
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
  

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 مشعل: حماس وفتح تحتاجان بعضيما ومتمسكون بفمسطين والقدس وحق العودة
 "ليست لدى أعدائنا نية التسوية معنا ويريدون تدمير إسرائيل" نتنياىو:

 لجنة المبادرة العربية توفر شبكة أمان مالية لمسمطة وتطالب مجمس األمن بعضوية كاممة لفمسطين
 باراك يحذر من اعتماد نظرية "سقوط السمطة الفمسطينية وحمول حماس"

 في الضفةجيش االحتالل يستعد لمواجية اندالع "انتفاضة ثالثة" 

في جمسة لجنة المتابعة العربيةة عباس: 
حيح حصةةمنا عمةةل دولةةة صةة: الدوحةةة مةةن

  لكن عمل األرض ىناك انييار لمسمطة
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 06 في الضفة مميون دوالر لتطوير نفقين لممستوطنين 21أكثر من  ": "إسرائيل" تخصصوالا "  25
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 20  اإلعالم اإللكتروني يستقطب الفمسطينيين  35

 22 : المشاركة العربية بانطالقة حماس "تتويٌج لمربيع العربي"خبراء  36

 23 "بتسيمم": االحتالل يماطل في التحقيق باستشياد فمسطيني  37

 23 في سجون االحتالل أسيرًا فمسطينًيا مصاًبا بالسرطان 01مركز "أسرى فمسطين" لمدراسات:   38

 23 ربة حمصة باالغوار الشماليةمواطنًا من مساكنيم في خ 71االحتالل ييجر نحو   39

  

  األردن: 

 24 يؤكد ضةرورة البناء اإليجابي عمل اإلنجاز الفمسطيني والعربي وزير الخارجية األردني  41

  

  عربي، إسالمي:

 24 الب مجمس األمن بعضوية كاممة لفمسطينلجنة المبادرة العربية توفر شبكة أمان مالية لمسمطة وتط  40

 25 حض العرب عمل إعادة تقويم عممية السالم بما فييا المبادرة العربيةيحمد بن جاسم   42

 25 الصحيح رئيس الحكومة التونسية: منتدى رجال األعمال الفمسطيني في تونس خطوة في االتجاه  43

 26 ولبنان إلل العراق اطيران تتوسط النتقال مقاتمي جماعة جبريل من سوريية": "السياسة الكويت  44

 26 مميار دوالر 3,5 قيمةب اإلسرائيميقميم كردستان العراق يعقد صفقة لشراء السالح إ"القوة الثالثة":   45

  

  دولي:

 27 االتحاد األوروبي يحظر دخول المستوطنين الييود إلل أراضيو  46

 27 عضوية فمسطين في األمم المتحدة خطوة ميمة ورئيسية السفير الفرنسي بالقاىرة:  47
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صةحيح حصةمنا عمةل دولةة لكةن عمةل األرض ىنةاك : الدوحةة مةنفي جمسة لجنة المتابعة العربية عباس:  0

 لمسمطةانييار 
الرئيس محمود ، مف راـ اهلل وقطر، نقال عف المحرر السياسي، أف //القدس، القدس،  نشرت

تقوـ خالليا الحكومة اإلسرائيمية بوقؼ  ،أشير اوضات مع الحكومة اإلسرائيمية لمدة عباس اقترح مف
وتقبؿ أف تبدأ المفاوضات مف النقطة التي وصمت إلييا في عيد رئيس الوزراء اإلسرائيمي  ،االستيطاف

 .لتنتيي باالتفاؽ عمى قضايا الحؿ النيائي واالنسحاب إلى حدود  ،ولمرتأالسابؽ أييود 
في جمسة لجنة المتابعة العربية في العاصمة القطرية الدوحة: بالنسبة لمجنة الرباعية فإنيا منذ  ،وقاؿ عباس

سنة أو أكثر لـ تفعؿ شيئا، نريد أف نبحث عف آلية بمعرفتكـ لنعمؿ ما يمكف أف نعممو في سبيؿ وضع 
ر تقوؿ باالنسحاب اإلسرائيمي مف أشي مف الممكف أف نقوؿ آلية لمدة  آلية، ماذا نريد مف ىذه اآللية؟

طالؽ سراح األسرى الفمسطينييف ووقؼ  ؛األراضي الفمسطينية والعربية المحتمة بما في ذلؾ القدس وا 
فإذا حصؿ ىذا ممكف أف تكوف ىناؾ مفاوضات ذات جدوى وأيضا أف نعود إلى ما انتيينا إليو  ،االستيطاف

حيث وضعنا كؿ القضايا النيائية عمى الطاولة وىذه  ؛تولمر أفي عيد رئيس الوزراء اإلسرائيمي أييود 
 القضايا فييا تفاىمات كثيرة.

: فمنبدأ مف حيث انتيينا، بمعنى أف ىناؾ تفاىـ كامؿ عمى األمف وىناؾ تفاىمات حوؿ عباس وأضاؼ
نعود الحدود والتبادؿ وتفاىمات حوؿ القدس والالجئيف، لـ نصؿ إلى اتفاؽ ولكف ىناؾ تفاىمات، إنما أف 

إلى الصفر ليقوؿ لنا نتنياىو اشطبوا الالجئيف، لف نقبؿ، أف يقوؿ انو ال يقبؿ في األمف إال أف يجمس 
فنحف  ،سنة، لف نقبؿ، إذا أراد أف يعود إلى الصفر ويتحدث بما يريد الجيش اإلسرائيمي في نير األردف 

أشير يوقؼ االستيطاف فيو  مدة لف نقبؿ ولكف نقوؿ أف ىناؾ آليات نعتمد عمييا ونضع وقت زمني ل
( وتدخؿ إسرائيؿ في المفاوضات مف حيث انتيينا، نحف متفقوف عمى المفاوضات عمى وبالذات في )
، وىذه إذا أردنا أف نعود إلى خطة خارطة الطريؽ التي تقوؿ إنياء االحتالؿ الذي بدأ أساس حدود 

أف تطمؽ الحكومة  ة متفؽ عمييا منذ العاـ وتابع: فيما يتعمؽ باألسرى فانو قضي .عاـ 
 ولكف إلى اآلف لـ يطمؽ سراحيـ. اإلسرائيمية سراح جميع األسرى الذيف اعتقموا قبؿ 

وأكد الرئيس عمى أف: ىذه كميا أمور مف الممكف أف نتفؽ عمييا واف نشكؿ ليا لجنة مصغرة مف اجؿ 
 .وىناؾ مرحمة جديدةمتابعة ىذا الموضوع ألف ىناؾ مرجعية جديدة 

إلى إبقاء مبادرة السالـ العربية عمى الطاولة وقاؿ: نحف نريد مف الموقؼ العربي أف يقيـ  عباسكما دعا 
الرباعية  وىناؾ المجنةالوضع لنرى ما ىي اآلليات التي يمكف أف نعتمد عمييا، ىناؾ المبادرة العربية لمسالـ 

راحة أوال بالنسبة لممبادرة العربية، وىذا رأينا نحف، أف المبادرة وىناؾ اآلليات الدولية الحالية، نقوؿ بص
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العربية ال يجوز بأي حاؿ مف األحواؿ أف يستمر الحديث عف إزاحتيا عف الطاولة، يجب أف تبقى، ىي 
التي قامت بيا السعودية واعتمدتيا القمـ العربية  إلى  المبادرة العربية الوحيدة منذ العاـ 

مية لتقوؿ نريد سالما حقيقيا، بمعنى أنيا وضعت إسرائيؿ والعالـ الغربي كمو في الزاوية، وممخصيا واإلسال
دولة، يطبعوف  إذا انسحبت إسرائيؿ مف األراضي العربية والفمسطينية فاف جميع العرب والمسمميف، 

 عالقاتيـ مع إسرائيؿ.
مرة أزيحوىا عف الطاولة، فإذا أزحناىا عف  وأضاؼ: إذا ىي مبادرة ىامة جدا ونتمنى أف ال يقاؿ كؿ

الطاولة فاف البديؿ ىو الحرب، أو ال سالـ وال حرب وىذا أمر يستغرؽ مئات السنوات دوف أف يحصؿ 
نحف مستعدوف لمحرب؟ أنا أقوؿ باألصالة عف نفسي ال غير مستعديف لمحرب وما فيؿ  شيء، أما الحرب،

 ـ ولذلؾ فاف المبادرة العربية تبقى.دمنا غير مستعديف فاف البديؿ ىو السال
، نقال عف مراسميا مف الدوحة، محمد المكي أحمد، أف عباس قاؿ //الحياة، لندن، وذكرت 

مميوف دوالر،  الواليات المتحدة أوقفت تحت ذرائع مختمفة المساعدات المالية لمسمطة والتي تقدر بػ إف 
سرائيؿ "وقاؿ:  ، معتبرًا أف ذلؾ يعني القضاء "بحجز األمواؿ، سيكوف لنا موقؼ آخرإذا استمرت أميركا وا 

مف دوف انتخابات تشريعية ورئاسية ومجمس وطني، أقوؿ "وعف المصالحة أكد:  عمى المشروع الفمسطيني.
 ."التمكؤ والتأخر في إجراء االنتخابات". وانتقد "بصراحة ال توجد مصالحة

عباس الحاضريف في أف عباس طالب  ، مف الدوحة//الشرق األوسط، لندن، وجاء في 
التي وعد بيا العرب الفمسطينييف، وقيمتيا مائة مميوف  "شبكة األماف المالي"االجتماع بتوضيح موقفيـ مف 

دوالر، في ضوء إحجاـ السمطات اإلسرائيمية عف تحويؿ عائدات الضرائب إلى السمطة الفمسطينية. وأشار 
حصمنا عمى دولة، لكف عمى األرض ىناؾ انييار لمسمطة، إذ لسنا قادريف عمى دفع صحيح "عباس إلى أنو 

 ."الرواتب
 
 في جياز المخابرات في الضفة عتقل مسؤوليني االحتالل 

باتت في  األمنية األجيزةبأف  األحد "القدس العربي"فمسطينية لػ أمنيةمصادر  أكدتوليد عوض:  -راـ اهلل 
المتحدة لمحصوؿ عمى  لألمـمنذ توجو الرئيس الفمسطيني محمود عباس  مي،اإلسرائيدائرة االستيداؼ 

المصالحة الوطنية، وانتياء الحرب  إلتماـاعتراؼ بدولة فمسطيف، وظيور تقارب بيف حركتي فتح وحماس 
مع  األمنيعمى قطاع غزة بانتصار المقاومة وتزايد شعبيتيا بالضفة الغربية وتراجع التنسيؽ  اإلسرائيمية

 مستوياتو. ألدنى سرائيؿإ
فرادىا األمنية األجيزة اإلسرائيميوفي ظؿ وضع سمطات االحتالؿ   اإلسرائيمي،في دائرة االستيداؼ  وا 

ضابطيف مف قيادة جياز المخابرات العامة الفمسطينية في مدينة يطا  األحداعتقمت قوات االحتالؿ فجر 
 جنوب الخميؿ.

عسكرية مدينة يطا وقامت  آليةة الثانية صباحا بأكثر مف ثالثيف وداىمت قوات االحتالؿ في تماـ الساع
عاما(، ومدير عمميات محافظة الخميؿ  عيد ) أبوبتفتيش منزلي مدير مخابرات يطا خميؿ محمد خميؿ 

جية  إلىعاما( قبؿ اف تعتقميما وتنقميما في جياز المخابرات الفمسطينية احمد عمي حسف بحيص )
 مجيولة.
قاؿ المواء عدناف الضميري الناطؽ باسـ  ،مى اعتقاؿ ضابطيف مف المخابرات العامة الفمسطينيةتعقيبا ع

االحتالؿ لـ يتوقؼ يوما عف المساس بييبة المؤسسة األمنية الفمسطينية ومنتسبييا منذ  أف ،األجيزة األمنية
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حتى  األمنيةاألجيزة ، وىذا ليس جديدا عمى االحتالؿ الذي ينكؿ ويعتقؿ منتسبي  تأسيسيا عاـ
 أصبحت أعدادىـ بالمئات في سجوف االحتالؿ.

اف السمطة تحتجز األشخاص عمى أساس المساس  ،في تصريحات صحافية ،وأردؼ الضميري قائال
 سواء بالجانب األمني أو الجنائي ولـ يتغير شيء في سياسة السمطة. ،بالقانوف

الحة التي ىي مطمب وطني وشعبي ورسمي ولف يتـ وأكد الضميري أف االحتالؿ يتخوؼ مف أجواء المص
 التخمي عنو.

مع قوات  األمنيشبو أوقفت التنسيؽ  ،الفمسطينية األمنية األجيزةبأف  األحد "وعممت 'القدس العربي
حيث سمحت لممتظاىريف الفمسطينييف بالضفة الغربية  ،عمى قطاع غزة اإلسرائيميالعدواف  أياـاالحتالؿ منذ 
خالؿ العدواف عمى غزة لمتعبير عف تضامنيـ مع  ،مناطؽ االحتكاؾ مع جيش االحتالؿمف الوصوؿ ل

 القطاع. أىالي
 //القدس العربي، لندن، 

 
 الضميري: تحوالت كبيرة ستطرأ عمل أجيزة أمن السمطة بعد حصوليا عمل صفة دولة مراقب 

يري، أّف تغييرًا وتحواًل كبيرًا سيطرأ عمى أكد المتحدث باسـ أجيزة أمف السمطة الفمسطينية، عدناف الضم
بعد الحصوؿ عمى دولة مراقب في "األمـ المتحدة". وفي السياؽ ذاتو، أكد مصدر  ،وضع المؤسسة األمنية

أمني أف محمود عباس سيعيد تشكيؿ مجمس األمف القومي الفمسطيني، وكذلؾ إعادة صياغة عقيدة األمف 
و سيكوف بإمكاف جيازي الشرطة واألمف الوطني االنضماـ إلى قوات حفظ القومي الفمسطيني، مشيرًأ إلى أن

السالـ الدولية تحت العمـ الفمسطيني. ولفت المصدر إلى أّنو سيصبح باستطاعة جياز الشرطة االنضماـ 
 إلى منظمة الشرطة الدولية "االنتربوؿ"، بعد أف رفض طمبيا في ىذا الخصوص في وقت سابؽ.

شفت مصادر مّطمعة عف ورشات عمؿ مكثفة سيعقدىا عدد مف أجيزة األمف في األياـ إلطار، كاوفي ىذا 
، ووضع تصور آللية التعامؿ مع التحديات األمنية القميمة القادمة لمناقشة خطط التدريب لمعاـ القادـ 

 الجديدة المترتبة عمى تحوؿ السمطة إلى دولة.
 موقع األمف والدفاع العرب

 //(، تي، العدد )التقرير المعموما

 النتشة: نحن بصدد تقديم ممف فساد بمئات ماليين الدوالرات لممحكمةرفيق  
الييئة بصدد تقديـ ممفات فساد تقدر قيمتيا  أفكشؼ رفيؽ النتشة رئيس ىيئة مكافحة الفساد  :بيت لحـ

 بمئات مالييف الدوالرات لممحكمة الفمسطينية.
الييئة تجري حاليا تحقيقات سرية بعشرات قضايا الفساد  أفرفة تحرير معا وأضاؼ النتشة في حديث لغ

وأوضح  المحكمة لمبت فييا خالؿ الفترة المقبمة. إلىتقدر قيمتيا بمئات مالييف الدوالرات سيتـ تقديميا 
 إلى إضافةاحد الممفات المراد تقديميا لممحكمة يتعمؽ بأشخاص بالخارج مف ضمنيـ محمد رشيد  أفالنتشة 

 أشخاصتورط  إلى إضافةداخؿ فمسطيف وىو ممؼ اكبر مف الممؼ الذي قدـ سابقا بحؽ رشيد  أشخاص
 .آخريف

بأسماء وىمية وكاف  أشخاصتتعمؽ بقياـ موظؼ في وزارة حكومية بتشغيؿ  أخرىوقاؿ اف ىناؾ قضية 
 إلىضافة إ سنوات. شيكؿ خالؿ ألؼ التي تقاضاىا  األمواؿيتقاضى راتبيـ الشيري حيث قدرت قيمة 
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الؼ شيكؿ مف احد الوزارات ويجري التحقيؽ  قاموا باختالس مبمغ قدره  األشخاصىناؾ بعض  أف
 معيـ.

ىيئتو بالتعاوف مع الوزارات المعنية والجيات القانونية يقوموف بإعداد دراسة ما يمكف  أفوكشؼ النتشة 
مف خالؿ التعاوف مع الييئات الدولية حتى  االستفادة منو بعد حصوؿ فمسطيف عمى دولة بصفة مراقب

وقاؿ النتشة انو بالرغـ مف الفترة الزمنية القصيرة التي  يتسنى لمييئة مالحقة الفاسديف خارج حدود الوطف.
تمكنت مف تقديـ العديد مف المجرميف وسارقي  أنيامرت عمى تأسيس ىيئة مكافحة الفساد في فمسطيف إال 

حاكمة، حيث يتـ التعامؿ مع كافة الشكاوى التي تأتي لمييئة سواء مف الرئاسة او الم إلىالشعب الفمسطيني 
 الموطنيف. إلىمجمس الوزراء وصوال 

 ىيئتو لف تترؾ اي مجـر بدوف محاسبة وسيأتي اليـو الذي تقضي فيو عمى الفساد. أفوشدد النتشة عمى 
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 ة الثالثة لن تستشير أحدًا لحظة انطالقيا: االنتفاضدراغمة نائبال 

أف الظروؼ الموضوعية الحالية توحي  ،اعتبر عضو المجمس التشريعي الفمسطيني أيمف دراغمة: راـ اهلل
، في إشارة إلى انسداد والثانية  بأف األجواء شبيية بتمؾ التي كانت قبؿ االنتفاضتيف األولى 

ءات اإلسرائيمية بحؽ الشعب الفمسطيني مف قبؿ المستوطنيف وجيش االحتالؿ، األفؽ السياسي وزيادة االعتدا
 ال سيما حرب غزة األخيرة واالعتقاالت اليومية في الضفة والقدس المحتمة.

واستبعد النائب عف حركة حماس، في تصريحات خاصة لػ"قدس برس"، اندالع انتفاضة ثالثة في األراضي 
وقاؿ النائب  انع وكوابح سياسية تحاوؿ منع حدوث أو اندالع انتفاضة ثالثة".الفمسطينية، مضيفًا: "ىناؾ مو 

دراغمة: "األمر الميـ أف االنتفاضة مثؿ البركاف إذا أرادت االنفجار ال تستشير أحدًا ال فصياًل وال مسؤواًل، 
 وىي تعبير عف موقؼ الشعب في لحظة ما".

 //قدس برس، 
 
 دولًيا عمل إبعادىا نواب القدس "إسرائيل"بمقاضاة  النائب عطون يطالب السمطة 

وصؼ النائب المقدسي أحمد عطوف، المبعد إلى راـ اهلل، األياـ التي مّرت عميو وىو مبعد عف : راـ اهلل
مدينة القدس بأنيا "أصعب المحظات وأقسى األياـ التي شيدىا في حياتو، ال سيما وأني ُأبعدت عنيا بشكؿ 

 ؿ ال أحقية لو في األرض وال في الوجود في تمؾ البقعة المقدسة."قسري ومف قبؿ محت
وقاؿ عطوف في تصريحات خاصة لػ "قدس برس": "ما زلت أشعر بأني غريب بالرغـ مف أف القدس وراـ اهلل 
وكؿ فمسطيف ىي وطني، ولكف ىذا الشعور ينبع مف أنني مقدسي وال أستطيع الوصوؿ لمقدس أو حتى 

األقصي". وأضاؼ: "أكثر المحظات قسوة عمي كانت عندما تمقيت ىدية مف أحد اإلخوة الصالة في المسجد 
 عبارة عف تراب مف المسجد األقصى جاء بيا مف ربوع القدس في شير رمضاف الماضي".

وبخصوص التطورات الحالية عمى الساحة الفمسطينية؛ أكد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني عف 
إلصالح" البرلمانية، أنو "يجب عمى السمطة الفمسطينية اآلف أف تقـو برفع دعوى قضائية في كتمة "التغيير وا

 محكمة الجنايات الدولية ضد دولة االحتالؿ وحكومتيا التي اتخذت قرارات اإلبعاد بحؽ النواب المقدسييف".
 سيما اتفاقية جنيؼ الرابعة، وتابع: "ما قامت بو الحكومة اإلسرائيمية ىو جناية مخالفة لمقوانيف الدولية، ال

 ألنو طرد لممدنييف مف أرضيـ وأماكف سكناىـ األصمية."
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 //قدس برس، 
 

 مشعل: حماس وفتح تحتاجان بعضيما ومتمسكون بفمسطين والقدس وحق العودة 7
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واصؿ زيارتو  أف، مف غزة 10/12/2012السبيل، عمان،  ذكرت

زة أمس األحد، حيث التقى الفصائؿ والفعاليات الشعبية والحكومية وعدد مف أىالي الشيداء قطاع غ
 والجرحى واألسرى وكما القى مشعؿ كممة في الجامعة اإلسالمية.

وقاؿ مشعؿ في كممة لو في الجامعة اإلسالمية إف فمسطيف لنا جميعًا، فميما اختمفت ميولنا أو اتفقت نظؿ 
 حتاجوف إلى بعضنا البعض، فتح تحتاج حماس وحماس تحتاج فتح".عائمة واحدة، نحف م

وأوضح: "نريد مصالحة ال تفقدنا إنجازاتنا التي حققناىا مف األمف واألماف واالستقرار واحتراـ المقاومة 
 وبنيتيا، وال عمى حساب الثوابت الوطنية الفمسطينية".

عترؼ كؿ منا بقدر اآلخر. وتعالوا نعمؿ مع وأضاؼ مشعؿ أف "أحد مفاتيح نجاح وحدتنا الوطنية أف ي
قدًرا مف المرونة  -بعيدا عف الثوابت التي ال تمس -بعض شركاء وليس بديال عف أحد، والبد مف أف نبدي

 نستوعب بعضنا بعضا خالليا، فابف فتح شريكي، ويجب أف نتحمؿ بعض".
ا أف االنقساـ السياسي طبيعي، ولكف وعدَّ أف االنقساـ لـ يكف بضاعة فمسطينية ولكف فرض عمينا، موضحً 

 الذي ليس طبيعًيا االنقساـ في النظاـ السياسي عمى جغرافيتيف متباعدتيف عمى أرض الوطف.
وقاؿ: "االنقساـ ال يصح ال دينا وال عقال، ويضعفنا، والمصالحة مسؤولية كؿ واحد منا"، متسائال: "ىؿ 

ه؟ كمنا بحاجة إلى بعضنا البعض، فالبد مف الوحدة، يستطيع احد أف يتحمؿ المسؤولية الوطنية بمفرد
 ونتحمؿ المسؤولية معا، فكؿ تفرؽ مذمـو سواء في الرخاء أو الشدة".

نما سند لمرئيس محمود عباس ولكؿ فمسطيني، مبيًنا  وأكد أف المقاومة في غزة ليست سندا لحماس وحدىا، وا 
 بعدىا شراكة وطنية في تحمؿ المسئولية". "أننا تحت االحتالؿ بحاجة إلى انتخابات حرة ونزيية،

وأضاؼ: "إف أخطأنا في حؽ بعضنا البعض فإننا يجب أف نتسامى، ولنتسامح، ونقوؿ عفا اهلل عما سمؼ. 
متمسكوف بفمسطيف والقدس وحؽ العودة ولف نفرط بأي حؽ مف حقوقنا، وسنستمر في ذلؾ حتى ننجز وعد 

 الطريؽ، فإنيـ سيظموف جزًءا مف شعبنا، وندعو اهلل ليـ باليداية".اهلل عمى أرضو، ومف ترونيـ يتنكبوف في 
وقاؿ إف الشباب يشكموف القوة الدافعة في األمة، وأف ما جرى مف انتصار في غزة لممقاومة عمى االحتالؿ 
كاف فيو انتصار لمشباب الذيف تمكنوا مف إفشاؿ القبة الحديدية، والوصوؿ بصواريخ المقاومة إلى "تؿ 

 ".آبيب
وقاؿ مشعؿ: "أىؿ غزة وشبابيا خربوا بيت باراؾ، وستخربوف بيت نتنياىو، أما شاروف فإنكـ أفقدتموه الحياة 

 وحرمتموه مف الموت"، معبرًا عف فخره واعتزازه بأىؿ غزة.
وأضاؼ: "رأيت حاؿ غزة وما عانتو مف الحصار والتضييؽ والتدمير، لكنني رأيت أيضًا إرادة الحياة، فشعبنا 

ب عظيـ اصطفاه اهلل لمدفاع عف دينو وتفوقت مقاومتو عمى المحتؿ، ولف يضيره تآمر أو خذالف بأمر شع
 اهلل، وسنحرر فمسطيف شبرًا شبرًا بإذف اهلل".

وحوؿ دور الشباب في النضاؿ الفمسطيني، أكد أف الشباب الفمسطيني أبدع وما يزاؿ يبدع وأمامو شوط 
اءة مواقؼ جيؿ التأسيس، فإف الشباب ما يزاؿ يفاجئ العدو وال يستطيع كبير، ففي حيف تعود العدو عمى قر 

أف يقرأىـ، وكاف االحتالؿ ال يعتقد أف غزة تتجرأ عمى قصؼ "تؿ أبيب"، لكف مقاومتيا فعمت ذلؾ، فيما لـ 
 تتجرأ دوؿ كبرى عمى فعؿ ذلؾ.
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جميعًا العمؿ الجاد مشعؿ قاؿ "يجب عمينا  أف،  مف غزة 9/12/2012فمسطين أون الين،  وأضافت
لإلفراج عف األسرى وال خير فينا إف لـ نفرج عف أسرانا وسنفرج عف باقي األسرى بذات الطريؽ التي أفرج 

 عنو بصفقة وفاء األحرار".
وتوجو مشعؿ خالؿ لقاءه قيادة الفصائؿ ومؤسسات المجتمع المدني وعوائؿ الشيداء والجرحى واألسرى 

الجرحى والشيداء خاصة الذيف ارتقوا خالؿ األخيرة التي خاضتيا المقاومة ضد بالتحية إلى أىالي األسرى و 
 االحتالؿ.

وجدد مشعؿ عمى إصرار حركتو أف تتـ المصالحة واالنتخابات المحمية والرئاسية ومف ثـ شراكة وطنية 
 كبرى تندمج فييا كؿ فصائؿ المقاومة.

شقاء الفمسطينييف ايجابية لمغاية ولكف مشروع الدولة ولفت إلى أنو بالحرب األخيرة كانت التصريحات مف األ
 أدى إلى عودة بعض التنافر الذي سنتجاوزه قريبًا".

وأشار إلى أف الحصوؿ عمى دولة غير عضو باألمـ المتحدة ىو مكسب تاريخي رغـ بعض اإلشكاليات 
 التي قد يتخذ االحتالؿ مف مساربيا مداخؿ قانونية يستفيد منيا.

نو في خالؿ اتصاؿ أجراه مع رئيس السمطة محمود عباس "أبو مازف" مباركتو لخطوة التوجو وأفاد مشعؿ ا
 لألمـ المتحدة لطمب دولة غير عضو.

وشدد عمى ضرورة الحفاظ عمى األسس التي وضعيا المؤسسيف لمحركة كطريؽ لمنصر "إف الذي يعرؼ 
وأضاؼ :"اإلستراتيجية  كرة واليدؼ".سنف التاريخ يعرؼ أف النصر يبدأ بفكرة وىدؼ وتنتيي بنفس الف

 الوحيدة والكفيمة لتحرير فمسطيف التاريخية ىي المقاومة إلى جانب الوحدة".
 

 خالد البطش: الجياد ترفض أي تيدئة يمنع بموجبيا شمح من زيارة غزة 8
دئة غزة: صالح النعامي: قاؿ خالد البطش، القيادي في حركة الجياد اإلسالمي، إف حركتو ترفض أي تي

يمنع بموجبيا أمينيا العاـ رمضاف شمح مف زيارة غزة، داعيا الرئيس الفمسطيني محمود عباس وأمناء 
الفصائؿ في الخارج لزيارة القطاع معا إلنياء االنقساـ. وفي كممة لو خالؿ االجتماع، الذي عقده مشعؿ مع 

«. د. رمضاف شمح مف زيارة غزةال نقبؿ بتيدئة تمنع أميننا العاـ »ممثمي الفصائؿ ووجياء القطاع: 
رسالة الفصائؿ الفمسطينية كافة، ىي إتماـ المصالحة بيف حركتي فتح وحماس، وتجميع البيت »وأضاؼ: 

وأكد أف ما تريده الفصائؿ الفمسطينية والشعب بكافة «. الفمسطيني الداخمي لكي نتفرغ لمواجية المحتؿ
الرئيس الفمسطيني محمود عباس، وأميف الجياد رمضاف شمح، أطيافو، ىو أف تشمؿ الزيارة المقبمة إلى غزة 

 وكافة القيادات الفمسطينية.
 10/12/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 عرفانًا منو لة"عرفات" تعدىا وفتح ..عرفاتمشعل يزور شقيقة  9

ينية أحمد المبابيدي: زار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس الوزراء بالحكومة الفمسط -غزة
إسماعيؿ ىنية ومجموعة مف قيادات حركتي "حماس" و"فتح" منزؿ الحاجة خديجة عرفات شقيقة الرئيس 

 الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات.
ووصؼ عضو المكتب السياسي لمحركة عزت الرشؽ عبر صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي "الفيس 

 بوؾ"، زيارة الحاجة خديجة عرفات بالجميمة والمؤثرة.
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سماعيؿ ىنية وموسى أبو مرزوؽ ومحمد نصر مع آؿ القدوة  وقاؿ الرشؽ إف الزيارة جمعت مشعؿ وا 
 وقيادات" فتح" زكريا األغا وىشاـ عبد الرازؽ.

بدوره، قاؿ نائب المفوض العاـ لحركة "فتح" يحيي رباح إف الزيارة تمت ضمف الخطوات اإليجابية التي 
نياء االنقساـ.تبادر بيا حركة "حماس" مف أجؿ إتما  ـ المصالحة وا 

وأوضح أف مشعؿ مف طمب زيارة الحاجة عرفات عرفانًا منو لمدور الذي قاـ بو الرئيس الفمسطيني الراحؿ 
ياسر عرفات تجاه القضية الفمسطينية، منوىًا إلى أف مشعؿ جمعتو عالقة صداقة حميمة مع الرئيس الراحؿ 

مصداقية جميع األطراؼ المعنية في حرصيا عمى  وأضاؼ أف مثؿ ىذه الخطوات تعبر عف عرفات.
الوصوؿ إلى مصالحة حقيقية تنيي االنقساـ وتعيد الوحدة لصفوؼ الشعب الفمسطيني، مشيرًا إلى أف جميع 

 المؤشرات تدلؿ عمى قرب توقيع اتفاؽ المصالحة.
 9/12/2012فمسطين أون الين، 

 
 شعث: فتح ترحب بخطابات مشعل وتصفيا بة"اإليجابية" 10

رحبت حركة "فتح" بتجديد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ دعوتو : أحمد المبابيدي -غزة
نياء االنقساـ الداخمي، التي أطمقيا خالؿ خطاباتو في قطاع غزة.  إلى تحقيؽ المصالحة الفمسطينية وا 

ؿ شعث إف مشعؿ كاف وقاؿ عضو المجنة المركزية في حركة فتح ومفوض العالقات الخارجية فييا نبي
إيجابيًا إلى درجة كبيرة في جميع خطاباتو التي ألقاىا مف غزة، مشددًا عمى أف "طي ممؼ االنقساـ 

 الفمسطيني بات قريبًا وقريبًا جدًا".
وأوضح شعث في تصريح لػ"فمسطيف أوف اليف" أف أجواء المصالحة الفمسطينية بيف حركتي "حماس" و"فتح" 

تخيـ عمى العالقة بيف الحركتيف بشكؿ غير مسبوؽ في ىذه األياـ، مؤكدًا أف القيادة جيدة لمغاية، وباتت 
 الفمسطينية عازمة عمى إعادة الوحدة بيف الضفة وغزة بشكؿ عاجؿ.

وأضاؼ أف معركة "حجارة السجيؿ" عززت العمؿ الوحدوي لدى كافة الفصائؿ الفمسطينية عمى أرض 
ة كانت سببًا رئيسًا في التفات الفصائؿ نحو المصالحة وضرورة إنياء الميداف، منوىًا إلى أف تمؾ المعرك

 االنقساـ الذي أضر بالقضية الفمسطينية.
وتابع:" إف العدواف اإلسرائيمي األخير عمى غزة أفرد واقعًا جديدًا عمى الساحة الفمسطينية يتطمب وحدة 

حرير األرض وينتزع الحقوؽ مف )إسرائيؿ("، البرنامج السياسي لكافة الفصائؿ ويتضمف استراتيجية واحدة لت
 مشيرًا إلى أف الفصائؿ سبؽ ليا وأف اتفقت عمى برنامج سياسي عرؼ بالوفاؽ الوطني.

 9/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 أبو عبيدة: لم نكشف عن كل ما في جعبتنا ولدينا خيارات مفتوحة مع العدو 11
الجنػػاح -النػػاطؽ باسػػـ كتائػػب الشػػييد عػػز الػػديف القسػػاـ أكػػد أبػػو عبيػػدة : حػػاوره فػػي غػػزة حبيػػب أبػػو محفػػوظ

أف كتائػػب القسػػاـ لػػـ تكشػػؼ عػػف كػػؿ مػػا فػػي جعبتيػػا، فػػي  -العسػػكري لحركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية )حمػػاس(
وأوضح  معركة واحدة طبعًا، وما يزاؿ لدينا الكثير مف األوراؽ، ولدينا خيارات مفتوحة مع الكياف الصييوني.

اص لػػ"السبيؿ" أف االحػتالؿ فشػؿ فػي المعركػة األخيػرة )حجػارة السػجيؿ( فشػاًل ذريعػًا، أبو عبيػدة فػي حػوار خػ
وبعػػض قػػادتيـ اعتػػرؼ باليزيمػػة الكبػػرى، والفشػػؿ الػػذريع، والػػبعض وصػػفيا بالعمميػػة التػػي لػػـ تكػػف فػػي صػػالح 

 االحتالؿ.
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 وفي ما يمي نص الحوار..
 

 في أثناء معركة "حجارة السجيل"؟ صف لنا يوميات العدوان الصييوني عميكم في كتائب القسام
في الحقيقة كاف العدو الصييوني يخطط لمعدواف عمى قطاع غزة بشكؿ كبير ومحكـ، وىو يريد أف يصؿ  -

إلػػػى نتيجػػػة تتمثػػػؿ فػػػي إربػػػاؾ صػػػفوؼ المقاومػػػة بػػػأي طريقػػػة؛ ألف االحػػػتالؿ يقػػػـو فػػػي ىجماتػػػو عمػػػى أسػػػاس 
يداؼ القائػػد أحمػػد الجعبػػري فػػي الضػػربة األولػػى، وحػػاوؿ المباغتػػة والحػػرب االسػػتباقية، ولػػذلؾ أقػػدـ عمػػى اسػػت

 أيضًا في الوقت ذاتو أف يقصؼ أىدافًا عسكرية، لكنني أؤكد أنو واىـ إف ظف ذلؾ.
وبالتالي مف تابع ما قالو االحتالؿ منذ المحظة األولى حيف قالوا: "قمنا بتصفية رئػيس أركػاف حمػاس"، وقػالوا 

 -لموىمػة األولػى-لقوة العسػكرية لحمػاس"، إلػى درجػة ظػف معيػا االحػتالؿ "إننا استطعنا القضاء عمى معظـ ا
أنو اغتاؿ عددا كبيرا مف قادة القساـ، وتحديدًا ىذا مػا صػرح بػو عبػر االعػالـ الصػييوني، وتحػدثوا عػف عػدة 

 قادة، وعف أسماء عديدة وقصؼ أماكف يتواجد بيا قادة مف القساـ، ولـ تكف معموماتيـ حقيقة.
دييـ إرباؾ فػي الموضػوع االسػتخباراتي و"بنػؾ األىػداؼ" كمػا يسػميو االحػتالؿ، ولكػف بفضػؿ اهلل ربما حدث ل

وانعقػػدت قيادتيػػا وقػػررت القػػرار المباشػػر بالػػدخوؿ فػػي عمميػػة  القسػػاـ بعػػد سػػاعات كانػػت قػػد أجمعػػت أمرىػػا،
غيػر مسػبوؽ؛ مػف "حجارة السجيؿ"، وذلؾ بعد أربع ساعات مف اغتياؿ القائد الجعبري، وبدأت بشكؿ منظـ و 

أضػػعاؼ عمميػػة "معركػػة الفرقػػاف"، وكػػذلؾ اسػػتخدامت  01حيػػث مسػػتوى النيػػراف التػػي وصػػمت إلػػى أكثػػر مػػف 
سيناريوىات معدة مسبقًا، واستخدمت خطة معدة مسبقًا فػي ىكػذا حػاالت، ونجحػت نجاحػًا كبيػرًا، ونحػف نعمػـ 

لػػـ يكػػف أمامنػػا مػػف خيػػار آخػػر سػػوى أننػػا قػػدمنا تضػػحيات، وشػػعبنا الفمسػػطيني قػػدـ أيضػػًا التضػػيحات، لكػػف 
 التصدي ليذا العدواف، والرد عميو بشكؿ قوي ومؤلـ لمعدو الصييوني.

 
 قمتم إن قتل الجعبري بداية لمعركة التحرير، كيف ذلك؟

االحػػتالؿ أراد مػػف خػػالؿ ىػػذه العمميػػة أف يقضػػي عمػػى قػػوة حمػػاس، وكػػاف يريػػدىا أف تبقػػى دائمػػًا فػػي حالػػة  -
ىذه العممية التي اعتبرىا إنجازا ضخما، وسماىا عممية "عمود السحاب"، لكنو بعد أياـ دفاع، وىو مف خالؿ 

ثمانيػػة أدرؾ أنيػػا عمميػػة فاشػػمة تمامػػًا، أردنػػا أف نوصػػؿ إلػػى االحػػتالؿ رسػػالة أنػػو فػػي حالػػة اغتيػػؿ الجعبػػري، 
حجػـ، وىػـ مخطئػوف فإنيـ لف يضعوننا في موقػؼ دفػاع، وأف المقاومػة لػف تتراجػع باغتيػاؿ قائػد كبيػر بيػذا ال

إف اعتقػػدوا ذلػػؾ، وأردنػػا أف يفيػػـ المحتػػؿ أف ىػػذه العمميػػة ليسػػت سػػوى بدايػػة التحريػػر، وسػػننتقؿ إلػػى مرحمػػة 
اليجوـ كما كاف يردد دائمًا القائد أحمد الجعبري حيف قاؿ: "اليػوـ نغػزوىـ وال يغزونػا"؛ ألننػا نػرفض أف يبقػى 

عمى الشعب الفمسطيني، ونحف قػادروف عمػى المبػادرة فػي الوقػت  االحتالؿ متفوقًا أو مسيطرًا، وىذا ليس قدراً 
 الذي نراه مناسبًا.

 
 ماذا يعني لكم في كتائب القسام قصف "تل أبيب" والقدس المحتمة؟ 
االحتالؿ منذ سنوات طويمة وىو يدرس سيناريو مرعبا مستقبميا يسميو قصؼ "تؿ أبيب"؛ ألنيا لـ تقصؼ  -

بات يقمقو جدًا منذ بدأت المقاومة بتصنيع الصواريخ البدائيػة التػي كانػت تصػؿ  منذ حرب الخميج، واالحتالؿ
فقػػط إلػػى مئػػات األمتػػار مػػف أف تتطػػور؛ وبالتػػالي كػػاف تػػراوده اليػػواجس واليسػػتيريا مػػف ىػػذا األمػػر، وىػػذا مػػا 
حػػدث فػػي ىػػذه المعركػػة مػػف ناحيػػة عسػػكرية عمػػى أسػػاس نقػػؿ المعركػػة إلػػى أرض الخصػػـ، ونحػػف قمنػػا بػػالرد 

 مميوف صييوني قد نزلوا إلى المالجئ. 4نقؿ المعركة إلى "تؿ أبيب" تحت مرمى النار، وكما تعمـ فيناؾ و 
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 العدو تحدث أنو حقق أىدافو في القطاع بدقة، كيف ترد عمل ىذا؟

بالتأكيػػد وبػػاعتراؼ كػػؿ المػػراقبيف والمحممػػيف، فػػإف االحػػتالؿ فشػػؿ فػػي ىػػذه المعركػػة فشػػاًل ذريعػػًا، وبعضػػيـ  -
 ؼ باليزيمة الكبرى والفشؿ الذريع، والبعض وصفيا بالعممية التي لـ تكف في صالح االحتالؿ.يعتر 

وحقيقػػػًة االحػػػتالؿ أرادىػػػا ضػػػربة مفاجئػػػة؛ حتػػػى ال تسػػػتعيد المقاومػػػة قوتيػػػا ،لكنيػػػا اسػػػتعادت قػػػوة الػػػردع بعػػػد 
ف خالؿ ىذه العممية أف ساعات، أرادىا في قمب قطاع غزة ونقمنا المعركة إلى قمب الكياف الصييوني، أراد م

يوقػػػؼ طمػػػػوح المقاومػػػػة الفمسػػػطينية، وأف يػػػػردع المقاومػػػػة السػػػتعادة قػػػػوة الػػػػردع، واالحػػػتالؿ يتسػػػػاءؿ: "كيػػػػؼ 
اسػتطاعت المقاومػة اتخػػاذ القػرار بقصػؼ تػػؿ أبيػب والقػػدس فػي ىػذه المرحمػػة؟"، فػي حػيف كػػاف يتوقػع أف ىػػذا 

ألمر، لكف كؿ ىذه األمور كانػت مفاجئػة لالحػتالؿ األمر سيأخذ سنوات طويمة حتى تفكر المقاومة في ىذا ا
نجازا جديدا حققتو المقاومة.  وا 

  
 لكن ىناك من تحدث أن العدو الصييوني استطاع جركم إلل مربع كشف عما لديكم من صواريخ؟

طبعًا ال يمكف أف يتصور أحد أف تمقي كتائب القساـ كؿ ما في َجْعبتيا فػي معركػة واحػدة. طبعػًا نحػف لػـ  -
كشػػػؼ عػػػف كػػػؿ مػػػا فػػػي َجْعبتنػػػا، ومػػػا يػػػزاؿ لػػػدينا الكثيػػػر مػػػف األوراؽ، ولػػػدينا خيػػػارات مفتوحػػػة مػػػع الكيػػػاف ن

ذا كنا في ىذه المعركة قد فاجأنا االحتالؿ بالعديد مف األمػور، ووسػعنا دائػرة االسػتيداؼ سػواء  الصييوني، وا 
المطػاؼ، ومػا زاؿ لػدى المقاومػة في مدى الصواريخ أو في طبيعة األىداؼ التي استيدفت، فيذا لػيس نيايػة 

 ما تفاجئ بو االحتالؿ.
 

 * االحتالل تحدث أنو حقق انجازات كثيرة عمل األرض في أثناء معركة "حجارة السجيل"، ما قولك؟
طبعًا إذا كاف االحػتالؿ يعتبػر قتػؿ األطفػاؿ والنسػاء إنجػاز، فيػذا أمػر آخػر، لكػف االحػتالؿ فشػؿ ذريعػًا عمػى 

تحقيػػؽ أي ىػػدؼ، كػػاف يقصػػؼ بالقنابػػؿ االرتجاجيػػة وبشػػكؿ عنيػػؼ لكػػف عمػػى منػػاطؽ  مػػدار ثالثػػة أيػػاـ مػػف
سكنية، وكاف يقصؼ مناطؽ يدعي أنيا منصات إلطالؽ الصواريخ أو أنفػاؽ، ولكػف كتائػب القسػاـ حافظػت 
عمى مستوى النيراف، وصعدت ردعيا يومًا بعد يوـ، في حيف ارتكب العدو الصييوني المجازر بحػؽ شػعبنا. 

 إذا كاف الجعبري قد استشيد، فنحف لدينا العشرات مف أمثاؿ الجعبري. ونقوؿ
  

 كيف تابعتم االلتفاف الشعبي حول كتائب القسام والمقاومة؟
بػػالطبع تجمػػى االلتفػػاؼ الشػػعبي والجمػػاىيري بػػأبيى تجمياتػػو؛ فشػػعبنا الفمسػػطيني يثبػػت فػػي كػػؿ مػػرة عمػػؽ  -

فػػي كتائػػب القسػػاـ شػػيدنا التفافػػًا شػػعبيًا فمسػػطينيًا ومواقػػؼ  انتمائػػو إلػػى ىػػذه األرض وكػػذلؾ لممقاومػػة، ونحػػف
 عظيمة جدًا لحماية المقاومة حتى في أثناء المعركة.

وربما تابعت ما قالو وزير حرب االحتالؿ إييود باراؾ بأف حماس ال يمكف اقتالعيا؛ ألنيا تتمتع ببعد شعبي 
 واالسالمية غير المسبوؽ مع المقاومة. مخيؼ، وىذا األمر شيدناه مف خالؿ تعاطؼ الشعوب العربية

  
 ما الذي تريدونو من شعوب األمة العربية واإلسالمية؟

رسالتنا الى عموـ أمتنا العربية واالسالمية، أننا وعمى بالرغـ مف سػعادتنا بيػذا النصػر فػي معركػة "حجػارة  -
لنصر، لكف يجب أف يكوف بداية لعمؿ السجيؿ"، إال أننا ما يزاؿ لدينا مشوار طويؿ، وال ينبغي الركوف ليذا ا



 
 
 

 

 

           02ص                                    1613العدد:                01/01/1101اإلثنين  التاريخ:

جاد لموقوؼ الى جانب شعبنا الفمسطيني، والعمؿ بكؿ الوسائؿ لتقديـ كؿ ما يمكف أف نقدـ مف دعـ وسالح، 
 فعدونا مجـر ويمتمؾ الكثير مف الوسائؿ، وعاجاًل او آجال نصرنا قادـ ال محالة بإذف اهلل.

 
 جاجية عمل أي عدوان، ما رأيكم؟ىناك من يقمل من المسيرات والفعاليات االحت

نحػػػف ال نسػػػتقؿ بػػػأي جيػػػد شػػػعبي أو جمػػػاىيري مناصػػػر لمقضػػػية الفمسػػػطينية أو لممقاومػػػة، فالبعػػػد الشػػػعبي  -
والجماىير ميمة جدًا، ونحف نشاىد تغيرات عميقة تقمؽ االحتالؿ كثيرًا، وبشػكؿ كبيػر العمػؿ الشػعبي والػدعـ 

 مثؿ االردف ومصر وسوريا. المباشر لممقاومة خاصة في الدوؿ المحيطة
 

 ما ىي رسالتكم إلل الشعب األردني؟
طبعًا مف خالؿ صحيفة "السبيؿ" نحيي الشعب األردني، الػذي لػـ يتػردد يومػًا فػي دعػـ الشػعب الفمسػطيني  -

ومقاومتػػػو، واألردف ىػػػي السػػػياج االوؿ، والخػػػط المتقػػػدـ بػػػيف فمسػػػطيف االردف، وال بػػػد مػػػف أف يكػػػوف ليػػػا دور 
 لمستقبؿ في موضوع تحرير فمسطيف، ومقاومة االحتالؿ ودحره نيائيًا.عظيـ في ا

واألردف صاحبة أطوؿ حدود مع فمسطيف، ولذلؾ االردف والشعب االردني البد مف أف يكوف ليـ الطميعة فػي 
كؿ جيد يصب في مصمحة الشعب الفمسطيني، ونأمؿ منو الكثير، وأف تتصاعد وقفتو مع شػعبنا الفمسػطيني 

رد، وىػذا مػا نأممػو ونحػف نعمػـ أف شػعبنا االردنػي األصػيؿ يعػي ىػذه القضػية جيػدًا، حتػى نسػترد بشكؿ مضػط
 أرضنا ومقدساتنا مف أيدي الغاصبيف المحتميف.

 10/12/2012السبيل، عمان، 
 

 دحالن: حماس تقاوم االحتالل اإلسرائيمي وفقا لمصالحيا 12
ف إف حركة حماس تقاوـ االحتالؿ اإلسرائيمي حيف قاؿ القيادي السابؽ في حركة فتح، محمد دحال :راـ اهلل

 .7002يخدـ مصالحيا، فيي جمدت المقاومة حيف سيطرت عمى قطاع غزة عاـ 
وأضاؼ في حديث لبرنامج "بال قيود" الذي تبثو قناة "بي بي سي" بالمغة العربية، مساء اليوـ األحد، اف 

لى األذىاف أنيا متمسكة بخيار المقاومة، خدمة حماس تعود لممواجية مع إسرائيؿ كؿ عاميف، حتى تعيد إ
 لمصالحيا.

وتابع أف "حركة حماس قامت بعمميات عسكرية، ذات طابع سياسي، بعد توقيع اتفاؽ أوسمو، حينما كاف 
نسجؿ إنجازات بانسحابات الجيش اإلسرائيمي مف الضفة الغربية، وبدأنا في بناء السمطة، لكف حماس لـ 

 فات، واعترضت عميو بتنفيذ عمميات".تترؾ فرصة لمرئيس عر 
وأضاؼ أف األجيزة األمنية انخرطت في بداية االنتفاضة الثانية في المقاومة والدفاع عف الشعب 
الفمسطيني، وعدد الشيداء مف األجيرة األمنية والسمطة الفمسطينية أكثر مف معظـ الفصائؿ الفمسطينية، 

ي، حيث نفذ ضابط في الجياز أوؿ عممية اقتحاـ مستوطنة في وعمى رأس ىذه األجيزة، جياز األمف الوقائ
 بداية االنتفاضة الثانية.

ونفى دحالف انو يعمؿ مستشارا امنيا لدولة االمارات. وقاؿ بأف النائب العاـ الفمسطيني لـ يتمكف مف إثبات 
 أي اتياـ بحقو. 

 9/12/2012القدس، القدس، 
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 ستيانو بقوة حماس العسكرية والتأييد الجماىيري لياسرائيمي شيير يحذر حكومتو من االإكاتب  13
أكد الكاتب اإلسرائيمي الشيير "روني شكيد" أف حركة حماس لـ تتغير بعد عممية عامود  :القدس المحتمة

 الحساب.
وأضاؼ أف مف يعتقد أف حماس تغيرت ولو قميال كاف عميو أف يكوف في ميرجاف االنطالقة الذي أقامتو 

 باألمس. الحركة في غزة
وقاؿ الكاتب في مقالو في صحيفة يديعوت أحرونوت "إف قيادة حماس تعيش حالة مف نشوة االنتصار بعد 

 أف تمكنت مؤخرًا مف إطالؽ صواريخ تجاه تؿ أبيب والقدس، خاصة مع الدعـ المصري والقطري".
ؼ باألمس خالد مشعؿ وفي تعميؽ لمكاتب اإلسرائيمي عمى خطاب خالد مشعؿ زعيـ حماس قاؿ"شكيد": " وق

نما كزعيـ يرى بنفسو عمى األقؿ بمستوى  عمى منصة الميرجاف ليس كزعيـ لحركة مقاومة في غزة، وا 
صالح الديف طارد الصميبييف, وكمف يتباىى بأف يكوف زعيمًا مستقبميًا لمنظمة التحرير الفمسطينية والشعب 

 الفمسطيني والعالـ اإلسالمي".
سرائيمية مف عدـ االستيانة بقوة حماس العسكرية والتأيد الجماىيري ليا، وال بالدعـ وحذر "شكيد" الحكومة اإل

الذي تتمقاه مف مصر التي يحكميا اإلخواف المسمميف، كما ودعا "شكيد" إلى عدـ اإلكثار مف الحديث عف 
 ا.الجولة القادمة مف القتاؿ مع حماس، والعمؿ عمى البحث عف الطرؽ التي تضعؼ حماس وقيادتي

10/12/2012وكالة سما االخبارية،   
 
 ليمل خالد تشكك في التصريحات اإليجابية الصادرة عن فتح وحماس بشأن مستقبل المصالحة 14

شككت عضو المكتب السياسي لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ليمى خالد التي تزور : غزة: صالح النعامي
ي فتح وحماس بشأف مستقبؿ المصالحة. وقالت غزة، في جدية التصريحات اإليجابية الصادرة عف حركت

ما زالت كثيرة ومعقدة، رغـ ما يشاع عف أجواء إيجابية وخطابات »خالد إف الخالفات بيف الحركتيف 
وحثت خالد في تجمع جماىيري جموع الفمسطينييف «. تصالحية، ولكف طريؽ جينـ معبدة بالنوايا الحسنة

نياء االنقساـ.لمضغط عمى حركتي فتح وحماس مف أجؿ ال  تصالح وا 
 10/12/2012الشرق األوسط، لندن، 

 
 صحف بريطانية: زيارة مشعل لغزة تؤكد زيادة نفوذ حماس وتقبميا فل المنطقة 15

ريـ عبد الحميد: أبرزت الصحؼ البريطانية التصريحات التى أدلى بيا رئيس المكتب السياسى لحركة 
غزة، والتى تعيد فييا باستمرار النضاؿ ضد إسرائيؿ لحيف حماس خالد مشعؿ خالؿ أوؿ زيارة لو إلى قطاع 

 استعادة كؿ شبر مف أرض فمسطيف التاريخية.
ورأت صحيفة "اإلندبندنت" أف زيارة خالد مشعؿ لغزة، تسمط الضوء عمى زيادة نفوذ حماس وقبوليا إقميميا 

 اع الشير الماضى.منذ انتياء الصراع العسكرى الذى استمر ثمانية أياـ مع إسرائيؿ فى القط
فيما قالت صحيفة التميجراؼ، إف مشعؿ استبعد خطوتيف أساسيتيف يمكف أف تؤدياف إلى السالـ مع إسرائيؿ، 

 وىما التنازؿ عف أراض فمسطينية أو االعتراؼ بدولة إسرائيؿ، بينما دعا إلى الوحدة الوطنية الفمسطينية.
 9/12/2012اليوم السابع، مصر، 

 
 نية التسوية معنا ويريدون تدمير إسرائيل" أعدائنالدى "ليست  نتنياىو: 05
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بنيػػاميف نتنيػػاىو، لمصػػحافييف قبيػػؿ بػػدء جمسػػة  االسػػرائيمي قػػاؿ رئػػيس الػػوزراء:  الناصػػرة ػ 'زىيػػر أنػػدراوس
الحكومػػة اإلسػػرائيمية األسػػبوعية، لقػػد كشػػؼ القنػػاع الحقيقػػي عػػف األعػػداء، إنيػػـ ال يرغبػػوف فػػي التوصػػؿ إلػػى 

وف فػػػي القضػػػاء عمػػػى إسػػػرائيؿ، ولكػػػنيـ لػػػف يتمكنػػػوا مػػػف تحقيػػػؽ أىػػػدافيـ، واسػػػتغؿ نتنيػػػاىو تسػػػوية، بػػػؿ يرغبػػػ
تصريحات قادة حماس ليشف ىجوما سافرا عمى رئيس السمطة الفمسطينية، محمود عباس، حيث قاؿ إنو مػف 

فعػؿ فػي  األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف عباس لـ يقـ بإدانة التصريحات الداعيػة لمقضػاء عمػى إسػرائيؿ، كمػا
بالصػػواريخ، وزاد قػػائاًل إف  السػػابؽ عنػػدما رفػػض التنديػػد بقيػػاـ المقاومػػة الفمسػػطينية بقصػػؼ العمػػؽ اإلسػػرائيمي

عبػػاس يحػػاوؿ فػػي الفتػػرة األخيػػرة التوصػػؿ التفػػاؽ مػػع حمػػاس، ىػػذه الحركػػة التػػي تتمقػػى الػػدعـ مػػف الجميوريػػة 
 اإلسالمية اإليرانية.

ة لػػف يضػػعوا رؤوسػػيـ فػػي الرمػػاؿ، وال يعيشػػوف فػػي األوىػػاـ، الفتًػػا إلػػى أف وتػػابع قػػائاًل: إف قػػادة الدولػػة العبريػػ
القيػػادة اإلسػػرائيمية الحاليػػػة لػػف تعػػود عمػػػى الخطػػأ الػػػذي ارُتكػػب مػػف قبػػػؿ حكومػػة ارييػػؿ شػػػاروف، التػػي نفػػػذت 

، والتي أدت إلى سػيطرة حركػة 1114االنسحاب أحادي الجانب مف قطاع غزة في أب )أغسطس( مف العاـ 
قطػػاع غػػزة، عمػػى حػػد تعبيػػره. وأضػػاؼ نتنيػػاىو قػػائاًل إنػػو يسػػتغرب مػػف الػػبعض الػػذي يواصػػموف  حمػػاس عمػػى

الحػػديث عػػف السػػالـ، فػػإذا منحنػػاىـ الضػػفة الغربيػػة، فإننػػا عممًيػػا نضػػع حركػػة حمػػاس عمػػى أبػػواب تػػؿ أبيػػب 
مػف القػوة لصػد ومدينة كفار سابا، ولف نفعؿ ذلػؾ، كمػا أننػا، تػابع رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي، عمػى قػدر كبيػر 

 الضغوطات الدولية عمينا، عمى حد قولو.
وفي سياؽ متصؿ قاؿ وزير التعميـ اإلسرائيمي غدعوف ساعر، وىو مف أقطاب حزب الميكود الحاكـ فػي رده 
عمػػى سػػؤاؿ حػػوؿ إمكانيػػة اغتيػػاؿ مشػػعؿ فػػي غػػزة بػػالقوؿ: لقػػد حاولػػت إسػػرائيؿ سػػابقًا اغتيػػاؿ مشػػعؿ ولكػػف 

وارد بالنسػػبة لمعمميػػات الميدانيػػة، فمػػف الممكػػف أف تػػنجح أو أف تفشػػؿ، وزاد قػػائاًل: العمميػػة فشػػمت، وىػػذا أمػػر 
األمر الميـ أننا نممؾ قيادة جريئة تعمؿ عمى مطاردة اإلرىابييف، فرئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنيػاىو، 

ؽ مشػػعؿ أحمػػد ىػػو مػػف أعطػػى األوامػػر سػػابقًا باغتيػػاؿ مشػػعؿ، وىػػو أيضػػًا مػػف أعطػػى األمػػر باغتيػػاؿ صػػدي
وتابع قائاًل: إنني أعتقػد أف عمػى الجميػور  الجعبري ونحف سنواصؿ مالحقة ىؤالء اإلرىابييف،عمى حد قولو.

اإلسرائيمي أف يسأؿ نفسو مف القادر عمػى مواجيػة حمػاس و إيػراف، ىػؿ شػيمي يحمػوفيتش، أـ يػائير لبيػد، أـ 
 نياىو. تسيبي لفني، مف يقدر عمى ذلؾ فقط حكومة قوية بقيادة نت

 01/01/1101، القدس العربي، لندن
 

 "سقوط السمطة الفمسطينية وحمول حماس" نظريةباراك يحذر من اعتماد  06
حذر وزيػر الجػيش اإلسػرائيمي إييػود بػاراؾ، مػف مغبػة اعتمػاد نظريػة "النبػوءة التػي تحقػؽ ذاتيػا" بشػأف سػقوط 

وعػػد بػػاراؾ فػػي تصػػريحات لصػػحيفة  ميػػا.السػػمطة الفمسػػطينية وحمػػوؿ حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" مح
وأضػاؼ أف  نيويورؾ تايمز األمريكية، األحد، أف ىذه النظرية مػف شػأنيا أف تجعػؿ )إسػرائيؿ( تيػدر الفػرص.

تبني القيادة اإلسرائيمية نظرة تشاؤمية تقضي بحتمية التأريخ قد تدفعيا إلى حالة مف الشمؿ والعجػز عػف رسػـ 
اًل: "يجدر بػ)إسرائيؿ( التسميـ بصعود اإلسالـ السياسػي واإلقػرار بكونػو عممػة ومضى باراؾ قائ مالمح الواقع.

ذات وجيػْيف، ممػػا يتػػيح التعامػؿ معػػو". وكػػاف بػاراؾ قػػد أعمػػف اعتزالػو الحيػػاة السياسػػية بعػد انتيػػاء االنتخابػػات 
 اإلسرائيمية القادمة.
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معػػاد لموقػػع ويمػػال العبػػري: "ال يوجػػد وفػػي ذات السػػياؽ، قػػاؿ رئػػيس الػػدائرة السياسػػية بػػوزارة الجػػيش عػػاموس ج
مؤشرات عمى اندالع انتفاضة ثالثة فػي الضػفة الغربيػة بعػد حصػوؿ فمسػطيف عمػى صػفة دولػة مراقػب بػاألمـ 

 المتحدة".
 8/01/1101، فمسطين أون الين

 
 مازن وخالد مشعل بوأيعمون: ال فرق بين  07

امس لإلذاعة اإلسرائيمية،  ،في تصريحات أدلى بياقاؿ موشيو يعموف نائب رئيس الوزراء اإلسرائيمي  :راـ اهلل
بأنػػػو ال يوجػػػد فػػػرؽ بػػػيف الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس )ابػػػو مػػػازف( ورئػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس خالػػػد 

الفػػارؽ الوحيػػد بينيمػػا ىػػو أف عبػػاس يغمّػػؼ اإليديولوجيػػة التػػي يػػؤمف بيػػا بكممػػات جميمػػة »وأضػػاؼ  مشػػعؿ.
 «.بتغميؼ إيديولوجيتو ومعسوؿ الكالـ، فيما ال ييتـ مشعؿ

أبػػو مػػازف يػػرفض االعتػػراؼ بإسػػرائيؿ كدولػػة »اإلخبػػاري، « منتصػػؼ النيػػار»وقػػاؿ يعمػػوف، فػػي سػػياؽ برنػػامج 
«. 0856لمشػػعب الييػػودي وىػػو غيػػر مسػػتعد إلعػػالف نيايػػة الصػػراع حتػػى واف انسػػحبت إسػػرائيؿ إلػػى حػػدود 

ت إلػى حػد تجميػد البنػاء االسػتيطاني مؤقتػا الحكومة معنية باستئناؼ المفاوضات مػع ابػو مػازف وذىبػ»وتابع 
 «.لكنو فضؿ التوجو إلى األمـ المتحدة في خطوة أحادية الجانب

 01/01/1101، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 .. وعباس معتدلإرىابية منظمةحماس : يزبير  08
مشػعؿ فػي إف تصػريحات رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس خالػد  يػزقاؿ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف بير 

غػػزة السػػبت تكشػػؼ عػػف الوجػػو الحقيقػػي لحمػػاس وىػػي منظمػػة "إرىابيػػة تنػػادي بالقتػػؿ"، داعًيػػا فػػي الوقػػت ذاتػػو 
فػي كممػة ألقاىػا، صػباح األحػد، أمػاـ مػؤتمر ")إسػرائيؿ(  يػزورأى بير  رئيس السػمطة محمػود عبػاس لمتفػاوض.

ع عبػاس باعتبػاره زعيمػا معتػدال نسػبًيا لألعماؿ" المنعقد في )تؿ أبيب( أنو يجب عمى ")إسرائيؿ( التفػاوض مػ
  يعارض اإلرىاب ويختار طريؽ المفاوضات".

 8/01/1101، فمسطين أون الين
 

 غزة مشعل إلل بدخول "إسرائيل"لماذا سمحت  يفيمنافتالي بينيت ال  11
بط قػػاؿ نافتػػالي بينيػػت رئػػيس الحػػزب القػػومي المتشػػدد )البيػػت الييػػودي(، والضػػا: الناصػػرة ػ 'زىيػػر أنػػدراوس

السػػابؽ فػػي وحػػدة النخبػػة العسػػكرية فػػي جػػيش االحػػتالؿ )سػػاييرت مطكػػاؿ(، إف الحػػزب الػػذي يقػػوده سػػيمارس 
ضػػغوًطا فػػي الحكومػػة المقبمػػة لمنػػع زيػػارة مثػػؿ تمػػؾ التػػي قػػاـ بيػػا خالػػد مشػػعؿ، الفتًػػا إلػػى أنػػو ال يفيػػـ لمػػاذا 

ة العبريػػة بتصػػفيتو، ألنػػو يسػػتحؽ سػػمحت لػػو إسػػرائيؿ لػػو بػػدخوؿ غػػزة ولمػػاذا عنػػدما وصػػؿ إلييػػا، لػػـ تقػػـ الدولػػ
 الموت، عمى حد قولو.

 01/01/1101، القدس العربي، لندن
 

ضعاف السمطة نتنياىو ليفني تتيم حكومة 10  ورئيسيا الفمسطينية بالتفاوض مع حماس وا 
الجديػػػد تسػػػيبي ليفنػػػي الحكومػػػة مػػػف االنعكاسػػػات « الحركػػػة»زعيمػػػة حػػػزب  تحػػػذر : أسػػػعد تمحمػػػي -الناصػػػرة 

حمػاس احتفمػت »واعتبػرت ليفنػي أف «. أبػو مػازف»إسػرائيؿ مػف المحػاوالت المتكػررة إلضػعاؼ الخطيرة عمػى 
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«. بيزيمة الحكومة اإلسرائيمية. كؿ يوـ يمر في ظؿ ىػذه الحكومػة، تقػوي حمػاس صػفوفيا وتضػعؼ إسػرائيؿ
ىػذه الحكومػة تفاوضػت مػع حمػاس واألسػوأ مػف ذلػؾ سػمحت ليػا بالحصػوؿ عمػى شػرعية »وتابعت فػي بيػاف 

 «.قد يأتي بحركة حماس لمحكـ في الضفة الغربية»وحذرت مف أف الضغط عمى عباس «. وليةد
 01/01/1101، الحياة، لندن

 
 نتنياىو بأنيا "خطيرة لمغاية"  سياسةأولمرت يصف  11

ىػػاجـ رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي السػػابؽ إييػػود أولمػػرت سياسػػة خمفػػو بنيػػاميف : يػػو بػػي أي -القػػدس المحتمػػة 
 وصػػؼ سياسػػتو بأنيػػا "خطيػػرة لمغايػػة" ومػػف شػػأنيا أف تػػؤدي إلػػى انػػدالع انتفاضػػة فمسػػطينية ثالثػػة.نتنيػػاىو، و 

ونقمػػت وسػػائؿ إعػػالـ إسػػرائيمية عػػف أولمػػرت قولػػو أمػػاـ مػػؤتمر اقتصػػادي فػػي تػػؿ أبيػػب اليػػـو األحػػد إف "دولػػة 
قػا إلدراكػي الكامػؿ، إسرائيؿ تسير في مسار سياسي خطير لمغاية" مشددا عمى "أننا نتبع سياسػة تتنػاقض، وف

وأضػػاؼ أولمػػرت أف "ىػػذا وىػػـ االدعػػاء بأنػػو بإمكػػاف  بشػػكؿ جػػوىري مػػع المصػػالح الوجوديػػة لدولػػة إسػػرائيؿ".
 إسرائيؿ إدارة شؤونيا القومية واألمنية واالقتصادية وكأنيا معزولة عف المجتمع الدولي".

أيػاـ وتػـ فػي  7قطاع غزة التي دامػت  وتطرؽ أولمرت إلى عممية "عامود السحاب" العسكرية اإلسرائيمية ضد
ختاميػػا التوصػػؿ إلػػى اتفػػاؽ وقػػؼ إطػػالؽ النػػار بػػيف إسػػرائيؿ والفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة بوسػػاطة 

وأضػػاؼ "نحػػف نقػوي القػػوى الراديكاليػػة بقيػػادة حمػاس والجيػػاد ونقػػـز القػػوى المعتدلػة التػػي ربمػػا توجػػد  مصػرية.
 إمكانية لمتحدث معيا".

 01/01/1101، الحياة، لندن
 

 دولية لمتحريض مجددا عمل عباس بزعم تحالفو مع مشعل  حممةسرائيمية: إمصادر  12
ذكػػػرت مصػػػادر اسػػػرائيمية اف مكتػػػب رئػػػيس الػػػوزراء بنيػػػاميف نتنيػػػاىو ووزارة الخارجيػػػة : القػػػدس المحتمػػػة/ سػػػما

س بػػزعـ تحالفػػو مػػع االسػػرائيمية سػػتبدّاف حممػػة اعالميػػة وسياسػػية دوليػػة ضػػد الػػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػا
رئيس المكتب السياسي لحمػاس خالػد مشػعؿ "لنػزع الشػرعية عػف اسػرائيؿ ونشػر االفكػار الالسػامية فػي العػالـ 

 بالحديث عف ابادتيا ومحوىا عف الخريطة".
وقالت اذاعة جيش االحتالؿ اف نتنياىو ابمغ محدثيو امس بانو ال يعير اىتماما لممجتمع الدولي الذي يحاوؿ 

ف االسػػتيطاف والتطػػور فػػي ارض اجػػدادنا فيمػػا يصػػمت عبػػاس عػػف التفوىػػات والتصػػريحات الخطيػػرة منعنػػا مػػ
 التي اطمقيا مشعؿ بغزة والداعية الى محو اسرائيؿ عف الخارطة.

وقالت مصادر اسرائيمية اف بعد بدء العمميات العسػكرية بغػزة بعػدة ايػاـ حاولػت مصػادر اقميميػة ودوليػة جػس 
فيما اذا كاف عمى استعداد لتسمـ غزة حاؿ القضاء عمى حماس فما كاف منو اال اف  نبض الرئيس الفمسطيني

رفػػض رفضػػا قاطعػػا وكػػاف لػػو رد فعػػؿ عكسػػي بتحػػدي اسػػرائيؿ دوليػػا ونقػػؿ المعركػػة مػػع "االرىػػاب" بغػػزة الػػى 
 اروقة االمـ المتحدة واستغالليا لمحصوؿ عمى الدعـ الدولي لدولتو غير العضو.

منية اف خالفا شديدا نشب في وزارة الحرب ومكتب رئيس الوزراء حوؿ طبيعة استمرار واضافت المصادر اال
العمميات بغزة حيث كاف السؤاؿ المركػزي يتعمػؽ بػاليـو الػذي يمػي القضػاء حمػاس ومػف سػيكوف لديػو اسػتعداد 

بصػػورة شػػيور عمػػى االقػػؿ مػػف احتالليػػا وىػػو امػػر مرفػػوض مػػف قبػػؿ المقاطعػػة بػػراـ اهلل  5لتسػػمميا بعػػد فتػػرة 
 قطعية.
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واوضػػحت المصػػادر اف اسػػرائيؿ سػػتجند كافػػة امكانياتيػػػا االمنيػػة واالسػػتخبارية الفشػػاؿ لمنػػع الخطػػر الػػػداىـ 
القادـ وىو "المصالحة وامتناع اجيزة االمف الفمسطينية مف مالحقة عناصر حمػاس" مؤكػدة اف اوامػر مشػددة 

ر حماس واطػالؽ سػراحيـ وفػتح مؤسسػاتيـ صدرت مف الرئيس الفمسطيني قبؿ عدة اياـ بعدـ مالحقة عناص
. 

 01/01/1101، وكالة سما اإلخبارية
 

 بالتحريض عمل "إسرائيل" دولياً  أولمرت"ليكود" يتيم  13
السػابؽ إييػود أولمػرت ” اإلسػرائيمي“اتيـ حػزب الميكػود الصػييوني رئػيس الػوزراء  ”:الخميج“ -القدس المحتمة 

مػػف خػػالؿ دعمػػو لفػػؾ االرتبػػاط ” حمػػاس” سػػاىـ فػػي صػعود حركػػةفػػي العػػالـ وأنػػو ” إسػػرائيؿ“بػالتحريض عمػػى 
أولمرت ىو آخر مف يستطيع الوعظ لنتنيػاىو الػذي جنػد المجتمػع “ . وتابع بياف الميكود 1114عف عزة عاـ 

 ، في إشارة لمعدواف األخير عمى غزة.”الدولي لجانب عمود السحاب
 ى عزلة غير مسبوقة بسبب سياستيا االستيطانية.إل” إسرائيؿ“وكاف أولمرت، قاؿ إف حكومة نتنياىو تدفع 

 01/01/1101، الخميج، الشارقة
 

 في الضفة مميون دوالر لتطوير نفقين لممستوطنين 21أكثر من  تخصص": "إسرائيل" والا " 14
مميػػوف دوالر لتطػػوير نفقػػيف تحػػت  21اإلخبػػاري أف الحكومػػة بصػػدد تخصػػيص أكثػػر مػػف « والّ »كشػػؼ موقػػع 

عمػػػػى أراض حزمػػػػػة وقػػػػرب حػػػػػاجز قمنػػػػديا فػػػػػي قضػػػػاء راـ اهلل لتشػػػػػكال طريقػػػػػًا « آدـ»األرض فػػػػي مسػػػػػتوطنة 
لممستوطنيف. وأشار إلى أف تنفيذ المشروع يتطمب مصادرة أراض فمسطينية بممكية خاصة لسكاف قريتي جبع 

 والراـ.
 01/01/1101، الحياة، لندن

 
 اندالع "انتفاضة ثالثة" في الضفة لمواجيةجيش االحتالل يستعد  15

قالػت مصػادر فػي جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي، أمػس األحػد، إف الجػيش بػدأ يضػع  :برىوـ جرايسػي -لناصرةا
خططا ويستعد الحتماؿ اندالع "انتفاضة ثالثة" خاصة في الضفة الغربية المحتمة، إذ يطرح االحتالؿ سمسػمة 

ييف، وأف أجػػواء االنفػػراج مػػف المؤشػػرات التػػي تػػدؿ عمػػى حالػػة مػػف التمممػػؿ وخيبػػة األمػػؿ فػػي أوسػػاط الفمسػػطين
 الفمسطيني قد تقود الى رفع الجاىزية الندالع "انتفاضة فمسطينية ثالثة".

وقاؿ المحمؿ العسكري في صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية، أف التقديرات باحتماؿ اندالع انتفاضػة ثالثػة، تتزايػد 
عة، وعمى ىػذا االسػاس، فقػد شػرع جػيش لدى جيش االحتالؿ وأجيزة المخابرات اإلسرائيمية، إال أنو ليس بسر 

 االحتالؿ بتدريبات وبمورة مخططات عممية لمواجية ما يسميو االحتالؿ "أعماؿ عنؼ".
وقالت "معاريؼ"، إف جيش االحػتالؿ يمقػي أىميػة كبيػرة عمػى حػادث مياجمػة جنػود االحػتالؿ اإلسػرائيمي فػي 

لػى سمسػمة مػف المواجيػػات التػي تقػع فػي منػػاطؽ مدينػة الخميػؿ المحتمػة فػػي نيايػة األسػبوع الماضػي، اضػػافة ا
عػػدة مػػف الضػػفة، وقبػػؿ ذلػػؾ، المواجيػػات العنيفػػة التػػي شػػيدتيا الضػػفة، إبػػاف العػػدواف اإلسػػرائيمي عمػػى قطػػاع 

 غزة.
كػػذلؾ، فػػإف جػػيش االحػػتالؿ وأجيزتػػو االسػػتخباراتية، ينظػػروف بقمػػؽ الػػى أجػػواء االنفػػراج المتناميػػة فػػي الضػػفة 

فمف جية، وحسب تقرير "معاريؼ"، فقد توقفت اجيػزة السػمطة الفمسػطينية فػي الضػفة الغربية في قطاع غزة، 
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الغربيػػػة عػػػف القيػػػاـ باعتقػػػاؿ ناشػػػطي فػػػي حركػػػة حمػػػاس، أو بػػػيف صػػػفوؼ مػػػف يسػػػمييـ االحػػػتالؿ "ناشػػػطي 
االرىاب"، وفي المقابؿ، فإف حركة حماس أطمقت سراح العديد مػف عناصػر حركػة فػتح فػي قطػاع غػزة، فيمػا 

حمػػؿ ربػػابورت فػػي تقريػػره، الػػى أف التعػػاوف بػػيف األجيػػزة األمنيػػة الفمسػػطينية وسػػمطات االحػػتالؿ قػػد يممػػح الم
وترى األجيزة اإلسرائيمية، أنو الى جانب ما تراه ىي بأف العدواف عمى غزة قد حقؽ أىدافا جيدة  توقؼ قريبا.

اصػة مػا انتجػو اتفػاؽ وقػؼ اطػالؽ إلسرائيؿ، إال أنو في نظر الفمسطينييف فإف العػدواف انتيػى بانتصػارىـ، خ
 النار، مثؿ تخفيؼ الحصاريف البري والبحري.

ونقمت "معاريؼ" عف جبريؿ الرجوب قولو، "توجد ىنػا فرصػة لمسػير معػا نحػو واقػع تعػيش فيػو دولػة فمسػطيف 
الػػى جانػػب دولػػة إسػػرائيؿ، ونحػػف عمػػى اتصػػاؿ مػػع اخواننػػا فػػي غػػزة وفػػي نيتنػػا التصػػرؼ كنظػػاـ مسػػؤوؿ. لػػف 

 ولف نشجع مبادرة لسفؾ الدماء مف جانبنا".نسمح 
 01/01/1101، الغد، عماان

 
 بيب أسعار الشقق في تل أفي خفض  تسيم" 4صواريخ "فجر  16

"، التػػػي اطمقتيػػػا المقاومػػػة 4-قالػػػت مصػػػادر اسػػػرائيمية اف صػػػواريخ "فجػػػر: امػػػاؿ شػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 
السحاب"، أدت الى انخفاض كبير في اسعار الشقؽ في الفمسطينية خالؿ العممية العسكرية االسرائيمية"عمود 

وبحسب االسرائيمييف فإف الصواريخ التي اطمقت مف غزة واصابت منطقة تؿ ابيب، خاصة "رشوف  تؿ ابيب.
لتسيوف"، لـ تسبب فقط في بث الرعب والخوؼ بيف السػكاف، انمػا نجحػت فػي خفػض اسػعار الشػقؽ السػكنية 

 ونسبة المقبميف عمى شرائيا.
نقمػت صػحيفة "معػاريؼ" عػف مػػدير مكتػب عقػارات فػي تػػؿ ابيػب قولػو:" منػذ أف دخمػػت مدينػة تػؿ أبيػب الػػى و 

مرمػػى الصػػواريخ الفمسػػطينية، فػػإف الطمػػب عمػػى الشػػقؽ غيػػر المحصػػنة بػػدأ فػػي االنخفػػاض بصػػورة ممحوظػػة 
عديف لػػدفع األمػػر الػػذي أدى إلػػى انخفػػاض أسػػعارىا". وأضػػاؼ:" لقػػد التقيػػت بعػػدد كبيػػر مػػف األشػػخاص المسػػت

مبالغ كبيرة جدًا، مقابؿ الحصوؿ عمى منازؿ محصػنة ضػد الصػواريخ، وفػي المقابػؿ فإنػو مػف االسػتحالة بيػع 
يشار الػى اف االسػرائيمييف، وبعػد قصػؼ منطقػة تػؿ ابيػب، يرفضػوف شػراء  شقة بدوف ممجأ محصف بداخميا".

ف ىػػذه الصػػواريخ كمػػا مػػف أي بيػػوت مػػف دوف غػػرؼ محصػػنة فيمػػا بػػدأوا بتجييػػز غػػرؼ ومالجػػئ محصػػنة مػػ
 الصواريخ غير التقميدية.

 01/01/1101، الحياة، لندن
 

 سمحة الكيماوية عن مخازن األ افي سوري تبحث "سرائيل: "إ"معاريف" 17
ذكرت صحيفة "معاريؼ"، اف وحدات استخبارية عسكرية اسرائيمية تنشط فػي : اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

الكيماوية والبيولوجية. ونقمت الصحيفة عف "صػاندي تػايمز" البريطانيػة، اف سورية بحثًا عف مخازف االسمحة 
ىذا النشاط يتـ بالتنسيؽ مع الواليات المتحدة التي بدات بتسميح الثوار في سورية مف خالؿ امدادىـ بقػذائؼ 

 ىاوف وصواريخ مضادة لمدروع وقذائؼ ار بي جي.
اسػرائيؿ خمػؼ الحػدود ىػو جػزء مػف نشػاط سػري ييػدؼ  وبحسب مصدر اسرائيمي، فاف النشػاط الػذي تقػوـ بػو

الػى الكشػؼ عػف االسػمحة الكيماويػة ومنػع تطويرىػا واحبػاط امكانيػة اسػتخداميا. وادعػى المصػدر، انػو خػػالؿ 
السنوات االخيرة عممت اسرائيؿ بوجود ىذه االسمحة وتـ جمع صور عبر االقمار االصطناعية وطائرات مف 
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خػػازف االسػػمحة وسػػعي سػػورية الػػى تطويرىػػا، اال اف المعمومػػات االسػػتخبارية دوف طيػػار، التػػي اكػػدت وجػػود م
 التي تـ جمعيا خالؿ االسبوع االخير تشير الى اف النظاـ السوري نقؿ االسمحة الكيماوية الى مواقع جديدة. 

مصػادر  وبحسب االسرائيمييف فاف اجيزة استخبارات غربية تتابع التسمح السوري باالسػمحة الكيماويػة. وكانػت
اسػػرائيمية قػػد قامػػت بتسػػريب خريطػػة لمخػػازف األسػػمحة الكيماويػػة وصػػور ليػػا، بينيػػا الالذقيػػة وحمػػب وحمػػص 
وغيرىػػا. وتحػػدثت بالتفصػػيؿ عػػف خطػػة اعػػدتيا بريطانيػػا والواليػػات المتحػػدة لمحاصػػرة النظػػاـ السػػوري بفػػرض 

خ المػػزودة بػػرؤوس كيماويػػة. حظػػر طيػػراف لمنػػع الطػػائرات الحربيػػة السػػورية مػػف أيػػة فرصػػة إلطػػالؽ الصػػواري
وذكػػر أف ثػػالث وحػػدات امريكيػػة وصػػمت الػػى تركيػػا واالردف واسػػرائيؿ لمتنسػػيؽ حػػوؿ الموضػػوع، رغػػـ النفػػي 
االردني الية مشاركة في حػرب عمػى سػورية. فػي وقػت تحػدثت تقػارير عػف قيػاـ النظػاـ بنقػؿ اسػمحة كيماويػة 

 طالقو عمى القوات التي تياجميا.باتجاه حمب وقوافؿ تنقؿ قذائؼ مزودة بغاز الساريف ال
 01/01/1101، الحياة، لندن

 
 تجنيد الييود المتدينين بالجيش اإلسرائيمل أزمةانتياء : "معاريف" 18

ذكرت صحيفة "معاريؼ" اإلسرائيمية أف أزمة تجنيد الييود المتدينيف بالجيش اإلسػرائيمى ي: كتب محمود محي
 0211يصادؽ مجمس الوزراء اإلسرائيمى اليـو عمى تجنيد نحو أوشكت عمى االنتياء، حيث مف المتوقع أف 

 مػػف طػػالب المػػدارس الدينيػػة الييوديػػة لمخدمػػة الوطنيػػة المدنيػػة، واالعتػػراؼ بيػػا بػػديال عػػف الخدمػػة العسػػكرية.
وأشارت معاريؼ إلى أف ىذه الخطوة تأتػى بعد مرور أربعة أشير عمى انتياء سرياف القانوف الخاص بتأجيؿ 

 ب ىذه المدارس المعروؼ باسـ قانوف "تاؿ".خدمة طال
 
 
 

وأوضػػػحت الصػػػحيفة العبريػػػة أف ىػػػذه التسػػػوية قامػػػت ببمورتيػػػا وزارة الػػػدفاع ووزارة العمػػػـو والتكنولوجيػػػا بيػػػدؼ 
الحفاظ عمى عالقات الثقة مع المجتمع الييودى المتديف، ومنع حدوث نقص فى المتطوعيف، مشػيرة إلػى أف 

 .1102حتى نياية شير أغسطس المقبؿ عاـ  مفعوؿ ىذه التسوية سيسرى
 8/01/1101، اليوم السابع، مصر

 
 "يفل "نابول يفل إحباط أكبر شحنة صواريخ لمميرب المصر  نجحيديعوت: "الموساد"  21

ذكػػرت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" اإلسػػرائيمية أف إحبػػاط السػػمطات اإليطاليػػة أمػػس تيريػػب ي: محمػػود محيػػ
إلػػى مصػػر ثػػـ إلػػى قطػػاع غػػزة، كشػػؼ أحػػد أىػػـ المسػػارات اإليرانيػػة الجديػػدة  شػػحنة أسػػمحة كانػػت فػػى طريقيػػا

 لتيريب تمؾ األسمحة لمقطاع بجانب المسار التقميدى عبر البحر األحمر ثـ السوداف.
كػػاف لػػو فضػػؿ كبيػػر فػػى إحبػػاط تمػػؾ الشػػحنة فػػى إيطاليػػا  يوأضػػافت يػػديعوت أف جيػػاز "الموسػػاد" اإلسػػرائيم

ذى اعتقمتػػػو السػػػمطات اإليطاليػػػة مسػػػاء أمػػػس، السػػػبت، خػػػالؿ محاولتػػػو تيريػػػب الػػػ يبتتبعػػػو لممػػػواطف المصػػػر 
وأشارت يديعوت إلى أف السمطات اإليطالية عثرت عمى الحاويػة فػى  الوسائؿ القتالية مف إيطاليا إلى مصر.

عمػػى أسػػمحة، وراجمػػات إلطػػالؽ قػػذائؼ صػػاروخية، باإلضػػافة إلػػى  يوكانػػت تحتػػو  ي" اإليطػػاليمطػػار "نػػابول
 ، بعد معمومات استخبارية تمقتيا مف "الموساد" اإلسرائيمى.صواريخ

 8/01/1101، اليوم السابع، مصر
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 % يعتقدون أن نتنياىو سيفوز في االنتخابات70استطالع ىآرتس:  20

% 70أفادت صحيفة ىآرتس إف استطالعا لمرأي أجراه معيد ديالوغ أمس بنػاء عمػى طمػب مػف الصػحيفة إف 
نيػػػػـ يعتقػػػػدوف أف رئػػػػيس الحكومػػػػة الحػػػػالي بنيػػػػاميف نتنيػػػػاىو ىػػػػو الػػػػذي سػػػػيفوز فػػػػي مػػػػف اإلسػػػػرائيميوف قػػػػالوا إ

االنتخابات ويشػكؿ الحكومػة القادمػة. وىػو مػا يعنػي بحسػب الصػحيفة أف المعركػة االنتخابيػة فػي إسػرائيؿ قػد 
حسمت عمميا لصالح نتنياىو حتى قبؿ أف تبػدأ. كمػا أف يعػرض محػاوالت ليفنػي ويحيمػوفيتش طػرخ أنفسػيف 

 شحات لرئاسة الحكومة لمسخرية.كمر 
وبحسب نتائج االستطالع فإف معسكر اليميف المكوف باألساس مف ليكود بيتينو والبيت الييودي قد عزز مف 
قوتو في الوقت الػذي تفتػت فيػو معسػكر اليسػار بشػكؿ كبيػر لمغايػة. وبحسػب ىػآرتس فػإف دخػوؿ حركػة لفنػي 

كر اليسػػػػار والوسػػػط وقػػػد مػػػس باألسػػػاس بحزبػػػي العمػػػػؿ لممعركػػػة االنتخابيػػػة أدى عمميػػػا إلػػػى إضػػػعاؼ معسػػػ
% مػػف اإلسػػرائيمييف يعتبػػروف نتنيػػاىو الشػػخص المناسػػب 53إلػػى ذلػػؾ يسػػتدؿ مػػف االسػػتطالع أف  وميػػرتس.

% قالوا إف يحيمػوفيتش، زعيمػة العمػؿ ىػي 13% صوتوا لصالح ليفني و06لمنصب رئيس الحكومة  مقابؿ 
ي المعركػػة االنتخابيػػة إلػػى خفػػض عػػدد المقاعػػد المتوقعػػة لحػػزب المناسػػبة ليػػذا المنصػػب. ويػػؤدي خػػوض ليفنػػ

 مقاعد. 5إلى  7مقعدا. أما لبيد فينخفض عدد المقاعد المتوقع لو مف  11العمؿ إلى أقؿ مف 
مقعػدا وذلػؾ بسػبب ظيػوره كمعسػكر موحػد مػف جيػة أوال،  31في المقابؿ يقترب الميكود أكثر فأكثر مف خط 

 ألمنية مف جية ثانية.وبسبب طروحاتو السياسية وا
 01/01/1101، 37عرب

 
 
 

 مقعدا 01ولفني  08مقعدا والعمل  25 الميكودولل: استطالع القناة األ  21
ـّ َأْجَرتْػػُو القنػػاُة االولػػى ِمػػَف التمفزيػػوِف االسػػرائيمّي َبْعػػَد ِإعػػالِف عميػػر بيػػرتس  أشػػارت َنتػػاِئِج اسػػتطالٍع لمػػرَّْأِي العػػا

وانضماَمُو الى حزِب الحركة برئاسة تسيبي ليفني َأفَّ ِحْزَب "الميكود بيتُنا" َسَيحصػُؿ ِإْنسحاَبُو ِمْف حزِب العمؿ 
 عمى ستٍة وثالثيَف مقعدًا بينما َسَيحصُؿ ِحْزُب الَعَمؿ عمى تسعَة عشَر مقعداً 

 وستحصؿ "الَحَركة برئاسة تسيبي ليفني" عمى اثني عشَر مقعدًا ما ُيشكُِّؿ ارتفاعًا بثالثِة َمقاعد.
ويأتي ارتفاُع عدِد َمقاِعِد الَحَركة عمى ِحساِب ُكؿٍّ ِمْف حزِب العمؿ وحزب "يوجد مسػتقبؿ" برئاسػة يػائير لبيػد، 

 وذلَؾ َبْعَد انضماـِ عمير بيرتس َأَحِد َأقطاِب ِحْزِب الَعمؿ الى حزِب "الحركة برئاسة تسيبي ليفني".
ـ  ايضػًا االحػزاَب الدينيَّػة َسَتحصػُؿ عمػى سػبعٍة كما ُيْسػَتدؿ  ِمػْف َنتػاِئِج االسػتطالع َأفَّ الكُ  ْتمَػَة الَيمينيَّػة التػي َتُضػ

ـ  ايضػػًا االحػػزاَب العربيَّػػة عمػػى ثالثػػٍة وخمسػػيَف  وسػػتيَف مقعػػدًا، بينمػػا َسَتحصػػُؿ كتمػػُة المركػػز واليسػػار التػػي َتُضػػ
 مقعدًا.

 8/01/1101، 37عرب
 

 ىو األفق والبوصمة وشعبي الفمسطيني سيبقل اإلنسانحنين زعبي: حقوق  22
صػػػػػرحت النائبػػػػػة العربيػػػػػة فػػػػػي الكنيسػػػػػت االسػػػػػرائيمي حنػػػػػيف زعبػػػػػي أف الميبرمػػػػػانييف  :القػػػػػدس المحتمػػػػػة/ سػػػػػما

واالكونسييف يستغموف األجواء العنصرية التي تديرىا قائمة "الميكود بيتنا", كي يحصػموا عمػى مبتغػاىـ ومنعيػا 
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زعبي أف كؿ مف ليس ديمقراطػي ىػو بالضػرورة فاشػي مف خوض اإلنتخابات القادمة. وأضافت النائبة حنيف 
ويسعى لفرض ما يؤمف بو عمى األخريف ومنعيـ مف ممارسة حقػوقيـ السياسػية بالشػكؿ المقبػوؿ والمطمػوب، 
وينصب نفسو فوؽ القانوف، حقػوؽ اإلنسػاف وأبسػط قواعػد الديمقراطيػة، ومنػع التجمػع الػوطني الػديمقراطي أو 

ات ىػي أمثمػة لتطبيػؽ أىػدافيـ العنصػرية عمػى أرض الواقػع، لكػف ىػذا المنػع حنيف زعبي مف خوض اإلنتخابػ
ليس بحػد ذاتػو اليػدؼ المركػزي، فيػدفيـ المركػزي أف يقضػوا نيائيػا عمػى المختمفػيف معيػـ عبػر الترىيػب وكػـ 

 األفواه والمالحقة السياسية.
ا" يعتقػد أف حػاف وقػت اإلغتيػاالت وأضافت زعبي أف ىذا اليمػيف العنصػري والمتمثػؿ أوال بقائمػة "الميكػود بيتنػ

 السياسية والقمع الممنيج لكؿ مف يحاوؿ أف يقؼ أماـ تطرفيـ مف عرب وييود ديمقراطييف. 
وشػػددت زعبػػي فػػي أقواليػػا أف اليػػدؼ لػػيس حنػػيف زعبػػي فقػػط، بػػؿ ىػػي قائمػػة طويمػػة تحػػوي أىػػداؼ عنصػػرية 

ىػػدؼ عنصػري بعػػد األخػػر، واألزمػػة أنيػػـ  تتمثػؿ بالقضػػاء عمػػى التعدديػػة وشػرعية اإلخػػتالؼ ويحػػاولوا تحقيػػؽ
 يتفاخروف بظالميتيـ وىذا ما ميز و يميز األنظمة العنصرية.

وختمت النائبة حنيف زعبي أقواليا بدعوة كؿ ييودي تيمو الديمقراطية لمتصدي، وأردفت " صػراعي مػف أجػؿ 
وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف وشػػػعبي الديمقراطيػػة مسػػػتمر، والمسػػػاواة لمجميػػػع حممػػػي الػػػذي لػػػف يمنعنػػػي عنػػػو المتطػػػرفيف، 

الفمسطيني سػيبقى ىػو األفػؽ والبوصػمة، والمنطمقػات اإلنسػانية سػتمقي العثػرات اليمينيػة جانبػا كػي أسػتمر فػي 
المناداة لحرية اإلنساف وبناء مجتمع متعافي وصحي كي تصبح الحياة عمى األرض بما يميػؽ بيػذه األرض، 

 ولف أخضع."
 01/01/1101، وكالة سما اإلخبارية

 
 
 

 % من مساحة الضفة01العموري: مشروع "القدس الكبرى" االستيطاني يبتمع  23
حذر الوكيؿ التنفيذي لممؤتمر الوطني الشعبي لمقدس يونس العموري مف سعي اسرائيؿ  :ميند العدـ -راـ اهلل

قامة لفصؿ القدس الشرقية عف ضواحييا بالكامؿ، الستكماؿ الحزاـ االستيطاني لممنطقة الشرقية، تمييدا ال
وحدة  2111% مف مساحة الضفة الغربية، بعد اعالنيا بناء 01القدس الكبرى، التي ستصؿ مساحتيا الى 

 ”.E1”استيطانية في منطقة 
حية لنصرة يجاء ذلؾ خالؿ مؤتمر صحفي عقده المؤتمر الوطني الشعبي لمقدس والييئة االسالمية المس

ي مدينة راـ اهلل، لتوضيح ابعاد اعالف سمطات االحتالؿ القدس والمقدسات، اليوـ األحد في مقر المؤتمر ف
 وحدة استيطانية في القدس المحتمة. 2111بناء 

واشار العموري الى أف اسرائيؿ سارعت في االعالف عف ثالثة مشاريع استيطانية تيويدية في القدس بعد 
 حصوؿ فمسطيف عمى دولة مراقب في االمـ المتحدة، حيث كانت معدة مسبقا.

ضاؼ "تيدؼ اسرائيؿ مف وراء ىذا المشروع فصؿ القدس الشرقية عف ضواحييا واقامة حزاـ استيطاني وا
عمى االراضي الممتدة مف مستوطنة معالي ادوميـ واراضي ابو ديس، وحزمة شرقي القدس، وبالتالي 

 غيـ". استكماؿ الحزاـ االستيطاني الشرقي بعد االنتياء مف الحزاـ الغربي المقاـ عمى جبؿ ابو
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واكد اف "ىذا المخطط ييدؼ لضرب امكانية قياـ دولة فمسطينية وعاصمتيا القدس الشرقية عبر ىذه 
 511المشاريع التي تعزؿ المدينة بالكامؿ عف اراضي الضفة الغربية، ليصؿ مساحة القدس الكبرى الى 

 % مف مساحة الضفة".01كميو متر مربع لتصبح 
لمخططات في المجنة الموائية في بمدية القدس"، محذرا مف أنو لـ يتبؽ سوى وأوضح العموري انو "تـ ايداع ا

 المحظات االخيرة قبؿ تيويد القدس بشكؿ كامؿ لتصبح اورشميـ".
وكشؼ عف مخططيف تيويديف اضافييف ىما: مشروع حفر االنفاؽ الذي بدأ العمؿ بو تحت منطقة سمواف، 

تيف المسمى اسرائيميا بػ "مدينة داود"، حيث بدأت السمطات ليصؿ منطقة حائط البراؽ في منطقة حي البسا
 االسرائيمية في توزيع خرائط لطرؽ بديمة عمى السكاف.

وأضاؼ العموري أف المشروع الثاني ىو "االعالف عف المخطط الترميمي لمبمدة القديمة الذي تـ ايداعو 
غيير المعالـ التاريخية والعربية لممصادؽ عميو مف قبؿ البمدية، ونشر صور ايضاحية لو، ويسعى لت

متر مربع داخؿ وخارج االسوار؛ بحجة اعادة ترميـ  511االسالمية لمبمدة القديمة، وتوسيع حائط البراؽ الى 
 البمدة القديمة لمحالتيا التجارية والشوارع وتزينيا".

 8/01/1101، القدس، القدس
 

 اإلعالم اإللكتروني يستقطب الفمسطينيين  24
حّوؿ الفمسطينيوف صفحات اإلعالـ اإللكتروني خالؿ الحرب اإلسرائيمية األخيرة : جماف قنيص -راـ اهلل 

عمى غزة، وما تالىا مف إنجاز ديبموماسي في األمـ المتحدة، إلى ساحات حرب إعالمية مع إسرائيؿ، بعدما 
حباطات السياسية كانت منبرًا لمناكفات أنصار الفصائؿ، أو في أحسف األحواؿ فضاء لمتعبير عف اإل

 واالجتماعية.
والمدونات جيدًا مكثفًا عمى ىذا الصعيد، تمّثؿ في مخاطبة العالـ « تويتر»و« فايسبوؾ»وشيدت صفحات 

بالحجة والصورة والفيمـ القصير لنقؿ ما يجري في غزة مف جرائـ بحؽ المدنييف. والالفت أف الجيد الذي 
مدار الساعة، لـ يعكس أي خطاب فصائمي، واستيدؼ قاده شباف وشابات مف فمسطيف وخارجيا عمى 

بالدرجة األولى الرأي العاـ العالمي. لكف، وعمى رغـ تمقائيتو، لـ يخُؿ مف بعض التخطيط المدروس، مثؿ 
و « تويتر»و « فايسبوؾ»عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، مثؿ « حممة فضح الجرائـ اإلسرائيمية»
لرب، طالب الدكتوراه في جامعة فيينا، والذي نجح في حشد أكثر مف مئة ، التي بدأىا محمد أبو ا«غوغؿ»

 ناشط فاعؿ مف مختمؼ دوؿ العالـ.
ويؤكد أبو الرب أف الحممة حققت نجاحًا كبيرًا مف خالؿ نشر ما يحدث في غزة أواًل بأوؿ وبالمغة اإلنكميزية، 

سي إف »عميف لمحؽ الفمسطيني عمى صفحات يكفينا فخرًا أف عدد المعمقيف الدا»مف دوف تيويؿ أو مبالغة: 
ويواصؿ أبو الرب وسائر المتطوعيف جيودىـ حتى بعد «. يفوؽ عدد مؤيدي إسرائيؿ« بي بي سي»و « إف

 وقؼ الحرب عمى غزة.
في غزة ومف حوؿ ركاـ المنازؿ، « مشفى الشفاء»تحولت الصور التي التقطتيا كاميرات النشطاء أماـ و 

 ظؿ غياب وسائؿ إعالـ فمسطينية تنطؽ باإلنكميزية وتوفر خدمة الخبر العاجؿ.مصدرًا لممعمومات في 
، وكادت التعميقات تكوف «الفصائمية»عمى صفحات اإلعالـ اإللكتروني الفمسطينية قّمت النعرات والمزايدات 

لممرة  ُمجمعة كميا عمى جدوى صواريخ المقاومة التي أصابت تؿ أبيب وأماكف أخرى في العمؽ اإلسرائيمي
األولى منذ تسعينات القرف الماضي. كما سادت، عمى رغـ المشاىد الدموية اآلتية مف غزة، أجواء مف 
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التفاؤؿ كانت تظير في تعميقات الفمسطينييف الذيف يسمعوف صافرات اإلنذار في القدس أو المستوطنات 
اإلعالـ اإلسرائيمي عف الخوؼ المقامة عمى أراضييـ القريبة. واجتيد الفمسطينيوف في نشر مقاطع بثيا 

 والذعر الذي يدب في نفوس اإلسرائيمييف لدى سماعيـ صافرات اإلنذار.
ذاعات وتمفزيونات، أثبتت في فترة الحرب عمى غزة وما  وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية التقميدية، مف صحؼ وا 

يات واإلذاعات والصحؼ، وعمى والحزبية بعد. فالفضائ« الفصائمية»بعدىا أنيا لـ تتحرر مف وطأة الرقابة 
رغـ جرأتيا في الوصوؿ إلى األماكف الخطرة وتغطيتيا المباشرة، ال تزاؿ غالبيتيا محسوبة عمى ىذا الفصيؿ 

 أو ذاؾ.
التابعة لمسمطة مثاًل، تجنبت اإلشارة إلى صواريخ المقاومة طواؿ فترة الحرب عمى غزة، ولـ « فمسطيف»فقناة 

، «حماس»المحسوبتاف عمى « األقصى»و « القدس». فيما تجنبت قناتا «حماس»تبث تصريحات قادة 
المحسوبة عمى الجياد اإلسالمي، بث خطاب الرئيس محمود عباس في ثاني أياـ « فمسطيف اليوـ»وكذلؾ 
 الحرب.

لكف أجواء التقارب بيف الفصائؿ الفمسطينية بعد الحرب عمى غزة وما تالىا مف خطوة الحصوؿ عمى صفة 
في األمـ المتحدة، تنعكس عمى وسائؿ اإلعالـ تمؾ، في ما يبدو أنو تمييد لممصالحة « مراقبدولة »

في وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية بالمواقؼ « التحريض»المرتقبة. وىذا ليس أمرًا غريبًا، فكثيرًا ما ارتيف 
 السياسية لمفصائؿ التي تمّوليا.

اإلعالـ اإللكتروني الذي ال أجندة لو ستزداد بعد الدور في المقابؿ، مف الواضح أف ثقة الفمسطينييف في 
في نقؿ ما « تقصير وسائؿ اإلعالـ العربية»الفاعؿ الذي لعبو أخيرًا، وىو ما ُيفسر عدـ وجود أي جدؿ عف 

 يحدث في فمسطيف. فاإلعالـ اإللكتروني، عمى ما يبدو، سيمّكف الفمسطينييف مف حؾ جمدىـ بظفرىـ.
 01/01/1101، الحياة، لندن

 
 
 

 : المشاركة العربية بانطالقة حماس "تتويٌج لمربيع العربي"خبراء 25
اعتبر محمموف سياسيوف أف مشاركة وفوٍد عربية واسالمية خارجية في : فاطمة الزىراء العويني -غزة

( ىي "تتويٌج لمربيع العربي الذي كسر الحواجز بيف غزة 14ميرجاف انطالقة حركة "حماس" بالذكرى الػ)
وقاؿ المحمموف إف "حماس" بنظر العرب اآلف ىي "قائدة المقاومة" التي حطمت غطرسة  وعمقيا العربي".

حرب "حجارة السجيؿ" ، فجاءت االحتالؿ االسرائيمي، بعد أف أبدعت قياداتيا العسكرية والسياسية في قيادة 
 المشاركة العربية في انطالقتيا لمتعبير عف مشاعر الفرح الجياشة بنصر المقاومة.

وقاؿ المحمؿ السياسي مؤمف بسيسو إف مشاركة الوفود الخارجية في انطالقة "حماس" تمثؿ كسرًا لمحواجز 
سبؽ، وبداية تحرؾ لمشعوب العربية لتعبر  التي وضعتيا االنظمة االستبدادية العربية بيف العرب وغزة فيما

 عف شعورىا الحقيقي تجاه القضية الفمسطينية.
وقاؿ المحمؿ السياسي أسعد أبو شرخ إف المشاركة العربية في ميرجاف االنطالقة جاء ألف غزة أصبحت 

نتصرت عمى "عاصمة المقاومة" عمى مستوى العالـ، مشيرًا إلى أف ىذه المقاومة صمدت بقيادة "حماس"، وا
العدو وأفشمت مخططاتو وأجبرتو عمى أف يوقؼ اطالؽ النار ويكسر الحصار باتفاقية أعادت الينا بعض 

 حقوقنا.
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وقاؿ المحمؿ السياسي مأموف أبو عامر، إنو بعد حرب "حجارة السجيؿ"، كاف واضحًا تمامًا أف "حماس" 
 "حماس"، التي زادت قوتيا.قمبت ميزاف القوى في المنطقة، بشكؿ أعطى شرعية لممقاومة و

وأشار الى أف "حماس" كمما زادت مقاومتيا امتدت أكثر، واتسعت دائرة التأييد العربي واالسالمي ليا وكمما 
زادت قوتيا ونفوذىا، وجيودىا، وانجازاتيا، كمما انتقمت لمدائرة األبعد، مشيرًا الى أف االلتفاؼ العربي حوؿ 

ج المقاومة ىو االفضؿ والوحيد، ليعيد لألمة كرامتيا ومكانتيا في مواجية الحركة يأتي بعد إثباتيا أف ني
 أعدائيا، حيث لـ ينجح أي خيار سواه في مواجية القوى االستكبارية المتغطرسة التي تحاربيا.
 8/01/1101، فمسطين أون الين

 
 "بتسيمم": االحتالل يماطل في التحقيق باستشياد فمسطيني 26

المعنية بحقوؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة، سمطات االحتالؿ  اتيمت منظمة "بتسيمـ"
بالمماطمة في التحقيؽ بظروؼ استشياد الشاب مصطفى التميمي، الذي قتمو جنود االحتالؿ قبؿ عاـ، في 

 قرية النبي صالح قضاء راـ اهلل وسط الضفة الغربية المحتمة.
يت إلى مدعي االحتالؿ العسكري لمشؤوف الميدانية، مطالبة وقالت المنظمة في بياف، األحد، إنيا توج

باستيضاح وضعية الممؼ، موضحة "أنيا ستتخذ تدابير قضائية، مف أجؿ دفع معالجة الممؼ، ومنع انتياؾ 
 حقوؽ المشتكيف".

وأوضحت رئيسة قسـ تركيز المعمومات في "بتسيمـ"، "أنو كاف باإلمكاف قبوؿ ىذا التفسير بعد شيريف مف 
الحادثة، لكف استمرار التحقيؽ لمدة تزيد عف عاـ فيذا غير مقبوؿ"، مضيفة: "كمما طالت المدة، تضاءلت 

 إمكانية القياـ بإجراء جنائّي فّعاؿ".
 8/01/1101، فمسطين أون الين

 
 

 في سجون االحتالل أسيرًا فمسطينًيا مصاًبا بالسرطان 01: لمدراساتمركز "أسرى فمسطين"  27
( وتمّقت "قدس برس" 01|8ركز "أسرى فمسطيف" لمدراسات في تقريره الصادر اليوـ األحد )قاؿ م: الخميؿ

نسخة عنو، أنو وفقًا لإلحصائيات األخيرة فإف ىناؾ اثنا عشر حالة مرضية بأوراـ سرطانية خبيثة في 
ف صفوؼ األسرى الفمسطينييف داخؿ سجوف ومعتقالت االحتالؿ اإلسرائيمي، حيث يعاني المصابوف م

 إىماؿ طبي متعّمد بحقيـ مف قبؿ إدارة السجوف.
وجاء في التقرير "إف األسرى المرضى المصابيف بأمراض السرطاف يعانوف بشكؿ مضاعؼ ويتعّرضوف 
لمموت البطيء ويعيشوف ظروفًا قاسية فضاًل عف انتياؾ حقوقيـ واستيتار سمطات االحتالؿ بحياتيـ مف 

 ـز ليـ لتتدىور صحة عدد منيـ بشكؿ خطير".خالؿ تعمدىا عدـ تقديـ العالج الال
 8/01/1101قدس برس، 

 
 

 مواطنًا من مساكنيم في خربة حمصة باالغوار الشمالية 71االحتالل ييجر نحو  28
عائالت عمى الرحيؿ مف مساكنيا مف خربة حمصة في منطقة  5اجبرت قوات االحتالؿ  :بيت لحـ/ سما 

 االغوار الشمالية.
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وي المالح والمضارب الرعوية عارؼ دراغمة اليوـ اإلثنيف، إف العائالت انيت عممية وقاؿ رئيس مجمس قر 
االنتقاؿ الى مناطؽ اخرى الميمة الماضية، ريثما تتوقؼ المناورات العسكرية التي يجرييا جيش االحتالؿ في 

 المنطقة.
قبؿ نحو خمسة اياـ،  71عف وأضاؼ اف قوات االحتالؿ كانت ابغمت ىذه العائالت التي يزيد تعداد انفارىا 

 مشيرا الى اف السكاف قد يعودوف الى مساكنيـ مساء اليـو او صباح الغد.
 01/01/1101، وكالة سما اإلخبارية
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مػػاع لجنػػة مبػػادرة السػػالـ العربيػػة الػػذي عقػػد فػػي عبػػر وزيػػر الخارجيػػة ناصػػر جػػوده فػػي اجت(: بتػػرا) –الدوحػػة 
المتحػػدة وحصػػوؿ  األمػػـعػػف سػػعادة األردف باإلنجػػاز الػػذي تحقػػؽ فػػي الجمعيػػة العامػػة لمنظمػػة  أمػػسالدوحػػة 

فمسطيف عمى وضع دولة مراقبة غير عضو، الفتا إلى دالالت وأىميػة العػدد الكبيػر مػف الػدوؿ التػي صػوتت 
 لصالح ىذا القرار.

عػػػف بنػػػاء  اإلعػػػالفالمقابػػػؿ إلػػػى اإلجػػػراءات اإلسػػػرائيمية غيػػػر الشػػػرعية وغيػػػر القانونيػػػة عبػػػر وأشػػػار جػػػودة ب
وشػػدد عمػػى وجػػوب البنػػاء اإليجػػابي عمػػى اإلنجػػاز الفمسػػطيني والعربػػي، مشػػددا عمػػى أف األردف  مسػػتوطنات.

سػػطينية المسػػتقمة وىػػو األقػػرب لفمسػػطيف وأىميػػا وشػػعبيا وقضػػيتيـ واألكثػػر تػػأثرا بيػػا يعتبػػر أف قيػػاـ الدولػػة الفم
وذات السػػػيادة وعاصػػػمتيا القػػػدس الشػػػرقية يمثػػػؿ مصػػػمحة وطنيػػػة عميػػػا لػػػألردف، مثممػػػا ىػػػي مصػػػمحة وطنيػػػة 
فمسطينية، مؤكدا اىميػة ايجػاد حمػوؿ لقضػايا الحػؿ النيػائي كميػا وخصوصػا قضػايا القػدس والالجئػيف واألمػف 

وبمػػػا يمبػػي بالكامػػؿ المصػػػالح األردنيػػة العميػػػا والحػػدود والميػػاه وفقػػػا لممرجعيػػات الدوليػػة المعتمػػػدة بيػػذا الشػػأف 
 المشروعة المتعمقة بيا.

01/01/1101، الدستور، عماان  

 
 

 العربية توفر شبكة أمان مالية لمسمطة وتطالب مجمس األمن بعضوية كاممة لفمسطينمبادرةاللجنة  30
لجنة مبادرة  ، أفمحمد المكي أحمد ،الدوحةنقاًل عف مراسميا في  01/01/1101الحياة، لندن، نشرت 

السالـ العربية دعت في اختتاـ اجتماع عقدتو أمس في الدوحة برئاسة رئيس الوزراء، وزير الخارجية 
مجمس األمف إلى اإلسراع في البت في طمب حصوؿ "القطري الشيخ حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني، 
عمى "جنة المتابعة العربية، شددت وفي بياف أصدرتو ل". فمسطيف عمى العضوية الكاممة في األمـ المتحدة

، والقاضي بتوفير شبكة أماف مالية بمبمغ 18/2/1101بتاريخ  440التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد الرقـ 
مميوف دوالر شيريًا، وذلؾ في ضوء قياـ سمطة االحتالؿ )إسرائيؿ( بحجز أمواؿ الشعب الفمسطيني،  011

ميركية، ويكمؼ رئيس المجنة واألميف العاـ بالتعاوف مع دولة واستمرار حجز الكونغرس المساعدات األ
 ."فمسطيف لتنفيذ ىذا القرار

حصوؿ فمسطيف عمى وضع دولة مراقب باألمـ المتحدة، وما يعنيو ىذا مف تأكيد االعتراؼ "ورأى البياف أف 
المجتمع الدولي إنياء الدولي بفمسطيف كدولة مكتممة المقومات واقعة تحت االحتالؿ اإلسرائيمي، يحتـ عمى 

ىذا االحتالؿ، ودعوة المجتمع الدولي إلى إطالؽ مفاوضات تكوف مرجعيتيا تنفيذ قرارات األمـ المتحدة، 
المذاف يقضياف بإنياء  227و 131خصوصًا قرارات مجمس األمف ذات الصمة، وفي مقدميا القراراف الرقـ 
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، وبما يشمؿ القدس الشرقية عاصمة دولة 0856عاـ  االحتالؿ وانسحاب إسرائيؿ إلى خط الرابع مف حزيراف
فمسطيف، خالؿ سقؼ زمني يتـ االتفاؽ عميو، مع ضماف وقؼ النشاطات االستيطانية اإلسرائيمية كافة 

 ."واإلفراج عف األسرى الفمسطينييف والعرب
دعـ الشعب في عمى المستوى الوزاري بالتنسيؽ مع دولة فمسطيف ل 1عقد مؤتمر باريس "ودعا البياف إلى 

عادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت تشكيؿ وفد وزاري عربي برئاسة "، كما تقرر "الضفة، وبما فييا القدس، وا 
رئيس مجمس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر ومشاركة األميف العاـ لمجامعة وعضوية الدوؿ التي ترغب 

واإلدارة األميركية وروسيا االتحادية  في ذلؾ، إلجراء مشاورات خالؿ الشير المقبؿ مع مجمس األمف،
والصيف واالتحاد األوروبي لالتفاؽ عمى آليات تنفيذ ما جاء بالفقرة السادسة وفؽ إطار زمني محدد، وتكميؼ 

 ."األميف العاـ تشكيؿ فريؽ عمؿ إلعداد الخطوات الالزمة ليذا التحرؾ
أكدت أف  لجنة مبادرة السالـ العربية أف، الوكاالتنقاًل عف  01/01/1101، رام اهلل، األياموأضافت 

االستيطاف بكافة أشكالو يمثؿ انتياكًا صارخًا لمقانوف الدولي واتفاقية جنيؼ الرابعة، وأف قياـ الحكومة 
كما  اإلسرائيمية بتنفيذ ما أعمنت عنو مف مشاريع جديدة في شرقي القدس وما حوليا يرقى إلى جرائـ حرب.

، ودعت تالؿ اإلسرائيمي الستمرار احتجازىا آالؼ األسرى الفمسطينييف والعربسمطات االحأدانت المجنة 
ضرورة  كما شددت عمى لى رفع الحصار البري والبحري والجوي عف قطاع غزة وبشكؿ فوري وشامؿ.إ

اإلسراع في تحقيؽ المصالحة الوطنية الفمسطينية عمى أساس اتفاقات القاىرة والدوحة واعتبار ذلؾ نقطة 
 ز رئيسة لدولة فمسطيف، وذلؾ تحت رعاية مصر، ودعـ جامعة الدوؿ العربية.ارتكا

 
 عمل إعادة تقويم عممية السالم بما فييا المبادرة العربية العربحض يحمد بن جاسم  31

رئيس الوزراء،  ، أفمحمد المكي أحمد ،الدوحةنقاًل عف مراسميا في  01/01/1101الحياة، لندن، نشرت  
الذي يرأس لجنة المتابعة العربية، حض  ،الشيخ حمد بف جاسـ بف جبر آؿ ثاني ،طريوزير الخارجية الق

وقفة موضوعية إلعادة تقويـ عممية السالـ، بما فييا المبادرة العربية بعد مرور عشر سنوات "العرب عمى 
 ."عمى إقرارىا

القرار "بالقوؿ إف  ،وحةفي الد ،أمس ،استيؿ اجتماع لجنة مبادرة السالـ العربية ، قدوكاف الشيخ حمد
يمثؿ  "التاريخي لمجمعية العامة لألمـ المتحدة بمنح فمسطيف وضع دولة بصفة مراقب في المنظمة الدولية

نرجو أف تستوعبو وأف تتعامؿ معو بفكر جديد وليس بأسموب االنتقاـ الذي "، قاؿ: "درسًا بميغًا إلسرائيؿ"
أف مبادرة السالـ العربية لف تظؿ مطروحة إلى األبد، وأننا ال  قمنا منذ البداية". وأضاؼ: "تنتيجو حالياً 

نسعى إلى السالـ بأي ثمف، وأف السالـ بالنسبة إلينا ال يعني االستسالـ، لكنو يعني دفع كؿ جانب 
الستحقاقاتو كاممة ونبذ منطؽ القوة وأسموب المراوغة والخداع واالحتكاـ لمقانوف الدولي والقرارات الشرعية 

إسرائيؿ بكؿ أسؼ تجاىمت المبادرة ". ورأى أف "لية واحتراـ المواثيؽ والمصالح المشتركة والثقة المتبادلةالدو 
التاريخية واستخفت بيا متوىمة أف القوة وحدىا يمكف أف توفر ليا األمف واألماف والحماية وأف موازيف القوى 

 ."اإلقميمية والدولية في صالحيا وأف الوقت إلى جانبيا
حمد بف جاسـ انتقد المجنة الشيخ  ، أفلندفو  ،الدوحةمف  01/01/1101الشرق األوسط، لندن، فت وأضا

ال بد مف مراجعة أداء المجنة الرباعية الدولية، وبحث جدوى استمرارىا، فقد "الرباعية الدولية، وقاؿ إنو 
 ."أثبتت فشميا وعجزىا عف تحقيؽ أي إنجاز
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 ال األعمال الفمسطيني في تونس خطوة في االتجاه الصحيحرئيس الحكومة التونسية: منتدى رج 32
أكد رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي أف أي عمؿ اقتصادي بيف الدوؿ العربية أساسو إرادة  :تونس

سياسية، وشدد عمى أولوية االستجابة لمطالب الشعوب برفع القيود وتمكينيا مف تحقيؽ التبادؿ االقتصادي 
ختتـ اخالؿ زيارتو السبت لفعاليات منتدى األعماؿ الفمسطيني الثالث الذي  ،الجبالي وأشاد المطموب.

، بالعالقات التي تربط الشعبيف التونسي والفمسطيني، وقاؿ: "عندما نتبع أسموب 8/01أعمالو يوـ األحد 
، فمثال نحف بحاجة الواقعية والبراغماتية فاألنظمة الشرعية تميد البنية التحتية مف تشريعات وخطوات عممية

ذا توفرت اإلرادة السياسية فإف ثروتنا  مد خطوط سكؾ حديدية بيف الدوؿ العربية ومراكز بحوث مشتركة، وا 
 البشرية ستكوف رافدا ميما لذلؾ".

وتوجو لممشاركيف في فعاليات منتدى رجاؿ األعماؿ الفمسطيني الثالث الذي عقد شعار: "نماء متواصؿ.. 
وقاؿ: "إف وجودكـ في تونس ىو خطوة في الطريؽ الصحيح، وىناؾ شوط بعيد مف مسؤولية مشتركة"، 

اإلرادة السياسية لالستجابة لمطالب الشعوب تحتاج إلى مزيد مف العمؿ والجيد. إنني أشعر بكثير مف 
السعادة الجتماع ىذا العدد اليائؿ مف رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف والعرب واألتراؾ حبا لفمسطيف ودعما 

 لقضيتيا العادلة "، كما قاؿ.
 8/01/1101قدس برس، 

 
 ولبنان إلل العراق اطيران تتوسط النتقال مقاتمي جماعة جبريل من سوريية": "السياسة الكويت 33

جريدة الذي يرأس الحكومة العراقية ل ،كشفت مصادر في "التحالؼ الوطني" الشيعي باسؿ محمد: -بغداد 
حمد أالقيادة العامة بزعامة  -نتقاؿ مئات المقاتميف مف الجبية الشعبية طيراف تتوسط ال أفأمس،  ،السياسة

ترغب بدور عراقي في  اإليرانيةالقيادة  إفوقالت المصادر  ، مف سورية إلى العراؽ.أسرىـجبريؿ، مع 
ـ بيني إيرافيذىب العدد األكبر منيـ لإلقامة في  أفاستقباؿ بعض كوادر "القيادة العامة" في بغداد عمى 

يؤدي  أفالتوجو العاـ لدى حكومة المالكي ىو رفض استقباؿ ىذا التنظيـ خشية  أف إلىجبريؿ نفسو، مشيرة 
 .األوروبيةمع الواليات المتحدة وبعض الدوؿ  إشكاليات إلىذلؾ 

تخشى مف وقوع جبريؿ في األسر بيد قوات  اإليرانيةوحسب المصادر الشيعية، فإف الدوائر االستخباراتية 
ارضة السورية بعد انييار نظاـ األسد، األمر الذي قد يؤدي الحقًا إلى تسميمو لدوائر غربية ربما تنجح المع

 بدعـ إيراني. أوروبافي  "عمميات إرىابية"في الحصوؿ منو عمى معمومات عف 
فقط عممية نقؿ مقاتمي جبريؿ تشمؿ أيضًا الموجوديف في منطقة البقاع المبناني وليس  أفوكشفت المصادر 

 في سورية، بسبب المخاوؼ مف االنتقاـ منيـ بعد سقوط األسد.
قنوات عراقية كردية بالتنسيؽ مع القيادة الفمسطينية في راـ اهلل تعمؿ عمى بقاء  أفالمصادر إلى  وأشارت
"القيادة العامة" داخؿ سورية بضمانات مف التنظيمات الفمسطينية في مقدميا ػالفمسطينية التابعة ل األسر

 ماس وفتح، وبضمانات مف "الجيش السوري الحر".ح
الحكومة العراقية ربما ال تمانع باستقباؿ عائالت فمسطينية مف جماعة جبريؿ ألسباب  أفورأت المصادر 

 عمؿ سياسي وعسكري. أي أفرادىاال يمارس احد مف  أف، عمى إنسانية
 01/01/1101، السياسة، الكويت

 
 مميار دوالر 3,5 قيمةب اإلسرائيميالعراق يعقد صفقة لشراء السالح  نكردستاإقميم "القوة الثالثة":  34
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 اليولندية تقريراً  االستخباراتمررت  :تقرير نشرتو جريدة الديمي تمغراؼ اليولندية - بروكسؿ ،أمسترداـ
ت "القوة والبرزاني. ولقد أطمع "إسرائيؿ"اإلتحاد األوربي  حوؿ صفقة السالح السرية والخطيرة بيف  إلى خطيراً 

بالقوة الثالثة ليوجزىا بأىـ النقاط  لالتصاؿالثالثة" عمى بعض مفاصؿ التقرير، عبر دبموماسي "عربي" سارع 
مف الفضيحة الدبموماسية مع بمده، بأف ىناؾ صفقة  سالح  الخطيرة، وطمب عدـ اإلشارة ألسمو خوفاً 

البرزاني وأف مف أشرؼ عمييا ىو مسرور مجموعة  إلى أربيؿ وتحديداً  إلى "إسرائيؿ"وخطيرة مف  متنوعة
 بنفسو ومعو وفد عسكري وفني مف أربيؿ. (البرزاني مسعودزعيـ إقميـ كردستاف )نجؿ  البرزاني

لشراء السالح ودخولو  اإلسرائيميةالبرزاني قاـ بإبراـ اتفاؽ مع ىيئة الصناعات العسكرية  أفتقرير الكشؼ و 
لمعاـ الجاري  اآلسيويةفي القارة  "إسرائيؿ"سيتصدر زبائف  اإلقميـ أف عبر الحدود العراقية السورية، مؤكداً 

مبكر  إنذار وأجيزة "ميركافا"مميار دوالر لشراء ناقالت مف طراز  3.5بصفقات متتالية بمغت قيمتيا 
مميار دوالر تشمؿ  0675و متفاوتةكشؼ المتفجرات ستسمـ عمى شكؿ دفعات  وأجيزةلمنصات الصواريخ 

 إلى إضافةكيمومترًا  171 إلىصواريخ يصؿ مداىا  إلى باإلضافةرض أرض أؼ وصواريخ صواريخ كت
 الخفيفة. األسمحةبعض 

 7/01/1101، القوة الثالثة، العراق موقع
 

 االتحاد األوروبي يحظر دخول المستوطنين الييود إلل أراضيو 35
وطنيف اإلسرائيمييف في األراضي ديسمبر حظَر دخوِؿ المست /كانوف األوؿ 7أقر االتحاُد األوروبي يوـ 

 دوِؿ االتحاد وخاصًة ممف ينتيجوف العنؼ. إلىالفمسطينية المحتمة 
في بروكسؿ  / نوفمبرتشريف الثاني 05 وكانت المجنة السياسية واألمنية لالتحاد األوروبي التي اجتمعت يوـ
لتوصية إف لمدوؿ األعضاء الحؽ وقالت ا قد اعتمدت توصية عمى مستوى السفراء الدائميف في ىذا االتجاه.

في اعتماد آليات حظر دخوؿ المستوطنيف الذيف ينتيجوف العنؼ إلى أراضييا. ودعت التوصيات 
رساؿ قائمة  الدبموماسييف األوروبييف العامميف في "إسرائيؿ" واألراضي المحتمة إلى معاينة ىذه المسألة وا 

 طينييف.لممستوطنيف الذيف يمارسوف أعماؿ العنؼ ضد الفمس
ويقوؿ االتحاد األوروبي إف المستوطنيف الييود في األراضي المحتمة ّصعدوا مف وتيرة اعتداءاتيـ عمى 

واألماكف الدينية في األراضي الفمسطينية إلجبار الفمسطينييف عمى  األطفاؿالمدنييف الفمسطينييف بما فييـ 
 مغادرة أراضييـ وخاصة في المنطقة )ج( في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أوروبية في بروكسؿ إف ىذا اإلجراء األوروبي الجديد تـ اعتماده رسميًا دوف الحاجة لمبت 
 فيو مف قبؿ وزراء الخارجية.

 01/01/1101السبيل، عماان، 
 

 عضوية فمسطين في األمم المتحدة خطوة ميمة ورئيسية السفير الفرنسي بالقاىرة: 36
عف نيتيا إقامة مستوطنات  "إسرائيؿ"القاىرة نيكوال جاليو أف إعالف أكد السفير الفرنسي ب: محمود النوبي

 ىإل مشيراً  ،وقؼ بناء ىذه المستوطنات أىمية ىعم مشدداً  ،جديدة في القدس يمثؿ عقبة أماـ تحقيؽ السالـ
ا لدييا وأبمغتو إدانتيا ليذ اإلسرائيميأف فرنسا وعدد مف دوؿ االتحاد األوروبي قامت باستدعاء السفير 

في وقؼ إطالؽ النار بيف  ومركزياً  ميماً  وقاؿ جاليو في حوار مع األىراـ إف مصر لعبت دوراً  القرار.
 خالؿ األزمة األخيرة في غزة. واإلسرائيميالجانبيف الفمسطيني 
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الوضع الجديد الذي حصمت عميو فمسطيف في األمـ المتحدة كاف خطوة ميمة ورئيسية، وأضاؼ قائاًل: "
األرض مف أجؿ إعادة إطالؽ  ىرمزية تستدعي بعض العناصر، ويبقي أف نعمؿ عملكنيا خطوة 

الجميع بذؿ كافة الجيود مف أجؿ إعادة إطالؽ ىذه  ى، ويتعيف عماإلسرائيمية...المفاوضات الفمسطينية 
وشدد  ."ومبدأ مبادلة األرض مقابؿ السالـ 0856 قرارات األمـ المتحدة السابقة وحدود ىالمفاوضات بناء عم

تسوية لمصراع الفمسطيني، كما أف في  إلىتدعيـ الطابع العاجؿ لمتوصؿ  ىالثورات العربية أدت إلعمى أف "
الدوؿ العربية التي قامت شعوبيا بتحديد مصيرىا بنفسيا، بات االىتماـ القوي لمرأي العاـ بالقضية 

 ."الحكاـ ىأفضؿ لد إنصاتاً الفمسطينية يمقي 
 01/01/1101األىرام، القاىرة، 

 
 تعزز اإلجراءات األمنية المتحدةالجوالن: األمم  37

 "إسرائيؿ"تقـو بتعزيز قوتيا لمراقبة فؾ االشتباؾ بيف  أنياأعمنت األمـ المتحدة، أمس األوؿ، : (.ب.ؼ.)ا
 وسوريا )االندوؼ( في الجوالف السوري المحتؿ بسبب خطر النزاع المتصاعد في سوريا.

آليات  أفىيرفيو الدسو، في نيويورؾ،  ،حفظ السالـ في المنظمة الدوليةوأوضح المسؤوؿ عف عمميات 
وقاؿ الدسو:  مدرعة إضافية سترسؿ إلى القوة الدولية في الجوالف، بعد وقوع سمسمة حوادث مرتبطة بالنزاع.

 ."ياسيستعزز قدراتيا عمى التحميؿ الس"ف القوة الموجودة في الجوالف إانو إلى جانب إرساؿ آليات مدرعة، ف
 01/01/1101السفير، بيروت، 
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 عبد اهلل األشعؿ
طػػػرح مشػػػروع الدسػػػتور الجديػػػد بعػػػد أف سػػػممتو الجمعيػػػة التأسيسػػػية لػػػرئيس الجميوريػػػة محمػػػد مرسػػػي ويجػػػرى 

مػػا االسػػتفتاء عمػػى مجممػػو. وقػػد نشػػطت المعارضػػة منػػذ انتخػػاب الػػرئيس إلفشػػاؿ خطتػػو فػػى إنيػػاض مصػػر ك
انسػػػحب مػػػف الجمعيػػػة التأسيسػػػية عػػػدد مػػػف أعضػػػائيا تػػػارة ألسػػػباب سياسػػػية أو تآمريػػػة وتػػػارة أخػػػرى ألسػػػباب 

 موضوعية وىي أف الجمعية ال تستجيب لوجيات نظرىـ وأنيـ ال يحتمموف حكـ األغمبية.
برالػػي بكػػؿ ُيطػػرح مشػػروع الدسػػتور فػػي وقػػت ينقسػػـ فيػػو المجتمػػع إلػػى التيػػار اإلسػػالمي ومػػف يؤيػػده والتيػػار المي

أطيافو الناصرية واليسارية والشيوعية والشيعية والال دينية وغيرىـ ممف يرفضوف التيار اإلسالمي فضػال عػف 
األقباط بشكؿ عاـ، وىذه قسمة جديدة عرفيا المجتمع المصري عند االستفتاء عمى اإلعالف الدستوري األوؿ 

 .1100مارس/آذار  21الذي أصدره المجمس العسكري في 
ا رفض مشروع الدسػتور شػكؿ الػرئيس جمعيػة جديػدة إلعػداد دسػتور يرضػي الجنػاح غيػر اإلسػالمي عمػى فإذ

 أساس أنو دستور لوطف واحد وشعب واحد.
أما إذا قبؿ الشػعب الدسػتور بحالتػو الراىنػة فػإف ذلػؾ يعنػي أف شػريحة سياسػية وأخػرى دينيػة تػرفض الدسػتور 

ا ونجػاح التيػار اآلخػر بعػد أف اتخػذ الصػراع صػورة ذاتيػة ودينيػة العتقادىا بأف تمرير الدستور يعني انكسػارى
بعيػػدًا عػػف الموضػػوعية والمصػػالح الوطنيػػة. ولػػذلؾ فإنػػو مػػف المفيػػد أف يػػتـ فيػػـ الدسػػتور مفصػػواًل عػػف المنػػاخ 

 السياسي الذي يصدر فيو.
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 المالمح األساسية لمدستور:
كػف مشػكمتو األساسػية أف الػرئيس مبػارؾ ونظامػو كػاف نموذجيػًا ول 0860يجب التأكيد ابتداًء عمى أف دستور 

لػػـ يحترمػػا أي نػػص فيػػو وتػػـ اسػػتخدامو وتوظيفػػو ألغػػراض دعائيػػة ذلػػؾ أف السػػمطات االسػػتثنائية لمػػرئيس فػػى 
الدسػػػتور السػػػابؽ كػػػاف مصػػػدرىا مجمػػػس الشػػػعب الػػػذي كػػػاف مشػػػكاًل بػػػالتزوير ولػػػذلؾ فػػػإف العبػػػرة ليسػػػت دائمػػػًا 

نما العبرة بالنفوس وا  لضمانات واإلصرار عمى احتراـ الدستور.بالنصوص وا 
يتسػػـ الدسػػتور الجديػػد بالخصػػائص التػػي تجعمػػو دسػػتورًا عصػػريًا يعكػػس أشػػواؽ المصػػريف إلػػى الحريػػة والحكػػـ 
الرشػػيد ومكافحػػة الفسػػاد والكرامػػة والتػػوازف بػػيف السػػمطات والفصػػؿ بينيػػا وتيػػذيب صػػالحيات الػػرئيس وضػػبط 

 وضع الجيش.
ى أنو إذا كانت مبادئ الشريعة اإلسػالمية ىػي المصػدر الرئيسػي لمتشػريع فمػف حػؽ السمة األولى: التأكيد عم

غيػػر المسػػمميف مػػف المسػػيحييف والييػػود االحتكػػاـ إلػػى شػػرائعيـ فػػي المجػػاالت التػػى يتطمبيػػا ذلػػؾ ولكػػف تبقػػى 
مي فػالنص الشريعة اإلسالمية ىي الشريعة العامة وىي األحكاـ الكمية واالجتيادات المعتبرة فػي الفقػو اإلسػال

لمعمػػػـو فػػػي شػػػقو اإلسػػػالمي ولغيػػػر المسػػػمميف فػػػي المعػػػامالت المتعمقػػػة باألسػػػرة وغيرىػػػا وىػػػذا ال يمنػػػع أنيػػػـ 
 يحتكموف أيضًا إلى شرائعيـ فى تشريعات فرعية.

 السمة الثانية: إنشاء األجيزة الرقابية في الدستور وىي صماـ األماف في النظـ الديمقراطية.
 لمفوضية الوطنية لالنتخابات ومعظميا مف عناصر قضائية.السمة الثالثة: إنشاء ا

السمة الرابعة: إنشاء برلماف مف غرفتيف ووضػع ثقػؿ معػيف لكػؿ منيمػا ولكػف مجمػس النػواب ىػو مركػز الثقػؿ 
ف كاف مجمس الشورى يقوـ مقامو إذا كاف منحاًل.  في العممية التشريعية وا 

الفساد مما يعكس الجرح الغائر الذي تركػو الفسػاد فػى جسػد السمة الخامسة: يستحدث الدستور ىيئة لمقاومة 
الدولػة وميمػة الدولػة ىػي تنظيػػؼ جسػد مصػر مػف الفسػاد بمختمػػؼ الوسػائؿ ووضػع اإلجػراءات الالزمػة لمنػػع 
ترسػػب الفسػػاد مػػف جديػػد وىػػذا بعػػد ىػػاـ فػػى تنقيػػة حيػػاة المصػػرييف وترشػػيد النظػػاـ السياسػػي وتحسػػيف صػػورة 

 مصر في الخارج.
سادسػػة: اسػػتحدث الدسػػتور الجديػػد نظػػاـ الوقػػؼ وىػػو يختمػػؼ عػػف ىيئػػة األوقػػاؼ فػػى وزارة األوقػػاؼ السػػمة ال

فالوقؼ طريؽ إسالمي لتعمير المجتمػع واالسػتجابة لنػوازع الخيػر عنػد النػاس لتمويػؿ مشػروعات تجمػب النفػع 
 العاـ وىو إحياء لتقاليد الوقؼ في التاريخ اإلسالمي.

ر الجديد ىيئة لحفظ التراث بعد أف لوحظ تجريؼ مصػر مػف ذاكرتيػا وتراثيػا السمة السابعة: استحدث الدستو 
 ونأمؿ أف يمتد االىتماـ إلى صيانة اآلثار المصرية.

السػػمة الثامنػػة: حظػػر محاكمػػة المػػدنييف أمػػاـ القضػػاء العسػػكري سػػوى فػػى الحػػاالت التػػي يرتكػػب فييػػا المػػدني 
حالػة ىػي اسػتثناء عمػى األصػؿ وىػو مػا طالبػت بػو ثػورة أعمااًل تضر بالقوات المسمحة. معنى ذلؾ أف ىذه ال

 يناير.
السػػمة التاسػػعة: تتعمػػؽ بوضػػع رئػػيس الجميوريػػة مػػف حيػػث شػػروط الترشػػيح ومػػدد الواليػػة وسػػمطات الػػػرئيس 
ومحاكمتػػو وعالقتػػو بالسػػمطتيف التشػػريعية والقضػػائية، ونشػػير بشػػكؿ خػػاص إلػػى أف رئػػيس الػػوزراء أصػػبح فػػى 

وريػػة وىػو يحػػؿ محػؿ الػػرئيس عنػػد غيابػو أو عػػدـ قدرتػو المؤقتػػو عمػى العمػػؿ ثػػـ الدسػتور الجديػػد شخصػية مح
 تسري القواعد المعروفة السابقة في حالة خمو منصب الرئيس.

ويكمؼ الرئيس رئيسا لموزراء مف الحزب الحائز عمى أكثرية مقاعد مجمػس النػواب إذا لػـ يحػظ رئػيس الػوزراء 
نػواب، لكػف مجمػس النػواب ىػو الػذي يختػار رئػيس الػوزراء فػى المػرة والحكومة فى المرة األولى بثقػة مجمػس ال
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الثالثة إذا لـ تحظ حكومتو عمى ثقة المجمس. أى أف مجمس النواب يشػارؾ الػرئيس فػي تعيػيف رئػيس الػوزراء 
 وىذه إضافة ىامة مع غيرىا تجعؿ النظاـ السياسي في مصر نظامًا مختمطًا.

نمػا يشػاركو النائػب العػاـ أما محاكمة رئيس الػوزراء وأعضػاء الحك ومػة فػال ينفػرد باالتيػاـ رئػيس الجميوريػة وا 
 ومجمس النواب ويحسـ مجمس النواب بأغمبية الثمثيف االتياـ بقرار منو.

ىانػة لمصػر مػف  وقد شدد الدستور عمى نزاىة رئيس الجميورية وحظر تمقي اليدايا ألنيا رشوة مػف الػداخؿ وا 
ري عمى كبار مػوظفي الدولػة ومػع ذلػؾ إذا ثبػت أنػو تمقاىػا تػؤوؿ لمخزانػة الخارج. وحظر اليدايا حكـ عاـ يس

 العامة.
نما أصػبحت موافقػة البرلمػاف  ولـ يعد رئيس الجميورية في الدستور الجديد ىو الذي يبـر المعاىدات منفردًا وا 

فيجب أف تكػوف  034أساسًا قبؿ أف يصدؽ الرئيس عمى المعاىدة أما المعاىدات اليامة التى فصمتيا المادة 
موافقة البرلماف بأغمبية ثمثي األعضػاء وأكػدت ىػذه المػادة فػي نيايتيػا أنػو ال يجػوز إقػرار أي معاىػدة تخػالؼ 
أحكاـ الدستور، ومعنى ذلؾ أف الدستور أصبح قيدًا عمى نوع المعاىدات التى تمتـز بيا الدولة وىػذا ال يقػدح 

 فًا فييا.في التزاـ مصر باحتراـ المعاىدات التي تصبح طر 
أما سمطة إعالف الحرب فيي بقرار مف الرئيس ولكف بشرط أخذ رأى مجمس الدفاع الوطني )سمبًا أو إيجابػًا( 
ولكف ضرورة موافقة مجمس النػواب باألغمبيػة المطمقػة لعػدد األعضػاء. كمػا يعمػف الػرئيس حالػة الطػوارئ وفقػًا 

 النواب خالؿ أسبوع مف اإلعالف. لمقانوف بعد أخذ رأي الحكومة ثـ يعرض اإلعالف عمى مجمس
والمثير أيضًا في الدستور الجديد أنو يمكف اتياـ الرئيس بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى وفصؿ الدستور 

إجػػػراءات المحاكمػػػة كمػػػا يػػػنظـ القػػػانوف إجػػػراءات التحقيػػػؽ والمحاكمػػػة ويحػػػدد العقوبػػػة وىػػػي  041فػػػي المػػػادة 
 رئيس فى الدساتير السابقة.إضافة بالغة األىمية تسقط حصانة ال

السػمة العاشػرة: لمػرئيس الحػؽ فػي حػؿ مجمػس النػػواب إذا لػـ تحػظ الحكومػة وبيانيػا بثقػة مجمػس النػواب عمػػى 
أسػػػاس أف الدسػػػتور لػػػـ يشػػػترط أف تتشػػػكؿ الحكومػػػة بطريقػػػة معينػػػة وال يكػػػوف لمبرلمػػػاف دور فػػػي تشػػػكيميا فػػػي 

 المرتيف األولى والثانية.
الجمػػع بػػيف عضػػوية الحكومػػة وعضػػوية البرلمػػاف ولكػػف يجػػوز أف يعػػيف أعضػػاء  وقػػد أحسػػف الدسػػتور بحظػػر

 البرلماف في الحكومة دوف الجمع بيف االثنيف.
السمة الحادية عشرة: خصص الدستور مكانا لألزىر اعترافًا بأىمية دوره واستقاللو بعد أف كػاف شػيخ األزىػر 

 عضوًا فى الحزب الحاكـ.
دسػػتور اىتمامػػًا خاصػػًا بالقضػػاء فػػنص ألوؿ مػػرة عمػػى مػػا كػػاف الػػنص عميػػو فػػي السػػمة الثانيػػة عشػػرة: اىػػتـ ال

القػػانوف وىػػو االعتػػراؼ بجميػػع الييئػػات القضػػائية بمػػا فػػي ذلػػؾ ىيئػػة قضػػايا الدولػػة والنيابػػة اإلداريػػة والقضػػاء 
لػرئيس العسكري بأنيػا ىيئػات قضػائية مسػتقمة عػف السػمطتيف التشػريعية والتنفيذيػة ولػـ يعػد رئػيس الدولػة ىػو ا

نمػػا صػػار الػػرئيس األعمػػى لمشػػرطة باعتبارىػػا جػػزءًا مػػف السػػمطة التنفيذيػػة التػػي  األعمػػى لمييئػػات القضػػائية وا 
 يترأسيا الرئيس.

السمة الثالثة عشرة: وضع الدستور حاًل نيائيًا لتنظيـ االنتخابات عمى كؿ المستويات واإلشراؼ عمييا وأسند 
خابػػات كمػػا يمكػف أف يسػػند إلييػػا اإلشػراؼ عمػػى االنتخابػػات النقابيػػة ىػذه الميمػػة إلػػى المفوضػية الوطنيػػة لالنت

وغيرىػػا ويتكػػوف مجمسػػيا مػػف عشػػرة أعضػػاء مػػف القضػػاة المنتخبػػيف مػػف جمعيػػاتيـ العموميػػة والمنتػػدبيف نػػدبَا 
 كاماًل وتفرغًا تامًا لمدة ست سنوات.
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نوات ويعػيف النائػب العػاـ بنػاء عمػى السمة الرابعة عشرة: يعيف الرئيس النائب العػاـ لمػدة واحػدة وىػي أربػع سػ
اختيار مجمس القضاء األعمى مػف بػيف نػواب رئػيس الػنقض ورؤسػاء االسػتئناؼ والنػواب العػاميف المسػاعديف 

 وال يكوف لمرئيس إال إصدار قرار التعييف.
 وقػػد حػػدد الدسػػتور عػػدد أعضػػاء المحكمػػة الدسػػتورية العميػػا مػػف رئػػيس وعشػػرة أعضػػاء يػػتـ تعييػػنيـ بقػػرار مػػف

حصػػػنت عػػػددا مػػػف مشػػػروعات  066رئػػػيس الجميوريػػػة ويحػػػدد القػػػانوف الجوانػػػب المتعمقػػػة بيػػػا. ولكػػػف المػػػادة 
القػػوانيف الخاصػػة بمباشػػرة الحقػػوؽ السياسػػية واالنتخابػػات عمػػى كػػؿ المسػػتويات مػػف الرقابػػة الدسػػتورية الالحقػػة 

 اكتفاًء بالرقابة الدستورية السابقة.
 س الدستورية العميا وأقدـ عشرة أعضاء فقط بالمحكمة.أف يستمر رئي 124وقد أوضحت المادة 

وأخيرًا أشارت األحكاـ االنتقالية إلى استمرار الػرئيس حتػى إتمػاـ مدتػو ويتػولى مجمػس الشػوري الحػالي سػمطة 
 00التشػػػريع كاممػػػة حتػػػى انتخػػػاب مجمػػػس النػػػواب الجديػػػد وتمغػػػى جميػػػع اإلعالنػػػات الدسػػػتورية الصػػػادرة مػػػف 

 أي تنحي مبارؾ عمى أف تظؿ اآلثار المترتبة عمييا سارية.فبراير/شباط الماضي 
السمة الخامسة عشرة: بالنسبة لقيادات الحزب الوطني المنحؿ حيث منعت ىذه القيػادات مػف ممارسػة العمػؿ 
السياسػػي والترشػػح لالنتخابػػات الرئاسػػية والتشػػريعية لمػػدة عشػػر سػػنوات وىػػي أعضػػاء األمانػػة العامػػة ولجنػػة 

 ب السياسي وأعضاء الشعب والشورى في الفصميف التشريعييف السابقيف عمى الثورة.السياسات والمكت
السمة السادسة عشرة: لـ يجد الدستور الجديد مكانػًا لنائػب الػرئيس كمػا كػاف الحػاؿ فػى الدسػتور السػابؽ ألف 

 نواب الرئيس مف أىـ سمات النظاـ الرئاسي األميركي.
جديد وضػع المحػاميف ومػنحيـ الحصػانات الالزمػة وبػذلؾ سػد الطريػؽ السمة السابعة عشرة: عالج الدستور ال

عمػػػى إعػػػاقتيـ ألي سػػػبب ولػػػذلؾ سػػػيتـ تنقػػػيح قػػػانوف المحامػػػاة لضػػػبط العالقػػػة بػػػيف المحػػػاميف والقضػػػاة بعػػػد 
 األزمات الطاحنة التي عطمت مرفؽ العدالة.

قالة ن  ائب الرئيس الجديد.وسوؼ يترتب عمى بدء العمؿ بالدستور إقالة النائب العاـ الجديد وا 
وفي ضوء ما تقدـ، فإف الدستور الجديد قدـ حموال منطقية وشدد عمى مالمح السمطات الثالث والعالقة بينيا 

 واستجاب لما طالبت بو ثورة يناير وترؾ الباب مفتوحا لتعديمو وفؽ ما تكشؼ عنو تحديات التطبيؽ.
الجديػػدة التػػي تػػأخرت عػػاميف كػػامميف دفعػػت فييػػا ويعتبػػر بػػدء العمػػؿ بيػػذا الدسػػتور ىػػي شػػيادة مػػيالد مصػػر 

 مصر ثمنا باىظا مف أمنيا واقتصادىا ودماء أبنائيا.
بعبارة أخرى إف ىذا الدستور مثؿ غيره تضمف ما يكفؿ انطالؽ مصر إلى مستقبؿ آمف ولػـ تقػؿ مصػر بػأي 

يعػا أف نتضػافر لتجاوزىػا وقت كممتيا األخيرة، فػإف الموافقػة عمػى الدسػتور ىػي اقتحػاـ لمعقبػة يجػب عمينػا جم
 وأال تتشتت جيودنا فنتفرؽ وتذىب ريحنا.

 6/01/1101، الجزيرة نت، الدوحة
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فيرتػػر، أف قػػاؿ المراسػػؿ السياسػػي الصػػييوني، يوسػػي : ترجمةةة مركةةز دراسةةات وتحميةةل المعمومةةات الصةةحفية
عبارات المدح واإلطراء التي ُيغمر بيما الساسة والعسكريوف في ىذه األياـ عقب الحػرب عمػى غػزة، قػد يحػؿ 
محميما غيرىما إذا ساءت األحواؿ بعد ذلػؾ. خاصػة وأف "بنيػاميف نتنيػاىو" قػد أخػذ عمػى سػمفو فػي المنصػب 

ف سػمطة حمػاس لػػـ ُيقػَض عمييػا ولػػـ لػـ تحػرز ىػػدفيا أل 1118–1117"إييػود اولمػرت" بػػأف حربػو فػي شػػتاء 
ُتسػػحؽ، وىػػو مػػا يسػػتدعي التسػػاؤؿ: ىػػؿ كانػػت عمميػػة "عػػامود سػػحاب" ناجحػػة أـ فاشػػمة، وىػػؿ تبػػيف لنػػا أنيػػا 
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كانػػت ضػػرورية أـ غيػػر ذلػػؾ؟ سػػتخبرنا بػػذلؾ األيػػاـ القادمػػة. وأضػػاؼ: طابقػػت حػػرب "نتنيػػاىو" األولػػى حػػرب 
غزة، وفي الشتاء، بعػد انقضػاء تصػعيد زاحػؼ مشػحوف بالقػذائؼ  "اولمرت" الثانية ُمطابقة تامة: فقد جرتا في

الصػاروخية التػي سػقطت عمػػى بمػدات الجنػوب، ويحػدث ىػػذا عشػية انتخابػات الكنيسػت، مػػا يعنػي أنيػا كانػػت 
 عممية عسكرية واسعة في توقيت سياسي حساس! 

ا غيػر قميػؿ مػف جػوالت عنػؼ وىنا يسألوف: ألـ يكف مف الممكف تنفيذ سمسمة التصفيات قبؿ ذلؾ؟ ألننا جربنػ
قاسية في السنة األخيرة وكانت السياسة دائما ىي "االحتواء"، ويمكف اف نسأؿ أما كاف مف المرغوب فيػو اف 

 ننتظر لما بعد االنتخابات، ألف الجعبري كاف سيظؿ يتجوؿ بسيارتو في شوارع غزة.
أف التقيػػػيـ الميػػػداني لعمميػػػة عمػػػود  فػػػي ذات السػػػياؽ، أشػػػار الخبيػػػر العسػػػكري الصػػػييوني، أميػػػر أورف، إلػػػى

السػػحاب، ومػػدى نجاحيػػا أو فشػػميا، يشػػير بالضػػرورة إلػػى أف إجػػراء بػػدئيا باغتيػػاؿ الجعبػػري كػػاف تخصصػػيا 
بصورة ممتػازة، فالمعمومػات االسػتخبارية والتخطػيط والتنفيػذ والقيػادة والسػيطرة؛ يسػتحؽ عمييػا الجػيش واألذرع 

اليػػػػة جػػػػدا، كمػػػػا كػػػػاف التػػػػأليؼ بػػػػيف ىيئػػػػة القيػػػػادة العامػػػػة وشػػػػعبة األخػػػػرى مػػػػف المجموعػػػػة األمنيػػػػة درجػػػػة ع
االسػتخبارات العسػػكرية وقيػػادة الجنػػوب وسػػالح الجػو والشػػاباؾ ناجحػػا جػػدا، لكػػف مػا جػػاء بعػػد ذلػػؾ، كػػاف أقػػؿ 

 توقعا، فقد نجحت العممية الجراحية وماتت أشياء أخرى!
حمػػاس فػػي غػػزة، فيػػـ يريػػدوف اف يكسػػبوا  واتيػػـ صػػناع القػػرار فػػي تػػؿ أبيػػب باإلحجػػاـ عػػف حمػػوؿ أساسػػية مػػع

سػػػنوات، لػػػـ يأخػػػذوا مػػػف حمػػػاس وشػػػريكاتيا  3زمنػػػًا، ثػػػـ يضػػػيعونو، وفػػػي ىػػػذه المػػػرة كمػػػا المػػػرة السػػػابقة قبػػػؿ 
المسدس، بؿ المشط فقط، ألنو حينما يكوف اليدؼ المعمف ىو اليدوء مف غير استغاللو لمتقدـ تكوف النتيجة 

سيأتي العدو أقوى مما كاف قادرا عمى إطالؽ الصواريخ أبعد، وفػي كػؿ عمميػة زيادة القوة،  وفي المرة التالية 
 تعمؿ "إسرائيؿ" عمى رد العداد إلى الصفر، والى أف تأتي العممية القادمة يرتفع السعر.

لػػـ تػػنجح أيػػة دولػػة  0837وحػػذر "أورف" مػػف االسػػتيانة بػػإطالؽ صػػواريخ عمػػى تػػؿ أبيػػب والقػػدس، ألنػػو منػػذ 
أو لػػػـ تتجػػػرأ عمػػػى فعػػػؿ مػػػا فعمتػػػو حمػػػاس، وبقيػػػت تػػػؿ أبيػػػب بػػػرغـ تعرضػػػيا  0880ؽ فػػػي عربيػػػة سػػػوى العػػػرا

ف مػػا  لميجمػػات الجويػػة والمدفعيػػة ولتيديػػدات عبػػد الناصػػر بػػإطالؽ الصػػواريخ، رمػػزا لدولػػة الييػػود المنيعػػة. وا 
العتمػاد عمػى أراده عبد الناصر وفعمو صداـ، نجح فيو الفمسطينيوف اآلف الذيف تغمبوا عمى العزلة، وأحسػنوا ا

 .1115حمفيـ، وفي المنافسة الداخمية بيف أعداء "إسرائيؿ" حطموا الرقـ القياسي لػ"حزب اهلل" في 
 المقاومة كسرت الحواجز:

مف جيتيا، أوضحت محافؿ استخبارية صييونية أنو ال ييـ ىؿ سقط الصاروخ الفمسطيني في البحر أو فػي 
ف الميػـ مػػف جيػة نفسػػية أف الحػاجز الػػوىمي تػـ اختراقػػو؛ وفػػي "بػات يػػاـ"، أو فػي حديقػػة أو "رمػات غػػاف"، أل

حرب االستنزاؼ يولى العامؿ النفسي أىمية كبيرة، خاصة فيما يتعمؽ بالسكاف المتردديف بيف األمػؿ واليػأس، 
وىو ما يعني أنو بات يوجد في نظر الفمسطينييف وأنصارىـ ما يتوقعونو، وىو زيادة الدقة وتطوير منظومات 

 ورؤوس صواريخ أشد فتكا، وربما مواد قتاؿ كيماوية وبيولوجية أيضا. السالح
وأضافػت المحافؿ بأف توسيع إطالؽ الصواريخ إلى منػاطؽ إضػافية ىػو اختػراؽ مجػاؿ بحسػب المصػطمحات 
المستعممة في الجيش، فمنذ اآلف يتوجب اسػتعداد مختمػؼ، وُيحتػاج لعػدد أكبػر مػف بطاريػات القبػة الحديديػة، 

لػى اف تتحقػؽ الخطػط، سػتوجد حيػرة  وجزء آخػر مػف ميزانيػة الػدفاع، أو زيػادة التعمػؽ بالمسػاعدة األمريكيػة، وا 
 أشد مما كانت في الماضي في أنو مف ُيفَضؿ مف المواطنيف، ومف يتـ التخمي عنيـ.
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 وأشػػارت إلػػى أف العمػػؿ العسػػكري لمواجيػػة المنظمػػات المعاديػػة وقادتيػػا صػػحيح، لكنػػو عقػػيـ مػػا بقػػي مقطوعػػاً 
عف سياؽ واسع ليدؼ سياسي، وليذا فػإف "إسػرائيؿ" تيػرب مػف ىػذا االسػتحقاؽ، وليػذا فيػي تػدور فػي دوائػر 

 مرىقة ُتعيدىا لنقطة االنطالؽ.
 معيد أبحاث األمن القومي الصييوني

 7/01/1101، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 1570الترجمات العبرية 
 

 ؤال المستقبلانطالقة حماس..تحدي المحظة وس 40
 د. عدناف أبو عامر
بينمػػػا تحيػػػي حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػالمية حمػػػاس ذكػػػرى تأسيسػػػيا الخامسػػػة والعشػػػريف تشػػػعر أنيػػػا بمغػػػت بيػػػذه 
المرحمػػة الزمنيػػة ذروة مجػػدىا وأقصػػى مػػا تتمنػػاه أي حركػػة سياسػػية، فػػي حػػيف ينظػػر إلييػػا الخصػػـو بمشػػاعر 

ذي ألـ بمخططاتيـ الستئصاليا، والقضاء عمييا، وفي الوقت يختمط فييا اإلعياء بالحنؽ مف كثرة اإلحباط ال
نفسو يبدو المجاؿ متاًحا لمحديث في محاور ىامة، البد لمحركة مف أف تقرأىا جيًدا، وتتأمؿ ما بػيف سػطورىا 

 الذي ليس بالضرورة أف يكوف واضًحا وضوح العنواف الوارد أعاله.
اقت الحصر في ميرجاف انطالقة حمػاس األخيػر فػي غػزة، وقد فاجأتني _كما فاجأت غيري_ األعداد التي ف

السيما في ظؿ حضور مختمؼ الفئات والمستويات، وبغض النظر عف األرقاـ التي ذكرت، إف ىػذه الشػعبية 
المتناميػػػة لحمػػػاس فػػػي قطػػػاع غػػػزة تحديػػػًدا تضػػػع نقاًطػػػا ىامػػػة، بخصػػػوص مػػػا قػػػد تسػػػتفيده الحركػػػة فعػػػاًل مػػػف 

ات واالسػػػػتطالعات "الموجيػػػػة" تؤكػػػػد أف شػػػػعبيتيا وجماىيريتيػػػػا بالقطػػػػاع شػػػػعبيتيا ىػػػػذه، فػػػػي ظػػػػؿ أف التوقعػػػػ
 المحاصر )إسرائيميًّا( وفمسطينيًّا وعربيًّا ودوليًّا تراجعت، بما ال يدع مجااًل لمشؾ، شاءت حماس أـ أبت.

 أىم ىذه النقاط التي تتطمب وقفة جادة وتاريخية من قيادة حماس في الداخل والخارج:
مى استقطاب ىذا العدد اليائؿ في ظؿ حصار محكـ اإلغالؽ يوجب عمى حماس أف تقيـ قدرة حماس ع -0

لجماىيرىػا ومناصػػرييا، مػػف أفػػراد الشػػعب العػػادييف غيػػر المػؤطريف؛ تماثيػػؿ مػػف األحجػػار الكريمػػة، وىنػػا البػػد 
لحمػػاس أف تنظػػر بعػػيف أكثػػر حرًصػػا وتحسًسػػا ألوضػػاعيـ، ىنػػاؾ جيػػود تبػػذؿ نعػػـ، لكػػف حشػػود الجمػػاىير 

 األخيرة تضع مسؤوليات كبيرة عمى الحكومة والحركة.
الحشػػود المؤلفػػة التػػي وصػػمت إلػػى ميرجػػاف االنطالقػػة تحػػتـ عمػػى حمػػاس البقػػاء عمػػى ثوابتيػػا السياسػػية  -1

الوطنية، واإلثبات ليذه الجماىير أنيا عمى العيد والقسـ الذي مف أجمو ذىب الشيداء الػذيف تزينػت بصػورىـ 
تخضع لحمالت الترىيب والترغيب التي تمػارس عمييػا، مػف األصػدقاء والخصػـو عمػى  ساحة الميرجاف، وأال

 حد سواء؛ ألف لساف حاؿ تمؾ الجماىير كاف بصوت عاؿ: "ال تصالح، ال تصالح".
ال أظف _ولو لحظة واحدة_ أف أي تنظيـ تصؿ جماىيريتػو وشػعبيتو إلػى ىػذه الدرجػة يسػعى لممزيػد مػف  -2

مزيػػد مػػف األنصػػار والمؤيػػديف، فقػػد وصػػمت حمػػاس إلػػى مختمػػؼ البيػػوت والعػػائالت، االسػتقطاب، واسػػتيعاب ال
 ونادًرا ما تجد بيتا ليس فيو مؤيد لمحركة أو مناصر ليا، فضاًل أف يكوف مؤطًرا في صفوفيا.

وتبدو حماس مطالبة اليوـ أكثػر مػف أي وقػت مضػى بػاجتراح بعػض "الميكانيزمػات" واآلليػات التػي يجػب أف 
الجتيػاز ىػذا التحػدي، مػا يمكػف أف يمنحيػا بجػدارة بػراءة االختػراع الخاصػة بابتكػار وصػفة جديػدة تتسمح بيػا 

 مف الحكـ، وسط ىذا البحر المتالطـ األمواج مف التحديات الضمنية والمعمنة.
 السمطة والمقاومة: لـ يكف انتقاؿ حماس مف المعارضة إلى السمطة انتقااًل مكانيًّا، مػف موقػع إلػى موقػع، -3

بؿ انتقاؿ زماني، مف الدعوة إلى الدولة، مف لحظػة الفعػؿ الػذي يحكميػا مبػدأ الواجػب الشػرعي والػوطني إلػى 
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لحظة يؤسسيا مبدأ الممكػف السياسػي، مػف "األيػديولوجيا" إلػى السياسػة، مػف "اإلسػتراتيجية" إلػى التكتيػؾ، مػف 
 األىداؼ العميا إلى المرحمية.

تنػػزؿ مػػف عميائيػػا النظػػري إلػػى الواقػػع حػػيف تصػػطدـ بالسياسػػة؛ ألنػػو مػػف وبالتػػالي قػػدر كػػؿ "أيػػديولوجيا" أف 
الصعوبة بمكاف المحافظة عمى "العذرية الثوريػة" حػيف تترجػؿ وتمشػي عمػى األرض؛ ألنيػا ستصػبح فػي ىػذه 

 الحالة كائًنا ماديًّا نسبيًّا تسري عميو نواميس التحوؿ.
ًدا مضنية لتشكيؿ حكومة ائتالفية تشػكؿ "قػوس قػزح" الموف الواحد: مف نافمة القوؿ إف حماس بذلت جيو  -4

فمسػػػطيني، يحظػػػى بإجمػػػاع شػػػعبي وطنػػػي، لكػػػف الحسػػػابات المختمفػػػة لجميػػػع األطػػػراؼ أعاقػػػت خػػػروج ىػػػذه 
الحكومػػػة إلػػػى حيػػػز الوجػػػود، ومػػػع ذلػػػؾ إف حمػػػاس فػػػي ذكػػػرى انطالقتيػػػا تبػػػدو مطالبػػػة أف تػػػدير ىػػػذه البقعػػػة 

 كفاءات الفمسطينية التي ال تنتمي بالضرورة ليا.الجغرافية بآليات أكثر انفتاًحا عمى ال
عاًما عمى انتقاؿ سمس لممواقع التنظيمية، غير المكشوفة  14عمى الصعيد التنظيمي، حافظت حماس طواؿ 

عمى نطاؽ واسع، دوف أف تشيد صراعات حزبية، واستقطابات تنظيمية، مع أنو لػيس محرًمػا محظػوًرا، لكنػو 
 بقي داخؿ البيت الواحد.

الخطػػاب السياسػػي: وضػػع انتقػػاؿ حمػػاس مػػف موقػػع آلخػػر تحػػديات كبيػػرة عمييػػا، وكأنيػػا تنتقػػؿ مػػف آفػػاؽ  -5
المعارضػة الرحبػػة إلػى أزقػػة السياسػػة الضػيقة، وىػػو مػػا قػد يسػػتغربو أنصػارىا وىػػـ يػػروف قػادتيـ يتحػػدثوف عػػف 

مػى حمػاس عبًئػا تنظيميًّػا خريطة الطريؽ والرباعية، والرغبة في وصوؿ المنطقة لالستقرار الدائـ، مػا يضػع ع
ف شػػئت داخػػؿ الػػداخؿ، وىػػو مػػا يحػػتـ عمييػػا عمػػى قواعػػدىا وأنصػػارىا أال  يركػػز فػػي الحػػديث إلػػى الػػداخؿ، وا 
يكبموا حركتيـ بثوابت متوىمة، أو مخموطة باألمنيات، وعمييـ أف يوطنوا أنفسيـ عمى تحمؿ بعػض الخسػائر 

مطمقػػات التػػي يستشػػيد فػػي سػػبيميا وال يجػػوز التنػػازؿ عنيػػا، والتراجعػػات، وأف يتػػذكروا أف السياسػػة تمتػػد بػػيف ال
وبػػػيف الضػػػػرورات التػػػي تبػػػػيح المحظػػػورات، وأف يوسػػػػعوا ثقػػػػافتيـ باتجػػػاه المتغيػػػػرات، وأخػػػؼ الضػػػػرريف وأقػػػػؿ 

 الشريف، بنفس القدر مف ثقافتيـ حوؿ الثوابت والعزائـ واألصوؿ.
نتشػاًرا مػف ذي قبػؿ، وأقػؿ عرضػة لالستئصػاؿ مف عمرىا وىػي تبػدو أكثػر ا 15أخيًرا، تدخؿ حماس عاميا الػ

والغياب عف المشيد السياسي، مع عدـ تناسي جسامة التحديات التي مازالت في طريقيا، ما يحػتـ عمييػا أف 
 تكوف أكثر حذًرا في التعامؿ مع العدو المحتؿ، وأقؿ توجًسا مف المختمؼ الوطني.

 01/01/1101، فمسطين أون الين
 

 شروط لممصالحة؟ىل عباس مؤىل لوضع  41
 صالح النعامي
مف أسؼ يصر رئيس السػمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس عمػى تقػديـ الػدليؿ تمػو اآلخػر عمػى أنػو يػأبى إعػادة 
تقييـ سموكو عمى الصعيد الوطني، ويرفض استخالص العبر التي يمكف أف تقود إلييا أية عممية إعادة تقييـ 

فشػػاليا آلػػة الحػػرب الصػػييونية الغاشػػمة، إلػػى  جػػادة وموضػػوعية. عبػػاس تجاىػػؿ تبعػػات صػػمود غػػزة الكبيػػر وا 
جانب قياـ نتنيػاىو بػإطالؽ رصاصػة الرحمػة عمػى مشػروعو السياسػي، بعػدما أمػر بالقضػاء عمػى أيػة فرصػة 

؛ ألف E1إلقامػة دولػػة فمسػػطينية فػػي الضػػفة الغربيػػة؛ إثػر قػػراره ببنػػاء آالؼ الوحػػدات االسػػتيطانية فػػي منطقػػة 
أيػػة إمكانيػػة لػػربط شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة بجنوبيػػا. وبػػداًل مػػف أف يتجػػو بقػػوة إلػػى  ىػػذا المشػػروع يقضػػي عمػػى

تصحيح مساره عمى الصعيد الوطني، وانجاز المصالحة، والحرص عمػى الوفػاء بمتطمباتيػا األساسػية، وعمػى 
جة، رأسيا التوافؽ عمى برنامج عمؿ وطني، نجد عباسًا لألسؼ يعود إلى ذات األسطوانة المشروخة والممجو 
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المتمثمػػػة فػػػي إصػػػراره عمػػػى المطالبػػػة بػػػإجراء االنتخابػػػات، وتقػػػديميا عمػػػى كػػػؿ مركبػػػات المصػػػالحة األخػػػرى. 
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو ىنا بقوة: عف أية انتخابات يتحدث عباس؟ وىؿ ىػو صػاحب السػيادة الحقيقيػة فػي 

عمػػػى تػػػوفير األجػػػواء « يؿإسػػػرائ»الضػػػفة الغربيػػػة، حتػػػى يتحػػػدث عػػػف إمكانيػػػة إجرائيػػػا؟ وىػػػؿ يسػػػتطيع إرغػػػاـ 
 المناسبة لذلؾ؟ وىؿ ىو مستعد أصاًل لمقياـ بما عميو مف أجؿ تسييؿ إجراء االنتخابات؟

فيؿ يعتقد عباس أنو باإلمكاف أف توافؽ حماس عمى إجراء االنتخابات في الوقت الػذي مػا زاؿ يعتقػؿ قادتيػا 
مػف المؤسػؼ أف عبػاس لػـ يجػرؤ عمػى الػرد ونشطاءىا، ويتـ التعامؿ مع الحركة كتنظيـ محظور؟! لقػد كػاف 

بالمثػػؿ عمػػى إجػػراءات حكومػػة غػػزة، التػػي قامػػت بػػاإلفراج عػػف جميػػع أصػػحاب القضػػايا المتعمقػػة باالنقسػػاـ، 
 عالوة عمى سماحيا بعودة بعض الذيف غادروا القطاع مف أبناء حركة فتح.

 تغيير موازين القوى الداخمية واإلقميمية
نتصارات المقاومة وفشؿ برنامجو السياسي عامالف ميماف، سيجداف تأثيراتيما ال يريد عباس أف يصدؽ أف ا

القوية في مػوازيف القػوى فػي السػاحة الفمسػطينية. ال يريػد أف يقػر عبػاس بأنػو يصػطؼ فػي المربػع الضػعيؼ، 
سػػواء عمػػى صػػعيد الػػداخؿ وعمػػى صػػعيد اإلقمػػيـ، فيػػو يقػػؼ فػػي المربػػع الػػذي يوشػػؾ عمػػى التبخػػر واالنػػدثار، 

يو استخالص العبر المطموبة بشكؿ صحيح، وعميو عدـ االغترار إف قاـ حػاكـ عربػي مػا بزيارتػو فػي راـ وعم
 والتشجيع.« جبراف الخاطر»اهلل مف باب 

عمػػى عبػػاس أف يعػػي أف الكثيػػريف مػػف وزراء الخارجيػػة العػػرب الػػذيف زاروا غػػزة خػػالؿ وبعػػد العػػدواف األخيػػر، 
ا أنػو لػـ يعػد باإلمكػاف تجاىػؿ غػزة بعػد الصػمود األخيػر والثبػات، وعميػو زاروىا رغمًا عػنيـ؛ فقػط ألنيػـ أدركػو 

البحػػػث عػػػف مصػػػادر القػػػوة الحقيقيػػػة. فػػػي الوقػػػت ذاتػػػو، فػػػإف عبػػػاس مطالػػػب بػػػأف يعػػػي أف القػػػرار اإلسػػػرائيمي 
األخيػػر، يقمػػص إلػػى حػػد كبيػػر مػػف قػػدرة األمػػريكييف واألوروبيػػيف عمػػى المنػػاورة فػػي السػػاحة الفمسػػطينية. فقػػد 

عمػػى وضػػع عػػدة شػػروط لالعتػػراؼ  -«إسػػرائيؿ»بتنسػػيؽ مػػع -لواليػػات المتحػػدة واالتحػػاد األوروبػػي حرصػػت ا
، «المجنػػة الرباعيػػة»بػأي طػػرؼ فمسػطيني يتػػولى الحكػػـ فػي السػػمطة، وىػي الشػػروط التػػي أطمػؽ عمييػػا شػروط 

عالف االلتزاـ بكؿ االتفاقات التػي تػـ ال«إسرائيؿ«وىذه الشروط تتمثؿ في: االعتراؼ بػ توقيػع عمييػا معيػا، ، وا 
 ونبذ المقاومة بوصفيا عماًل إرىابيًا.

وشػػكؿ رفػػض حركػػة حمػػاس والفصػػائؿ التػػي تقػػع عمػػى يمينيػػا الموافقػػة عمػػى شػػروط الرباعيػػة، مسػػوغًا لفػػرض 
الحصار الدولي عمى قطاع غزة، كما أف ىذه الشروط مثمػت قيػدًا عمػى المصػالحة الوطنيػة؛ عمػى اعتبػار أف 

يف ظمػػوا يسػػتندوا إلػػى ىػػذه الشػػروط لنػػزع الشػػرعية عػػف المصػػالحة الوطنيػػة. فقػػد اشػػترط األمػػريكييف واألوروبيػػ
األوروبيوف واألمريكيوف عمػى كػؿ حكومػة فمسػطينية ستشػكؿ فػي المسػتقبؿ بالتعػاوف مػع حمػاس قبػوؿ شػروط 
الرباعيػػػة، وىػػػذا بالمناسػػػبة، أحػػػد أىػػػـ األسػػػباب التػػػي حالػػػت دوف موافقػػػة عبػػػاس خػػػالؿ مباحثػػػات المصػػػالحة 

 لوطنية عمى تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني، دوف أف يكوف سالـ فياض عمى رأسيا.ا
لكف قبوؿ ىذه الشروط كاف يفترض أف يسفر عػف دولػة، ومػف الواضػح أنػو بعػد القػرار اإلسػرائيمي بالبنػاء فػي 

، لػػػـ يعػػػد أحػػػد يعتقػػػد أنػػػو باإلمكػػػاف إقامػػػة مثػػػؿ ىػػػذه الدولػػػة، وبالتػػػالي لػػػـ يعػػػد ىنػػػاؾ مسػػػوغ أمػػػاـ E1منطقػػػة 
ألوروبييف واألمريكييف لوضع الفيتػو عمػى المصػالحة؛ لمجػرد أنيػا تتعػارض مػع ىػذه الشػروط، وىػذا يفتػرض ا

 أف يكوف دافعًا لعباس إلى تحدي الالءات األمريكية اإلسرائيمية األوروبية.
 نحو خطاب جديد

ا كػػػاف يصػػػفيا عبػػػاس مطالػػػب بإعػػػادة تقيػػػيـ برنامجػػػو السياسػػػي، وال سػػػيما موقفػػػو مػػػف المقاومػػػة التػػػي عػػػادة مػػػ
؛ فػػي الوقػػت ذاتػػو ىػػو مطالػػب بتوظيػػؼ كػػؿ مػػا لديػػو مػػف أوراؽ لتكػػوف أداة نضػػالية فػػي مواجيػػة «العبثيػػة«بػػػ
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االحتالؿ، قبؿ أف ينفجر الواقع في وجيو. فعمى سبيؿ المثػاؿ ال يوجػد مسػوغ لعػدـ اسػتجابة عبػاس لممطالػب 
اع فػػي توظيػػؼ ميػػزات عضػػوية فمسػػطيف فػػي التػػي ترفعيػػا المنظمػػات الحقوقيػػة الفمسػػطينية، والمطالبػػة باإلسػػر 

؛ بسػبب تواصػؿ «إسػرائيؿ»األمـ المتحدة، واإلسراع في تقديـ شكاوى أماـ محكمة الجنايات الدولية ضد قادة 
ضد الفمسطينييف في آخر حربيف شنتيما عمػى قطػاع غػزة، عػالوة « إسرائيؿ»الحصار والجرائـ التي ارتكبتيا 

لألسػؼ «. جريمػة حػرب»اريع االستيطانية، عمى اعتبػار أف االسػتيطاف بسبب المش« إسرائيؿ»عمى مقاضاة 
إف أكثر ما يثير اإلحباط في سموؾ عباس حقيقة أنو يتجاىؿ قراءة المشيد كما ىو، وتقييـ القرار اإلسػرائيمي 

 تقػػوؿ بشػػكؿ E1بعػػد قػػرار البنػػاء فػػي منطقػػة « إسػػرائيؿ«األخيػػر بوصػػفو يغيػػر البيئػػة االسػػتراتيجية لمصػػراع. فػػػ
واضػػح إنػػو قػػد أسػػدؿ السػػتار عمػػى خيػػار حػػؿ الػػدولتيف؛ وىػػو الحػػؿ الػػذي سػػعت آخػػر ثػػالث إدارات أمريكيػػة 

 «.خارطة الطريؽ»لتسويقو لدى العرب، والذي وجد تعبيره في عدد مف الصيغ والخطط، كاف آخرىا خطة 
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تحظػػى حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي فػػي فمسػػطيف، بكثيػػػٍر مػػف األضػػواء اإلعالميػػة، مػػع أنيػػا فصػػيؿ لػػػو دوره ال 
قميميػة ميمػة، قممػا  المتعاظـ عمى الساحة الفمسطينية، سياسيًا وعسكريًا، بػؿ وفصػيؿ يتمتػع بعالقػات عربيػة وا 

س، ويمكف القوؿ، أف الجيػاد الفمسطينية المعروفة: فتح وحما« الثنائية القطبية»يحظى بيا فصيؿ مف خارج 
بعد كؿ ما أصابت مف تقدـ، تكاد تستقر فػي موقػع الفصػيؿ الثالػث، بعػد كػؿ مػا أصػاب الجبيػة الشػعبية مػف 
حػػاالت تشػػظٍّ ونزيػػؼ وأزمػػة قيػػادة، ناجمػػة عػػف فقػػداف ثالثػػة أمنػػاء عػػاميف فػػي أقػػؿ مػػف خمػػس سػػنوات، إمػػا 

 بالموت أو الشيادة أو السجف.
مضرة بيا وبالنضاؿ الوطني الفمسطيني، فالصورة العامة عػف الحركػة، « تنميط»ية مف عمم« الجياد»تعاني 
، لكف بخالؼ حماس، فإنو «الذراع األولى»إليراف، بعد أف كاف ُينظر لحماس بوصفيا « الذراع الثانية»أنيا 

بالتشػػيع  لحػػرس إيػػراف الثػػورة وفيمػػؽ القػػدس، حتػػى أف الػػبعض يػػتيـ الحركػػة« امتػػداداً »ينظػػر لمجيػػاد بوصػػفيا 
، لـ تبدؿ مػذىبًا بمػذىب، وأظيػرت فػي «سنّيتيا»، مع أف الحركة ما زالت عمى «المذىب»والعمؿ عمى نشر 

ذروة تفاقـ األزمة السورية، أنيا أكثر استقاللية مف بعػض القػوى الوطنيػة واليسػارية الفمسػطينية، التػي تماىػت 
نفسػيا كتيبػػة مػف كتائػب الشػبيحة التابعػة لنظػػاـ أو كػادت، مػع السياسػة اإليرانيػة حيػػاؿ سػوريا، أو جعمػت مػف 

 األسد.
رمضػػاف عبػػداهلل شػػمح، ونائبػػو زيػػاد نخمػػة، يتػػردداف بعػػد دمشػػؽ، عمػػى بيػػروت والقػػاىرة، وحيثمػػا أتػػيح ليمػػا أف 
يكونػػػا، واألوؿ عمػػػى وجػػػو الخصػػػوص، لعػػػب دورًا موازيػػػًا لػػػدور خالػػػد مشػػػعؿ فػػػي ترتيػػػب وقػػػؼ إطػػػالؽ النػػػار 

ئة بوساطة مف المخابرات المصرية، ولكـ كاف واضحًا فػي سػياؽ الحػرب عمػى غػزة والوصوؿ إلى اتفاؽ التيد
وقبميا، أف مف يريد أف يكرس التيدئة فػي غػزة، عميػو التحػدث مػع الجيػاد، أو عمػى األقػؿ، عميػو إشػراكيا فػي 

 المسألة مف بدايتيا.
دس وىرتسػميا ومنػاطؽ أتبعتو حمػاس بصػواريخ ضػربت القػ« جيادياً »أوؿ صاروخ ُضِرب عمى تؿ أبيب كاف 

أخرى، وفي مواجيات سابقة، حممت الجيػاد عػبء إطػالؽ الصػواريخ وحػدىا تقريبػًا، وقػد أثػار ذلػؾ فػي حينػو 
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ف ظػػػؿ صػػػامتًا، عّمػػػا إذا كانػػػت الجيػػػاد تسػػػعى فػػػي  ، وقػػػد «مقاومتيػػػا«دور حمػػػاس و« وراثػػػة»جػػػداًل سػػػاخنًا وا 
ا مػػػع بعػػػض، ال سػػػيما عمػػػى المسػػػتوى أضػػػفى ذلػػػؾ بعػػػض التعقيػػػد والحساسػػػية فػػػي عالقػػػة الفصػػػيميف بعضػػػيم

القاعػػػدي، فػػػي حػػػيف سػػػمعت كالمػػػًا إيجابيػػػا مػػػف خالػػػد مشػػػعؿ ورمضػػػاف عبػػػداهلل شػػػمح، أحػػػدىما عػػػف اآلخػػػر، 
واستمعت لتقييـ إيجابي مشترؾ، لدرجة التفاىـ والتنسػيؽ بػيف الػرجميف، زمػف التفػاوض عمػى التيدئػة مػف مقػر 

 قاتًا طويمة ىناؾ.المخابرات العامة المصرية، حيث كانا يقضياف أو 
الجياد حركة منضبطة، لـ نسػمع شػكاوى عػف تجػاوزات الفتػة قػاـ بيػا نشػطاؤىا وأذرعتيػا العسػكرية، والجيػاد 
حركة مثيرة الرتياح حمفائيا ومنافسييا عمى حد سواء، ولطالما سمعت تقيمًا مف قبؿ رجاالت السمطة فػي راـ 

وتحسب مف حماس، .وكػذا الحػاؿ بالنسػبة لنظػرة معظػـ  اهلل يتسـ باإليجاب عف الجياد، مقابؿ مخاوؼ وقمؽ
 الفصائؿ لبعضيا البعض عمى أية حاؿ.

تتسـ مواقؼ الحركة بالمبدئية عمومًا، فيي في الوقت الذي تدعو فيو لممصالحة والوحدة، ال تمانع في البقاء 
ا ترتػب عميػو، وىػو خارج مؤسسات السمطة وقوائـ فصائميا االنتخابيػة، ىػي رفضػت أوسػمو وكػؿ تداعياتػو ومػ

موقػػؼ ميمػػا قيػػؿ فػػي صػػحتو أو بطالنػػو، إال أنػػو يظػػؿ موقفػػا مبػػدئيا ال يػػورط الحركػػة فػػي مواقػػؼ وسياسػػات 
 مناىضة لمصمحة الشعب الفمسطيني في استعادة وحدة حركتو الوطنية ومؤسساتو وجغرافيتو.

يػاد عالقاتيػا مػع طيػراف، حتى وىي تغادر سوريا عمميا احتجاجًا عمى مواقؼ النظاـ ضد شعبو، حفظت الج
وىي شكرتيا عمى السالح الذي قدمتو لمفمسطينييف وجعمت صمودىـ في القطاع أمرًا ممكنًا، فعمت ذلؾ وىي 

، ولقػػد سػػمعنا أف الػػبعض امػػتعض وعاتػػب والـ، وىػػي )الجيػػاد( مػػا زالػػت «رد الفضػػؿ ألصػػحابو»تعػػرؼ كمفػػة 
 مواقفو ومواقؼ طيراف مف األزمة السورية.مع حزب اهلل، برغـ تحفظاتيا عمى « رفقة السالح»عمى 

إف وجود الجياد اإلسالمي بات جزءًا أصيال مف الحركة الوطنية واإلسالمية الفمسطينية، ووجودىػا يسػيـ فػي 
حفػػظ خػػط المقاومػػة الفمسػػطينية بعامػػة، وداخػػؿ حمػػاس بشػػكؿ خػػاص، إذ فػػي الوقػػت الػػذي تتجػػو فيػػو حمػػاس 

ؿ مثؿ الجياد، سيظؿ عاماًل يشد حماس إلى نيجيا المقػاوـ، أقمػو باإلجماؿ صوب المنظمة، فإف وجود فصي
 تحت ضغط الخشية مف صعود منافس قوي، منضبط ومدرب ومسمح جيدًا.

رمضاف شّمح، وىو يحدثني عػف أسػباب منعػو مػف الػدخوؿ إلػى « أبو عبداهلل»أمس، شعرُت بالمرارة في حمؽ 
ى ىناؾ، شأنو في ذلؾ شأف جميع الفمسطينييف، ولكنو لـ في الوصوؿ إل« أبو الوليد»غزة، كاف فرحًا بنجاح 

يػػنجح فػػي إخفػػاء غصػػة فػػي حمقػػو، كيػػؼ وال وىػػو ابػػف القطػػاع الػػذي غػػادره منػػذ سػػنوات طػػواؿ ولػػـ يتسػػف لػػو 
زيارتو، فإسرائيؿ تعتبر الجياد، قيادة وكوادر، ىدفًا مشػروعًا فػي كػؿ وقػت، يسػتحؽ الوصػوؿ إليػو، خػرؽ كػؿ 

نػػار، وليػػذا جػػاءت النصػػيحة مػػف مصػػر: ال تػػذىب إلػػى غػػزة، أقمػػو فػػي ىػػذا الوقػػت ىدنػػة أو وقػػؼ إلطػػالؽ ال
 بالذات.
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مػف وراء زيػارة مشػعؿ إلػى قطػاع غػزة ىػو إعػادة تجديػد قيادتػو لمحركػة « حمػاس»يمكف القوؿ إف أحد أىػداؼ 
، أف ُتعيد مشعؿ عمى رأس القيػادة ولكػف عبػر اسػتعراض الحشػود فػي «حماس»أرادت عبر فترة والية أخرى. 

القطػػاع، وعمػػى خمفيػػة فشػػؿ إسػػرائيؿ العسػػكري األخيػػر ضػػد غػػزة حتػػى تزيػػؿ مػػا عمػػؽ فػػي أذىػػاف الكثيػػريف مػػف 
، «حماس»لغط وأقاويؿ وتوقعات حوؿ استقالتو مف منصبو، وما رافؽ ذلؾ مف ارتباؾ في تصريحات قياديي 
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ما تال ذلؾ مف عدـ انتخاب بديؿ عنو. وتترافؽ ىذه مػع مػا تػواتر عػف وجػود رغبػة دوؿ عربيػة عػدة ببقػاء ثـ 
مشعؿ مف ضمنيا مصر واألردف وقطر. ويمكف القوؿ، تقديرًا وتوقعًا ىنا، إف ذات الرغبة موجودة أيضًا عند 

الحمسػاوي خػالؿ  -قاف الفتحػاويإذ بنى القيادياف عالقة قوية شبو متميزة في خضـ التنافس واالحت« عباس»
أو تمقػػػت النصػػػيحة مػػػف أكثػػػر مػػػف طػػػرؼ بضػػػرورة اإلبقػػػاء عمػػػى « حمػػػاس»السػػػنوات الماضػػػية. وربمػػػا رأت 

عبر عممية تنصيب شعبي و « حماس»في المرحمة الحالية وبناء عمى ذلؾ كمو يعود مشعؿ قائدًا لػ« مشعؿ»
 ة إزاء مف سيخمفو.تجب المرحمة التي سبقتيا وما شابيا مف ضعؼ وتردد وحير 

عادتيػػػا لمشػػػعؿ قائػػػدًا لمكتبيػػػا السياسػػػي، ومػػػف زاويػػػة المصػػػمحة الوطنيػػػة « حمػػػاس»وبعيػػػدًا عػػػف تقػػػديرات  وا 
الفمسػػػطينية، فػػػإف بقػػػاء مشػػػعؿ وعودتػػػو لمقيػػػادة سػػػتخدـ بالتأكيػػػد مسػػػار المصػػػالحة الوطنيػػػة، ومحػػػاوالت إيجػػػاد 

ع مشػعؿ أف ينتقػؿ فػي خطابػو ونظرتػو العربيػة أرضيات توافقية مشتركة. ففي خالؿ السنوات الماضية استطا
مف مستوى اليـ التنظيمي إلػى مسػتوى اليػـ الػوطني. وفػي داخػؿ التنظيمػات واألحػزاب الفمسػطينية، كمػا ىػي 
حاؿ األحزاب في كؿ مكاف، يخػتمط مػا ىػو حزبػي بمػا ىػو وطنػي، ومػا ىػو خػاص بمػا ىػو عػاـ. ويسػود فػي 

عمى فكػرة أف التنظػيـ ُوجػد أساسػًا مػف أجػؿ خدمػة الػوطف ولػذلؾ فػإف  غالب األحاييف التبرير النظري الُمستند
بيػػد أف «. مغرضػػة»و« مفتعمػػة»افتػػراض وجػػود تضػػارب بػػيف مصػػمحة التنظػػيـ ومصػػمحة الػػوطف ىػػي مسػػألة 

واقع األمر والسياسة، ومرة أخرى في كؿ مكػاف، يػدلؿ عمػى شػواىد دائمػة ومسػتديمة تشػير إلػى جبػروت فكػر 
لتي تطيح بكؿ األولويات األخرى، حتػى لػو كانػت وطنيػة. والػوعي بيػذه اإلشػكالية العميقػة التنظيـ وأولوياتو ا

واالعتراؼ بيا ثـ التعامؿ معيا يحتاج إلى جبروت فكري وشجاعة سياسة غالبًا مػا تكػوف نػادرة فػي األوسػاط 
أف نتأمػػؿ واقعػػة الحزبيػػة، حيػػث التنػػافس عمػػى الظيػػور بمظيػػر المخمػػص لمتنظػػيـ وأفكػػاره وأيديولوجيتػػو. ولنػػا 

بػػرغـ كػػؿ االدعػػاءات بغيػػر ذلػػؾ. « حمػػاس»و« فػػتح»االنقسػػاـ الفمسػػطيني وتقػػديـ الحزبػػي عمػػى الػػوطني عنػػد 
 فاألولوية الوطنية ىي الوحدة واألولوية الحزبية ىي االنقساـ، والثانية ىي التي سادت في السنوات الماضية.

اًل إلى أفؽ وطني، مع بقػائيـ فػي مػواقعيـ القياديػة الفاعمػة وكمما يزداد عدد القادة الحزبييف المنتقميف حقًا وفع
فػػػي أحػػػزابيـ أو دوائػػػػر تػػػأثيرىـ، تػػػزداد احتمػػػػاالت التوافػػػؽ الػػػػوطني والوصػػػوؿ إلػػػى بػػػػرامج سياسػػػية وائتالفيػػػػة 

التػوافقي وقػدمًا داخػؿ أحزابيػا، إضػافة إلػى « الوسػط السياسػي»مشتركة. وىذه المجموعة التي تضع قدمًا فػي 
مسػػتقميف ذوي الصػػدقية الوطنيػػة، ىػػي التػػي تقػػـو بالميمػػة التاريخيػػة المتمثمػػة فػػي تأسػػيس وتعزيػػز مجموعػػات ال

التحالفػػات والتوافقػػات الوطنيػػة، وىػػي التوافقػػات التػػي ال يمكػػف أف تبػػدأ فمسػػطينيًا إال بالمصػػالحة. وممثمػػو ىػػذه 
في « يفرطوف»خؿ أحزابيـ بأنيـ المجموعة، وىـ قيادات في أحزابيـ، يتعرضوف دومًا إلى االتياـ التقميدي دا

الذيف « الصقور»، وعادة ما يكوف متيموىـ مف «نبض الداخؿ»ثوابت التنظيـ، أو أنيـ أصبحوا بعيديف عف 
يرفعػػوف سػػقؼ الخطػػاب وبنبػػرة تتسػػـ عػػادة بالمزايػػدة الداخميػػة والتنظيميػػة. وأفػػؽ الوسػػط الػػوطني كسػػب خالػػد 

ينبغػػي أف ُيعتبػػر تعزيػػزًا لموسػػط الػػوطني المنػػوط بػػو إنجػػاز « حمػػاس»مشػػعؿ، وبقػػاؤه فػػي منصػػبو القيػػادي فػػي 
 التوافقات المأمولة.

ويػػرتبط مػػا سػػبؽ عضػػويًا بمسػػألة المصػػالحة الفمسػػطينية، وفػػي التسػػاؤؿ إف كانػػت قػػد نضػػجت الظػػروؼ حقػػًا 
لممصالحة التي طاؿ أوانيا وفي ما إف صرنا قريبيف مف إغالؽ ىذا الممؼ بشكؿ جدي ونيػائي. فػي اإلطػار 

لعػػاـ لمصػػورة ىنػػاؾ بالتأكيػػد عناصػػر جديػػدة تشػػير إلػػى أف الشػػروع فػػي المصػػالحة بػػات أمػػرًا يتصػػدر أوليػػات ا
وتأكيػدات عبػاس وخاصػة بعػد معركػة الحصػوؿ عمػى وضػع «. حماس»و« فتح»األطراؼ األساسية وخاصة 

يػػـو أف إغػػالؽ الدولػػة )غيػػر العضػػو( فػػي األمػػـ المتحػػدة توالػػت ومػػا زالػػت إزاء أولويػػة المصػػالحة. ومػػف المف
إسػػرائيؿ أليػػة منافػػذ أخػػرى، فضػػاًل عػػف التأييػػد األميركػػي األعمػػى لمموقػػؼ اإلسػػرائيمي، سػػاىـ فػػي دفػػع أشػػرعة 
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الرئاسػػػة باتجػػػاه ترتيػػػب البيػػػت الػػػداخمي اسػػػتراتيجيًا والبػػػدء بالمصػػػالحة. وبػػػالتوازي مػػػع ذلػػػؾ توالػػػت تأكيػػػدات 
صػػب فػػي نفػػس االتجػػاه. والتأكيػػدات مػػف وخاصػػة خالػػد مشػػعؿ قبػػؿ وخػػالؿ زيارتػػو لقطػػاع غػػزة لت« حمػػاس»

الطػػرفيف تقػػوؿ إف المصػػالحة ىػػي اسػػتراتيجية أساسػػية وال يمكػػف التنػػازؿ عنيػػا، وىػػي تأكيػػدات ميمػػة وأساسػػية 
بحػػػد ذاتيػػػا وحتػػػى لػػػو كانػػػت ىنػػػاؾ شػػػكوؾ حػػػوؿ مػػػدى ترسػػػخيا فػػػي األوسػػػاط التنظيميػػػة والحركيػػػة الواسػػػعة 

أولويػػة المصػالحة، كإحػدى لػػوائح المحاسػبة الشػعبية التػػي لمفصػيميف. كمػا يجػب التمسػػؾ، أي التأكيػدات عمػى 
مغزاىػػػا الحقيقػػػي وترجمتيػػػا « أولويػػػة اسػػػتراتيجية»معػػػًا. ومقولػػػة المصػػػالحة « حمػػػاس»و« فػػػتح»ُتسػػػأؿ عنيػػػا 

العمميػػػة عمػػػى األرض يعنيػػػاف تقػػػديميا عمػػػى أيػػػة اسػػػتراتيجيات أخػػػرى، سػػػواء أكانػػػت اسػػػتراتيجية المفاوضػػػات 
وترسػػيخ « التمكػػيف»ألمنيػػة والغطػػاء األميركػػي فػػي الضػػفة الغربيػػة، أو اسػػتراتيجية والمحافظػػة عمػػى العالقػػة ا

 في قطاع غزة.« حماس»سيطرة 
وأحد أىـ العناصر الجديدة التي تعػزز التفػاؤؿ الحػذر بقيػاـ مصػالحة يػتمخص فػي مقػادير الثقػة التػي صػارت 

واألمػـ المتحػدة «( حمػاس»النسػبة لػػبعػد معركتػي حػرب األيػاـ الثمانيػة )ب« حمػاس»و« فتح»تتوافر اآلف لدى 
)بالنسػػبة لفػػتح(. وكػػؿ مػػف الحػػركتيف تقػػؼ عمػػى أرضػػية أكثػػر صػػالبة ولػػدييا رأس مػػاؿ سياسػػي وشػػعبي مػػف 
المفترض أف يقود إلى أفؽ توافقي جديد عند الحديث عف المصالحة. خالؿ المعركتيف كانت ىناؾ مستويات 

فػػي السػػابؽ. فػػي جػػوالت سػػابقة مػػف نفػػس المعػػارؾ، حػػرب مػػف التضػػامف والتأييػػد المتبػػادؿ لػػـ تكػػف ُمشػػاىدة 
، ثـ خطاب عباس أماـ األمـ المتحدة العاـ الماضي الذي لـ يسػتكمؿ 1117الرصاص المسكوب في أواخر 

بتقديـ طمب عضوية فمسطيف، خاض كؿ طرؼ معركة خاصة بو، فيما وقؼ الطرؼ اآلخػر إمػا محايػدًا، أو 
بالفشػػؿ! واآلف نمحػػظ ديناميػػات مختمفػػة تتطػػور ويػػدعميا وضػػع عربػػي  مناكفػػًا، أو فػػي بعػػض األحيػػاف شػػامتاً 

قميمي مختمؼ مع غياب نظاـ مبارؾ وانكسار الحصار عمى غزة وسوى ذلؾ مف تغيرات إقميمية. ولػذا فػإف  وا 
اإلطػػار العػػاـ الػػذي يمكػػف أف تػػتـ فيػػو المصػػالحة تحسَّػػف إيجابيػػًا، ولكػػف األسػػاس الػػذي يمكػػف أف تقػػوـ عميػػو 

سػػتديمة ىػػو الػػذي يشػػكؿ التحػػدي الحقيقػػي وىػػو البرنػػامج السياسػػي. وىنػػا يتعػػيف أف تتوجػػو الجيػػود مصػػالحة م
وينبغػػي أف تطػػرح األفكػػار الخالقػػة، وعمػػى نػػار ىادئػػة ومػػف دوف اسػػتعجاؿ يػػؤدي إلػػى اتفاقػػات غيػػر ناضػػجة 

 فشميا المستقبمي يولد إحباطات إضافية وال يقدـ شيئًا لمستقبؿ فمسطيف وتحررىا.
 01/01/1101، ، أبو ظبياالتحاد
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 عمير ربابورت
اليجوـ الجماىيري عمى دورية مقاتمي الناحؿ في الخميؿ قبؿ نياية االسبوع الماضي ليس اشارة تحذير اخرى 
 مػػف امكانيػػة اف تبػػدأ االرض فػػي ييػػودا والسػػامرة باالشػػتعاؿ: فعمميػػا يػػدور الحػػديث عػػف تعبيػػر آخػػر عػػف أف

 سنوات اليدوء شبو المطمؽ قد وصمت منذ االف الى نيايتيا.
أخطػػر مػػف ىػػذا اليجػػـو ىػػو الحقيقػػة التػػي انكشػػفت ىنػػا الوؿ مػػرة قػػوات االمػػف الفمسػػطينية توقفػػت عػػف العمػػؿ 
بشكؿ عممي ضد بنى االرىاب في حماس في االياـ االخيرة. في الجيش االسػرائيمي يقػرأوف الصػورة ويبػدأوف 

انيػػة أف تشػػتعؿ جولػػة عنػػؼ ذات مغػػزى فػػي ييػػودا والسػػامرة فػػي اثنػػاء الربػػع االوؿ مػػف العػػاـ باالسػػتعداد المك
1102. 

كي نفيػـ الػى أي مػدى يػدور الحػديث ىنػا عػف تغييػر اسػتراتيجي فػي الوضػع، يجػب العػودة الػى عػدة سػنوات 
يجػػة لحممػػة الػػى الػػوراء. عمميػػا، بػػدأ االرىػػاب فػػي ييػػودا والسػػامرة يضػػمحؿ منػػذ منتصػػؼ العقػػد الماضػػي كنت
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'السػػػور الػػػواقي' والنشػػػاط الثابػػػت لمجػػػيش االسػػػرائيمي والمخػػػابرات االسػػػرائيمية فػػػي قمػػػب القصػػػبات ومخيمػػػػات 
سػػاد فػػي المنػػاطؽ ىػػدوء شػػبو مطمػػؽ. وسػػاىـ فػػي ذلػػؾ تعزيػػز  1117الالجئػػيف الفمسػػطينية. وابتػػداء مػػف العػػاـ 

تعميمػػػات الواضػػحة مػػػف أبػػو مػػػازف وقػػػادة قػػوات االمػػػف الفمسػػطينية، بػػػدعـ مػػف الواليػػػات المتحػػػدة واسػػرائيؿ، وال
 السمطة ػ اختيار الطريؽ السياسي كسبيؿ لتحقيؽ دولة فمسطينية عمى حساب طريؽ الكفاح.

واكثػػر مػػف أي شػػيء آخػػر سػػاىمت فػػي التعػػاوف بػػيف قػػوات االمػػف االسػػرائيمية والفمسػػطينية سػػيطرة حمػػاس فػػي 
 سغ قوي عمى نحو خاص.قطاع غزة: العدو المشترؾ ربط بيف اسرائيؿ ورجاؿ فتح بن

وال تػػزاؿ المصػػمحة المشػػتركة لمقتػػاؿ ضػػد حمػػاس سػػارية المفعػػوؿ، ولكػػف فػػي ىػػذه االثنػػاء تغيػػرت عػػدة امػػور. 
خيبة أمؿ الجميور الفمسطيني مف أف الطريؽ السياسي لف يؤدي الى اقامة دولة عمميا، أدت بابو مػازف الػى 

ني الفمسطيني، خالفا لموقؼ الواليات المتحدة واسرائيؿ تشريف الثا 18طمب االعتراؼ بالدولة الفمسطينية في 
)وسػػػبع دوؿ اخػػػرى فقػػػط عارضػػػت الخطػػػوة(. وبػػػالتوازي، بػػػدأ ابػػػو مػػػازف يمقػػػي خطابػػػات يتكػػػرر فييػػػا 'الكفػػػاح 
الشػػػعبي' ببػػػروز. وقػػػد قػػػرب اليػػػو فػػػي االسػػػابيع االخيػػػرة جبريػػػؿ الرجػػػوب، الػػػذي بػػػالتوازي مػػػع منصػػػبو كػػػرئيس 

لقػػدـ بػػدأ يػػنظـ نشػػاطات احتجاجيػػة ضػػد االحػػتالؿ، تعبػػر عػػف اسػػتراتيجية الػػرئيس. لالتحػػاد الفمسػػطيني لكػػرة ا
 وعمى خمفية كؿ ىذه تكاثرت احداث االرىاب الشعبي في المناطؽ في الفترة االخيرة.

لمتطػػورات االخيػػرة توجػػد أيضػػا صػػمة مباشػػرة بحممػػة 'عمػػود السػػحاب': نحػػف يمكننػػا أف نقػػوؿ النفسػػنا مػػرة ال 
'ضربة قاسػية' وأنػو تحققػت االىػداؼ التكتيكيػة لمحممػة. مػف ناحيػة االغمبيػة المطمقػة  تحصى اف حماس تمقت

مف الجميور الفمسطيني، فاف حمػاس انتصػرت وبقػوة. فقػد حققػت اىػدافا مثػؿ الغػاء )القػاطع الفاصػؿ بمسػافة 
(. متر غربي الجدار، الذي يحيط بقطاع غزة والذي منعت اسرائيؿ الدخوؿ اليو منذ رصػاص مصػبوب 211

وأزالػػت جزئيػػا الحصػػار االقتصػػادي مػػف خػػالؿ اطػػالؽ الصػػواريخ عمػػى الجبيػػة الداخميػػة فػػي اسػػرائيؿ. حالػػة 
لتأسػػيس المنظمػػة جسػػدت فقػػط قػػوة  14النشػػوى حػػوؿ وصػػوؿ خالػػد مشػػعؿ الػػى احتفػػاالت الػػذكرى السػػنوي الػػػ 

 المنظمة بعد الحممة.
جميور الغفيػر يػدعو قػوات االمػف الفمسػطينية مف جية اخرى، فتح، في ييودا والسامرة ايضا، في ضائقة. فال

الى وقؼ التعاوف مع اسػرائيؿ. وقريبػا سػيزداد الضػغط فقػط، بػدعوى أنػو يجػب تحقيػؽ اعتػراؼ االمػـ المتحػدة 
 العضو فييا. 083بفمسطيف بصفتيا الدولة الػ 

يتحقػػؽ عمميػػا. قػػرار قػػوات االمػػف الفمسػػطينية وقػػؼ العمػػؿ ضػػد حمػػاس فػػي االيػػاـ االخيػػرة لػػيس رسػػميا، ولكنػػو 
وىو يجد تعبيره منذ االف في وقػؼ االعتقػاالت بحػؽ نشػطاء االرىػاب )الجػيش االسػرائيمي مػف جيتػو يواصػؿ 
العمؿ ضد االرىاب، كؿ الوقت وفي كؿ مكاف(. مف جية اخرى، حررت حماس في غزة مػف سػجونيا رجػاؿ 

سػػاب التعػػاوف االمنػػي بػػيف فػػتح. والخمفيػػة ىػػي محادثػػات المصػػالحة بػػيف فػػتح وحمػػاس، التػػي سػػتأتي عمػػى ح
 اسرائيؿ والسمطة الفمسطينية.

فػي السػطر االخيػػر، فػي الجػػيش والمخػابرات االسػػرائيمية يقػدروف منػػذ االف بػاف فػػي ييػودا والسػػامرة بػدأت فتػػرة 
 جديدة. الى اي مدى سيزداد العنؼ في المناطؽ؟ ىؿ نحف في بداية انتفاة ثالثة؟

يمي بدأ منذ االف يبمور خططا عممياتية وخططا تدريبية نحػو امكانيػة ليس بيذه السرعة، ولكف الجيش االسرائ
أف يواصػػؿ العنػػؼ فػػي ييػػودا والسػػامرة التصػػاعد فػػي االسػػابيع واالشػػير القادمػػة. اليػػدؼ سػػيكوف ابقػػاء جبيػػة 

 ييودا والسامرة عمى أكبر قدر ممكف مف اليامشية مف الناحية االمنية، ولكف ىذا ليس منوطا بنا فقط.
 8/01/1101معاريؼ 

 01/01/1101، القدس العربي، لندن
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 د. أحمد محمد الساعاتي
 مكانة فمسطين اإلسالمية

قضػػية فمسػػطيف كانػػت ومػػا زالػػت ىػػي القضػػية المركزيػػة لجماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف ألسػػباب كثيػػرة منيػػا: أف 
مسػمميف لقدسػيتيا وبركتيػا )بػنص القػرآف الكػريـ( ولطبيعػة البعػد أرض فمسطيف ليا مكانة عظيمة في نفوس ال

 الديني لمصراع مع الغرب الصميبي، وبسبب التحالؼ الصييوني والغربي االستعماري.
 وال نتجاوز الحقيقة إذا قمنا إف اإلخواف المسمميف ىـ أوؿ مف تبنى قضية فمسطيف.

 تقديم
 (0807-0803قضية فمسطيف في الحرب العالمية األولى )

ـ بيف الدولػة العميػة )العثمانيػة( ودوؿ المحػور )ألمانيػا والنمسػا مػف 0803أسفرت الحرب العالمية األولى عاـ 
جيػػة( ودوؿ الحمفػػاء )بريطانيػػا، فرنسػػا، إيطاليػػا( مػػف جيػػة أخػػرى عػػف ىزيمػػة الدولػػة العثمانيػػة ودوؿ المحػػور، 

 .0807واحتالؿ بريطانيا لفمسطيف عاـ 
الميػػػة األولػػػى فػػػإف بريطانيػػػا لػػػـ تػػػِؼ بوعودىػػػا لمشػػػريؼ حسػػػيف باسػػػتقالؿ المنػػػاطؽ العربيػػػة بانتيػػػاء الحػػػرب الع

( بؿ قامت باقتساـ الػدوؿ العربيػة بينيػا 0805-0804مكميوف )عاـ  –)حسب ما جاء في مراسالت حسيف 
عطػػاء وعػػد بمفػػور )0805بيكػػو عػػاـ  –وبػػيف فرنسػػا )حسػػب اتفاقيػػة سػػايكس  ( لممنظمػػة 0806نػػوفمبر  1( وا 

 لصييونية بإنشاء وطف قومي لمييود عمى أرض فمسطيف.ا
 (0837-0807االحتالل واالنتداب البريطاني عمل فمسطين )

( وفتػرة 0811-0807تنقسـ فترة االنتداب البريطاني إلى: فترة اإلدارة العسكرية والتي دامت سنتيف ونصؼ )
ف نياية االنتداب البريطاني عمى فمسطيف حتى تاريخ إعال 0811اإلدارة المدنية التي بدأت مف تموز/ يوليو 

وقػػػد وفػػػرت بريطانيػػػا لنفسػػػيا غطػػػاًء دوليػػػًا باستصػػػدار قػػػرار مػػػف عصػػػبة األمػػػـ فػػػي  0837فػػػي أيػػػار / مػػػايو 
بانتدابيا عمى فمسطيف، وتـ تضميف وعد بمفور في صؾ االنتداب، بحيث أصبح التزامًا رسميًا  13/6/0811

 معتمدًا دوليًا.
 اب البريطاني في فمسطينسياسة حكومة االنتد

اجتماعيا( إلى -عسكرياً -اقتصادياً -خالؿ فترة االنتداب البريطاني سعت بريطانيا مف خالؿ سياستيا )سياسياً 
إقامػػػة الكيػػػاف الصػػػييوني عمػػػى أرض فمسػػػطيف مػػػف خػػػالؿ تيويػػػد األرض، وتسػػػييؿ اليجػػػرة الييوديػػػة ودعػػػـ 

اقتصاديا وسياسًيا وعسكريًا ونفسيًا، وفي حالػة تبعيػة  المؤسسات الصييونية، فكاف المجتمع الفمسطيني مدمراً 
 سياسية واقتصادية واجتماعية لممخططات االستعمارية الصييونية الرامية لتيويد األرض.

 جماعة اإلخواف المسمميف
 األمام حسن البنا مؤسس الجماعة

يػػػة فػػػي مصػػػر، وقػػػاـ فػػػي المحمود 0815ولػػػد اإلمػػػاـ حسػػػف البنػػػا )مؤسػػػس جماعػػػة اإلخػػػواف المسػػػمميف( عػػػاـ 
عامًا( في مدينة اإلسماعيمية في مصر، وقامت المخػابرات  11)وعمره  0817بتأسيس جماعة اإلخواف عاـ 

 عامًا. 32قبيؿ توقيع اتفاقية اليدنة مع الكياف الصييونية عف عمر ناىز  0838المصرية باغتيالو عاـ 
مػؿء سػمع الػدنيا وبصػرىا، ىػدفيا إحيػاء معػاني نجح اإلماـ البنا في تأسػيس حركػة أصػبح أتباعيػا بػالمالييف 

اإلسػػالـ الصػػحيحة فػػي النفػػوس، وااللتػػزاـ بتعاليمػػو عقيػػدة وسػػموكًا ومػػنيج حيػػاة، وبنػػاء الفػػرد المسػػمـ واألسػػرة 
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مػػػف االسػػػتعمار  -ومنيػػػا فمسػػػطيف -المسػػممة والمجتمػػػع المسػػػمـ والدولػػػة المسػػػممة، وتخمػػػيص الػػبالد اإلسػػػالمية
قامػة ال خالفػة اإلسػالمية الواحػدة عمػى بػالد المسػمميف بعػد أف تػـ القضػاء عمػى الخالفػة فعميػًا بكافة أشػكالو، وا 

 .0813عاـ 
 دور اإلخوان المسممين في العمل الجيادي في فمسطين

كاف اإلخواف المسمموف أوؿ مف نبو إلى خطػورة الزحػؼ الييػودي والتػآمر االسػتعماري لتمزيػؽ األمػة العربيػة، 
اخميا. ولقػػد سػػطر اإلخػػواف المسػػمموف بػػدمائيـ الزكيػػة أروع صػػفحات الجيػػاد عمػػى وزرع الكيػػاف الصػػييوني بػػد

ثػػرى فمسػػطيف. وقػػد نشػػطت جماعػػة اإلخػػواف فػػي فمسػػطيف فػػي مجػػاالت الػػدعوة والتربيػػة والتوعيػػة اإلسػػالمية 
 والتعريؼ بالخطر الصييوني، والمؤامرة عمى فمسطيف، والتعبئة لمجياد.

 
، حيػػث بػػدأت صػػمة 0817وقػػت مبكػػر، حتػػى قبػػؿ تأسػػيس الجماعػػة عػػاـ وبػػدأ اىتمػػاميـ بقضػػية فمسػػطيف فػػي 

، وىػػػذا يتضػػػح مػػػف رسػػػالتو إلػػػى الحػػػاج أمػػػيف 0816اإلمػػاـ المؤسػػػس الشػػػييد حسػػػف البنػػػا بفمسػػػطيف منػػػذ عػػػاـ 
 الحسيني مفتي القدس وفمسطيف التي أعرب فييا عف اىتماماتو اإٍلسالمية بيذه القضية.

 )إسرائيؿ(، وستظؿ قائمة إلى أف يبطميا اإٍلسالـ كما أبطؿ ما قبميا. ىذا ىو اإلماـ البنا الذي قاؿ ستقوـ
إلػى  6ـ بعػث حسػف البنػا برسػالة إلػى المػؤتمر اإلسػالمي الػذي انعقػد بالقػدس فػي الفتػرة مػف 0820وفي عػاـ 

ـ عنػػدما حاولػػت عصػػابات الييػػود االسػػتيالء عمػػى حػػائط 0818ديسػػمبر، بعػػد أحػػداث ثػػورة البػػراؽ عػػاـ  01
 البراؽ.

يػػـو أف أرسػػؿ اإلخػػواف المسػػمموف أوؿ وفػػد رسػػمي إلػػى  -كمػػا أشػػرنا فػػي الحمقػػة السػػابقة  –كانػػت البػػدايات و 
، حيث قابؿ عضوا الوفد وىما عبد الرحمف الساعاتي )شقيؽ اإلماـ البنا(، ومحمد أسػعد 0824فمسطيف عاـ 

 ع القيادات الفمسطينية.الحكيـ الحاج أميف الحسيني، وذلؾ في إطار التشاور وتعزيز أواصر التعاوف م
وبػػدأ تشػػكيؿ فػػروع )ُشػػعب( لإلخػػواف المسػػمميف فػػي فمسػػطيف، ومنيػػا شػػعبة اإلخػػواف المسػػمميف فػػي غػػزة )عػػاـ 

(، وكانت ىذه الشعبة موازية لشعب اإلخواف في أكثر مف عشريف مدينة )القدس، يافا، المػد، المجػدؿ، 0835
، نابمس، الخميؿ، قمقيمية....( في ا  ألربعينيات مف القرف الماضي.سمواد، طولكـر

، أبػرؽ حسػف البنػا 0826سػبتمبر  01وعندما انعقػد المػؤتمر العربػي لنصػرة قضػية فمسػطيف فػي "بمػوداف" فػي 
باسػػـ اإلخػػواف المسػػمميف فػػي مصػػر إلػػى المػػؤتمر برقيػػة يمعػػف فييػػا اسػػتعداد جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف لمػػدفاع 

 عف فمسطيف بدمائيـ وأمواليـ.
لنصػػرة فمسػػطيف، وقػػد  0827" وجمعيػػة الشػػباف المسػػمميف مظػػاىرة كبػػرى فػػي مصػػر فػػي يونيػػو ونظػػـ "اإلخػػواف

مف المتظاىريف، كما نظموا مظاىرة كبػرى بمناسػبة وعػد بمفػور  23اصطدمت بالشرطة مما أدى إلى اعتقاؿ 
، شػػػممت جميػػػع أرجػػػاء مصػػػر، فكانػػػت تنبييػػػًا قويػػػًا لمشػػػعب المصػػػري عمػػػى أىميػػػة قضػػػية 0827فػػػي نػػػوفمبر 

 طيف.فمس
ووزع اإلخواف المسمموف كتاب "النار والدمار في فمسطيف" )الذي أصدرتو المجنػة العربيػة العميػا( بشػكؿ واسػع 

 في مصر فكاف لو أثر إعالمي عظيـ.
(، فيػذكر كامػؿ الشػريؼ 0828-0825وشارؾ اإلخواف المسمموف المصريوف في الثورة الكبرى في فمسطيف )

تطاعوا التسمؿ إلى فمسطيف واالشػتراؾ مػع المجاىػديف فػي جيػادىـ خاصػة أف عددًا مف شباب اإلخواف قد اس
 في مناطؽ الشماؿ. )حيث جماعة القساـ(، كما أف المفتي )الحاج أميف( قد شيد بصحة ىذا الكالـ.
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ويذكر اإلخواف المسمموف أف أىـ أسباب إنشػاء النظػاـ الخػاص داخػؿ جماعػة اإلخػواف ىػو مشػاركة أعضػائو 
فشػاؿ المخطػط الييػودي فػي بنػاء الػوطف القػومي عمػى في الجياد لتحر  ير فمسطيف مف االنتداب البريطاني، وا 

ُيختػاروف مػف خالصػة اإلخػواف،  –الذي أنشئ في مطمع األربعينيػات  -أرضيا، وقد كاف أعضاء ىذا النظاـ
دنيػة شػػاقة وُينظَّمػوف فػي عضػػويتو فػي سػرية تامػػة، ويػتـ تػربيتيـ عمػػى معػاني الجيػاد، ويخضػػعوف لتػدريبات ب

 والتدريب عمى السالح.
( فػي الدعايػة اإلعالميػة لقضػية 0828-0825وقد نشط اإلخػواف المسػمموف فػي الثػورة الكبػرى فػي فمسػطيف )

فمسػػطيف فػػي مصػػر نشػػاطًا كبيػػرًا، فشػػكموا لجنػػة لمسػػاعدة فمسػػطيف، ودعػػوا إلػػى مشػػروع "قػػرش فمسػػطيف" لػػدعـ 
يػاجـ اإلنجميػز وسياسػتيـ فػي فمسػطيف، وركػزوا فػي مجمػتيـ أىؿ فمسطيف وثورتيـ، وطبعوا المنشػورات التػي ت

برازىا إعالميًا، واستفادوا مف منػابر المسػاجد لمػدعوة لمقضػية، وقػد عقػد  )النذير( عمى خدمة قضية فمسطيف وا 
 حضره ممثموف عف لبناف واألردف. 0835أكتوبر  07اإلخواف الفمسطينيوف مؤتمرًا عامًا في حيفا في 

ت أبعادًا تنظيمية داخمية وسياسية محميةة وخارجيةة تؤكةد الةوعي والتفاعةل السياسةي مةع وقد حممت القرارا
 األحداث ومن أىم قراراتو:

 تأييد المشاريع التي ترمي إلى إنقاذ األراضي. -0
 عدـ االعتراؼ بالييود الطارئيف عمى البالد. -1
 تعميـ شعب "اإلخواف المسمميف" في فمسطيف. -2

أكتػػوبر  16المػػؤتمر السػػابؽ عقػػد اإلخػػواف المسػػمموف مػػؤتمرًا آخػػر كبيػػرًا فػػي حيفػػا فػػي  وبعػػد عػػاـ مػػف انعقػػاد
 ، ومف بيف القرارات التي اتخذىا المؤتمر:0836

يعمػػف اإلخػػواف المسػػمموف تصػػميميـ عمػػى الػػدفاع عػػف بالدىػػـ بجميػػع الوسػػائؿ، واسػػتعدادىـ لمتعػػاوف مػػع  -0
 جميع الييئات الوطنية في ىذا السبيؿ.

 المؤتمروف أف ىيئة اإلخواف المسمميف ستحمؿ نصيبيا كاماًل مف تكاليؼ النضاؿ.يعمف  -1
يجدد المؤتمر البيعة عمى أف يكونوا الجند البررة الصػادقيف لػدعوة اإلخػواف المسػمميف حتػى يػتـ اهلل نػوره،  -2

 ويجمع شمؿ المسمميف والعرب عمى كممة الخير في ظؿ العزة والكرامة.
رات مػػدى جػػديتيا وقوتيػػا ومتابعتيػػا لألحػػداث السياسػػية والواقعيػػة، حيػػث كػػاف لمقػػرارات ونالحػػظ فػػي ىػػذه القػػرا

السياسية نصيب األسد فييا، كما نالحظ المضموف الجيادي الذي تمخضت عنو ىػذه القػرارات، والتػي كانػت 
 متفوقػػػػة فػػػػي مضػػػػمونيا وطبيعتيػػػػا عػػػػف االتجاىػػػػات السياسػػػػية السػػػػائدة فػػػػي تمػػػػؾ الفتػػػػرة، وقػػػػد نشػػػػط اإلخػػػػواف
الفمسطينيوف فػي تعبئػة الجمػاىير لمجيػاد ضػد اإلنجميػز والييػود، واعترفػت الروايػة اإلسػرائيمية الرسػمية لحػرب 

 بذلؾ. 0837-0836فمسطيف 
لى أف نمتقي في الحمقة القادمة نستودعكـ اهلل والسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو.  وا 

 8/01/1101، فمسطين أون الين
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