصػية ىػذا النػزاع الػدامي المريػر، الػذي تتصػارع فيػو اإلرادات 

بحدة متفاقمة، وكأف الشعبيف المذيف يعيشاف عمى أرض واحدة ال يرى الواحػد منيمػا والتوقعات واالستنتاجات 
سوى نفسو، وال يعيػر اىتمامػًا لمصػالح ومخػاوؼ وآمػاؿ غيػره، وذلػؾ عمػى نحػو مػا عبػرت عنػو ردود األفعػاؿ 

 الفمسطينية واإلسرائيمية حياؿ أىمية خطوة األمـ المتحدة غير المسبوقة.
، الذي استقبؿ بػو الشػعب الفمسػطيني فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع وأحسب أف الحفاوة الحق يقية واالبتياج العاـر

غزة وفي الشتات قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة، كاف يشير في جوىره العميػؽ إلػى تػوؽ فمسػطيني شػديد 
لػى حػّس ب لى شػعور وقناعػة بأىميػة العمػؿ الدبموماسػي، وا  الكرامػة والجػدارة إلى السالـ واالستقالؿ والحرية، وا 
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والندية، وذلؾ بعد سػنوات مػف اليػأس واإلحبػاط الػذي كػاف يتغػذى مػف إخفاقػات عمميػة المفاوضػات، ويتعػاظـ 
بفعػػػؿ سياسػػػات وممارسػػػات االحػػػتالؿ واالسػػػتيطاف والحصػػػار واإلفقػػػار، وغيػػػر ذلػػػؾ الكثيػػػر مػػػف الممارسػػػات 

 لمتاحة.اإلسرائيمية، التي كانت تغمؽ األبواب كافة، وتسد كؿ الدروب ا
ويبدو أف ردود األفعاؿ اإلسرائيمية المقابمة، عمى قرار األمـ المتحدة، بكؿ ما انطػوت عميػو مػف أقػواؿ ميينػة، 
وتيديدات انتقامية أولية، تدؿ داللة قاطعة عمى أف إسػرائيؿ المفتونػة بميػزاف القػوة المتفوقػة، ال تحسػف القػراءة 

بالشػػعب الفمسػػطيني وبػػالتطورات المتراكمػػة عمػػى أرض واقػػع  المتمعنػػة، حتػػى ال نقػػوؿ أنيػػا تواصػػؿ االسػػتيانة
إقميمي ودولي لـ يعد، كما كاف فػي الماضػي، يصػغي ليػا باىتمػاـ، ويصػدؽ روايتيػا، وال يمتفػت إلػى عػذابات 
الشعب الفمسطيني ضحية احتالليا الذي بدا وكأنو احتالؿ بال نيايػة، رغػـ أننػا اليػـو بتنػا فػي عصػر الصػورة 

 ززة لقوة الرأي العاـ الدولي وفعالية المنظمات الحقوقية.الرقمية، المع
والحؽ أف االنفعاالت العاطفية وردود الفعؿ المختمفة بشدة بيف الجانبيف حوؿ عمميػة التصػويت األممػي عمػى 
ترفيػػػع المكانػػػة الفمسػػػطينية، مػػػا ىػػػي إال عػػػوارض جانبيػػػة لمػػػرض مقػػػيـ فػػػي البنيػػػة السػػػيكولوجية العميقػػػة لػػػدى 

ختمفػػػيف عمػػػى كػػػؿ شػػػيء يتصػػػؿ بالرؤيػػػة والمفػػػاىيـ والمبػػػادئ، ناىيػػػؾ عػػػف الماضػػػي والحاضػػػر الطػػػرفيف الم
والمستقبؿ، وسائر ما يخص ىذا النػزاع التػاريخي مػف إدعػاءات وأوىػاـ ومقاربػات ظمػت توسػع اليػوة، وتشػعؿ 

وبالتػالي  الحرائؽ في الصدور وفي الشارع، وتحض كال الجانبيف عمى إعادة إنتاج العداء، وتعميؽ الكراىيػة،
 المراوحة داخؿ دائرة المنطؽ المغمؽ عمى نفسو، حتى ال نقوؿ داخؿ المعبة الصفرية القديمة ذاتيا.

إذ في الوقت الذي رأى فيو الفمسطينيوف أف التصويت الكاسح داخػؿ الجمعيػة العامػة لالمػـ المتحػدة، كػاف رد 
اتيـ المشػروعة، وتصػحيحًا طػاؿ انتظػاره اعتبار ليـ، وتعويضًا ليـ عػف طػوؿ تجاىػؿ المجتمػع الػدولي لتطمعػ

لمغػػبف التػػاريخي الػػذي لحػػؽ بيػػـ، وتأكيػػدًا عمػػى صػػحة خيػػارىـ لمعمػػؿ السياسػػي والدبموماسػػي كأحػػد الخيػػارات 
اليامة، نقػوؿ أنػو فػي الوقػت ذاتػو، رأى كثيػر مػف اإلسػرائيمييف فػي ىػذه العمميػة التصػويتية الالفتػة، عمػى أنيػا 

نامية ضد اسرائيؿ، وتسحب أكثر فأكثر مف صدقية خطابيـ السياسػي، وتضػعيـ تشدد مف العزلة الدولية المت
 وجيًا لوجو أماـ حقائؽ لـ يرغبوا في رؤيتيا مف قبؿ.

ولػػو شػػئنا أف نختصػػر المشػػيد الػػذي تجمػػت عنػػو الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة بػػاألمس القريػػب، ألدركنػػا أف 
نازيػػػة، كدولػػػة ميػػػاجريف تقػػػـو روايتيػػػا عمػػػى إحتكػػػار صػػػفة صػػػورة إسػػػرائيؿ القادمػػػة إلينػػػا مػػػف رمػػػاد المحرقػػػة ال

الضػػحية األبديػػة، الصػػورة التػػي تآكمػػت كثيػػرًا، واختمطػػت ألوانيػػا بشػػدة، تحػػت وقػػع مشػػاىد ممارسػػاتيا القمعيػػة 
والعنصػػرية، وأسػػاليب الغطرسػػة واالسػػتعالء، وطػػوؿ احتالليػػا لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي عصػػر مػػا بعػػد انتيػػاء 

مفرطػػػة إلػػػى نيػػػب األرض وتوسػػػيع االسػػػتيطاف، وانتياكاتيػػػا الفظػػػة لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف، االسػػػتعمار، وشػػػييتيا ال
 وافتتانيا بشرعية القوة عوضًا عف قوة الشرعية.

في المقابؿ، تجاوز الفمسطينيوف منػذ عقػود مضػت، عقػدة النكبػة التػي دمػرت كيػانيـ، وبػددت شػعبيـ، وألغػت 
ئيف محروميف، وذلؾ عبر كفاح مرير طويؿ، وصمود ىويتيـ، وعصفت بأحالميـ وآماليـ، وحولتيـ إلى الج

أسطوري يثير اإلعجاب، وفيـ أوسع فأوسع لمضرورات والممكنات، ولعبة موازيف القوة، واالختيار بيف العدؿ 
والحكمػػة، األمػػر الػػذي جعميػػـ أكثػػر واقعيػػة، وحمميػػـ عمػػى رفػػع غصػػف الزيتػػوف إلػػى جانػػب البندقيػػة، ومػػف ثػػـ 

واالعتػػداؿ، والسػػالـ القػػائـ عمػػى مصػػالحة كبػػرى تطػػوي صػػفحة طويمػػة مػػف سػػجؿ الميػػؿ إلػػى الحمػػوؿ الوسػػط 
 عذاباتيـ، لتفتح صفحة أخرى واعدة ليـ ولجيرانيـ، بالسالـ والتعايش والتعاوف المشترؾ.

وفي غضوف ذلؾ كمو، وفيما كانت إسرائيؿ تستبدؿ صورتيا القديمة كدولة تصارع مف أجؿ البقاء في محيط 
ا كدولػػة ديمقراطيػػة وحيػػدة فػػي صػػحراء مػػف الػػنظـ الشػػمولية، وتكسػػب بتقػػدميا االقتصػػادي عربػػي، وتقػػدـ نفسػػي
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والعممػػي، وذلػػؾ لصػػالح صػػورة دولػػة تعتمػػد منطػػؽ القػػوة عوضػػًا عػػف قػػوة المنطػػؽ، وتمعػػف فػػي إدامػػة احتالليػػا 
 وفػػي مصػػادرة حقػػوؽ شػػعبنا الفمسػػطيني، نقػػوؿ فػػي غضػػوف ذلػػؾ كمػػو، كػػاف الفمسػػطينيوف يسػػتعيدوف بالمقابػػؿ
حضورىـ السياسي عمى خشبة المسرح الدولي، ويمدوف أيدييـ بالسالـ والمصالحة التاريخية، ويقبضوف عمى 

 جمر معاناتيـ المديدة، ويكسبوف قمب المجتمع الدولي شيئًا فشيئًا.
فقػػد تمكػػف الشػػعب الفمسػػطيني، عبػػر كفاحػػو وصػػموده واعتدالػػو، مػػف بعػػث نفسػػو مػػف العػػدـ كطػػائر الفينيػػؽ، 

رتو عػف نفسػو فػي مػرآة ذاتػو كشػعب أصػيؿ عريػؽ لػيس فائضػًا عػف جغرافيػا الشػرؽ األوسػط، بػؿ وتغييػر صػو 
تقديـ نفسو عمى أنو شعب يستحؽ تقرير المصير، كغيره مف شعوب الكرة األرضػية، وبنػاء دولتػو الفمسػطينية 

 .المستقمة وعاصمتيا القدس، واالعتراؼ بحقوؽ ومخاوؼ غيره، والتسامح باحتراـ وسالـ وندية
خالصة القوؿ أف البيئة اإلقميمية والدوليػة، التػي منحػت إسػرائيؿ أفضػميات كثيػرة، وأدت إلػى احتضػانيا بقػوة، 
ىػػذه البيئػػة قػػد تغيػػرت اليػػـو عمػػا كانػػت عميػػو لصػػالح الفمسػػطينييف الػػذيف حاولػػت تغييػػبيـ، والتنكػػر لحقػػوقيـ، 

 واستمرار حكميـ بقوة احتالؿ غاشـ.
مػػـ المتحػػػدة وفػػي أحضػػػانيا، نقػػؼ أمػػػاـ مشػػيديف متعاكسػػػيف انتجيمػػا ترفيػػػع وىػػا نحػػف اليػػػـو تحػػت ظػػػالؿ األ

فمسطيف إلى مكانة دولة مراقبة، األوؿ منيما مشيد تستييف فيو إسرائيؿ مف مغزى ىػذا التطػور الػذي أكػد أف 
ىناؾ شريؾ فمسطيني معترؼ بو، وتصفو عمى أنو قػرار دولػي ال يقػدـ وال يػؤخر فػي واقػع قػائـ عمػى األرض 

وحدة اسػتيطانية فػي  0000الحديد والنار واالحتالؿ، بؿ وترد عميو بخطوة عقابية استياللية قواميا بناء  بقوة
القدس ومحيطيا لتغمؽ القدس مف الشرؽ بالكامؿ وتقطع أوصاؿ الضػفة الغربيػة وتقتػؿ مشػروع حػؿ الػدولتيف 

الغتبػػػػاط بتحقيػػػؽ ىػػػػذه الخطػػػػوة نيائيػػػًا، بينمػػػػا الثػػػاني منيمػػػػا مشػػػػيد فمسػػػطيني يفػػػػيض ثقػػػػة بػػػالنفس واألمػػػػؿ وا
التأسيسية لمرحمة أحسب أنيا ستعمؿ عمى تغيير قواعد المعبة، وتحمؿ إسرائيؿ، بعد أف تسػتوعب أىميػة ىػذا 
القرار الدولي، عمػى إعػادة تقػويـ الموقػؼ بالضػرورة الموضػوعية، ونبػذ سياسػة الفصػؿ العنصػري المستشػرية، 

 طائػػؿ مػػف ورائيػػا، ميمػػا تعالػػت عػػف الواقػػع الػػدولي الجديػػد، ومراجعػػة سياسػػة احتالليػػة اسػػتيطانية عدميػػة ال
 وأنكرت أنيا قد دخمت في عزلة دولية شديدة.

يبقػػى ضػػرورة القػػوؿ، أف قػػرار الجمعيػػة العامػػة لالمػػـ المتحػػدة ىػػذا، ال يبعػػث لػػدينا أي وىػػـ بػػأف وضػػعنا تحػػت 
إال أنػو يمكننػا القػوؿ أيضػًا، أننػا االحتالؿ قد يتغير بيف عشية وضحاىا، أو أف يتغيػر الواقػع بعصػا سػحرية، 

قد أخذنا ما نستحؽ مف المجتمع الدولي أخيرًا، مف األمػـ المتحػدة، التػي كانػت قػد منحػت مثمػو إلسػرائيؿ قبػؿ 
سنة، وأننا قد أضفنا نقطة في كأس الماء الفمسطيني الػذي لػـ يمتمػئ بعػد، وقػد ال يمتمػئ قريبػًا،  65أكثر مف 

تبرير خطابنا السممي وواقعيتنا واعتػدالنا أمػاـ أنفسػنا قبػؿ غيرنػا، وأف ذلػؾ كمػو مػف وأننا اليوـ أكثر قدرة عمى 
شػػػػأنو أف يمػػػػنح خيػػػػار حػػػػؿ الػػػػدولتيف أفقػػػػًا جديػػػػدًا، ومنطػػػػؽ المفاوضػػػػات قػػػػوة دفػػػػع جديػػػػدة، وأف الضػػػػغوطات 

 والتيديدات لف تعيد عقارب الساعة إلى الوراء أبدًا.
مييف مػػػف قػػػوى سياسػػػية ومثقفػػػيف وغيػػػرىـ أف السػػػالـ واالسػػػتقرار وفػػػي الختػػػاـ أقػػػوؿ لالسػػػرائيمييف كػػػؿ االسػػػرائي

واالزدىار لف يتحقؽ ولف يدـو دوف السالـ العادؿ والشامؿ، وذلؾ بتحقيؽ الحقوؽ الوطنية المشروعة لمشعب 
قامػػة دولػػتيـ الفمسػػطينية المسػػتقمة وعاصػػمتيا القػػدس إلػػى جانػػب دولػػة اسػػرائيؿ، وتحقيػػؽ األمػػف  الفمسػػطيني وا 

 المنطقة ولالسرائيمييف. لجميع دوؿ
فيؿ يشػكؿ قػرار الجمعيػة العامػة لالمػـ المتحػدة قػوة دفػع جديػة لنػا ولكػـ الغتنػاـ الفرصػة إلحػالؿ السػالـ بػيف 
شػػعبينا، أـ أننػػا مػػا زلنػػا بحاجػػة الػػى المزيػػد مػػف المعانػػاة والضػػحايا والقمػػؽ وعػػدـ االسػػتقرار، ومزيػػد مػػف الوقػػت 
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حو لتغييػػر واقػػع لػػـ يعػػد مقبػػواًل، وصػػنع واقػػع جديػػد يقػػوـ عمػػى السػػالـ لالسػػتمتاع بػػاالحتالؿ الكريػػو، حتػػى نصػػ
 ليس مستحياًل   نرجو ذلؾ!!

 4/21/1021، القدس، القدس
 

 غزة وسيناء... هل هناك أجندة خفية؟  67
 مصطفى الفقي 
يسيطر عمى قطاع كبير مف الرأي العاـ المصري شعور مبيـ يػربط بػيف الصػراع السياسػي فػي الػداخؿ وبػيف 

جري في قطاع غزة وشماؿ سيناء مف مواجيات يومية توحي بأف ىنػاؾ شػيئًا مػا يجػري اإلعػداد لػو عمػى ما ي
نحػػػو يطػػػرح العشػػػرات مػػػف عالمػػػات االسػػػتفياـ خصوصػػػًا أمػػػاـ عقميػػػة شػػػعبية تعػػػودت عمػػػى التفسػػػير التػػػآمري 

قيػػادة جماعػػة لألحػػداث عنػػدما يعوزىػػا تفسػػير آخػػر، وال شػػؾ أف الصػػراع السياسػػي المحتػػدـ بػػيف اإلسػػالمييف ب
وبػػيف القػػوى الميبراليػػة األخػػرى المشػػتتة والتػػي ال تحظػػى بقيػػادة واحػػدة، إف ذلػػؾ الصػػراع « اإلخػػواف المسػػمميف»

يوحي لمعقؿ المصري وغيره أيضًا مف المتابعيف لألحداث الراىنة في مصر بأف المطب  السياسي في الشػرؽ 
سرائيميوف والفمسطينيوف والمصريوف أيضًا! وال شػؾ يعد لمائدة جديدة قد يكوف المدعووف ليا ىـ اإل»األوسط 

الػذي يػدعو إلػى « اإلعػالف الدسػتوري»أف ىناؾ إحساسًا يػربط بػيف القػرارات األخيػرة فػي القػاىرة وعمػى رأسػيا 
تحصيف قرارات الرئيس محمد مرسي عمى نحػو غيػر مسػبوؽ فػي التػاري  السياسػي المصػري المعاصػر وبػيف 

ؼ القاىرة عمى أعمػى المسػتويات العربيػة والدوليػة، حتػى ارتبطػت تمػؾ القػرارات بعض الزيارات الرسمية لضيو 
الجديدة بتمؾ الزيارات األخيرة وكأنيا تمييد ليا وتحديد لتوقيتيا مثمما حدث أيضًا قبيؿ إطاحة الرئيس مرسػي 

كبيػػرًا  بقيػػادات المجمػػس العسػػكري منػػذ شػػيور قميمػػة، فاسػػتقر فػػي العقػػؿ الجمعػػي المصػػري أف ىنػػاؾ مشػػروعاً 
إلعادة تخطيط حدود دوؿ الشرؽ األوسط خصوصًا في المنطقة العربيػة لخدمػة أىػداؼ تتطمػع إلييػا الواليػات 

سػيحقؽ « الجػواد اإلسػالمي»المتحدة األميركية خدمة لحميفتيا األولى دولة إسػرائيؿ وتصػورًا منيػا أف امتطػاء 
ف إسػرائيؿ مػع تيمػيش سػريع لمػدور اإليرانػي الػذي لواشنطف استقرار المنطقة وحماية منابع البتػروؿ وتأكيػد أمػ

ينظػػر إليػػو الغػػرب خصوصػػًا الواليػػات المتحػػدة نظػػرة الريبػػة والشػػؾ الػػذي تغذيػػو السياسػػة اإلسػػرائيمية والػػدوائر 
الصػػييونية عمػػى نحػػٍو يبػػدو لنػػا معػػو أف تػػورط جيػػوش مصػػر وسػػورية والعػػراؽ فػػي قضػػايا بالدىػػا يتػػيح لمدولػػة 

مفاؤىػػا فػػي المنطقػػة وتحػػؿ المشػػكمة الفمسػػطينية عمػػى حسػػاب أرض عربيػػة جديػػدة، العبريػػة أف تعربػػد ىػػي وح
فػػػي مصػػػر عػػػف موافقتػػػو عمػػػى إقامػػػة « اإلخػػػواف المسػػػمميف»خصوصػػػًا بعػػػد أف أعمػػػف المرشػػػد العػػػاـ لجماعػػػة 

سػػرائيؿ، ونحػػف نعتػػرؼ أف تمػػؾ المنطقػػة  مخيمػػات ألىمنػػا مػػف غػػزة وذلػػؾ فػػي الشػػريط الحػػدودي بػػيف مصػػر وا 
مف نوع خاص وال يبػدو أنػو متػاح اآلف، فػالجيش العراقػي أصػبح « كاتالوغ»إلييا يحتاج إلى معقدة والوصوؿ 

خػػارج المعادلػػة منػػذ الغػػزو األميركػػي لػػبالده والجػػيش السػػوري منيػػؾ فػػي مواجيػػة الثػػورة، أمػػا الجػػيش المصػػري 
تبػدو كميػا  فيناؾ محاولػة السػتنزافو فػي حػرب صػحراء قػد تسػتغرؽ سػنوات لمطػاردة تنظيمػات وجبيػات وأفػراد

ف انػدرجت جميعيػا تحػت مظمػة  فضػاًل عػف « السػمفي»أو حتػى « الفكػر الجيػادي»بال ىويػة واضػحة حتػى وا 
« البػػدوي»دخػوؿ قبائػؿ مصػرية فػي سػيناء داخػػؿ المعادلػة وىػـ الػذيف أىػانيـ النظػػاـ السػابؽ لعػدة عقػود بينمػا 

ولذلؾ فإننػا نمفػت النظػر  1022رة يناير يعتز برصيده مف الكرامة التي أىدرتيا أجيزة األمف المصرية قبؿ ثو 
 إلى عدد مف المالحظات نوردىا في ما يمي:

أواًل: ال اعتػراض لنػا عمػى حػؽ اإلسػػالمييف فػي تقػديـ مشػروعيـ السياسػي الػػذي ظػؿ ألكثػر مػف ثمػانيف عامػػًا 
ذا كانػػػت مصػػػر قػػػد جربػػػت المشػػػروع القػػػومي والمشػػػروع  يحػػػاوؿ فػػػي الشػػػارع ولكنػػػو ال يصػػػؿ إلػػػى الحكػػػـ، وا 
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االشػػػتراكي والمشػػػروع الناصػػػري فمػػػـ ال تجػػػرب اآلف المشػػػروع اإلسػػػالمي خصوصػػػًا أنػػػو يحظػػػى بمباركػػػة مػػػف 
« اإلخػواف المسػمميف»صندوؽ االنتخابات، وليس ىذا كالـ نقولو اآلف ألف مرسي في السػمطة أو أف جماعػة 
بؽ حسػني مبػارؾ كنػت حازت الغالبية البرلمانية ولكنني قمت ذلؾ مف قبؿ وفي عز سنوات حكـ الػرئيس السػا

مئة وثمانيف درجة ولكنني معيـ مئة وثمانيف درجة أخرى في أف يكوف « اإلخواف»أقوؿ دائمًا أنني ضد فكر 
ليػـ حػؽ ممارسػػة الحيػاة السياسػية عمػػى قػدـ المسػاواة مػػع القػوى األخػرى ولػػـ أقبػؿ يومػًا اسػػتخداـ عبػارات مػػف 

ف شػػػرعية أي تنظػػػيـ سياسػػػي ال تػػػأتي مػػػف إجػػػراءات أل« الجماعػػػة المحظػػػورة»أو « الجماعػػػة المنحمػػػة»نمػػػط 
قانونية ولكنيا تستمد وجودىا مػف رصػيدىا فػي الشػارع ومػدى مػا يتحقػؽ ليػا مػف شػعبية عمػى األرض، ولكػف 
غموض البرنامج السياسي اإلسالمي واتصاالتو المعمنة وغير المعمنػة تػزرع الشػؾ فػي النفػوس وتثيػر حفيظػة 

رًا لكثير مما تراه، فالشفافية غائبة ووضوح الرؤية غير قائـ فضاًل عف نقػص القوى األخرى التي ال تجد تفسي
الكوادر السياسية المتمرسة مع غياب رجاؿ الدولة بالمفيوـ التػاريخي لإلصػطالح عمػى نحػو أدى فػي مجممػو 

 إلى حالة ضبابية يستشعرىا المصريوف أو المعنيوف بأمرىـ.
ايضات سياسية في سيناء وغزة والحديث عف تفاىمات سرية والترويج ثانيًا: إف الشائعات التي تتردد حوؿ مق

ألجنػػدات خفيػػة، كػػؿ ىػػذه األمػػور وضػػعتنا أمػػاـ طريػػؽ مسػػدود فمػػـ تعػػد غالبيػػة المصػػرييف قػػادرة عمػػى فيػػـ مػػا 
يدور عمى الجبية الشمالية الشرقية لمبالد وعمى الحدود مع كياف ال يمكف أف يفترض فيو حسف النية، إذ أنػو 

مػػػا يػػػدور فػػػي مصػػػر ويريػػػد أف يخػػػرج فػػػي ىػػػذه الظػػػروؼ االسػػػتثنائية بمػػػا لػػػـ يتحقػػػؽ لػػػو فػػػي الظػػػروؼ يرصػػػد 
الطبيعيػػػة! وال يخفػػػى عمػػػى أحػػػد أف أطمػػػاع إسػػػرائيؿ فػػػي سػػػيناء ىػػػي حقيقػػػة تاريخيػػػة جػػػاىر بيػػػا كثيػػػر مػػػف 

عب بػػال إف فػػي غػػزة شػػ»السياسػػييف والعسػػكرييف اإلسػػرائيمييف فػػي مناسػػبات مختمفػػة وىػػـ الػػذيف كػػانوا يقولػػوف: 
، نتيجة الخطيئة الكبرى التي وقع فييا النظػاـ المصػري السػابؽ باإلحجػاـ «أرض وفي سيناء أرض بال شعب

عف تعمير سيناء عمى امتداد ثالثيف عامًا منذ اسػتعادة مصػر ليػا مػف االحػتالؿ اإلسػرائيمي، وال نعػرؼ حتػى 
وعػًا مػف عػدـ القػدرة عمػى اسػتيعاب اآلف ىؿ كاف ذلؾ بسبب ضغوط خارجية عمى نظاـ مبػارؾ أـ أنػو كػاف ن

 أىداؼ األطراؼ األخرى 
وحركػػػػة المقاومػػػػة اإلسػػػػالمية الفمسػػػػطينية « اإلخػػػػواف المسػػػػمميف»ثالثًػػػػًا: إف خصوصػػػػية العالقػػػػة بػػػػيف جماعػػػػة 

« اإلخػػواف»تبػػدو فػػي النيايػػة وكأنيػػا جنػػاح عسػػكري لجماعػػة « حمػػاس»خصوصػػية معروفػػة إذ أف « حمػػاس»
فػي الفتػرة « فػتح»ي بأف ىناؾ تنسيقًا مستمرًا بينيما عمى نحػٍو اسػتفز حركػة وىذه خصوصية في العالقة توح

األخيرة، وقد عّبر عف ذلؾ أحد قياداتيا ىو السيد عزاـ األحمد في محاضػرة لػو فػي إحػدى دوؿ الخمػيج، كمػا 
أف زيػػارات الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس لمصػػر أصػػبحت محػػدودة ومرتبطػػة بمناسػػبات تتصػػؿ بالجامعػػة 

ربية وليس بالعالقة الثنائية مع القاىرة كما كػاف األمػر مػف قبػؿ، ولػذلؾ أصػبح دور القػاىرة فػي المصػالحة الع
المعروفػػػة بعػػػدائيا الشػػػديد لموجػػػود الييػػػودي فػػػي « اإلخػػػواف المسػػػمميف»الفمسػػػطينية محػػػدودًا كمػػػا أف جماعػػػة 

ة األمنيػة بػدياًل لمقػاءات العمنيػة فمسطيف قد اعتمدت منذ وصوليا إلى السمطة عمى اتصاالٍت تقوـ بيا األجيز 
ويكفي أف نتذكر أف خطاب تقديـ أوراؽ اعتماد السػفير المصػري فػي إسػرائيؿ ػ والػذي جػرى سػحبو أخيػرًا ػ قػد 
احتوى عبارات روتينية ولكنيا أساءت لمػرئيس مرسػي ولمجماعػة بدرجػة كبيػرة، ويتػوجس كثيػر مػف المصػرييف 

وتػػاريخيـ مػػف أف يكػػوف ىنػػاؾ اتفػػاؽ « اإلخػػواف المسػػمميف»لظػػف بػػػ خيفػػة خصوصػػًا ىػػؤالء الػػذيف ال يحسػػنوف ا
عمى حساب أرض مصرية في سيناء خصوصًا في منطقة « اإلخواف»وجماعة « حماس»ضمني بيف حركة 
 رفح ػ الشي  زويد.
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سػرائيؿ فػي جانػب والنظػاـ  رابعًا: إف أطرافًا عربية تمارس عمػى مػا يبػدو دور الوسػيط بػيف الواليػات المتحػدة وا 
المصػػري فػػي جانػػب آخػػر بصػػورة تػػوحي لممتػػابع ولػػو وىمػػًا بػػأف ىنػػاؾ اتفاقػػًا مسػػبقًا بػػيف ىػػذه األطػػراؼ، وأف 

إلى الحكـ في مصر كاف ضرورة لتنفيذ مخطط يتصؿ بالطرح التػاريخي لػوزيرة الخارجيػة « اإلخواف»وصوؿ 
رؽ األوسط، وال يخفػى عمػى في الش« الفوضى الخالقة»األميركية السابقة كوندوليزا رايس عندما تحدثت عف 

أحػػد أف غيػػاب المعمومػػات ونقػػص التفسػػيرات يفػػتح بابػػًا لمتػػأويالت خصوصػػًا عمػػى المسػػتوى الشػػعبي المغػػـر 
 كما عرفيا عبر تاريخو الحافؿ باإلحباطات.« المؤامرة»بنظرية 

شػكوؾ لػدى الخميجيػة ال تبػدو فػي أفضػؿ أوضػاعيا كمػا أنيػا ال تخمػو مػف  -خامسًا: إف العالقػات المصػرية 
سػػقاط نظػػاـ الػػػرئيس مبػػارؾ، وذلػػؾ يػػػؤثر  بعػػض العواصػػـ الخميجيػػة تجػػػاه مػػا يػػدور فػػػي مصػػر منػػذ ثورتيػػػا وا 

 بالضرورة عمى االقتصاد المصري العميؿ والظروؼ المعقدة التي تمر بيا الحياة المصرية حاليًا.
 4/21/1021، الحياة، لندن
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 داف شبيرو
غزة لمعالـ الواقع الفظيع الذي يعيشو مواطنو اسرائيؿ منػذ سػنوات: الصػواري  التػي جسد التصعيد االخير في 

تطمقيا منظمات االرىاب كي تمس بالمواطنيف، صواري  تقتؿ وتجرح، تػزرع الرعػب وتشػوش الحيػاة اليوميػة. 
سوف البزات طالما كاف المخربوف يضربوف اسرائيؿ، فاف االسرائيمييف ىـ الذيف يخرجوف الى الجبية، ممف يمب

 أـ في الجبية الداخمية.
وأنػػػا فخػػػور بالػػػدور الػػػذي أدتػػػو الواليػػػات المتحػػػدة لضػػػماف حػػػؽ اسػػػرائيؿ فػػػي الػػػدفاع عػػػف نفسػػػيا وانيػػػاء نػػػار 
الصػػواري ، تيدئػػة النػػزاع والحفػػاظ عمػػى سػػالمة مػػواطني اسػػرائيؿ. اف التعػػاوف الػػذي أخػػذنا بػػو مػػؤخرا ىػػو أحػػد 

لشكؿ الذي ينجح فيو الػدعـ االمريكػي المػف اسػرائيؿ بػالتوازي مػع النماذج االفضؿ مف الزمف الماضي عمى ا
 التنسيؽ الوثيؽ بيف الحكومتيف في الخدمة المخمصة لمصالح الطرفيف المشتركة.

اف تصػػريحات وأعمػػاؿ الواليػػات المتحػػدة فػػي االيػػاـ الثمانيػػة مػػف المواجيػػة عػػادت لتؤكػػد مػػدى التػػزاـ الواليػػات 
قدرتيا في الػدفاع عػف مواطنييػا فػي وجػو االرىػاب. ورغػـ وجػود الػرئيس اوبامػا المتحدة بأمف اسرائيؿ، حقيا و 

ووزيرة الخارجية كمينتوف فػي منتصػؼ جولػة تاريخيػة فػي آسػيا، فانيمػا لػـ يصػرفا نظرىمػا لمحظػة عػف الشػرؽ 
االوسػػط وأدارا مكالمػػػات ىاتفيػػة ومػػػداوالت ال تتوقػػؼ فػػػي الموضػػػوع وبينمػػا شػػػجعت وزيػػرة الخارجيػػػة كمينتػػػوف 

ظرائيػػا فػػي ارجػػاء العػػالـ عمػػى دعػػـ مسػػاعينا لتيدئػػة المواجيػػة، تحػػدث الػػرئيس اوبامػػا عػػدة مػػرات مػػع رئػػيس ن
الوزراء نتنيػاىو. وفػي ىػذه المكالمػات اطمػع الػرئيس عمػى مػا يجػري عمػى االرض، اشػار ووعػد رئػيس الػوزراء 

الصػواري  التػػي تطمػػؽ بػاف الواليػػات المتحػدة تقػػؼ خمػػؼ حػؽ اسػػرائيؿ فػػي الػدفاع عػػف نفسػيا فػػي ضػػوء االؼ 
نحو مواطنييا مف قطاع غزة. وفضال عف ىذه المكالمات، فاف الرئيس ووزيرة الخارجية كمينتوف والسػفيرة فػي 
االمػػػـ المتحػػػدة سػػػوزاف رايػػػس نشػػػروا مػػػف المحظػػػات االولػػػى لحممػػػة معمػػػود السػػػحابم بيانػػػات عمنيػػػة مصػػػممة 

دفاع عػػػػف نفسػػػػيا. وأدت ىػػػػذه البيانػػػػات وواضػػػػحة تعػػػػرب عػػػػف التأييػػػػد غيػػػػر المػػػػتحفظ لحػػػػؽ اسػػػػرائيؿ فػػػػي الػػػػ
والتصػػريحات دومػػا حرجػػا فػػي التػػأثير عمػػى الػػرأي العػػاـ الػػدولي لتجنيػػد الػػدـ مػػف الػػدوؿ االخػػرى والحفػػاظ عمػػى 

 اليدؼ المركزي ليذه المساعي: وقؼ نار الصواري  مف غزة.
لوقػؼ نػار نػاجح،  والى جانب ذلؾ كانت حاجة الى التنسيؽ الوثيؽ بػيف الحكػومتيف مػف أجػؿ خمػؽ العناصػر

بمعونة مصر. وسػاعدت قنػوات االتصػاؿ المفتوحػة واحيانػا فػي سػاعات غريبػة مػف النيػار والميػؿ وفػي مواقػع 
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زمنيػػة مختمفػػة مػػف العػػالـ، مػػف واشػػنطف وحتػػى القػػدس وفػػي بػػانكوؾ، سػػاعدت فػػي خمػػؽ وقػػؼ الطػػالؽ النػػار 
مػػػى طريػػػؽ يضػػػمف االمػػػف يضػػػع حػػػدا لنػػػار الصػػػواري  مػػػف جانػػػب حمػػػاس وفصػػػائؿ اخػػػرى فػػػي غػػػزة، ولكػػػف ع

والمصػػالح السياسػػية السػػرائيؿ، ولمواليػػات المتحػػدة عمػػى حػػد سػػواء. وأنػػتج التنسػػيؽ زيػػارة لمسػػيدة كمينتػػوف فػػي 
 اسرائيؿ العداد زيارتيا الى القاىرة، والتي في نياية المطاؼ أدت الى اتفاؽ وقؼ النار.

، عنػػػدما زار اوبامػػػا، حػػػيف كػػػاف 1008العػػػاـ  اف التػػػزاـ ادارة اوبامػػػا والتػػػزاـ الػػػرئيس نفسػػػو لػػػيس جديػػػدا. ففػػػي
سػػناتورا، جنػػوب اسػػرائيؿ، شػػيد الخػػوؼ والصػػدمة فػػي عيػػوف سػػكاف سػػديروت. وبعػػد أف تثبػػت مػػف ذلػػؾ بػػاـ 
عينيػػو، صػػرح اوبامػػا بانػػو لػػو كػػاف يتعػػيف عميػػو أف يحمػػي ابنتيػػو مػػف نػػار الصػػواري  لتصػػرؼ بالضػػبط مثممػػا 

اـ الواليػػات المتحػػدة بعمػػؿ كػػؿ مػػا فػػي وسػػعيا كػػي تضػػمف بػػاف تتصػػرؼ اسػػرائيؿ. كمػػا أف اوبامػػا اعتػػرؼ بػػالتز 
تعػػود حيػػاة االطفػػاؿ الػػذيف التقػػاىـ الػػى مسػػارىا الطبيعػػي بسػػرعة واف يتمكنػػوا مػػف ادارة حيػػاتيـ اليوميػػة دوف 

 خوؼ مف الصواري  وقذائؼ الياوف التي تطمؽ نحو مدارسيـ، بيوتيـ، مالعبيـ وباصاتيـ.
ليا في تمؾ الزيارة تحققت مػع تعيينػو رئيسػا وأصػبحت أفعػاال ومسػاعدة امريكيػة وبالفعؿ، فاف الكممات التي قا

 مميوف دوالر لتسريع تطوير ونشر مالقبة الحديديةم، منظومة الدفاع ضد الصواري . 000بقرابة 
وال يمكف لمكممات أف تصؼ نجاح مالقبة الحديديػةم. فيػي لػـ تنقػذ حيػاة الكثيػريف فقػط وتمنػع عػددا ال يحصػى 

االصػػابات واالضػػرار بػػاالمالؾ، بػػؿ اف ىػػذه المنظومػػة قػػد وفػػرت لمقيػػادات االسػػرائيمية المرونػػة السياسػػية مػػف 
 والعسكرية الالزمة كي تصؿ الى النتجة التي تضمف أمف سكاف اسرائيؿ.

عندما أسأؿ نفسي، مف زاوية نظػر امريكيػة، اي عوامػؿ سػمحت بتحقيػؽ وقػؼ النػار، فػاني اجيػب عػف ثالثػة 
وؿ ىو الدعـ القوي والذي ال ىوادة فيو مف جانبنا لحؽ اسرائيؿ في الدفاع عف نفسيا. ىذه رسالة عوامؿ: اال

 نكررىا عمى كؿ المستويات، في المحافؿ العامة والخاصة، كي ال يكوف أي شؾ بالنسبة لحزميا.
لنػػار والخطػػوات العػػاـ الثػػاني ىػػو التنسػػيؽ الوثيػػؽ جػػدا بػػيف اسػػرائيؿ والواليػػات المتحػػدة حػػوؿ تفاصػػيؿ وقػػؼ ا

الدبموماسية الالزمة لتثبيتو. اما العامؿ الثالث فيو التدخؿ المباشر مػف جانػب الواليػات المتحػدة واسػرائيؿ مػع 
مسػػتويات قياديػػة مختمفػػة فػػي مصػػر، وعمػػى رأسػػيا عػػدة محادثػػات جػػرت فػػي اثنػػاء ىػػذا االسػػبوع بػػيف الػػرئيس 

القػاىرة. وقػد ضػمف ىػذا التػدخؿ أف تػؤدي مصػر دورىػا اوباما والرئيس مرسي وكػذا زيػارة وفػود اسػرائيمية الػى 
وتػػؤثر عمػػى حمػػاس لمموافقػػة عمػػى شػػروط وقػػؼ النػػار. اف االداء المصػػري اليػػاـ فػػي الوسػػاطة بػػيف الفصػػائؿ 
الفمسػػطينية والمكانػػػة الحيويػػة التػػػي ليػػػا فػػي المنطقػػػة كانػػا واضػػػحيف جػػػدا فػػي اثنػػػاء االحػػداث. ويعػػػد اسػػػتمرار 

يػػات المتحػػدة واسػػرائيؿ وبػػيف مصػػر حيػػوي لتحقيػػؽ اسػػتقرار أطػػوؿ فػػي غػػزة وحػػؿ االتصػػاؿ المباشػػر بػػيف الوال
 التحديات االقميمية الكثيرة االخرى.

ينبغي اليضاح باف الوضع الراىف ما بعد وقؼ النار ليس حال دائما باي شكاؿ مف االشكاؿ. وكؿ االطراؼ 
سػالح الػذي دمػر او نفػد وذلػؾ لمنػع مطالبة باف تشدد مسػاعييا لوقػؼ تيريػب السػالح الػى غػزة كبػديؿ عػف ال

استئناؼ العنؼ. عمى كؿ االطراؼ اف تعمؿ بشكؿ ثابػت بيػدؼ اسػتئناؼ المفاوضػات المباشػرة لتحقيػؽ حػؿ 
 الػػػػػػػػػدولتيف، الػػػػػػػػػالـز لتحقيػػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػػتقرار، االمػػػػػػػػػف واالزدىػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػدائـ لالسػػػػػػػػػرائيمييف والفمسػػػػػػػػػطينييف عمػػػػػػػػػى 

 
 

المتحدة ستواصؿ توثيؽ التنسيؽ بينيا وبػيف اسػرائيؿ واظيػار حد سواء. ومثمما ىو الحاؿ دوما، فاف الواليات 
 الدعـ الذي ال ىوادة فييا المف اسرائيؿ.

 "سرائيؿ"إالسفير االمريكي في *
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 ينبغي أن نحادث حماس 69

 أ. ب ييوشع
ربيػػة اشػػػيرا وضػػربوا عمييػػػا حصػػارا ومنعػػػوا عػػػف قصػػؼ االردنيػػػوف القػػػدس الغ 2948فػػي حػػػرب التحريػػر فػػػي 

سكانيا الماء والوقود. وُقتؿ في القصؼ وجرح مئات المدنييف لكنيـ في اسرائيؿ لـ يسػموا االردنيػيف ارىػابييف 
بػػؿ أعػػداءا. وبعػػد اف ُأحػػرز وقػػؼ اطػػالؽ نػػار بػػدأت اسػػرائيؿ تفاوضػػا معمنػػا مػػع االردنيػػيف انتيػػى الػػى التوقيػػع 

 عمى اتفاؽ اليدنة.
بػػؿ حػػرب االيػػاـ السػػتة قصػػؼ السػػوريوف بمػػدات الجميػػؿ مػػدة سػػنيف وقتمػػوا وجرحػػوا كثيػػريف؛ بػػؿ انػػو توجػػد فػػي ق

دسػػتور حػػػزب البعػػػث السػػػوري مػػػادة تتحػػػدث عػػػف القضػػػاء عمػػػى اسػػػرائيؿ ومػػػع كػػػؿ ذلػػػؾ لػػػـ ُيسػػػـ االسػػػرائيمييف 
يف القوات بعػد حػرب يػـو السورييف قط ارىابييف بؿ أعداءا بؿ توصموا معيـ الى اتفاقات منيا اتفاؽ الفصؿ ب

 الغفراف.
ودعػػا المصػػريوف بزعامػػة عبػػد الناصػػر مػػرارا كثيػػرة الػػى القضػػاء عمػػى اسػػرائيؿ بػػؿ كػػانوا يقصػػدوف ذلػػؾ ُقبيػػؿ 
حرب االياـ الستة، لكف المستبد المصري لـ يكف قط ارىابيا بؿ عدوا فقط. بؿ اف النازييف لـ ُيسموا ارىابييف 

يرتدوف المالبس العسكرية مكشوفيف ظػاىريف ومتصػميف بسػمطة واضػحة ذات وقد نفذوا اعماليـ الفظيعة وىـ 
 ىوية. وقد كانوا أقسى عدو في تاري  البشرية لكنيـ لـ يكونوا ارىابييف.

حاف وقت اف نكؼ عف تسمية حماس منظمة ارىاب واف ُنعرفيا بأنيػا عػدو. اف اسػتعماؿ مصػطمح االرىػاب 
مميزة يشوش عمى القدرة عمى التوصؿ الى اتفاؽ طويؿ مع العدو  المتضخـ الذي يحبو رئيس الوزراء بصورة

المدود ىذا. اف حماس تسيطر اليـو عمى ارض وليا جيش ومؤسسات حكـ ومحطة اذاعة، بؿ اف دوال كثيػرة 
 في العالـ تعترؼ بيا. فالمنظمة التي توجد ليا دولة ىي عدو ال منظمة ارىاب.

اف نحادث العدو واف نتوصػؿ الػى اتفاقػات معػو ايضػا فػي حػيف ال  أىذا اصطالح لغوي فقط  ال، ألنو يمكف
وال أمؿ في اتفاؽ. وليذا توجد حاجة ممحة الػى اعطػاء شػرعية مبدئيػة « منظمة ارىاب»يوجد معنى لمحادثة 

لمحاولة التوصػؿ الػى اتفػاؽ مباشػر مػا مػع حمػاس ألف الفمسػطينييف جيراننػا الػى األبػد. وىػـ جيراننػا القريبػوف 
نتوصؿ معيـ الى اتفاؽ فصؿ معقوؿ فسنؤدي بأنفسنا الى اختيػار الػى حيػاة مشػتركة فػي دولػة ثنائيػة  واذا لـ

القومية تكوف سيئة وخطيػرة بالنسػبة لمطػرفيف. وليػذا فػاف التسػوية مػع حمػاس ميمػة ال مػف اجػؿ اليػدوء عمػى 
 حدود غزة فقط بؿ مف اجؿ إحداث أساس النشاء دولة فمسطينية الى جانب اسرائيؿ.

منذ أخمت اسرائيؿ القطاع أخذت تظير عالمات مقمقة عمػى اف سػمطة حمػاس فػي غػزة تفقػد القػدرة عمػى فيػـ 
مػػا ىػػو ممكػػف ومػػا ىػػو غيػػر ممكػػف، وضػػربات اسػػرائيؿ العسػػكرية فضػػال عػػف أنيػػا ال تجعميػػا تسػػتيقظ تعػػزز 

زة خصوصػا عدوانيا النابع مف الشعور بأنيا ضحية. كيؼ حػدث انػو بعػد االنسػحاب مػف طػرؼ واحػد مػف غػ
انفجر العنؼ بقوة  يوجد متطرفوف متدينوف في كؿ مكاف لكف ليست كؿ سػمطة متطرفػة ُتعػرض نفسػيا عمػى 

 ىذا النحو دونما حاجة الى رد مدمر مف الجيش االسرائيمي الذي ىو مف أقوى الجيوش في العالـ.
ريػزة االنتحػار، يجػب اف مف اجؿ اف نفيـ وربما لمحاولة تغيير سموؾ حماس الذي فيو أكثر مف شيء مػف غ

، أي ـ.ت.ؼ، الػى السػمطة الفمسػطينية «المنظمة االرىابيػة»يوجد تحادث حقيقي مباشر معيا. وكما تحولت 
 الحماسية باعتبارىا حكومة حماس.« المنظمة االرىابية»ينبغي اف نعامؿ 
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طػػردوا بػػال  يوجػػد تنػػاقض فػػي أسػػاس سػػموؾ حمػػاس، فمػػف جيػػة يخفػػؽ شػػعور صػػادؽ بالبطولػػة والجػػرأة ألنيػػـ
شرط المستوطنيف والجيش االسرائيمي عف قطاع غزة. ويوجد مف جية اخرى شعور عميؽ باالحباط ألف ىذه 
العممية خصوصا فرضت عمييـ حصارا عميقا في داخؿ منطقة ضػيقة ليسػت مقطوعػة عػف اسػرائيؿ فقػط بػؿ 

 عف أبناء شعبيـ في الضفة الغربية في األساس.
عيـ نجاحيـ في إبعاد االسػرائيمييف عػف القطػاع بػأنيـ قػادروف عمػى إبعػادىـ عػف وليذا فانيـ يؤمنوف وقد شج

أو إرغػػاميـ عمػػى األقػػؿ عمػػى اسػػقاط الحصػػار. لكػػف لمػػا كػػانوا ال يممكػػوف الثقػػة « االراضػػي المحتمػػة»سػػائر 
بدا باسرائيؿ ويؤمنوف بأف قسمة الشعب الفمسطيني الى قسميف مف مصمحتيا، وألنيـ يعمموف أنيا لف تحاوؿ أ

يختػػاروف الطريقػػة التػػي أثبتػػت نفسػػيا فػػي القطػػاع فػػي الماضػػي وىػػي العػػدواف  –اف تحكػػـ القطػػاع مػػرة اخػػرى 
الػػػدائـ بػػػدؿ محاولػػػة إعمػػػار غػػػزة مػػػف جيػػػة اقتصػػػادية ووقػػػؼ العنػػػؼ وانشػػػاء حيػػػاة طبيعيػػػة )وربمػػػا يقنعػػػػوف 

 االسرائيمييف بذلؾ بتمكينيـ مف االتصاؿ باخوتيـ في الضفة الغربية(.
عنػد الطػرفيف بػػرغـ وقػؼ اطػالؽ النػػار شػعور بػأف دائػػرة العنػؼ قػد ُأغمقػػت نيائيػا بػذلؾ. اف العنصػػر ال يوجػد 

االنتحاري الذي يظير اآلف في القطاع يمكف اف يفضي بتشجيع ايراف اآلثػـ الػى دمػار ومػوت آخػريف. وليػذا 
ية الػى خطػة تسػوية ينبغي السعي الى التوصؿ بالتفاوض المباشر مع الكؼ عػف نسػبة الطػرفيف الػى الشػيطان

 بيف اسرائيؿ وحماس تكوف قائمة عمى اربعة مباديء:
 موافقة حماس عمى رقابة دولية متشددة عمى نزع كؿ سالح ىجومي مائؿ المسار مف غزة.•
 فتح الممر بيف قطاع غزة ومصر.•
 فتح الحدود مع اسرائيؿ مف اجؿ عبور مراقب لمعماؿ الفمسطينييف.•
بػػيف غػػزة والضػػفة بحسػػب القواعػػد التػػي تػػـ اقرارىػػا فػػي اوسػػمو مػػف اجػػؿ البػػدء فػػي  فػػتح تػػدريجي لمممػػر اآلمػػف•

اعادة بناء الوحدة الفمسطينية تمييػدا لتفػاوض مػع اسػرائيؿ، ألف السػمطة الفمسػطينية ال تسػتطيع التوصػؿ الػى 
 اتفاؽ سالـ مع اسرائيؿ مف غير مشاركة حماس.

ي تأييػدا وطنيػا واسػعا. ىكػذا كانػت الحػاؿ فػي اسػرائيؿ اف قرارات عمى مسائؿ قومية ذات أىميػة رفيعػة تقتضػ
ايضػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالخروج لمحػػرب وفيمػػا يتعمػػؽ بتسػػويات السػػالـ، وىكػػذا ىػػي الحػػاؿ عنػػد شػػعوب كثيػػرة فػػي 
التاري . وليذا فاف محادثة حماس واعادة ربطيا التدريجي بالشعب الفمسػطيني فػي الضػفة الغربيػة حيػوي كػي 

الى اتفاؽ عمى دولتيف لمشعبيف كما يأمؿ أكثر الشعب في اسرائيؿ واف نمنع بذلؾ  نستطيع التوصؿ بعد ذلؾ
 التدىور البطيء لكف الدائـ نحو دولة ثنائية القومية.

 4/21/1021، هآرتس
 4/21/1021، الرأي، عّمان
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