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 لمكونفدرالية مع األردن: عباس طم  في اجتماع مغمق االستعداد القدس العربي 3
العربي: طمب الرئيس الفمسطيني محمود عباس مف عدد مف القيادييف في حركة  القدس -عماف  – هللاراـ 
جيدا لمرحمة وشيكة يمكف أف تنتقؿ فييا الدولة الفمسطينية الجديدة إلى مناقشة مشروع  االستعدادفتح 

 الكونفدرالية مع األردف ومع أطراؼ أخرى في المجتمع الدولي.
الفمسطيني تمقت توجييات مف الرئيس عباس بتزويد مكاتب الرئاسة  وعمـ بأف أوساط محددة في دائرة القرار

بتقارير إستراتيجية مفصمة حوؿ أفضؿ الطرؽ لقيادة مفاوضات محتممة مع األردف تحت عنواف إحياء 
 المشروع الكونفدرالي.

خاصا مساء األحد الماضي مع سبع شخصيات  اجتماعابأف الرئيس عباس عقد  "القدس العربي"وعممت 
يادية فمسطينية ليا حضور قوي في حركة فتح وجياز السمطة الفمسطينية وتـ الحرص عمى أف يبقى ىذا ق

 مغمقا. االجتماع
 االنتقاؿمعيـ تحضير أنفسيـ لمرحمة وشيكة قد تتضمف  اجتمعطمب عباس مف الذيف  االجتماعوفي ىذا 

ىذا المشروع في طريقة لمفمسطينييف  فألالسريع لمشروع التوافؽ الكونفدرالي مع الدولة األردنية مشيرا 
 و)بقوة( عمى حد تعبيره.

ونقؿ مصدر مطمع عف عباس قولو بأف مشروع الكونفدرالية قادـ قريبا والبد مف التجيز لو في ضوء 
وتحديدا في اليوـ التالي  االتجاهالمصالح الوطنية الفمسطينية العميا مشيرا لضرورة التحرؾ مباشرة بيذا 

يوما عمى مضي قرار األمـ المتحدة األخيرة بخصوص الدولة الفمسطينية التي تتمتع  ة فتر  النقضاء
 بصفة مراقب في المجتمع الدولي.

يوما  براء ال تصبح قرارات الجمعية العمومية نافذة بموجب نظاـ األمـ المتحدة إال بعد مضي خووفقا ل
مشار إليو رغـ عدـ صدور أي بيانات رسمية حوؿ ال االجتماعاألمر الذي نبو لو عباس في  اتخاذىا،عمى 

 ىذا الموضوع في عماف أو راـ أهلل.
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وتشير أوساط دبموماسية متابعة إلى أف البحث المباشر في ممؼ مستقبؿ العالقة بيف الدولة الفمسطينية 
ستيف يوما فترة ال انقضاءمف شير شباط المقبؿ مما يعزز القناعة بأف المطموب  واألردف سيبدأ بعد يوـ

 حتى يصبح القرار الدولي ساري المفعوؿ.
ونقؿ عف عباس قولو أف لديو تفاصيؿ ومعمومات حوؿ مشروع الكونفدرالية المتسارع وسيجري مشاورات 

لممجمس  اجتماعمفصمة حولو مع األطر القيادية الفمسطينية في وقت الحؽ وىو موضوع قد يتـ مناقشتو في 
 المركزي مساء بعد غد السبت.

 االعتراؼونقؿ سياسيوف أردنيوف عف عباس قولو لنخبة مف القيادات الفمسطينية بأف الدولة الفمسطينية بعد 
إال عبر التعاوف مع األردف في صيغة عالقة  واالستمرارالدولي األخير بيا ال تممؾ خيارا لمبقاء والصمود 

 ترة الميمة القانونية الدولية.ف النقضاءمتماسكة وصمبة مشيرا لضرورة التحرؾ في اليـو التالي 
وألمح عباس إلى انو تحدث بشكؿ سريع ومقتضب مع العاىؿ األردني حوؿ المشروع عمى ىامش زيارة 

 األمور )مبشرة(. ألفلتقاىـ بأف يدلي بتوضيحات وشروحات الحقا مشيرا االثاني لراـ أهلل مؤخرا ووعد مف 
القطري  -ف في أنو يشتكي مف تجاىؿ المحور السعوديوقاؿ سياسيوف أف الرئيس عباس يتقاطع مع األرد

التركي لو ولمدولة الجديدة مقابؿ التركيز فقط عمى دعـ حركة حماس وىو تقاطع مف المرجح أنو شكؿ نقطة 
 تقاطع وتفاىـ منتجة سياسيا بيف الزعيميف األردني والفمسطيني.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 : نطال  عباس بدعوة المجمس التشريعي لالنعقادالتشريعيجمس لرئيس المالنائ  الثاني  

طالب النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي د.حسف خريشة رئيس : عبد الحميد مصطفى - قمقيمية
السمطة محمود عباس بدعوة المجمس التشريعي لالنعقاد؛ كونو العنواف األوؿ لمفمسطينييف، وألف ىذه الخطوة 

 نقساـ وتوجيات المصالحة الحقيقية.ضرورية إلنياء اال
وقاؿ خريشة في تصريح خاص بػ"فمسطيف": "المجمس التشريعي ىو البيت الفمسطيني األساس لعقد عممية 
المصالحة، وحسب األعراؼ والمعموؿ بو عمى الرئيس عباس الدعوة لعقد الدورة البرلمانية، وىذه ىي 

 المصالحة". الخطوة األولى والحقيقية الممموسة لجدية ىذه
وأضاؼ: "عدا الدعوة لعقد جمسات المجمس التشريعي والنصاب القانوني موجود، فعدد المعتقميف مف النواب 

نائًبا جميـ مف كتمة التغيير واإلصالح البرلمانية، ىناؾ خطوات أخرى كتشكيؿ حكومة واحدة وموازنة  
طالؽ المعتقميف السياسييف كافة، ووقؼ المالحقات   واالستدعاءات".واحدة وا 

وتابع: "االنتخابات التي يطالب بيا عباس ليست ىي المصالحة، فاالنتخابات جزء مف المصالحة وليست 
 كؿ المصالحة، واالنشغاؿ بحوارات جديدة سيغرؽ الوضع القائـ بالتفاصيؿ ويجعمنا نبدأ مف نقطة الصفر".

قاؿ خريشة: "مشعؿ أكد ثوابت حركتو  وفيما يتعمؽ بخطابات رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعؿ
، وفي النقاط األخيرة"، مشيًرا إلى توجو جديد في الخطاب الوحدوي لدى مشعؿ إلى  مف النقطة 

 وحركتو.
 //فمسطين أون الين، 

 
 رلم يتغي "إسرائيل"موقف الجان  الفمسطيني من المفاوضات مع نبيل شعث:  
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نفى عضو المجنة المركزية في حركة "فتح" نبيؿ شعث ِعممو بأي لقاءات : أحمد رمضاف ووكاالت -راـ اهلل 
مزمع عقدىا مع الجانب اإلسرائيمي، مؤكدا أف موقؼ الجانب الفمسطيني مف المفاوضات مع إسرائيؿ لـ 

االستيطاف وتوقؼ  إسرائيؿيتغير، وقاؿ: "نحف مستعدوف لمذىاب إلى المفاوضات في اليوـ الذي توقؼ فيو 
 يد في القدس وتمتـز بالشرعية الدولية ومرجعية عممية السالـ".التيو 

وبشأف األنباء التي تحدثت عف صياغة السمطة الفمسطينية لمبادرة جديدة الستئناؼ المفاوضات مع إسرائيؿ، 
لف نسمح ليـ  أنناأوضح شعث "أف الفمسطينييف لف يتوجيوا إلى المفاوضات إال بشروط واضحة جدًا، وىي 

 نفاوض عمى الطاولة واألرض تسرؽ". أفنفس الطريقة السابقة، وىي المعب ب
 //المستقبل، بيروت، 

 
 ( االستيطاني مدمر لحل الدولتينمشروع )"منظمة التحرير":  

تؤكد منظمة التحرير الفمسطينية عمى انو ال يمكف االستخفاؼ بحجـ اآلثار  :المحرر السياسي - راـ اهلل
قامة دولة فمسطينية لوانعكاساتيا عمى إمكانية ا عف "كتمة أدوميـ" االستيطانية والخطة  السمبية الناجمة

دي ؤ بكامميا سي قابمة لمحياة، متواصمة جغرافيا ومستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية، فإذا نّفذت الخطة 
والتطور االقتصادي في  خر المناطؽ المتبقية التي تكفؿ ليا النموآاألمر إلى حرماف القدس الشرقية مف 

وحجميا اليائؿ سوؼ يضمناف سيطرة إسرائيؿ عمى  ذلؾ أف موقع المنطقة  إلى ةفاضإالمستقبؿ، 
 ممتقى الطرؽ الرئيسي الواصؿ بيف شماؿ الضفة وجنوبيا.

"القدس": حتى ػوقالت دائرة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير الفمسطينية في تقرير وصمت نسخة منو ل
لى إسرائيؿ يعزؿ القدس الشرقية إدوميـ الذي يضـ ىذه المنطقة فعميًا ألـ تُنّفذ ىذه الخطة فإف جدار لو 

ية فرصة ألى قسميف، ويقضي عمى إبصورة دائمة عف بقية مناطؽ الضفة الغربية، ويقسـ الضفة الغربية 
قامة عاصمة الدولة الفمسطينيةألتطبيؽ حؿ الدولتيف عمى   في القدس الشرقية. ساس قابؿ لمحياة وا 

دوميـ، بما في ذلؾ المستوطنات الفرعية المتعددة أوتقوؿ دائرة شؤوف المفاوضات: تعتبر مستوطنة معاليو 
خطر المشاريع االستيطانية اإلسرائيمية ل، مف الى منطقة التوسع المعروفة بخطة إالتابعة ليا، باإلضافة 

 ترابط وتواصؿ األراضي الفمسطينية.القائمة عمى أراضي القدس الشرقية حيث تيدد 
 //القدس، القدس، 

 
 "العميقة"بدأزمتيا المالية تصف الفمسطينية السمطة  

األزمة المالية التي تمر فييا السمطة  أفأكدت الناطقة باسـ الحكومة الفمسطينية : أشرؼ اليور -غزة 
ضرائب عميقة جدا، وقالت أف السمطة تنتظر التزاـ الفمسطينية في ىذه األياـ جراء احتجاز إسرائيؿ لعوائد ال

لتتمكف مف اإليفاء بالتزاماتيا، في الوقت الذي صعبت حكومة تؿ أبيب  "شبكة األماف"الدوؿ العربية بتوفير 
 مف األوضاع وحولت تمؾ األمواؿ لشركة الكيرباء لدييا لتسديد ديوف مستحقة عمى الفمسطينييف.

، بسبب ما وصفتيا "خانقة"ىذه األزمة  أفسـ الحكومة في تصريحات صحافية وقالت نور عودة الناطقة با
، والمتمثمة بحجز أمواؿ عوائد الضرائب الفمسطينية، التي قالت "إجراءات القرصنة التي اتخذتيا إسرائيؿ"بػ

 ."زادت مف ىذه األزمة"أنيا 
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بعدـ إيصاؿ ىذه أمواؿ الضرائب  وردت عودة عمى تيديدات وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرماف،
، مضيفة في "معروؼ بعنصريتو"لصالح خزينة السمطة طواؿ األشير األربعة القادمة بالقوؿ أف ليبرماف 

 ."إنو ال يستطيع أف يكبح جماح العنصرية والتطرؼ"انتقادىا لو 
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ألفراد المؤسسة األمنية الفمسطينيةحكومة فياض تحذر من خطورة استيداف "إسرائيل"  

أعمنت الحكومة الفمسطينية في اختتاـ اجتماعيا األسبوعي أمس في راـ اهلل رفضيا : الحياة –راـ اهلل 
قرصنة ومحاولة ابتزاز "واستنكارىا قياـ إسرائيؿ بحجز أمواؿ العائدات الضريبية الفمسطينية، معتبرة ذلؾ 

 ."سياسي
شؿ قدرة السمطة " إلىوستؤدي  "خطيرة" اإلسرائيميةليا عقب االجتماع إف الخطوة وقالت الحكومة في بياف 

عمى االستمرار في رعاية مصالح شعبنا وتقديـ الخدمات المطموبة لو، خصوصًا في ظؿ عدـ وصوؿ 
 ."مساعدات المانحيف المجدولة لعاـ 

قياـ "شممت  أنيالضفة الغربية، والتي قالت ذلؾ، دانت الحكومة االنتياكات اإلسرائيمية المتصاعدة في ا إلى
قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، عشية اليـو العالمي لحقوؽ اإلنساف، بدىـ مراكز حقوؽ اإلنساف الفمسطينية، 
وعدد مف المؤسسات األخرى في مدينة راـ اهلل، والعبث بمحتوياتيا، واالستيالء عمى ممفاتيا وأجيزتيا، 

وجود الفمسطيني وترحيؿ المواطنيف مف مساكنيـ كما جرى في خربة حمصة ومواصمة سياسة استيداؼ ال
في األغوار الشمالية قبؿ يوميف، إضافة إلى اعتقاؿ ضابطي أمف فمسطينييف في الخميؿ، واعتقاؿ العشرات 

صعدت أخيرًا مف استيداؼ أفراد المؤسسة  إسرائيؿ إف. وقالت "مف المواطنيف في مختمؼ محافظات الضفة
 ، محذرة مف خطورة ىذا التصعيد."يشكؿ استيدافًا لألمف واالستقرار وسيادة القانوف"ية الفمسطينية، ما األمن

بخرؽ قوانيف الحرب مف خالؿ شف  إسرائيؿالذي اتيـ  "ىيومف رايتس ووتش"ورحبت الحكومة بتقرير منظمة 
فمسطينيًا مف  غزة وقتؿ  نوفمبر الماضي عمى منزؿ عائمة الدلو في/ تشريف الثاني غارة جوية في 

بينيـ أربعة أطفاؿ. وأكدت المسؤولية القانونية واألخالقية لممجتمع الدولي في مساءلة المسؤوليف عف ىذه 
الضمانة الوحيدة لوقؼ ىذه الجرائـ ىي إنياء "الجريمة وغيرىا وضماف عدـ تكرارىا، مشددة عمى أف 

ية المستقمة ذات السيادة عمى كامؿ األرض التي احتمت عاـ االحتالؿ اإلسرائيمي وتجسيد الدولة الفمسطين
، بما فييا القدس الشرقية، إضافة إلى إلزاـ إسرائيؿ القانوف الدولي والقانوف الدولي اإلنساني، وبما 

 ."يشمؿ اتفاقية جنيؼ الرابعة
االحتالؿ. وعّبرت  إلى ذلؾ، أشادت الحكومة بأعماؿ مؤتمر بغداد الدولي لمتضامف مع لألسرى في سجوف

 إنياعف شكرىا العميؽ لمعراؽ عمى استضافتو ليذا المؤتمر، وما تمخض عنو مف خطوات عممية قالت 
 تسيـ في رفع معاناة األسرى وعائالتيـ، والعمؿ عمى ضماف اإلفراج عنيـ، خصوصًا األطفاؿ 

 
ورة أف يتحمؿ المجتمع والمرضى واألسيرات واألسرى القدامى وأعضاء المجمس التشريعي. وأكدت ضر 

 الدولي مسؤولياتو الكاممة إزاء قضية األسرى ومكانتيا القانونية.
 //الحياة، لندن، 

 
 : إدخال مواد البناء لممنحة القطرية خالل أيامفي غزةالحكومة  
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ادمة إدخاؿ أكد أميف عاـ مجمس الوزراء في الحكومة الفمسطينية عبد السالـ صياـ أنو سيتـ خالؿ األياـ الق
 مواد البناء الحتياجات المنحة القطرية بشكؿ خاص ومشاريع إعادة اإلعمار في قطاع غزة بشكؿ عاـ.
وأوضح صياـ في تصريح صحفي، األربعاء، أف الحكومة ستشرع قريبًا بإعادة بناء المقار الحكومية المدمرة 

 لمواصمة تقديـ الخدمات لممواطنيف في شتى المجاالت.
 //الين،  فمسطين أون

 
 ننجر وراء معركة عسكرية غير متكافئة مع االحتالل أنمن الخطأ عدنان الضميري:  

الفمسطينية مف السياحة الميمية  األمفقوات  أيفردا عمى السؤاؿ المطروح فمسطينيا: : وليد عوض -راـ اهلل 
 األجيزةاف الضميري الناطؽ باسـ الفمسطينية؟ قاؿ المواء عدن األراضيفي  اإلسرائيميةلقوات االحتالؿ 

اجتاحت كؿ المناطؽ الفمسطينية ودمرت كؿ  إسرائيؿ. منذ عاـ " األربعاء "القدس العربي"لػ األمنية
والمدنية وتعتبر ىذه المناطؽ مناطؽ في مرمى نيرانيا دائما، وىي لـ  األمنيةومقرات السمطة  األمفمقرات 

وجيشيا يقوموف اآلف بردة فعؿ عمى  إسرائيؿ أف إلى، مشيرا "ؿ االتفاقياتتمتـز منذ قبؿ ذلؾ وما بعد ذلؾ بك
 االعتراؼ الدولي بدولة فمسطيف وانتصار المقاومة في قطاع غزة.

نحف ال نصنع "وعمميا يخضع لممستوى السياسي الفمسطيني، وقاؿ  األمنية األجيزة أفوشدد الضميري عمى 
 ."لتي يقرىا المستوى السياسي، لكننا ننفذ السياسة ااألمفسياسة في 

القيادة الفمسطينية بعد حصوليا عمى اعتراؼ دولي بالدولة الفمسطينية ستعمؿ عمى  أف إلىالضميري  وأشار
محكمة  أماـيعتدي عمى المواطنيف الفمسطينييف ويرتكب جرائـ بحقيـ  إسرائيميمالحقة كؿ مسؤوؿ وضابط 

 الجرائـ الدولية.
الفمسطينية لدخوؿ قوات االحتالؿ لممدف والقرى والبمدات التي تسيطر  األمفقوات تتصدى  أف إمكانيةوحوؿ 

عمى قطاع غزة حيث تصدى لقوات  األخيرالوطني الفمسطيني خالؿ العدواف  األمفعمييا السمطة كما فعؿ 
 أفطأ مف الخ"االحتالؿ في طولكـر شماؿ الضفة الغربية ومنعيا مف الدخوؿ لداخؿ المدينة، قاؿ الضميري 

يكوف فييا ضحايا كثر مف الشعب  أفننجر وراء معركة عسكرية غير متكافئة مع االحتالؿ، ويمكف 
 ."الفمسطيني، ونحف غير معنييف بتمؾ المعركة، وفي نفس الوقت نحف ننفذ تعميمات القيادة السياسية

 //القدس العربي، لندن، 
 
 ت ويحّضر لموجة عنف بالضفة لن يمنح فرصة لممفاوضا نتنياىوتيسير خالد:  

أكد تيسير خالد، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي : راـ اهلل
بنياميف نتنياىو لف يمنح أي فرصة لممفاوضات، ويجيز لموجة عنؼ جديدة بالضفة قد يبدأ بيا 

 المستوطنوف.
إسرائيمية بالعاصمة  –س" أف الحديث عف اجتماعات فمسطينية واعتبر خالد في تصريحات لػ"قدس بر 

ف تمت، فستكوف لقاءات "استكشافية" تتـ بعد إجراء / األردنية عّماف في شير شباط فبراير المقبؿ، وا 
 االنتخابات اإلسرائيمية".

 //قدس برس، 
 
 بل حكومة نتنياىو : اغتيال الساليمة في الخميل جاء بعد تحريض من قالفمسطينية السمطة 
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أدانت رئاسة السمطة الفمسطينية ما أقدمت عميو قوات االحتالؿ : وكاالتو وساـ الشويكي  -لخميؿ ا
عاًما(،  اإلسرائيمي، مساء األربعاء، بإطالؽ النار بشكؿ مباشر عمى الشاب محمد عوض الساليمة )

ينية نديف ىذا العمؿ العدواني ونحمؿ حكومة إننا في السمطة الوطنية الفمسط"وقالت  مما أدى إلى استشياده.
االحتالؿ اليمينية وجيشيا المسؤولية الكاممة عف ىذا التصعيد الدموي والعنصري وكافة النتائج المترتبة عنو، 
ما يرسخ قناعتنا أف حكومة اليميف المتطرفة في إسرائيؿ تحاوؿ جر المنطقة إلى دوامة عنؼ جديدة لتمارس 

 ."والتدميرىوايتيا في القتؿ 
ردات الفعؿ العدوانية التي تمارسيا حكومة اليميف في إسرائيؿ بعد حصوؿ فمسطيف عمى "وتابعت أف 

عضوية الدولة في األمـ المتحدة ما ىي إال تصعيد إسرائيمي خطير نحمميا مسؤوليتو أماـ العالـ والشرعية 
 ."الدولية

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 ىذه ىي فرصتيم لمسالم  أنيفيموا  أن اإلسرائيميين: عمى مني  المصري 

الحديث عف المصالحة بيف  أفرئيس منتدى فمسطيف منيب رشيد المصري،  : أكدشحادة آماؿ -القدس 
وقت مضى. ودعا المصري  أيةالفصائؿ الفمسطينية باتت في مرحمة غير قابمة لمتراجع وىي اقرب مف 

طالب سالـ والفرصة اليـو  أننايفيموا  أف اإلسرائيمييفلفرص قائال "عمى عدـ تفويت ا إلى اإلسرائيمييف
ال يمكف  أنيـسالـ وعمييـ عدـ تضييع الفرصة"، مؤكدا  إلىوقت مضى لمتوصؿ  أيمف  أكثرسانحة 

 ما عرضو القادة الفمسطينيوف. بأقؿيجدوا فمسطينيا يقبؿ  أف لإلسرائيمييف
جامعة  ألوؿ األساسنة الناصرة، خالؿ االحتفاؿ بوضع حجر في مدي ألقاىاوشدد المصري في كممة 

االنقساـ الفمسطيني وطي ىذه الصفحة  إلنياءوقت مضى  أيمف  أكثرالحاجة باتت  أف، لفمسطينيي 
 السوداء مف تاريخ شعبنا. 

 //الحياة، لندن، 
 

 ريةالمصالحة بعد لقائو رئيس االستخبارات المص لتحريكمشعل يياتف عباس  12
رئيس المكتب ، أف جيياف الحسيني نقاًل عف مراسمتياالقاىرة  مف 13/12/2012الحياة، لندن،  ذكرت

خالد مشعؿ غادر القاىرة أمس بعد لقائو رئيس االستخبارات المصرية الوزير « حماس»السياسي لحركة 
حركتو مع شحاتة  ، إف محادثات مشعؿ ووفد«الحياة»رأفت شحاتة. وقالت مصادر فمسطينية موثوقة لػ 

 تناولت زيارة مشعؿ قطاَع غزة وأصداءىا اإليجابية، وكذلؾ اتفاؽ التيدئة وأىمية التزامو وسبؿ الحفاظ عميو.
وأوضحت أف الوزير المصري دعا وفد الحركة إلى استثمار المناخ الجيد واإليجابي الموجود حاليًا في 

مف أجؿ استرداد المُّحمة الفمسطينية، مشيرًا إلى األجواء الساحة الفمسطينية في التوجو نحو إنجاز المصالحة 
، والتي وجدت صداىا في «حماس»و « فتح»اإليجابية وحاؿ التوحد بيف القوى الفمسطينية، خصوصًا بيف 

الميداف أو عمى األرض في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة خالؿ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة، وكذلؾ 
 الفمسطينية إلى األمـ المتحدة لمحصوؿ عمى عضوية مراقب في األمـ المتحدة. خالؿ توجو القيادة

وكشفت المصادر أف مشعؿ أجرى أمس عقب إنياء محادثاتو مع شحاتة، اتصااًل ىاتفيًا بالرئيس محمود 
عباس )أبو مازف( تناولت سبؿ دفع ممؼ المصالحة، وضرورة التحضير الجيد قبيؿ عقد أي لقاء يجمع بيف 
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ركتيف مف أجؿ ضماف أف يؤدي إلى تحقيؽ تقدـ ممموس عمى صعيد المصالحة، الفتة إلى أف الرئيس الح
 عباس وعد مشعؿ بأنو فور إنياء جولتو الدولية وعودتو إلى راـ اهلل سيعمؿ مف أجؿ تحقيؽ ذلؾ.

 مشعؿ التقى، أف محمد جاسرنقاًل عف مراسميا  غزةمف  12/12/2012فمسطين أون الين، وأضافت 
ووضع  بالمرشد العاـ لإلخواف المسمميف د. محمد بديع لبحث التطورات السياسية عمى الساحة الفمسطينية.

 ، د. بديع في صورة الوضع الفمسطيني بشكؿ عاـ، وفي قطاع غزة عمى وجو الخصوص.مشعؿ
ت وضـ الوفد أعضاء المكتب السياسي لحماس عزت الرشؽ ومحمد نصر، ناقش فيو الجانبيف التطورا

 الراىنة عمى الساحة الفمسطينية في ضوء دفع عجمة المصالحة بيف "حماس" و "فتح".
 

 ومشعل ممف المصالحة ةاالستخبارات المصري رئيساألحمد يبحث مع  13
بحث عضو المجنة المركزية لحركة 'فتح' ورئيس كتمتيا البرلمانية عزاـ األحمد، مع رئيس جياز : القاىرة

 رأفت شحاتو، ممؼ المصالحة الوطنية الفمسطينية.المخابرات المصري الوزير 
وقاؿ األحمد، في تصريحات صحافية، مساء اليوـ األربعاء، إف لقاءه مع الوزير شحاتو جاء في إطار 

 التنسيؽ الدائـ والتشاور حوؿ الوضع الفمسطيني بشكؿ عاـ.
دوف تحقيؽ كؿ الخطوات التي وأضاؼ أنو تـ البحث، أيضا، في كيفية التنسيؽ إلزالة العقبات التي تقؼ 

 تعمؿ عمي إنياء الحصار والتخفيؼ مف معاناة أىمنا في غزة.
وبيف أنو جرى، خالؿ المقاء، استعراض االتصاالت والجيود المتواصمة بيف حركتي 'فتح' و'حماس'، وكؿ 

ألمـ المتحدة، الفصائؿ الفمسطينية في ظؿ األجواء اإليجابية التي برزت بشكؿ كبير بعد انتصار فمسطيف با
والصمود الفمسطيني في وجو العدواف عمى غزة، وكيفية استثمار ذلؾ مف أجؿ جيود عممية السالـ، ومف 

نياء حالة االنقساـ.  أجؿ أيضا تحقيؽ المصالحة الفمسطينية وا 
وأضاؼ األحمد أنو التقى وصخر بسيسو، اليوـ في القاىرة، رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' خالد 

ؿ، حيث جرى التأكيد عمى ضرورة إنياء االنقساـ وتجاوزه، وسرعة تنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو في إعالف مشع
 الدوحة.

وحوؿ توقعاتو بخصوص توقيت عقد االجتماع الخاص بمنظمة التحرير، قاؿ األحمد:'ننتظر تفرغ الجيات 
مرسي يتابع بنفسو ممؼ المصرية المسؤولة عف متابعة ممؼ الحوار'، الفتا إلى أف الرئيس محمد 

 المصالحة.
 12/12/2012، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 " وثيقة قانونية دولية ثبَّتت حق العودة194" األممي القرار: فمسطينية فصائل 14

ثبت قضية الالجئيف  194أجمعت فصائؿ فمسطينية عمى أف القرار األممي : فاطمة الزىراء العويني -غزة
، ليمثؿ قوة قانونية 1941لمستوى الدولي، وأكد حقيـ في العودة إلى ديارىـ التي ىجروا منيا عاـ عمى ا

 ليذا الحؽ التاريخي لمشعب الفمسطيني.
وأكدوا في أحاديث منفصمة مع "فمسطيف" أنو قرار تاريخي يجب العمؿ عمى تطبيقو، رغـ الصمؼ والتعنت 

 زؿ أي إنساف أو فصيؿ عف حؽ العودة ميما كانت الظروؼ.اإلسرائيمي، مشدديف عمى عدـ قانونية تنا
رئيس دائرة شئوف الالجئيف بحركة "حماس" عصاـ عدواف، بيف أف قضية الالجئيف استفادت مف قرار وقاؿ 

" بتثبيتو لوجودىا، ودعوتو إلى عودتو إلى أراضييـ التي ىجروا منيا، وتبيانو بأف قضيتيـ لـ ُتحؿ 194"
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ف القرار تـ تكراره في مناسبات عدة وقرارات أخرى لألمـ المتحدة، مما أبقى عمى ىذه بعد، مشيرًا إلى أ
 القضية حية عمى المستوى الدولي حتى اآلف.

واستدرؾ قائاًل: "لكف العيب في ىذا القرار أنو غير حاسـ، وغير ممـز ويفتقد إلى آليات التنفيذ، مما يجعمو 
وح في نفس المكاف، فضاًل عف مشكمة أخرى في القرار تجعؿ قاصرًا عف التطبيؽ، ولذلؾ ال نزاؿ نرا

الفمسطينييف يرفضونو، وىو أنو ُيطالب بتدويؿ القدس واألماكف المقدسة فييا مما يجعميـ بيف خياريف، 
 أحالىما مر".

تاريخي صادر  194بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية عبد الحميد أبو جياب أف قرار 
األمـ المتحدة، وال يسقط بالتقادـ، وىو يعزز مف حؽ شعبنا العودة إلى وطنو وأرضو وممتمكاتو التي عف 

شرد منيا، معتبرًا أف القرار مرجعية نتمسؾ بيا كشعب فمسطيني ميما حاولت )إسرائيؿ( والواليات المتحدة 
 التغاضي عنو، وحاولت دوؿ العالـ المختمفة التنكر ليذا الحؽ.

أف مفاوضات ال تستند عمى حؽ العودة مرفوضة رفضًا قاطعًا، وكذلؾ أي حؿ سياسي ال وشدد عمى 
يتضمف عودة الالجئيف إلى ديارىـ، مؤكدًا أف الشعب الفمسطيني لف يتخمى عف حؽ العودة ميما طاؿ 

 الزمف.
ند ليا ـ، قوًة قانونية يست 194مف جانبو، عدَّ عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض قرار 

ـ، وىو يستند إلى  1941شعبنا مف أجؿ المطالبة بحؽ عودة الالجئيف إلى ديارىـ التي شردوا منيا عاـ 
 الحؽ التاريخي لمفمسطينييف في أرض اآلباء واألجداد.

 12/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 تفاصيل صور تفجير دبابة وناقمة جند بثتيا خالل العدوان تكشفالقسام كتائ   15
تائب الشييد عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوـ األربعاء، رسميًا عمميتي تفجير تبنت ك

 ناقمة جند ودبابة إسرائيمية شرؽ خانيونس والبريج شرؽ قطاع غزة، نفذىما مقاتموىا في وقت سابؽ.
: "إف مجاىدييا تمكنوا في عمميتيف  منفصمتيف، مف استيداؼ وقالت الكتائب في بياف عسكري أصدرتو اليـو

" كانت متوغمة شرؽ البريج وسط قطاع غزة بصاروخ موجو، وتفجير ناقمة جند صييونية 3دبابة "ميركافاة 
 شرؽ القرارة جنوب قطاع غزة بعبوة ناسفة جانبية.

وكانت كتائب القساـ بثت خالؿ معركة "حجارة السجيؿ"، رسالتيف لجنود االحتالؿ ولسالح دبابتو تضمنتا 
 جياًل مصورًا لياتيف العمميتيف.تس

ـ مف 2010-12-06مف عصر يوـ االثنيف الموافؽ  16:50وأكدت الكتائب أنيا تمكنت في تماـ الساعة 
 " كانت متوغمة شرؽ البريج وسط قطاع غزة بصاروخ موجو.3استيداؼ دبابة "ميركافاة 

مف صباح يوـ الجمعة  11:00عة كما كشفت كتائب القساـ في بيانيا عف تمكف مجاىدييا في تماـ السا
 ـ تـ تفجير ناقمة جند صييونية شرؽ القرارة جنوب قطاع غزة بعبوة ناسفة جانبية.2012-10-19الموافؽ 

 12/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 ليذا العام بغزة سيحمل مضامين ىامة االنطالقةفتح: ميرجان  16
افظات الجنوبية "قطاع غزة" جماؿ عبيد، في تصريح أكد عضو الييئة القيادية العميا لحركة "فتح" في المح

األربعاء،  عمى أف ميرجاف انطالقة الحركة ليذا العاـ، يحمؿ مضاميف ىامة وسيؤسس لمرحمة  صحفي
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مختمؼ الصعد المحمية واإلقميمية والدولية وتقدـ في ممؼ المصالحة ووضع ما تـ االتفاؽ عميو عمى  جديدة
لمتنفيذ، والنظر بعمؽ في االستراتيجيات المتبعة والممكنة في إطار المتغيرات في إطار جداوؿ زمنية قابمة 

 اإلقميمية والدولية.
وأضاؼ عبيد أف قضية األسرى الصامديف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، خاصة أولئؾ المياميف الذيف 

لشراونة وسامر العيساوي يقودوف معركة األمعاء الخاوية دفاعاً  عف كرامة وعزة شعبنا الفدائييف أيمف ا
 وفي الميرجاف المركزي. 41ستكوف حاضرة بقوة في فعاليات احياء ذكرى االنطالقة 

وكشؼ عبيد بأف عدداً  كبيرًا مف قيادة الحركة في المجنة المركزية والمجمس الثوري وقيادات فمسطينية 
 وعربية ودولية ستشارؾ في االنطالقة.

 12/12/2012فمسطين أون الين، 
 

 وتواصل مستمر مع حز  اهللإشادة بدور بري....إنجاز غزة فمسطينيًا وعربياً  تستثمرحماس "السفير":  17
إف معركة غزة الثانية ومف بعدىا « السفير»لػ« حماس»تقوؿ مصادر قيادية في حركة : قاسـ قصير

زا مف أجؿ إنجاز االعتراؼ بدولة فمسطينية غير كاممة العضوية في األمـ المتحدة، يفترض أف يشكال حاف
عدد مف األمور الممحة في الواقعيف العربي والفمسطيني، وأوليا إنجاز الوحدة الوطنية الفمسطينية، ذلؾ أنو 

 لـ يعد مف المفيد التمسؾ بأية ذرائع تحوؿ دوف إعادة المحمة إلى البيت الفمسطيني.
عبر العودة إلى »زمة السورية تضيؼ المصادر أف معركة غزة كاف يجب أف تشكؿ أيضا فرصة إلنياء األ

، مشيرة «الحوار الذي يؤدي إلى تحقيؽ تطمعات الشعب السوري ووقؼ العنؼ وبقاء سوريا قمعة لممقاومة
( عندما أقدمت حركة 2009ػ  2001إلى أنو لو حدث ذلؾ، لتكرر ما حصؿ في أثناء معركة غزة األولى )

 ياسية تمييدا لحوار وطني حقيقي.في سوريا عمى إطالؽ مبادرة س« اإلخواف المسمميف»
لف تكوف جزءا مف أي معسكر يمكف أف يؤدي إلى المس بالمقاومة، بدليؿ أف « حماس»وقالت المصادر إف 

وفدًا قياديا مركزيا مف الحركة يزور العاصمة اإليرانية حاليا مف أجؿ التشاور مع القيادة اإليرانية في عدد 
 ، وبينيا بطبيعة الحاؿ، الممؼ السوري.مف الممفات الفمسطينية واإلسالمية

لـ تدر ظيرىا لمنظاـ السوري، بؿ قررت مواجية الضغوط التي تعرضت ليا »وتابعت المصادر أف الحركة 
في الشيور األولى لألزمة السورية، وأطمقت أكثر مف مبادرة، وآخرىا تمؾ التي « اإلخواني»مف داخؿ البيت 

بيروت، وأف يمتقي السيد حسف نصراهلل ويطمقا مبادرة مشتركة، أساسيا استوجبت أف يتوجو خالد مشعؿ إلى 
الحوار بيف السورييف، وبعد ذلؾ توجو السيد نصراهلل إلى سوريا واجتمع بالقيادة السورية، لكف المبادرة لـ 

 «.تبصر النور
لعربي، بما في ذلؾ وأمينو العاـ عمى الصعيد اإلسالمي وا« حزب اهلل»وأشادت المصادر بالدور الذي يمعبو 

الحرص عمى الخصوصية الفمسطينية، وأشادت في الوقت نفسو بالدور الذي قاـ بو رئيس مجمس النواب 
المبناني نبيو بري عمى صعيد متابعة معركة غزة عبر اتصاالتو المكثفة مع العديد مف القيادات البرلمانية 

عالميا وميدانيا.العربية واإلسالمية والدولية لدعـ الشعب الفمسطيني سيا  سيا وا 
وأوضحت المصادر أف قوى المقاومة الفمسطينية أثبتت أنيا قادرة عمى مواجية العدواف اإلسرائيمي وبدليؿ 

ذا قرر الجيش اإلسرائيمي الحقا القياـ بعممية برية أو جوية، »أنيا حققت نتائج ىامة في ىذه المعركة،  وا 
 «.عؿ المفاجآت التي واجيت حربو األخيرة عمى غزةفسيكوف مضطرا إلجراء حسابات دقيقة جدا بف
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، عممت عمى إعادة ترميـ بنيتيا 2009، ومنذ انتياء عدواف العاـ «حماس»وكشفت المصادر أف حركة 
العسكرية والتحتية واستفادت مف عممية التيدئة مف أجؿ ترتيب أوضاعيا العسكرية واالستعداد لمواجية 

لثالث الماضية في بناء قوة صاروخية وقتالية كبيرة قادرة عمى مواجية وقد نجحت في السنوات ا»جديدة. 
أي اعتداء جديد وىذا ما برز في األسابيع الماضية حيث حققت قوى المقاومة نتائج ىامة مف خالؿ إطالؽ 

مؿ الصواريخ والرد عمى العدواف بعكس ما كاف يتوقع رئيس الحكومة االسرائيمية بنياميف نتنياىو الذي كاف يأ
مف دوف حصوؿ ردة فعؿ قوية، بحيث تؤدي ىذه العممية الى دعـ دوره « حماس»أف يوجو ضربة قاسية لػ

كما كاف « حزب اهلل»السياسي )في االنتخابات المقبمة( وتكوف ىذه العممية بديال مف اليجوـ عمى ايراف و
 «.يخطط سابقا

وانو اذا برزت خالفات مع بعض القوى  وأضافت اف ما جرى أثبت أف الحركة لـ تغادر مربع المقاومة،
فيذا ال يعني التخمي عف خيار المقاومة، والحركة اليوـ تنسؽ مع كؿ قوى المقاومة »بشأف الممؼ السوري 

 «.في فمسطيف ولبناف، سواء عمى المستوى السياسي أو الميداني وىناؾ استعداد دائـ لكؿ االحتماالت
قؼ الى جانب قوى المقاومة بالتنسيؽ مع االتراؾ والقطرييف وأشادت المصادر بالدور المصري الذي و 

ما يجري عمى أرض فمسطيف اليوـ ستكوف لو تداعيات »والدوؿ العربية االخرى، وخصوصا لبناف، وقالت: 
اف ما بعد اغتياؿ القائد أحمد الجعبري لف يكوف كما »، وجددت القوؿ «استراتيجية عمى صعيد كؿ المنطقة

 «.قبمو
 13/12/2012بيروت، السفير، 

 
 
 
 

 "االرىابي" صفيم بالجيلتو " سرائيل"إقذائف ىاون عمى  يحاكي إطالقطفال بغزة أل فيديوتنشر  "يديعوت" 18
نشرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية مساء االربعاء  فيديو يحاكي مجموعة مف  :القدس المحتمة

ائؼ ىاوف عمى البمدات االسرائيمية وتصفيـ االطفاؿ الفمسطينييف في غزة يستعدوف ويتدربوف الطالؽ قذ
 بجيؿ )االرىاب( القادـ.

وذكرت الصحيفة انو بالرغـ مف التيدئة مسيطرة عمى الوضع االمني بيف اسرائيؿ و المقاومة اال اف 
المقاومة في غزة لـ تتوقؼ لحظة عف تدريب ابناءىـ عمى السالح والصواريخ الستخداميـ بالمستقبؿ ضد 

 ف كما زعمت الصحيفة.االسرائيميي
ويظير في شريط الفيديو اربعة أطفاؿ يحمموف قاعدة حديدية وانبوب يستعمؿ في مواد البناء وانيـ يتجولوف 
بالقرب مف سياج يحاكي السياج الفاصؿ بيف غزة واسرائيؿ حيث يصؿ االطفاؿ الى مكاف االطالؽ الموجو 

ة الحديدية و مف ثـ وضع القاذفة عمى الحديدة جيث عمى البمدات االسرائيمية ويقوـ احدىـ بنصب القاعد
يمسؾ الطفؿ الثالث قذيفة الياوف ويقـو باسقاطيا داخؿ االنبوب لتنطمؽ باتجاه اسرائيؿ ومف ثـ يقوموف 

 بتفكيؾ المنصة بسرعة كبيرة ومف ثـ ييربوف.
ـ الصواريخ اال اف تمثيميـ واشارت الصحيفة اال اف االطفاؿ عمى ما تعتقد لـ يتدربوا عمى الرماية واستخدا

 بالفيديو يبيف مدى دقة وسرعة التحرؾ في الميداف ومف بعد االختفاء لكي ال ترصدىـ الطائرات االسرائيمية.
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وقاؿ شيود عياف في غزة اف ىؤالء االطفاؿ ينذروف بمستقبؿ جيد ليـ لمدفاع عف اراضييـ ومقاومة الجيش 
ية االختفاء في الميداف بعد عممية االطالؽ لمقذائؼ، وقاؿ احد االسرائيمي واعطوا انطباع ممتاز عف كيف

المعمقيف اف حماس ىي المدرسة االستشيادية والبطولية وعمؽ عمى المشيد التمثيمي "اليـو ىـ أطفاؿ لكف 
 قادة في المستقبؿ.

ثقفوف اطفاليـ مف جيتو قاؿ وزير النقؿ و المواصالت االسرائيمي "كاتز" مساء اليوـ اف الغزيوف يعمموف وي
باف اسرائيؿ دولة ارىابية ومكروىة ويجب التعامؿ معيا كعدو رئيسي ويجب دحرىا مف االراضي 

 الفمسطينية.
واشار "كاتز" اف المقاومة في غزة تدعو االطفاؿ الى التعمـ عمى االسمحة وقاذفات الصواريخ الستعماليا 

ـ ابناءىـ بيذه الطريقة فسيدفعوف الثمف الغالي ضد المستوطنيف، واضاؼ انو اذا واصؿ الفمسطينييف تعمي
 .1941لالخطاء الماضية عاـ 

ودعا "كاتز" الى ارساؿ فيديو لالطفاؿ االرىابييف في غزة و فضح الوجو الحقيقي لمفمسطينييف عمى حد 
 قولو.

12/12/2012وكالة سما االخبارية،   
 

 "السرعةمقود "ياسين ُسميت إسرائيميا  أحمد اغتيالموفاز: عممية  39
الناصرة ػ زىير أندراوس: كشؼ وزير األمف اإلسرائيمي األسبؽ، شاؤوؿ موفاز، عف أف عممية اغتيػاؿ الشػيخ 
الشػػييد أحمػػد ياسػػيف، ُأطمػػؽ عمييػػا اسػػـ: مقػػود السػػرعة جيػػر السػػرعة، وذلػػؾ ضػػمف البرنػػامج الوثػػائقي الػػذي 

 س حركة حماس.عرضتو القناة العاشرة في التمفزيوف العبري عف عممية اغتياؿ مؤس
أفي ديختر، الذي كاف آنذاؾ رئيس الشاباؾ لمتمفزيوف: لقد شككت بالشيخ ياسيف في كثيػر مػف األمػور، وقاؿ 

في أمر واحد لـ اشؾ ىو أف يصبح معتدال. إنو يعرفنػا جيػدا، ىػذا الرجػؿ المعػاؽ المسػكيف صػاحب الصػوت 
رير وأنا لـ أشاىد في حياتي كؿ ىػذا الشػر المخنوؽ والذي يعاني مف التياب رئة خطير، ولكف ىذا الرجؿ ش

 في مثؿ ىذا الجسد الضئيؿ.
الفتا إلى أنو في الواقع لـ يكف ىناؾ خالفات كانت ىناؾ نقاشات، المعضمة كانت ليس ىؿ سنمس بو أـ ال 
بؿ ىؿ يمكف استخداـ وسائؿ أخرى، لقد خشينا مف موجة إرىاب واسعة النطاؽ أكثػر ممػا نعػرؼ، خيشػنا أف 

اليجمػات خػػارج نطػاؽ إسػرائيؿ. كمػػا زعػـ ديختػر أف جيػػازه حصػؿ عمػى معمومػػات تفيػد أف قػادة حمػػاس تمتػد 
السياسػػييف والعسػػكرييف سػػيجتمعوف فػػي شػػقة فػػي غػػزة الفتػػا إلػػى أف القائػػد العػػاـ لكتائػػب القسػػاـ محمػػد ضػػيؼ 

يف وقػاؿ ديختػر عامػا شػارؾ فػي االجتمػاع باإلضػافة إلػى الشػيخ ياسػ 12الذي تالحقو إسرائيؿ منػذ أكثػر مػف 
، كػاف ذلػؾ التػاريخ الػذي ُنقػش فػي وعيػي، 1001في ىذا السياؽ: في السادس مف أيموؿ )سبتمبر( مف العاـ 

ألنيا كانػت المػرة الوحيػدة فػي حيػاتي التػي أتػذكر فييػا حمػاس ترتكػب خطػأ اسػتراتيجيا، لقػد امتمكنػا معمومػات 
سػػػكرييف مػػػع أنػػػي ال أحػػػب ىػػػذا الفصػػػؿ بػػػيف اسػػػتخبارية جيػػػدة حػػػوؿ اجتماعػػػات قػػػادة حمػػػاس السياسػػػييف والع

السياسي والعسكري وكاف ثمػة نقػاش لػدييـ وكػاف لػدينا معمومػات جيػدة ودقيقػة، وعممنػا بالضػبط فػي أي بيػت 
 يتواجدوف.

أمػػا موفػػاز فقػػاؿ: الشػػيخ ياسػػيف كػػاف مػػف رواد العمميػػات االنتحاريػػة ضػػدنا أيضػػا فػػي الػػدلفيناريـو وفػػي نتانيػػا 
مػػف اليجمػػات اإلرىابيػػة، عشػػرات اليجمػػات. زاعمػػا أف ىػػذه المعمومػػات مسػػتقاة مػػف  والقػػدس فػػي قائمػػة طويمػػة
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آالؼ االعتقاالت التي نفذت في تمؾ الفترة ومف المحادثات التي تتـ بينيـ، ومف معمومات استخبارية حصمنا 
 ية.عمييا، وكاف لدينا معمومات مف أكثر مف مصدر تؤكد أف ياسيف يفتي بمشروعية العمميات االنتحار 

ويمقي موفاز الضوء عمى النقاش حوؿ اغتياؿ ياسيف: لقد كاف ىناؾ نقاش حاد حوؿ كيفيػة رد الفمسػطينييف، 
أف الرعب سيكوف كبير جدا، وأنو سيكوف ىناؾ رد وتظاىرات، ولكف لـ اعتقد أف ذلؾ سيغير سمـ األولويات 

شارؾ في النقاش وزير األمف ورئيس  داخؿ إسرائيؿ بطريقة تؤدي إلى الندـ عمى عممية التصفية. وكشؼ أنو
الحكومة وقادة االستخبارات وقائد الشاباؾ ورئيس الموساد وبقية قادة األجيػزة األمنيػة اآلخػريف وقائػد األركػاف 
ولقد كاف ذلؾ نقاش مفتوح حوؿ طاولة مستديرة وكؿ واحد أبدى رأيو وفػي النيايػة كانػت يجػب أف نتخػذ قػرار 

 يف.في مسألة اغتياؿ الشيخ ياس
وزاد: أنػػا اعتقػػد أف القػػادة وكػػؿ مػػف كػػاف مسػػؤوال فػػي تمػػؾ األيػػاـ كػػاف مؤيػػدا لػػذلؾ، محممػػو االسػػتخبارات كػػانوا 
متشػػككيف وكػػاف يتوجػػب عمػػييـ التحػػذير مػػف تػػداعيات اليػػـو الػػذي سػػيمي التصػػفية، وقػػاؿ أيضػػا: ذىبنػػا إلػػى 

سػػتمع إلػػى الجميػػع برويػػة ولكنػػو شػػاروف الػػذي اقػػر األمػػر ولكػػف النقاشػػات عنػػد شػػاروف كانػػت قصػػيرة نسػػبيا وا
 أجمؿ النقاش قائال أنا أساندكـ ومف اآلف عميكـ إيجاد الطريقة والزمف المناسب لفعؿ ذلؾ.

ويتابع موفاز: جاء الياتؼ في الساعة الرابعة والنصؼ فجػرا وعممنػا بوجػود تجمػعى عمػى بػاب المسػجد، وكػاف 
يحيطػوف بػو وقػادوه عمػى كرسػيو نحػو منزلػو، لقػد  برفقتو ما بيف ستة إلى سبعة حراس مف حماس حيث كػانوا

دفػػع حػػراس ياسػػيف كرسػػيو المتحػػرؾ بسػػرعة ولكػػف بعػػد ثػػواني مػػف خروجػػو مػػف المسػػجد تػػـ تشخيصػػو بدقػػة، 
 وقامت الطائرات التي كانت ُتحمؽ في الجو بإطالؽ الصواريخ التي أدت لمقتمو، عمى حد قولو.

في عممية تصفية ياسيف يعتقد حتى اليوـ أف التصفيات ىي وخمص الفيمـ الوثائقي إلى القوؿ: كؿ مف شارؾ 
الطريقػة األكثػر فعاليػة ضػد اإلرىػاب، ففػي حػاؿ ضػرب رأس األفعػى لػف تػتمكف األفعػى مػف المسػع لوقػت مػا، 

 ولكف أفعى غزة تعوض رأسيا بسرعة مثمما تستبدؿ األفعى جمدىا، عمى حد قوؿ التمفزيوف اإلسرائيمي.

 31/33/1031، القدس العربي، لندن
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قاؿ وزير الخارجية اإلسرائيمى أفيجدور ليبرماف اليـو األربعػاء، إف أوروبػا لػيس ليػا الحػؽ فػى : أ ش أ - غزة
وأضػاؼ ليبرمػاف،  القضػية.دفع إسرائيؿ نحو إبراـ اتفاؽ سالـ، وأف ذلؾ يرجػع إلػى سػجميا المحػدود فػى ىػذه 

فى تصريحات أدلى بيا خالؿ المؤتمر الدبموماسى الذى عقدتو صحيفة جيروزاليـ بوسػت اإلسػرائيمية، وبثتيػا 
الصػػحيفة عمػػى موقعيػػا اإللكترونػػى، أف بػػالده غيػػر مسػػتعدة ألف تضػػحى بمصػػالحيا األمنيػػة الحيويػػة إلبػػراـ 

، قائال "إف خطوة مف ىذا القبيؿ سينتج عنيا وضع 3697وحذر ليبرماف، مف العودة إلى حدود  اتفاؽ سالـ.
 مماثؿ لما عميو قطاع غزة".

 31/31/1031، اليوم السابع، مصر
 

 ال تحمل وجو شبو لميولوكوست "إسرائيل"االتحاد األوروبى تجاه  سياسةليفنى لميبرمان:  13
ب "الحركػػػػة" اإلسػػػػرائيمى اسػػػػتنكرت تسػػػػيبى ليفنػػػػى، زعيمػػػػة المعارضػػػػة اإلسػػػػرائيمية رئػػػػيس حػػػػز : غػػػػزة )أ ش أ(

تصريحات وزير الخارجية أفيجدور ليبرماف التى قارف فييا بيف سياسة االتحاد األوروبػى تجػاه إسػرائيؿ بشػأف 
 القضية الفمسطينية وسموؾ الدوؿ األوروبية تجاه الييود أثناء المحرقة "اليولوكوست".
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يفنػػػى قوليػػػا فػػػى مػػػؤتمر صػػػحفى نظمتػػػو ونقمػػػت صػػػحيفة "جيػػػروزاليـ بوسػػػت"، فػػػى نسػػػختيا اإللكترونيػػػة عػػػف ل
الصػػحيفة: "إف مقارنػػة وضػػع إسػػرائيؿ اليػػوـ باليولوكوسػػت تيػػويف مػػف شػػأف اليولوكوسػػت.. ىػػذه مقارنػػة غيػػر 
صحيحة وغير شاممة.. ال يوجػد وجػو شػبو بػيف وضػع المػواطنيف اإلسػرائيمييف ىػذه األيػاـ وييػود أوروبػا، كمػا 

 لمسامية".أف ليس الجميع ضدنا وليسوا جميعا معاديف 
وأضػػافت: أف حقيقػػة انتقػػاد المجتمػػع الػػدولى لسياسػػات الحكومػػة الحاليػػة ال يعنػػى أف العػػالـ ال يقبػػؿ إسػػرائيؿ 
كدولة، مضيفة: "أرى أف ىذه السياسية ينبغى أف تتغير ليس لخاطر العػالـ بػؿ مػف أجػؿ إسػرائيؿ ومصػمحتيا 

 أوال".
عنى االحتفاظ بقيمػة إسػرائيؿ كدولػة ديمقراطيػة ييوديػة وتابعت: أف استئناؼ المفاوضات مع الفمسطينييف ال ي

بؿ إنو سيعطى إسرائيؿ مرة أخرى الشرعية الستخداـ اإلجػراء العسػكرى إذا اسػتدعت الضػرورة ولمحفػاظ عمػى 
 مصالحيا األمنية.

 31/31/1031، اليوم السابع، مصر
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يومػًا مػف موعػد االنتخابػات لمكنيسػت  00تبدو األجواء االنتخابية في إسرائيؿ، قبػؿ : أسعد تمحمي -الناصرة 
الشػػير المقبػػؿ( وقياسػػًا بجػػوالت انتخابيػػة سػػابقة، بػػيف ىادئػػة وخامػػدة ربمػػا ألف نتائجيػػا، بحسػػب  11الجديػػدة )

ئػيس الحكومػة الحػالي بنيػاميف نتانيػاىو المتػدينيف بزعامػة ر  -االستطالعات، محسومة لمصمحة تكتؿ اليميف 
في المئة مف اإلسرائيمييف أنو سيواصؿ الجموس عمى كرسيو بعد االنتخابات المقبمة.  00الذي يرى أكثر مف 

ويػػرى معمقػػوف أف مػػا تبقّػػى انتظػػاره مػػف االنتخابػػات المقبمػػة ىػػو ىويػػة األحػػزاب التػػي ستشػػارؾ فػػي االئػػتالؼ 
 رية.الحكومي وتوزيعة الحقائب الوزا

شػيمي يحيمػوفتش نحػو نػاخبي الوسػط واليمػيف المعتػدؿ جػداًل واسػعًا داخػؿ « العمؿ»حزب ويثير توجو زعيمة 
حزبيا، إذ بػدأت االنتقػادات مػف أركػاف الحػزب عمػى تغييػب زعيمتػو الممػؼ الفمسػطيني، وأخػذ بعضػيـ يطالػب 

 بإعادة ىذا الممؼ إلى صمب المعركة االنتخابية.
ف مسػػؤوليف فػػي الحػػزب قػػوليـ إف يحيمػػوفتش أخطػػأت خطػػأ فادحػػًا بتأييػػد الحكومػػة ونقمػػت تقػػارير صػػحافية عػػ

الحاليػػػة تأييػػػدًا مطمقػػػًا فػػػي العػػػدواف األخيػػػر عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، وصػػػمتيا عمػػػى مشػػػروع البنػػػاء االسػػػتيطاني فػػػي 
في القدس المحتمة. وأشار ىؤالء إلى أف فشؿ يحيموفتش فػي مقاربتيػا الجديػدة انعكػس فػي « 3إي »المنطقة 

مقعػػدًا قبػػؿ شػػير. وعػػزوا ذلػػؾ إلػػى أف  10مقعػػدًا فقػػط فػػي مقابػػؿ  37االسػػتطالع األخيػػر الػػذي مػػنح الحػػزب 
أنصار الحزب مػف اليسػارييف فضػموا البحػث عػف حػزب يسػاري يعكػس تطمعػاتيـ، فيمػا فشػمت يحيمػوفتش فػي 

 جذب أصوات مف اليميف المعتدؿ.
 -فػػػػي تصػػػػدر الصػػػػراع الفمسػػػػطيني « العمػػػػؿ»وتحػػػػاوؿ ليفنػػػػي الظيػػػػور عمػػػػى أف حزبيػػػػا الجديػػػػد حػػػػّؿ محػػػػؿ 

اإلسرائيمي برنامجو االنتخابي، لكف لعب ىذا الدور أيضًا ال يفيد في تحميؽ الحزب في االستطالعات ألكثػر 
 مف عشرة مقاعد برلمانية.

بزعامػة « إسػرائيؿ بيتنػا«الحػاكـ و« ليكػود»وفي معسكر اليميف تسير المعركػة بيػدوء، إذ سػاىـ التحػالؼ بػيف 
ذ رأى الحزبػاف أف  وزيػر وأحػزاب الوسػػط األخػرى ال تيػػدد « العمػػؿ»الخارجيػة أفيغػػدور ليبرمػاف فػػي التيدئػة. وا 

األكثػر يمينيػًة « مفداؿ -البيت الييودي »ىيمنتيما، وّحدا جيدييما في منع تسرب أصوات يمينية إلى حزب 
لػػى  الػػديني الشػػرقي « شػػاس»حػػزب الػػذي يتعػػزز نفػػوذه فػػي أوسػػاط المسػػتوطنيف واليمػػيف الػػديني الصػػييوني، وا 
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بػػػداعي أف األخيػػر ييمػػػؿ الييػػػود الشػػرقييف رغػػػـ أنيػػػـ « ليكػػػود»المتزمػػت الػػػذي يحػػاوؿ اقتنػػػاص أصػػػوات مػػف 
 يشكموف غالبية ناخبيو.

إمػػا »مقعػػدًا،  16مػػع « كػػديما»وتحػػاوؿ ليفنػػي تكػػرار شػػعار المعركػػة االنتخابيػػة الماضػػية عنػػدما قػػادت حػػزب 
مقػػيف يػػروف أف الوضػػع تبػػّدؿ اليػػوـ، ومػػا كػػاف صػػحيحًا قبػػؿ عشػػر سػػنوات لػػيس ، لكػػف المع«نتانيػػاىو أو ليفنػػي

بعػدد مقاعػد يضػاىي أربعػة « إسػرائيؿ بيتنػا-ليكػود »واقعيًا اليوـ، خصوصًا أف استطالعات الرأي تتنبأ بفوز 
 أضعاؼ المقاعد التي تحصؿ عمييا ليفني.

 31/33/1031، الحياة، لندن
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أفػػادت تقػػارير صػػحفية إسػػرائيمية أمػػس، أف األزمػػة فػػي قيػػادة حػػزب "العمػػؿ" تتصػػاعد، عمػػى خمفيػػة : الناصػػرة
تراجعػػػو فػػػي اسػػػتطالعات الػػػرأي، إذ أف شخصػػػيات قياديػػػة، تقػػػوؿ إف ىػػػذا التراجػػػع يعػػػود الػػػى سػػػكوت ورفػػػض 

االنتخابيػػة، ورفضػػيا عػػرض رئيسػػة الحػػزب شػػيمي يحيمػػوفيتش التطػػرؽ الػػى القضػػية الفمسػػطينية فػػي حممتيػػا 
 برنامج سياسي لمسألة الصراع.

 31/33/1031، الغد، عّمان
 
 

 سالمي إلى داعية إشاس المتشددة يتحول  بحركةحاخام ييودي  14
أعتنػػؽ الحاخػػاـ يوسػػؼ كػػوىيف، اإلسػػالـ وتحػػوؿ مػػف داعيػػة فػػي األوسػػاط الييوديػػة داخػػؿ إسػػرائيؿ إلػػي  :لنػػدف

إسػػػرائيؿ مػػػؤخرًا، وكػػػاف عضػػػوًا بحركػػػة شػػػاس الييوديػػػة  ىانتقػػػؿ إلػػػ داعيػػػة إسػػػالمي، كػػػوىيف أمريكػػػي األصػػػؿ
 المتشددة.

كػػوىيف تعػػرؼ عمػػى اإلسػػالـ عػػف طريػػؽ اتصػػالو بأحػػد رجػػاؿ الػػديف اإلسػػالمي كػػويتي الجنسػػية، عػػف طريػػؽ 
اإلنترنت، وداـ التعارؼ بينيما ما يقارب السنتيف شرح لو خالليا أمور اإلسالـ، بعدىا أرشده إلػى أحػد رجػاؿ 

يف اإلسػػػالمي فػػػي القػػػدس، وعكػػػؼ عمػػػى قػػػراءة القػػػرآف الكػػػريـ بالمغػػػة اإلنجميزيػػػة، بعػػػدىا قػػػرر اجتيػػػاز كػػػؿ الػػػد
 الحدود، وأعمف إسالمو ولـ يكف ىو فقط بؿ ىو وجميع أسرتو.

عامػػػا، قػػػد واجػػػو  19يوسػػػؼ كػػػوىيف سػػػابقًا أصػػػبح اسػػػمو اآلف يوسػػػؼ محمػػػد خطػػػاب، وىػػػو يبمػػػغ مػػػف العمػػػر 
ية التي ضيقت عميو الخناؽ، ورفضت االعتراؼ بو كمسمـ، حتى حصؿ مػؤخرًا متاعب كثيرة مف وزارة الداخم

 عمى حقوقو مف مركز القدس لمحقوؽ االجتماعية واالقتصادية.
التػػي « شػػاس»أثػػار خطػػاب باعتناقػػو اإلسػػالـ زوبعػػة فػػي المحافػػؿ الدينيػػة الييوديػػة خاصػػة فػػي أوسػػاط حركػػة 

نفس الحركة، أف ما قاـ بػو يوسػؼ ضػرب مػف الجنػوف ويجػب كاف ينتمي إلييا، واعتبر أحد اإلسرائيمييف مف 
وىو اآلف يعمؿ بجمعيػة خيريػة إسػالمية  معالجتو، وذلؾ بوضع ىذا الشخص في مستشفى األمراض العقمية.

 في القدس.
 31/33/1031وكالة سما، 

 
 نس  لد"المبيدات الحشرية" فى المنتجات اإلسرائيمية وجودتكشف  "ىآرتس" 17
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منتجػػات  300عينػة مػػف بقايػا طعػػاـ لػػ 2220تقريػر أجرتػػو وزارة الصػحة فػػى إسػرائيؿ لػػػكشػػؼ : محمػود محيػى
%، وأف أكثػػر مػػف عشػػر العينػػات 29غذائيػػة، عػػف احتػػواء نصػػؼ تمػػؾ العينػػات عمػػى مبيػػدات حشػػرية بنسػػبة 

 احتوت عمى نسبة مف السمـو أكثر مف المسموح بيا.
تقرير الذى شمؿ عينات مف منتجات مثؿ الخضروات وقالت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية، إنو قد تبيف مف ال

نوعػًا مػف المبيػدات فػى جميػع المنتجػات  311والفواكو ومنتجات األلباف والبػيض والمحػوـ وجػود آثػار لحػوالى 
 الغذائية.

 31/31/1031، اليوم السابع، مصر
 

 بيتنا" سيعيد الفزع لإلسرائيميين -"الميكود  برنامجنائ  بالكنيست:  16
نقمت اإلذاعة العامة اإلسرائيمية عف عضو الكنيست فى حزب العمؿ يتسحاؽ ىرتسػوج قولػو: : محمود محيى

"إف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمى بنيػػاميف نتنيػػاىو ووزيػػر خارجيتػػو أفيجػػدور ليبرمػػاف يحػػاوالف مػػف خػػالؿ برنػػامج 
 يف".قائمتيما الموحدة فى االنتخابات المقبمة إعادة الفزع والخوؼ والتيديد لإلسرائيمي

ووفقًا لإلذاعة العبرية فػإف ىرتسػوج قػد أشػار فػى حديثػو إلػى أف برنػامج القائمػة الموحػدة "الميكػود بيتنػا" تحمػؿ 
العديػػد مػػف التيديػػدات مػػف خػػالؿ اإلعػػداد لضػػرب المنشػػآت النوويػػة اإليرانيػػة، واصػػفًا البرنػػامج بالكارثػػة التػػى 

 ستقع عمى إسرائيؿ.
ذىاب لحؿ مشكمة استمرار إضراب الممرضات الػذى أضػر بػآالؼ وأضاؼ عضو الكنيستؾ "مف المفترض ال

المرضى اإلسرائيمييف بداًل مف الذىاب إلى ضرب إيراف"، مشيرًا إلى أف خطوات البناء فػى القػدس سػتزيد مػف 
بػػػػراز حركػػػػة حمػػػػاس عمػػػػى السػػػػاحة  ضػػػػعاؼ السػػػػمطة الفمسػػػػطينية برئاسػػػػة محمػػػػود عبػػػػاس وا  عزلػػػػة إسػػػػرائيؿ وا 

 الفمسطينية.
قالت النائبة بالكنيست زىافا جمئوف عف حزب ميرتس: "إف العالـ يعمـ ما يقػوـ بػو نتنيػاىو بشػأف  مف جانبيا،

عممية السالـ مػع الفمسػطينييف، الفتػة إلػى أف بػداًل مػف دعػـ الدولػة الفمسػطينية فػى األمػـ المتحػدة وتقويػة أبػو 
 مازف فإننا نتجو بذلؾ إلى حركة حماس".

 31/31/1031، اليوم السابع، مصر

 
 ليبرمان المستشار القضائي لن يقدم الئحة اتيام ضدّ  17

أصػػدرت وزارة العػػدؿ اإلسػػرائيمية مسػػاء أمػػس، األربعػػػاء،  بيانػػا قالػػت فيػػو إف المستشػػار القضػػائي لمحكومػػػة، 
ييػػػودا فاينشػػػتايف، سػػػيعمف اليػػػوـ، الخمػػػيس، نيائيػػػا قػػػراره فػػػي ممفػػػات التحقيػػػؽ المختمفػػػة ضػػػد وزيػػػر الخارجيػػػة 

 أفيغدور ليبرماف.
وأفاد موقع معاريؼ إف التقديرات تشير إلى أف المستشار القضائي يعتـز إغالؽ ممفات التحقيؽ ضد ليبرماف 
بشبة خيانة غسيؿ األمواؿ وتمقي الرشاوى، لكنو قد يبقي عمى الممػؼ الخػاص بقضػية السػفير اإلسػرائيمي فػي 

 بيمروس وتسميمو ليبرماف معمومات سرية حوؿ إجراء تحقيقات ضده.
 31/31/1031، 48عر  

 
 في األردن والدنمارك من اعتداءات محتممة رعاياىاتحذر  "إسرائيل" 18
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حػػذرت وزارة الخارجيػػػة اإلسػػرائيمية رعاياىػػػا والسػػػياح اإلسػػرائيمييف فػػػي األردف والػػػدنمارؾ، مػػف إظيػػػار ىػػػويتيـ 
، نتيجة لمحممة العسكرية اإلسرائيمية أثناء تواجدىـ في ىاتيف الدولتيف، خشية تنفيذ عمميات انتقامية تستيدفيـ

 التي نفذىا الجيش اإلسرائيمي في قطاع غزة الشير الماضي.
 31/31/1031، 48عر  

 
 "عوتسما ليسرائيل"تمغي حممة انتخابات عنصرية لحز   المركزيةلجنة االنتخابات  19

زب عوتسػما ألغت لجنػة االنتخابػات المركزيػة لمكنيسػت أمػس، األربعػاء ، حممػة دعائيػة جديػدة كػاف أطمقيػا حػ
ليسػػػرائيؿ العنصػػػري، بقيػػػادة ميائيػػػؿ بػػػف أريػػػو وأرييػػػو إلػػػداد، وذلػػػؾ بنػػػاء عمػػػى طمػػػب عػػػدد مػػػف نشػػػطاء حقػػػوؽ 

 اإلنساف.
وقررت المجنة إلغاء الحممة الدعائية المذكورة لكونيا تحرض بشكؿ سافر ضد المواطنيف العرب، ومػف شػأنيا 

 قرارىا.أف "تمس بمشاعر األقمية العربية" كما قالت المجنة في 
يشػػار إلػػى أف الحممػػة المػػذكورة ارتكػػزت عمػػى كتابػػة عبػػارة بالعربيػػة مثػػؿ: إخػػالص، مسػػاواة، ضػػرائب، تظيػػر 

 تحتيا جممة بالعبرية " بدوف واجبات ال توجد مساواة".  
يشار في ىذا السياؽ إلى أف التجمع الوطني الديمقراطي، كاف قدـ أمس، باسـ مرشػحيو لمكنيسػت، د. جمػاؿ 

حنػػيف زعبػػي ود. باسػػؿ غطػػاس، وجمعػػة الزبارقػػة،  طمبػػا رسػػميا لمجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة لشػػطب زحالقػػة، و 
يتمػػار بػػف غفيػػر مػػف خػػوض االنتخابػػات القادمػػة  قائمػػة عوتسػػما ليسػػرائيؿ ومنػػع العنصػػرييف بػػاروخ مػػارزؿ وا 

 لمكنيست، وذلؾ في سياؽ حرب التجمع ضد الفاشية والعنصرية في إسرائيؿ.
 31/31/1031، 48عر  

 
 أموال الضرائ  الفمسطينية إلى شركة الكيرباء لتحوّ المالية اإلسرائيمية  10

حولػػت وزارة الماليػػة اإلسػػرائيمية أمػػواؿ عائػػدات الضػػرائب الفمسػػطينية إلػػى شػػركة الكيربػػاء اإلسػػرائيمية، "تسػػديًدا 
ونػػوت" اليػػـو السػػتحقاقات الشػػركة عمػػى السػػمطة"، بحسػػب مػػا ذكػػر الموقػػع اإللكترونػػي لصػػحيفة "يػػديعوت أحر 

 األربعاء.
وقاؿ الموقع: "إف وزير المالية اإلسرائيمي، يوفػاؿ شػطاينتس، اسػتكمؿ إجػراء تحويػؿ أمػواؿ عائػدات الضػرائب 

مميػػػوف شػػػيقؿ إلػػػى شػػػركة الكيربػػػاء اإلسػػػرائيمية، تسػػػديدا السػػػتحقاقات الشػػػركة عمػػػى  012الفمسػػػطينية البالغػػػة 
 السمطة الفمسطينية".

مية أف ىذا اإلجراء اتخذ بالتنسيؽ مع رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، بعػد وأفادت اإلذاعة اإلسرائي
مصػػادقة الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة عمػػى مػػنح السػػمطة الفمسػػطينية مكانػػة دولػػة غيػػر عضػػو فػػي المنظمػػة 

 الدولية
 31/31/1031، 48عر  

 
 الف نازح فمسطيني دون مأوىعمى غزة خّمف ثالثة آ اإلسرائيمياألمم المتحدة: العدوان  13

قالت منظمة األمـ المتحدة إف العدواف العسكري اإلسرائيمي األخير ضد قطاع غزة أسفر عف نزوح : نيويورؾ
ما ال يقؿ عف ثالثة آالؼ مواطف فمسطيني مّمف دّمرت مساكنيـ أو تضّررت بشكؿ كمي بفعؿ القصؼ 

لمتحدة عف منسؽ الشؤوف اإلنسانية في األراضي الفمسطينية ونقؿ راديو األمـ ا والغارات الجوية اإلسرائيمية.
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المحتمة، جيمس راولي، قولو "إف المدنييف في غزة ىـ مف تحّممولممرة الثانية العبء األكبر خالؿ جولة 
وأضاؼ راولي أف عممية "عامود السحاب" اإلسرائيمية ضد غزة تؤكد بأف  التصعيد ضد القطاع"، كما قاؿ.

غير قابؿ لالستمرار"، قائاًل "ىذا الوضع يجب أف يتغير، ونحف مف جانبنا ندعو الجيات الوضع الراىف "
السياسية الفاعمة في المنطقة وخارجيا التخاذ الخطوات الالزمة لضماف السالـ واالستقرار الدائميف في 

إلى أف الحرب وأشار  المنطقة، والسماح لألمؿ أف يسود مرة أخرى لدى شعب غزة والمنطقة"، حسب تعبيره.
اإلسرائيمية خّمفت ثالثة آالؼ مواطف فمسطيني نازح في قطاع غزة مّمف دّمر االحتالؿ اإلسرائيمي مساكنيـ 

وأفاد  أو ألحؽ بيا أضرارًا بالغة، وىـ يعيشوف اآلف نازحيف مع عائالت مضيفة أو في مساكف مستأجرة.
لحرب األخيرة فاقمت مف حّدة األوضاع اإلنسانية المسؤوؿ األممي، بأف نتائج التقييـ األولية أظيرت أف ا

ألؼ مواطف  100في المائة مف سكانو )حوالي مميوف و 00غير المستقرة في قطاع غزة الذي يتمّقى 
ألؼ شخص يحصموف عمى مساعدات مف وكالة األمـ المتحدة  000فمسطيني( المساعدات، بما في ذلؾ 

روا"، فباإلضافة إلى ثالثة آالؼ مواطف فمسطيني نازح في غزة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف "األون
يحتاج لإليواء العاجؿ، ىناؾ ازدياد ممحوظ في عدد المصابيف بالصدمات النفسية جّراء الحرب خصوصًا 

وأّكد راولي، أف األمـ المتحدة وىيئات اإلغاثة اإلنسانية العاممة في قطاع غزة  مف فئة األطفاؿ، وفؽ قولو.
ألؼ فمسطيني ممف لجأوا إلى مدارس  31خالؿ فترة التصعيد مف االستجابة بسرعة الحتياجات نحو  تمّكنت

 "األونروا" والمدارس الحكومية.
 31/31/1031قدس برس، 

 
 

 القدسبعميو السالم  معادية ومسيئة لمنبي عيسى شعاراتمستوطنون يكتبون  11
إلى  واالمستوطنوف المتطرفوف عادأف  ،نظير مجمي، عف 31/31/1031، الشرق األوسط، لندنذكرت 

كتابة شعارات يمينية عنصرية عمى معابد عربية في القدس، وىذه المرة جاءت الشعارات مسيئة لمنبي عيسى 
)عميو السالـ( عمى جدراف أحد األديرة في القدس، وعمى مركبة كانت مركونة في الجوار. كما اعتدوا عمى 

وقد قاـ ىؤالء المتطرفوف بكتابة شعارات بالمغة  شماؿ مدينة راـ اهلل.ممتمكات المواطنيف في بمدة شقبا 
العبرية معادية ومسيئة لمسيد المسيح عمى جدار دير المصمبة التابع لمكنيسة األرثوذكسية بالقرب مف حديقة 
صقر في مدينة القدس، كذلؾ قاموا بثقب إطارات السيارات التي كانت تقؼ في ساحة الدير، وىي المرة 

 «. دفع الثمف»الثالثة التي يتعرض خالليا ىذا الدير لالعتداء مف قبؿ المتطرفيف الييود تحت شعار 
وقد دعت الييئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إلى ضرورة وضع حد حاسـ النتياكات 

جد وأديرة، مشيرة إلى السمطات اإلسرائيمية لحرمة المقدسات، وعدـ التعرض ألماكف العبادة مف كنائس ومسا
أف األنبياء واألدياف وأماكف العبادة أماكف مقدسة تتمتع بحرمة وقداسة خاصة ال يجوز ألي أحد التطاوؿ أو 

 التعدي عمييا. 
اعتداءاتيـ عمى األماكف  وواصم المستوطنوف، عف أ ؼ ب، أف 31/31/1031، السفير، بيروتوأضافت 

ة منيـ كتابات مسيئة لممسيح عمى جدراف دير تابع لبطريركية الرـو المقدسة الفمسطينية، حيث كتبت مجموع
 األرثوذكس ومدخؿ مقبرة األرمف في القدس المحتمة.
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دّونت عبارات مسيئة لممسيح بالعبرية عمى باب »وأوضحت المتحدثة باسـ شرطة االحتالؿ لوبا سمري أنو 
، مضيفة أف «ماثمة عمى دير وادي المصمبةمدخؿ المقبرة األرمنية بمحاذاة باب صييوف ودونت كتابات م

 ."عيد أنوار )ىانوكا( سعيد"و "دفع الثمف"المعتديف كتبوا عبارات 
مف جيتو، اعتبر بطريرؾ القدس وسائر أعماؿ فمسطيف واألردف ثيوفيموس الثالث، إف جرائـ الكراىية التي 

لمسيحييف، واصفًا االعتداءات عمى تمارسيا مجموعات ييودية متطرفة بحؽ المقدسات المسيحية لف ترىب ا
 «. الجرائـ ضد اإلنسانية»الكنائس والمساجد بػ

 
  "قصىألد"امن تواصل اقتحامات المستوطنين وجنود االحتالل ل تحّذر ىقصمؤسسة األ 11

مستوطنا،  70ـ أف نحو 31/31/1031في بياف ليا االربعاء ” مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث“قالت 
المسجد االقصى عمى دفعتيف مف جية باب المغاربة، وسط حراسة مف قبؿ قوات  اقتحموا صباح اليوـ

جنديا اسرائيميا بمباسيـ العسكري، المسجد االقصى في  12ذلؾ اقتحـ يـو أمس أكثر مف وكاالحتالؿ، 
، وتسود اجواء مف الغضب في المسجد االقصى تنديدا بيذه ”االرشاد واالستكشاؼ العسكري”برنامج 
 ”.ت المتكررة عميواالعتداءا

في مدينة ” وادي الصميب“بقياـ متطرفيف ييود باالعتداء عمى دير ” مؤسسة االقصى“في سياؽ آخر نددت 
، وكتابات شعارات عنصرية ومعادية لنبي اهلل عيسى بف مريـ  واعتبرت  -عميو السالـ –القدس، فجر اليـو

حية، تتزامف مع اعتداءات أخرى عمى المقدسات المؤسسة ىذا االعتداء جريمة متجددة عمى المقدسات المسي
 االسالمية، وحّممت المؤسسة االحتالؿ االسرائيمي المسؤولية الكاممة عمى جميع ىذه الجرائـ.

 31/31/1031، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم
 

 بنيران الجيش اإلسرائيمي في الخميل فمسطينياستشياد فتى  14
عاما(،  39استشيد مساء امس، الفتى محمد زياد عوض الساليمة ) :وكاالت –وساـ الشويكي  -الخميؿ 

بعد أف أطمقت مجندة في جيش االحتالؿ النار عميو عمى حاجز في حارة المشارقة الفوقا قرب الحـر 
 اإلبراىيمي بمدينة الخميؿ.

قوات  وأطمقت مجندة عدة رصاصات صوب الفتى الساليمة ما أدى الستشياده عمى الفور، ومنعت
، في حيف نقؿ والده إلى «كريات أربع»االحتالؿ سيارة اإلسعاؼ مف الوصوؿ إليو، ونقمتو إلى مستوطنة 

 مستشفى الخميؿ الحكومي جراء االعتداء عميو بالضرب المبرح مف قبؿ قوات االحتالؿ.
ؽ لشراء وقاؿ ذوو الشييد إف نجميـ محمد، الذي يعاني مف مشاكؿ في السمع، كاف متوجيا إلى السو 

وىو ما دفع « لعبة»حمويات لالحتفاؿ بعيد ميالده الذي صادؼ يوـ امس. وكاف يحمؿ مسدس بالستيؾ 
 قوات االحتالؿ لمزعـ بأنو مسمح وىدد أحد الجنود.

ابرز فمسطيني مسدسا اماـ افراد مف شرطة الحدود »وقاؿ المتحدث باسـ الشرطة االسرائيمية ميكي روزنفيمد 
وأطمقت »وأضاؼ «. بعد حموؿ الظالـ قرب موقع ديني يشتد التوتر عنده ية في الخميؿخالؿ قياميـ بدور 

وحدثت مواجيات بيف «.الشرطة النار عميو فأصابتو بجروح حرجة. وأعمف في وقت الحؽ وفاتو في الموقع
األىالي وجنود االحتالؿ التي دفعت بقوات كبيرة الى المنطقة، وقاـ جنود االحتالؿ بإطالؽ قنابؿ الغاز 

 ؿ لمدموع والقنابؿ الصوتية، ما أدى إلصابة عدد مف المواطنيف بحاالت اختناؽ.المسي
 31/31/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 عمى قرار نقميم إلى سجن "نفحة" أسرى سجن "جمبوع" ييددون بخطوات احتجاجية 17

ية تصعيدية رافضيف بالبدء بتنفيذ خطوات احتجاج 310( البالغ عددىـ 3ىدد أسرى سجف "جمبوع" في قسـ )
وبرروا ذلؾ بأف النقؿ يزيد  قرار إدارة السجف بنقميـ إلى منفى سجف "نفحة" الصحراوي في أقصى الجنوب.

وبيف  مف معاناة األسرى ومعاناة ذوييـ أثناء الزيارة كوف جميع األسرى مف سكاف شماؿ الضفة الغربية.
" أف قرار إدارة السجف جاء بذريعة إجراء األسرى لمحامي نادي األسير خالؿ زيارتو لسجف "جمبوع
وأكد النادي أف اإلدارة قررت الشروع في تنفيذ  تصميحات كي تقوـ الحقا بتحويؿ القسـ لألسرى الجنائييف.

أسيرا االستعداد لمنقؿ في المرحمة األولى، وىددت باستخداـ القوة في حاؿ  17القرار اليوـ األربعاء، وأبمغت 
 بإرادتيـ. امتناعيـ عف الخروج

 31/31/1031، فمسطين أون الين
 

 ينتقدون غيا  التضامن الشعبي مع أبنائيم المضربينأىالي األسرى  16
انتقد أىالي األسرى المضربيف عف الطعاـ حالة ضعؼ التضامف الشعبي مع قضية : فاطمة أبو حية -غزة

بحجـ معاناة أبنائيـ، ومطالبيف في  أبنائيـ، مؤكديف أنيا ال ترقى مطمقا إلى المستوى المطموب والذي يميؽ
 ذات الوقت الجانب المصري بالتدخؿ إلتماـ اتفاقية صفقة وفاء األحرار.

 31/31/1031، فمسطين أون الين
 
 

 يكشفون عن أنيابيم" في "إسرائيل" العنصريون: "الوطني" التجمع" 17
جنة االنتخابات المركزية، حتى ما أف قدـ التجمع الوطني الديمقراطي قائمتو النتخابات الكنيست، إلى ل

توالت طمبات الشطب تباعا مف قبؿ قوى اليميف المعبأة ضد التجمع، والتي كانت تكشر عف أنيابيا ضد 
 التجمع طواؿ فترة عمؿ الكنيست المنصرمة.  

أف وفي بياف لو نوه التجمع أنو يبدو أف اليميف في إسرائيؿ قد اعتاد أف يضع نفسو فوؽ القانوف، وىو يظف 
حكـ األغمبية أىـ مف المساواة، وأىـ مف حقوؽ اإلنساف، وأىـ مف العدالة، وأىـ مف قواعد المعبة 

 الديمقراطية.
وأكد البياف أف التجمع ىو المستيدؼ األوؿ لكنو ليس المستيدؼ الوحيد، بؿ إف المستيدؼ الحقيقي ىو كؿ 

أمامية يتـ مف خالليا االنقضاض عمى كؿ  شعبنا، وحقو في اختيار ممثميو، وأف التجمع ما ىو إال جبية
 مف يكسر اإلجماع الصييوني.

وفي نياية البياف أكد التجمع أنو لـ يتردد أبدا في أي مف مواقفو السياسية، كذلؾ األمر ىو لف يتردد في 
صد العنصرية والعنصرييف، "نحف إذ ندافع عف التجمع، فإننا ندافع عف شعبنا برمتو، ألف اليجمة ىي 

 ت عمى التجمع المنقطع عف شعبو، بؿ ىي عمى التجمع المرتبط بيموـ وصوت وىوية شعبو".ليس

 30/31/1031، 48عر  
 

 حركة حماستدعو انصارىا لالحتفال باالنطالقة  االسالميةالكتمة الضفة الغربية:  18
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طمبة لممشاركة استنفرت الكتمة اإلسالمية في جامعات ومعاىد الضفة الغربية أبناءىا ومناصرييا وكافة ال
 النطالقة حركة المقاومة اإلسالمية حماس. 12الفاعمية في فعاليات إحياء الذكرى اؿ

ودعت الكتمة اإلسالمية في بيافى صحفي، جماىيرىا عمى بذؿ الجيود الفاعمة والمشاركة بزخـى في فعاليات 
 إحياء االنطالقة مف شماؿ الضفة الغربية حتى جنوبيا.

 31/31/1031، فمسطين أون الين
 

 مستوطنون يياجمون حافمة لمصمي  األحمر تقل ذوي األسرى قر  الخميل 19
تُقؿ ذوي األسرى  أقدـ مستوطنوف ييود عمى مياجمة حافمة لمنظمة الصميب األحمر الدولية،: الخميؿ

ائيـ أثناء عودتيـ مف زيارة أبن مدينة بيت لحـ الواقعة بجنوب الضفة الغربية، وذلؾ الفمسطينييف مف سكاف
 في سجف "نفحة" الصحراوي.

 31/31/1031قدس برس، 

 
 رواتبيم الفمسطينيين احتجاجًا عمى تأّخر صرف لممعمميننابمس: اعتصام  40

(، اعتصامًا أماـ مقر مديرية التربية 31|31نابمس: نظـ عشرات المعمميف الفمسطينييف، اليوـ األربعاء )
الغربية المحتمة، احتجاجًا عمى تأخر صرؼ رواتبيـ الشيرية. والتعميـ في مدينة نابمس الواقعة بشماؿ الضفة 

وأفاد مراسؿ "قدس برس" بأف االعتصاـ دعا إليو "االتحاد العاـ لممعمميف الفمسطينييف" في مدينة نابمس، 
 يأتي احتجاجًا عمى تأخر صرؼ رواتب الموظفيف الفمسطينييف العامميف في القطاع العاـ ومف 

 
ث امتنعت حكومة راـ اهلل برئاسة سالـ فياض عف صرؼ الرواتب بسبب األزمة ضمنيـ المعمميف، حي

 المالية التي تعاني منيا السمطة.
 31/31/1031قدس برس، 

 
 غمق مكات  "األونروا" احتجاجا عمى تقميص خدماتيات بالضفةالمجان الشعبية  43

صباح اليـو   الضفة الغربية المحتمة: أغمقت المجاف الشعبية في مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في راـ اهلل
(، كافة المكاتب الفرعية التابعة لوكالة األمـ المتحدة لغوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف 31|31الخميس )

"األونروا"، احتجاجا عمى إنيائيا لخدمات عشرات الموظفيف، وتقميصيا لممساعدات المقدمة لالجئيف في 
 الضفة الغربية.

شعبية قد بدأت منذ مطمع األسبوع الحالي بتنفيذ برنامجيا االحتجاجي والذي اشتمؿ عمى وكانت المجاف ال
 إغالؽ المكاتب الرئيسية ومكاتب مدراء المناطؽ والمكاتب الفرعية ومنع حركة السير.

 31/31/1031قدس برس، 

 
 " 77-عطر "أم مبيعاتارتفاع : غزة 41

مبيعات عطر يحمؿ اسـ الصواريخ التي اطمقيا قاؿ صاحب مصنع لمعطور في غزة إف : رويترز –غزة 
 الفمسطينيوف عمى إسرائيؿ أثناء حرب الشير الماضي زادت بشكؿ كبير. 

" عمى عطر لمرجاؿ والنساء وىو طراز الصواريخ التي اطمقيا نشطاء حركة المقاومة 72-واطمؽ اسـ "أـ
دواف مدير شركة كونتننتاؿ ستايؿ التي اإلسالمية الفمسطينية )حماس( عمى تؿ أبيب والقدس. وقاؿ رجائي ع
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تسوؽ العطور المستوردة والمحمية انو فكر في أنو بذلؾ يمنح الزبائف فرصة لشـ رائحة النصر وقد "حولو 
ممميمترا بروائح البرتقاؿ والميموف والروائح العشبية األخرى والتي تـ  90إلى عطر".ويبيع عدواف القنينة سعة 

 دوالرا. وقاؿ "زادت المبيعات بنسبة كبيرة". 31حو تركيبيا في غزة مقابؿ ن
 31/31/1031، الحياة، لندن

 
  "إسرائيل"الستئناف المفاوضات االستكشافية بين الفمسطينيين و يسعى األردن :"الحياة" 41

 دبموماسػػيةمصػػادر أف  ،محمػػد يػػونس نقػػاًل عػػف مراسػػمياراـ اهلل ، مػػف 31/31/1031، الحيدداة، لندددنذكػػرت 
ف األردف يسعى إلى إعادة الفمسطينييف واإلسرائيمييف إلى طاولة مفاوضات استكشػافية جديػدة أ "ياةالح"لػقالت 

المتغيػػػرات الكبيػػػرة األخيػػػرة، مثػػػؿ حصػػػوؿ وعقػػػب  ،عقػػب االنتخابػػػات العامػػػة اإلسػػػرائيمية نيايػػػة الشػػػير المقبػػػؿ
مػة اإلسػرائيمية التػي مػف فمسطيف عمى مكانػة عضػو مراقػب فػي األمػـ المتحػدة، وحػرب غػزة، واالنتخابػات العا

 المتوقع أف يحقؽ فييا رئيس الوزراء الحالي بنياميف نتنياىو وائتالفو فوزًا ساحقًا.
وقالػػت المصػػادر إف الممػػؾ األردنػػي عػػرض فكػػرة المفاوضػػات االستكشػػافية عمػػى الػػرئيس محمػػود عبػػاس فػػي 

األردنػػي أف أي مفاوضػػات جػػادة زيارتػػو لػػراـ اهلل األسػػبوع الماضػػي. وأضػػافت إف الػػرئيس عبػػاس أبمػػغ الممػػؾ 
، ووقؼ االسػتيطاف، 3697بالدولة الفمسطينية عمى حدود عاـ  "إسرائيؿ"ومنتجة يجب أف تقوـ عمى اعتراؼ 

 والعودة إلى النقطة التي توقفت عندىا المفاوضات في عيد رئيس الوزراء السابؽ اييود اولمرت.
ات استكشػافية فػي األردف لفتػرة قصػيرة مػف الوقػت ورجحت ىذه المصادر أف يقبؿ الرئيس الفمسطيني مفاوضػ

بغرض استكشاؼ الموقؼ اإلسرائيمي في ضوء التغيرات األخيرة، لكنو سيوقفيا فػي حػاؿ تبػيف لػو عػدـ وجػود 
 تغيير لدى الجانب اإلسرائيمي.

مصػػادر ، أف كفػػاح زبػػوف ، نقػػاًل عػػف مراسػػمياراـ اهلل، مػػف 31/31/1031، الشددرق األوسددط، لندددنوأفػػادت 
مسػػػػػتمرة، إذ تنتظػػػػػر القيػػػػػادة  الفمسػػػػػطينية -األردنيػػػػػة  لمشػػػػػاوراتاإف  ،«الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط»مسػػػػػطينية قالػػػػػت لػػػػػػف

نتػائج مبػادرة عربيػة فػي ىػذا الشػأف سػتقدـ لمػدوؿ الكبػرى فػي العػالـ وعمػى رأسػيا الواليػات المتحػدة الفمسطينية 
يوف أمػس عمميػـ بمباحثػات سػتجرى ونفػى مسػؤولوف فمسػطين األميركية وروسيا وبريطانيػا واالتحػاد األوروبػي.

فػػي األردف فػػي فبرايػػر )شػػباط( المقبػػؿ، كمػػا نقػػؿ عمػػى لسػػاف العاىػػؿ األردنػػي، ورفػػض آخػػروف التعميػػؽ عمػػى 
 ذلؾ.

نشرت عف تفاىـ مبػدئي بػيف العاىػؿ األردنػي والػرئيس الفمسػطيني ووزيػرة الخارجيػة « الشرؽ األوسط»وكانت 
ومسؤوليف أوروبييف عمى ضرورة استئناؼ المفاوضات في أسرع وقػت  األميركية واألميف العاـ لألمـ المتحدة

ممكػػػف. ويمكػػػف القػػػػوؿ إف ثمػػػة اتفاقػػػا دوليػػػػا عمػػػى أف يتػػػػولى األردف دورا مركزيػػػا فػػػي دفػػػػع المفاوضػػػات بػػػػيف 
 الفمسطينييف واإلسرائيمييف.

ي جمسػػات فػػ اعتبػػرقػػد  كػػاف الممػػؾ عبػػد هلل الثػػانيأف  عمػػاف، مػػف 31/31/1031القدددس العربددي، وأضػػافت 
هلل حصػػمت لػػدعـ االعتػػراؼ الػػدولي بدولػػة فمسػػطيف معتبػػرا أنيػػا الػػرد احواريػػة داخميػػة أف زيارتػػو األخيػػرة لػػراـ 

األنسب عمى دعاة الوطف البديؿ في بالده. وبشكؿ متسارع زاد العاىؿ األردني مؤخرا في عماف مػف حواراتػو 
وع الكونفدراليػػػة مػػػع الدولػػػة الفمسػػػطينية ولقاءاتػػػو مػػػع نخػػػب مثقفػػػة يسػػػارية وأخػػػرى وطنيػػػة تػػػرفض بشػػػدة مشػػػر 

راء تحػذره مػف المضػي آأف الممؾ تجنب التعميؽ في أحد ىذه المقاءات عمى  "القدس العربي"الجديدة. وعممت 
قدما في مشروع الكونفدرالية في الوقت الذي نقؿ فيو نشطاء يساريوف عف الممؾ قولو ليـ بأنو ضػد المشػروع 

 الكونفدرالي.
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 إساءة مستوطنين لمسيد المسيح في القدس تديندنية الحكومة األر  44

بتػػرا: عبػػرت الحكومػػة عػف إدانتيػػا واسػػتنكارىا الشػػديديف لكتابػات مسػػتوطنيف إسػػرائيمييف عمػػى جػػدراف  –عمػاف 
 دير مسيحي في القدس المحتمة، وما تضمنتو مف عبارات متطرفة ونابية بحؽ السيد المسيح عميو السالـ.

ف اإلعػػػالـ ووزيػػػر الثقافػػػة النػػػاطؽ الرسػػػمي باسػػػـ الحكومػػػة سػػػميح المعايطػػػة أف ىػػػذه وأكػػػد وزيػػػر الدولػػػة لشػػػؤو 
سػػػاءة لألديػػػاف السػػماوية والرمػػػوز الدينيػػػة واعتػػػداء  األعمػػاؿ تشػػػكؿ اسػػػتفزازا لمشػػػاعر المسػػمميف والمسػػػيحييف وا 

 مرفوضا وانتياكا فاضحا الماكف العبادة وسالمتيا.
ة عػػػدـ التعػػػرض المػػػاكف العبػػػادة وضػػػماف حريػػػة العبػػػادة فييػػػا وحمػػػؿ المعايطػػػة الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية مسػػػؤولي

وسػػػالمتيا وعػػػدـ المسػػػاس بيػػػا أو تدنيسػػػيا بػػػأي شػػػكؿ ومػػػف أي جيػػػة كانػػػت، مشػػػيرا إلػػػى أف ىػػػذه األعمػػػاؿ 
 الفاضحة تشكؿ خرقا لمقانوف الدولي واإلنساني والشرائع السماوية.

31/31/1031الدستور، عّمان،   
 
 
 

 من غزة ردنييناأل  األطباء نقابةعودة وفد  47
عاد وفد طبي أردني بعد زيارة إلى غزة تمبية لدعوة مف نقابػة األطبػاء دعمػا لصػمود األىػؿ فػي  :الغد–عماف 
وقاؿ نقيب األطباء الدكتور أحمد العرموطي، في تصريح صحفي أمس، إف النقابة ستواصؿ دعميا  القطاع.

والمسػػاعدة الالزمػػة، وقػاؿ رئػػيس الوفػػد الػػدكتور لألىػؿ فػػي غػػزة مػػف خػالؿ إرسػػاؿ الفػػرؽ الطبيػػة لتقػديـ الغػػوث 
إبػػراىيـ بنػػي ىػػاني إنػػو تػػـ إجػػراء عمميػػات جراحيػػة نوعيػػة خػػالؿ الزيػػارة لعػػدد مػػف المرضػػى الغػػزييف فػػي مجػػاؿ 

كوادر طبية  إلىأف القطاع بحاجة ماسة  إلىجراحات المسالؾ والعظاـ والتجميؿ والدماغ واألعصاب، مشيرا 
 بية وكذلؾ مستمزمات طبية وأدوية.مف مختمؼ االختصاصات الط

31/31/1031، الغد، عّمان  
 

 مميون فمسطيني العيش عمى أرضيم أردوغان: من حق  46
مميوف فمسطيني  33أعمف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف، الميمة قبؿ الماضية، أف : (.)د.ب.أ

ع الثمف أماـ التاريخ واإلنسانية. مف حقيـ العيش عمى أرضيـ ومف ينكر عمييـ مثؿ ىذا الحؽ سوؼ يدف
رئيس محمود عباس، التكريمًا ألردوغاف و  أنقرةجاء ذلؾ خالؿ مأدبة عشاء أقامتيا السفارة الفمسطينية في 

 غير عضو في األمـ المتحدة. "مراقبة"واحتفااًل بقبوؿ فمسطيف كدولة 
 31/31/1031الخميج، الشارقة، 

 
 ة الفمسطينيةصرية الستكمال المصالحياسر عثمان: بدء الجيود المالسفير  47

أكد السفير المصري لدى السمطة الفمسطينية ياسر عثماف، بدء جيود جميوريتو الرامية : محمد عيد - غزة
وقاؿ عثماف في تصريحات  إلتماـ المصالحة الفمسطينية بيف حركتي حماس وفتح في األياـ القريبة القادمة.

لمصري يبحث حاليًا نقاط الشراكة واالختالؼ بيف الحركتيف مف أجؿ فمسطيف: "إف الوسيط اجريدة خاصة ب
وأضاؼ: "قطعنا شوطًا كبيرًا في اتفاقات المصالحة سابقًا؛  الوصوؿ إلى مبادرة وطنية ومصالحة قريبة".
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 لكف األمر الذي يجري حاليًا مختمؼ تمامًا؛ وذلؾ نظرًا ألف الذي يجري حاليًا ىو االتفاؽ عمى نقاط الشراكة
نياء االنقساـ،  بيف الطرفيف". وتابع: "نشعر بأجواء إيجابية مف قبؿ الحركتيف نحو إتماـ المصالحة الوطنية وا 

وأشار إلى مباحثات  وعمينا أف نستثمر ىذه األجواء بعد األحداث التي عصفت بأبناء الشعب الفمسطيني".
س برئاسة المكتب السياسي لمحركة مدير المخابرات المصرية المواء أشرؼ شحاتة مع وفد مف حركة حما

 خالد مشعؿ، أمس، في محاولة لمتعرؼ عمى آراء الحركة وتقاربيا مع آراء نظيرتيا الفمسطينية.
فتح عزاـ األحمد إلى العاصمة  وعممت "فمسطيف" مف مصادر خاصة وصوؿ مسئوؿ ممؼ المصالحة بحركة

 ي.المصرية القاىرة، لبحث إجراء المصالحة مع الوسيط المصر 
 31/31/1031فمسطين أون الين، 

 
 ولدعم ي دوالرمميونوتقدم لدعم األسرى  عربيبغداد تقترح إنشاء صندوق  48

والمعتقميف  األسرىاقترحت الحكومة العراقية التي تستضيؼ مؤتمرًا دوليًا لمتضامف مع .(: ب.ؼ.أ)
 دوالر كمساىمة منيا فيو. ، وتقدمت بمميونياألسرىصندوؽ لدعـ ىؤالء  إنشاء أمسالفمسطينييف والعرب 

مجمس الوزراء اقترح "ف إلرئيس الوزراء العراقي عمي الموسوي لوكالة فرانس برس  اإلعالميوقاؿ المستشار 
. اإلسرائيمي"والمعتقميف الفمسطينييف والعرب في سجوف االحتالؿ  األسرىصندوؽ عربي لدعـ  إنشاء

 ."دوالر لدعـ ىذا الصندوؽالحكومة وكمبادرة منيا، دفعت مميوني " أفوأضاؼ 
 31/31/1031الحياة، لندن، 

  
 ةاإلسرائيمي-ةنحن جاىزون لنكون شركاء كاممين بدعم المفاوضات الفمسطيني: الخارجية األمريكية 49

المتحدثة الرسمية باسـ وزارة الخارجية  ،سعيد عموري: قالت فيكتوريا نوالند ،سعيد عريقات -واشنطف 
الواليات المتحدة جاىزة كي تكوف مف جديد شريكًا كاماًل عند عودة الفمسطينييف ف إاالثنيف،  ،األمريكية

وقالت نوالند: "كما قاؿ الرئيس )باراؾ أوباما( وكما قالت وزيرة  واإلسرائيمييف إلى مائدة المفاوضات.
أف الخارجية )ىيالري كمينتوف( نحف جاىزوف لنكوف شركاء كامميف بدعـ المفاوضات عندما يباف لنا 

 الطرفيف جاىزاف لمدخوؿ بالمفاوضات المباشرة".
"الكؿ يعرؼ تمامًا موقفنا المعارض لالستيطاف، ونحف نريد تفادي أي أعماؿ استفزازية مف  :نوالندقالت و 

بخصوص أي تطورات قد تكوف اإلدارة قد و  قبؿ طرؼ تجاه آخر؛ نريد العودة إلى المفاوضات المباشرة".
وحدة سكنية في األراضي  1000ة نتنياىو لحمميا عمى إلغاء خططيا لبناء اتخذتيا لمضغط عمى حكوم

"لقد كنا واضحيف في تصريحاتنا العمنية كما في مباحثاتنا  :تقال( E1المحتمة المعروفة بمنطقة إي واف )
 (".E1غير العمنية في رفضنا لمبناء في بمنطقة إي واف )

( الذي تمت الموافقة 1031قة عميو لمسنة المالية األمريكية )وحوؿ الدعـ المالي األمريكي الذي تمت المواف
 ،مميوف دوالر 160والبالغ  ،ولكف الكونجرس األمريكي جمد تسميمو انتقالو إلى السمطة الفمسطينية ،عميو

دعـ الشعب تسميـ ىذه  "إننا مستمروف في عممنا مع الكونجرس األمريكي مف أجؿ شرح ضرورة :قالت نوالند
مفمسطينييف حيث أننا نرى ذلؾ في إطار مصمحتنا القومية، ونحث الكونجرس عمى أخذ ذلؾ بعيف األمواؿ ل
"ولكننا نعي أيضًا أف الكونجرس يحمؿ وجية نظر مختمفة خاصة عمى خمفية  :. وأضافت"االعتبار

مـ التحركات األخيرة في األمـ المتحدة" ىذه التحركات التي رأت عضوية فمسطيف كدولة مراقب في األ
 المتحدة.
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والبالغة أكثر مف مائة مميوف دوالر وما إذا كانت  "إسرائيؿ"وحوؿ أمواؿ الضرائب الفمسطينية التي حجزتيا 
"لقد قمنا منذ البداية أف  :لإلفراج عف ىذه األمواؿ قالت نواالند "إسرائيؿ"واشنطف قد اتخذت أي خطوات مع 

كوف ليا عواقب سمبية عمى الفمسطينييف، ولكننا نقوؿ أيضًا المساعي في الجمعية العامة )لألمـ المتحدة( سي
أننا ندفع باتجاه ضرورة توفير الدعـ لمسمطة الفمسطينية مف كؿ المصادر كوف أف ىذا الدعـ يذىب بشكؿ 

 مباشر لإلبقاء عمى المستوى المعيشي المطموب لمفمسطينييف".
 31/31/1031، القدس، القدس

 
 إغالق بعثة منظمة التحرير الفمسطينية حولجع عن مشروع قرار تراي األمريكيمجمس الشيوخ  70

سعيد عموري: تراجع مجمس الشيوخ األمريكي األسبوع الماضي عف مشروع قرار  ،سعيد عريقات -واشنطف 
يخص إغالؽ بعثة منظمة التحرير الفمسطينية في واشنطف تحت ضغط االحتجاجات التي نظمتيا المنظمة 

 ي ستريت الداعية لمسالـ وحؿ الدولتيف وتؤيد المساعي الفمسطينية الييودية األمريكية ج
 

في األمـ المتحدة مف جية ومف جية أخرى مساعي وزارة الخارجية األمريكي التي عممت مف وراء الستار 
 لإلبقاء عمى مكتب البعثة في واشنطف مفتوحًا.

 31/31/1031، القدس، القدس
 

 االت مع حماسوجود اتص تنفيالخارجية األمريكية  73
، أف تكوف عقدت أو شاركت في 31/31 األربعاءيـو نفت وزارة الخارجية األمريكية، : وكاالتوال ،00عرب

فيكتوريا  ،ألمريكيةاوقالت المتحدثة باسـ وزارة الخارجية  اجتماعات مع مسؤوليف يمثموف حركة حماس.
رس األمريكي لإلفراج عف أمواؿ الدعـ التي كانت ترد عمى سؤاؿ يخص جيود وزارتيا مع الكونج ،نوالند

، أنيا تنتيز فرصة الحديث عف الوضع الفمسطيني لتؤكد "إننا 1031األمريكية الموافؽ عمييا لمعاـ المالي 
ننفي وبشكؿ قاطع كؿ ما تردد مف الشائعات عف لقاءات بيننا وبيف مسؤوليف سابقيف أو حالييف مف حركة 

وأوضحت أف "موقؼ اإلدارة األمريكية مف حركة حماس لـ  وع".حماس عبر قنوات خمفية أو مف أي ن
ورددت نوالند أف حماس تعرؼ  يتغير، وأنيا ال تزاؿ عمى الئحة اإلرىاب وليست شريكة في عممية السالـ".

وكافة  "إسرائيؿػ"تمامًا ما عمييا أف تفعمو لتشارؾ في عممية السالـ وأف ذلؾ يشترط نبذ العنؼ واالعتراؼ ب
 قيات المبرمة بيف إسرائيؿ والسمطة الفمسطينية.االتفا

 31/31/1031، 48عر  
 

 ألخذ دور أوسع في غزة لمنع تيري  األسمحة وضبط وقف إطالق النار يخططتحاد األوروبي اال  71
كشفت محافؿ سياسية : ترجمة مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفيػة ،الثانيةاإلسرائيمية القناة 

مسؤوليف أوروبييف في بروكسؿ مؤخرًا لوضع خطط لتوسيع دور اإلتحاد األوروبي في صييونية عف مساعي 
قطاع غزة، بما في ذلؾ تفعيؿ مكتب اإلتحاد عمى المعبر الحدودي في رفح، وتدريب المسؤوليف المصرييف 

لجيود لممساعدة في منع تدفؽ األسمحة إلى القطاع. وأضافت المحافؿ أّف االتحاد األوروبي مستعد لدعـ ا
المبذولة لتأميف وقؼ إطالؽ نار دائـ بيف "إسرائيؿ" والفصائؿ الفمسطينية في القطاع، بما في ذلؾ إعادة 
تنشيط بعثة االتحاد األوروبي في رفح الحدودية. ونقمت المحافؿ عف  دبموماسييف في اإلتحاد إشارتيـ إلى 
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اإلسرائيمييف والفمسطينييف بطريقتيف، األولى:  أّنو ينبغي أف يسعى "األوروبي" لمنع تكرار دوامة العنؼ بيف
مع إسرائيؿ يسمح بفتح فوري وغير مشروط لممعابر  اتفاؽ"وقؼ التيريب وخاصة األسمحة"، والثانية: "دعـ 

 لتدفؽ التجارة والمساعدات وتسييؿ حركة المسافريف". 
 31/31/1031، 1684رقم تقرير إخباري معموماتي 

 
 سريع لممفاوضات استئناففرنسا تدعو إلى  71

والفمسطينييف  "إسرائيؿ"قاؿ وزير الخارجية الفرنسي لوراف فابيوس أمس، إف عمى  :رويترز –مراكش 
ال سيكوف ىذا في مصمحة المتشدديف عمى جانبي الصراع. وأضاؼ أف  استئناؼ محادثات السالـ بسرعة، وا 

شكؿ مباشر بدرجة أكبر في مفاوضات  مف المحتـ عمى فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدة أف تتوسط في
بعد "وصرح فابيوس قبؿ مؤتمر يعقد عف سورية في المغرب:  ."أنيا لف تحؿ نفسيا"السالـ، معتبرًا 

االنتخابات )اإلسرائيمية(، عمينا أف نتحرؾ سريعًا في اتجاه المفاوضات ألف ىذا )الوضع( سيفيد المتطرفيف 
. وأردؼ أف باريس ستستضيؼ مؤتمرًا لمجيات المانحة أوائؿ العاـ "مف كال الجانبيف إف عاجاًل أو آجالً 

 المقبؿ لجمع أمواؿ لحكومة الرئيس محمود عباس.
 31/31/1031الحياة، لندن، 

 
 أكاديمياً  "إسرائيل" تقاطعأستراليا  74

، وترفض "استرالياف" األسترالية األربعاء أف األكاديمية األسترالية تقاطع "إسرائيؿ" جريدةذكرت  :السبيؿ
وأوضحت أف رئيس مركز  التعاوف معيا، أو إجراء أبحاث مشتركة، بسبب سياستيا تجاه الفمسطينييف.

نياء  أبحاث السالـ والديمقراطية البروفسور جايؾ لينتش في جامعة سيدني أبمغ رئيس مركز "السالـ وا 
طمب تقدـ بو األخير إلجراء  الصراعات" البروفسور اإلسرائيمي داف افنوف رفضو التعامؿ معو، بناًء عمى

 بحث حوؿ السالـ، عمى اعتبار أنو إسرائيمي، وىي تقاطع اإلسرائيمييف.
 وجاء في رسالة الرفض الموجو لمبروفيسور اإلسرائيمي "سياسة المركز تمزمني برفض طمبؾ".
 31/31/1031السبيل، عّمان، 

 
 مميون دوالر مائةب يةفمسطينالسمطة الالسويد تتعيد بدعم  77

مميوف دوالر العاـ المقبؿ، بما  300، بدعـ فمسطيف بحوالي 31/31 األربعاءيـو عيدت الحكومة السويدية، ت
وذكرت وزارة الدولة في بياف ليا، أف مشاورات  يشمؿ الدعـ التنموي واإلنساني، إضافة إلى دعـ الموازنة.

مضاف، وممّثؿ السويد القنصؿ العاـ سنوية تمت بمقر الوزارة بيف وزير الدولة لشؤوف التخطيط محمد أبو ر 
نية آكسؿ ويرنيوؼ، استعرضا فييا البرامج والمشاريع التنموية لمعاـ القادـ ومناقشتيا، فمسطيلدى السمطة ال

 بيدؼ ضماف انسجاـ ىذه المساعدات مع األولويات التنموية الوطنية الفمسطينية.
 31/31/1031فمسطين أون الين، 

 
 مميون دوالر لدعم األونروا 7.7 اليابان تتبرع بد 76

مميوف دوالر أمريكي لوكالة األونروا  7.7تبرعت الياباف أمس )األربعاء( بمبمغ : محمد الدعمة - عماف
لتوفير المعونات الغذائية التي تقدميا الوكالة لالجئيف الفمسطينييف في أرجاء الشرؽ األوسط. جاء ذلؾ 
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العاصمة التدريب الميني التابع لألونروا في وادي السير بخالؿ حفؿ خاص أقيـ بيذه المناسبة في مركز 
 اف حضره السفير الياباني جونيتشي كوسوجي والمفوض العاـ لألونروا فيميبو غراندي.عمّ األردنية 

وقاؿ السفير الياباني إف الظروؼ المعيشية لالجئيف الفمسطينييف ال تزاؿ صعبة بسبب الحصار االقتصادي 
مى الحركة وعممية السالـ الراكدة، ومف أجؿ معالجة أوضاعيـ والتقميؿ مف الصعوبات والقيود المفروضة ع

 التي يعانوف منيا، قررت الياباف منح ىذه المعونة الغذائية كمساعدة إنسانية.
مف جيتو، شدد غراندي عمى أنو ينبغي البحث بشكؿ جاد عف حؿ سياسي لمحنة الجئي فمسطيف، وقاؿ: 

مع قرار األمـ المتحدة ومع احتراـ  ، تماشياً ممحاً  لقضية الجئي فمسطيف يعد أمراً  ئماً ودا عادالً  إف حالً "
 ."خيارات الالجئيف

 مميوف دوالر لألونروا ىذا العاـ. 10وبحسب بياف لألونروا تكوف الياباف قدمت أكثر مف
 31/31/1031الشرق األوسط، لندن، 

 
 العسكريدعم التعاون ألول مرة ل "إسرائيل"رئيس أركان اليونان يزور  77

الجنراؿ ميخائيؿ  يزيارة تعتبر األولى مف نوعيا، وصؿ رئيس أركاف الجيش اليونان يف: محمود محيى
 زالجنراؿ بينى جانت اإلسرائيمياستقبالو نظيره  ي، وكاف ف31/31 يوـ األربعاء "إسرائيؿ"كوستراكوس إلى 

عوت أحرونوت اإلسرائيمية إف الزيارة تيدؼ إلى تعزيز ة يديجريدوقالت  بيف البمديف. العسكريلدعـ التعاوف 
 اإلسرائيميعدة لقاءات عمؿ مع نظيره  اليونانيالمشترؾ بيف الجيشيف، كما سيعقد الجنراؿ  العسكريالتعاوف 

ستراتيجية. الذيولوف كبار" ؤ مؤتمر "مس يوسيشارؾ ف  يناقش عدة مواضيع أمنية وا 
سيجتمع مع رئيس  اليونانيأف رئيس األركاف  اإلسرائيميالجيش ونقمت يديعوت عف موقع المتحدث باسـ 

وزارة الدفاع اإلسرائيمية الجنراؿ عاموس جمعاد وسيناقش الرجالف التعاوف بيف  فيالييئة األمنية والسياسية 
 فيسيزور أيضًا عدة مواقع  اليونانيوأوضح الموقع أف الجنراؿ  الجيشيف، والتحديات األمنية المشتركة.

 ، مف بينيا مدينة سديروت وقاعدة سالح الجو."رائيؿإس"
 31/31/1031اليوم السابع، القاىرة، 

 
 عمى خمفية سياسة اليدم في الضفة "إسرائيل"توّتر العالقات بين بولندا و 78

كشفت مصادر إعالمية عبرية، النقاب عف توّتر يشوب العالقات الدبموماسية بيف بولندا والدولة  :الناصرة
 بسبب السياسات االستيطانية التي تنتيجيا السمطات اإلسرائيمية في األراضي الفمسطينية المحتمة.العبرية، 

، فقد رفض نائب وزير 31/31ة ىآرتس العبرية في عددىا الصادر يوـ األربعاء جريدوبحسب ما أوردتو 
ـّ الخارجية البولندي لقاء السفير اإلسرائيمي في وارسو، احتجاجًا عمى قياـ حكومة ت ؿ أبيب بيدـ آبار لممياه ت

 ترميميا مؤخرًا بتمويؿ بولندي لغايات استخداميا مف قبؿ مواطنيف فمسطينييف في الضفة الغربية المحتمة.
ووصفت الصحيفة العالقات بيف بولندا والدولة العبرية بػ"متوترة لمغاية" بسبب السياسة اإلسرائيمية التيجيرية 

 ي الفمسطينية وطرد سكانيا األصمييف.الرامية لالستيالء عمى األراض
 وكانت منظمة بولندية قد مّولت أعماؿ ترميـ مجموعة آبار لممياه في الضفة الغربية المحتمة.

وأكّدت ىآرتس أف الخارجية البولندية ستطمب مف االتحاد األوروبي مناقشة مسألة سياسة اليدـ اإلسرائيمية 
 الؿ جمستو المقبمة.آلبار المياه في المناطؽ الفمسطينية، خ

 31/31/1031قدس برس، 
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 وقف االعتداءات عمى منظمات حقوق اإلنسان في الضفة "إسرائيل"عمى  :ىيومن رايتس ووتش 79

إف عمى الجيش اإلسرائيمي أف يعيد فورًا الممتمكات  31/31األربعاء  قالت ىيومف رايتس ووتش يوـ :القدس
جتمع مدني فمسطينية في الضفة الغربية، وأف يعوض التي صادرىا مف مقار منظمات حقوؽ إنساف وم

 المنظمات عمى األضرار التي تسبب فييا، وىذا مع عدـ وجود أي مبرر قانوني ليذه المداىمات.
إف ال صمة ليـ بالجبية الشعبية لتحرير فمسطيف وأف  "ىيومف رايتس ووتش"قاؿ أعضاء بالمنظمات لػو 

 امر تفتيش أو ىي اتصمت بيـ بأي شكؿ بشأف المداىمات.القوات اإلسرائيمية لـ تعرض عمييـ أو 
وقاؿ جو ستورؾ، نائب المدير التنفيذي لقسـ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا في ىيومف رايتس ووتش: "في 
غياب أوامر التفتيش وفي غياب الضرورة العسكرية الظاىرة، فميست ىذه المداىمات بأكثر مف محاولة غير 

سيـ بعمؿ منظمات تساعد السكاف. يجب عمى الجيش اإلسرائيمي أف يوضح سبب قانونية لإلضرار الج
 الضرورة القصوى لمداىمة مقار منظمات حقوقية فمسطينية ومصادرة الممتمكات منيا".

كانت المحكمة العميا اإلسرائيمية قد أيدت حظرًا عمى السفر أصدره الجيش ضد شواف جباريف، مدير مركز و 
 ة لـ ُيسمح لو ىو أو محاميو باالطالع عمييا.الحؽ، بناء عمى أدل

وقاؿ جو ستورؾ: "بينما رفع مسؤولو األمف اإلسرائيميوف حظر السفر مؤقتًا عف جباريف في ثالث مناسبات 
 ، وُسمح لو بالسفر، فعمى إسرائيؿ إلغاء حظر السفر نيائيًا".1031عاـ 

 31/31/1031، ىيومن رايتس ووتشموقع 
 

 "إسرائيل"حر  استخباراتية بين حماس و: أمني كبير في الحركةمع مسؤول  حوارفي  60
عنػػدما التقيتػػو شػػعرت أنػػي وقعػػت عمػػى كنػػز ثمػػيف. رفػػض أف يفصػػح : أجػرى الحػػوار فػػي غػػزة منيػػر الجػػالودي

عػػف صػػفتو أو الجيػػاز الػػذي يمثمػػو، وأصػػر أف ال ُيعػػرَّؼ بػػأكثر مػػف "مسػػؤوؿ أمنػػي كبيػػر فػػي حركػػة المقاومػػة 
 اإلسالمية )حماس(".

كػػػاف مقتضػػػبا فيمػػػا يجيػػػب عميػػػو مػػػف أسػػػئمتي فيمػػػا يتعمػػػؽ بحػػػرب االسػػػتخبارات التػػػي تخوضػػػيا المقاومػػػة مػػػع 
إسرائيؿ، فموقعو وحساسية عممو جعمت إيحاءه أكثر مف تصػريحو. ورغػـ ذلػؾ فػإف مػا خرجػُت بػو لػيس قمػيال 

 بالنظر إلى أف الجياز الذي يمثمو الرجؿ لـ يسبؽ أف تحدث لإلعالـ كما أكد ىو لي.
التفاصػػيؿ التػػي تمكنػػت مػػف استخالصػػيا مػػف الرجػػؿ تفيػػد أف المعركػػة التػػي شػػيدتيا غػػزة قبػػؿ أسػػابيع واكبتيػػا 
وسػبقتيا معركػػة اسػػتخبارات خفيػػة ال تقػػؿ عنيػػا ضػػراوة، حققػت فييػػا المقاومػػة إنجػػازات كبيػػرة ميػػدت النتصػػار 

 معركة "حجارة السجيؿ" األخيرة.
 وفيما يمي نص الحوار:

  
 شرح الدور الذي تقوم بو أجيزة االستخبارات التابعة لممقاومة؟ىل يمكن تحديد و 

دور أجيػػزة االسػػػتخبارات التابعػػػة لممقاومػػػة ىػػو دور تكػػػاممي مػػػع األجيػػػزة األمنيػػة التابعػػػة لمحكومػػػة فػػػي غػػػزة، 
وتتعػػدد جوانػػب ىػػذا الػػدور وأىدافػػو، ويػػأتي فػػي مقػػدمتيا تصػػميب الجبيػػة الداخميػػة، والحفػػاظ عمػػى أمػػف أفػػراد 

ة ومقػػدراتيا، وذلػػؾ مػػف خػالؿ إحبػػاط خطػػط أجيػػزة اسػػتخبارات العػدو ومؤامراتيػػا، خصوصػػًا مػػا يتعمػػؽ المقاومػ
 بالعمالء واألدوات التقنية. ىذا عمى صعيد الدور الدفاعي.
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والتػي يجػثـ  3697وعػاـ  3600أما عمى الصعيد اليجومي فإف المقاومة تعتبر أف كؿ أراضينا المحتمة عاـ 
؛ مسػػرح عمميػػات أمنيػػة ليػػا، حيػػث تتعػػدد ميامنػػا وأىػػدافنا فػػي ىػػذه المنطقػػة. وكيػػؼ االحػػتالؿ الغاصػػب عمييػػا

 ظير ىذا الدور في حرب حجارة السجيؿ األخيرة مع إسرائيؿ؟
العمػػؿ االسػػتخباراتي لممقاومػػة أسػػيـ كثيػػرا فػػي انتصػػارنا فػػي الحػػرب األخيػػرة عمػػى العػػدو اإلسػػرائيمي، وتجػػاوز 

 ، ويظير ىذا جميًا فيما يمي:1006رب الفرقاف عاـ كثيرًا مف السمبيات التي وقعت في ح
ففػػي حػػرب الفرقػػاف اعتمػػد العػػدو عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف العمػػالء عمػػى األرض وعمػػى أفػػراد مػػف األجيػػزة األمنيػػة 
التابعػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل، وكػػاف ىػػؤالء العمػػالء وىػػذه األجيػػزة عمػػى تواصػػؿ مباشػػر مػػع العػػدو 

 نؾ أىداؼ أثر تأثيرا كبيرا عمى األرض.اإلسرائيمي وأمدوىا بب
لكػػػف وبعػػػد تمػػػؾ الحػػػرب، قامػػػت أجيػػػزة اسػػػتخبارات المقاومػػػة بتركيػػػز عمميػػػا بشػػػكؿ غيػػػر مسػػػبوؽ ضػػػد ىػػػؤالء 
العمػالء الػػذيف يعتبػػروف عػػيف العػػدو عمػػى األرض، فقامػػت بالتعػػاوف مػػع األجيػػزة األمنيػػة الحكوميػػة فػػي قطػػاع 

عمػيال فػاعال عمػى األرض كػاف عػدد مػنيـ نجػح  320اؿ نحػو غزة بتتبع العمػالء، وتمكنػت مػف كشػؼ واعتقػ
فػػي اختػػراؽ فصػػائؿ المقاومػػة. وقػػد ُأجريػػت تحقيقػػات مطولػػة معيػػـ تعرفنػػا مػػف خالليػػا عمػػى كثيػػر مػػف وسػػائؿ 
العدو في تجنيد العمالء، ووسائؿ عممو عمى األرض، وتتبعو لممجاىديف ولمقدرات المقاومة، وكيفية صػناعة 

ت اإلسػػرائيمية. وقمنػػا أيضػػا بفػػتح بػػاب التوبػػة لمعمػػالء بشػػكؿ عػػاـ، وتجػػاوب معنػػا عػػدد بنػػؾ األىػػداؼ لمطػػائرا
كبيػر مػنيـ سػرًا، وىػػذا أفادنػا بشػكؿ كبيػر فػػي تضػميؿ العػدو فػػي الحػرب األخيػرة، كمػا أفادنػػا قبميػا فػي جػػوالت 

 التصعيد معو.
سػػػمـ اليػػػـر وحتػػػى الجنػػػود وواكػػػب ذلػػػؾ قيػػػاـ اسػػػتخبارات المقاومػػػة بتوعيػػػة المقػػػاوميف والمجاىػػػديف مػػػف أعمػػػى 

بأساليب العدو ووسائمو وآليات التعامؿ معيا وقت السمـ ووقت الحرب لتجنب الخسائر. ولقد برز ذلؾ بشػكؿ 
واضح جدًا في الحرب األخيرة حيث إف الخسائر المادية والبشرية كانت محدودة عمى الرغـ مف أف إطالقات 

ف عشػػرات آالؼ المجاىػػديف كػػانوا مسػػتنفريف عمػػى كافػػػة الصػػواريخ قاربػػت األلفػػي صػػاروخ، باإلضػػافة إلػػػى أ
جبيات القتاؿ، سواء عمى جبيػة الػدفاع الجػوي، أو الػدفاع البحػري السػاحمي، أو مجاىػدي الكمػائف المتقدمػة، 

 أو مجاىدي قوات المشاة، وغيرىـ.
 

 وفيما يتعمق بالعمالء، كيف تعاممتم معيم في الحر  األخيرة؟
واسػػتمالة  -ممػػف لػػـ يِحػػف وقػػت اعتقالػػو بعػػد-ء ومراقبػػة أعمػػاؿ آخػػريف مػػنيـ اعتقػػاؿ عػػدد كبيػػر مػػف العمػػال

بعضيـ لمعمؿ مع المقاومة؛ حد بشكؿ كبير مف قدرة العدو اإلسرائيمي وجعمو مػف دوف بنػؾ أىػداؼ. كمػا أف 
 ىناؾ عمالء تابوا وقاموا بدور بطولي في تضميؿ إسرائيؿ ومدىا بأىداؼ وىمية.

كانت تتعامؿ مع أي معمومة تصميا مف العمالء، لذا فإف التدمير الذي أوقعتػو فػي إسرائيؿ في حرب الفرقاف 
تمؾ الحرب كاف كبيرا، أما في الحرب األخيرة فإنيا كانت تنتقي مما يصميا مف معمومات وال ُتسمـ بيا لموىمة 

بنػؾ أىػداؼ،  األولى، وىذا يدؿ عمى أنيا باتت تشؾ فػي معمومػات عمالئيػا، مػع مالحظػة أنػو لػـ يكػف لػدييا
وأف ما لدييا في معظمو أىػداؼ وىميػة. يمكننػي القػوؿ إننػا فيمنػا آليػات عمػؿ العػدو اإلسػرائيمي وكيػؼ يػدير 

 عمالءه، وىذا سيؿ عمينا عممنا األمني.
 

 ىل من استخالصات أخرى من حر  الفرقان أفادتكم في التحضير لمحر  األخيرة؟
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أنيػا الحػرب األولػى التػي تخوضػيا المقاومػة فػي غػزة مػع  نعـ، ىناؾ استخالصات عديدة وىامػة، وخصوصػاً 
العػػدو اإلسػػرائيمي، وىنػػا أنػػا ال أسػػتطيع البػػوح إال بعنػػاويف بعػػض الموضػػوعات التػػي أفػػدنا منيػػا، فمػػثاًل عرفنػػا 

 كيؼ ُيصنع قرار الحرب لدى العدو، وكيؼ ُتدار ىذه الحرب لديو، وىذا سيؿ عمينا إدارة المعركة األخيرة.
نا آليات تحديد بنؾ أىدافو، ووضعنا خطػة إلفػراغ ىػذه األىػداؼ فػي المحظػة الحاسػمة، وىػو مػا كما استخمص

تـ تطبيقو في الحرب األخيرة. كما عرفنا كيؼ نتعامؿ مػع ماكينتػو الدعائيػة التضػميمية، وكيػؼ نواجييػا عمػى 
 كافة الصعد وفي مقدمتيا تحصيف الجبية الداخمية.

 
 االستخبارية التنبؤ، فيل تنبأتم بوقوع الحر  األخيرة؟ من المعموم أن من ميام األجيزة

كنا قد دخمنا قبيؿ الحػرب بنحػو عػاـ ونصػؼ العػاـ فػي معركػة إسػقاط الحػزاـ اآلمػف الػذي صػنعو العػدو عمػى 
كمػـ، وىػي أرض  02متػر مػف أراضػينا عمػى امتػداد الحػدود البريػة التػي تبمػغ نحػو  200حدودنا، والذي يمتيـ 
% مف مساحة قطاع غزة. وكنا نعمـ تماما بأف األمور في نيايتيا ستصػؿ إلػى مرحمػة 2 تقدر مساحتيا بنحو

كسر العظـ بيننا وبيف العدو، وأنو سيضطر لمخروج إلى رد قوي خصوصًا بعد تآكؿ قدرتو الردعية وحصوؿ 
غػزة العديد مف اإلصابات في صػفوفو فػي تمػؾ الفتػرة، خاصػة فػي األيػاـ األخيػرة حػيف ضػغطت المقاومػة فػي 

 عمى أىدافو في منطقة الحزاـ اآلمف. 
وكنا نقدر جيدًا أف العدو اإلسرائيمي سيخرج إلى حػرب وشػيكة، ولػيس أدؿ عمػى معرفتنػا بػذلؾ مػف اسػتعدادنا 
الجيػػد لممعركػػة، فمػػا إف قػػاـ العػػدو بعمميػػة اغتيػػاؿ األخ القائػػد المجاىػػد أحمػػد الجعبػػري، حتػػى كػػاف الػػرد القػػوي 

الذي كاف يشػي لممػراقبيف مػف بعيػد بػأف ىنػاؾ قيػادة وسػيطرة واضػحة، وأف ىنػاؾ إدارة الذي لـ يتوقعو العدو و 
غيػػر مسػػبوقة لممعركػػة العسػػكرية مػػف حيػػث تناسػػؽ أدواتيػػا وانسػػجاميا مػػع التطػػورات السياسػػية. ولقػػد فاجػػأت 

المحتمػػة  المقاومػػة العػػدو بأسػػاليبيا وتكتيكاتيػػا، ومػػف ذلػػؾ تيديػػد طيرانػػو ألوؿ مػػرة، وضػػرب تػػؿ الربيػػع والقػػدس
ممػػا وضػػع نحػػو خمسػػة ماليػػيف ييػػودي مػػف أصػػؿ سػػتة ماليػػيف تحػػت مرمػػى صػػواريخنا، وىػػذا شػػكؿ مفاجػػأة 

 لمعدو، وىو ما نعده فشاًل استخباراتيًا ذريعًا بالنسبة لمعدو.
 

 ىل كان لمعمل االستخباراتي أي دور في تحديد بنك أىداف لصواريخ المقاومة؟
اضػػينا المحتمػػة مسػػرح لعممياتنػػا األمنيػػة، وبالتػػالي فإنػػو لػػـ يخػػرج أي سػػبؽ أف قمػػت لػػؾ إننػػا نعتبػػر أف كػػؿ أر 

صاروخ مف صواريخ المقاومة إال كاف يتجو إلى ىدؼ محدد سبؽ أف حددتو األجيزة االستخباراتية لممقاومة. 
فقد كاف لدى المقاومة بنؾ أىداؼ، وىذا البنؾ إنما ىو نتاج عمؿ مضف وشاؽ الستخبارات المقاومة اسػتمر 

 وات طويمة.سن
 

 وىل أصابت صواريخ المقاومة بنك األىداف الذي وضعتموه؟
نعػػـ، ولكػػف العػػدو اإلسػػرائيمي يمػػارس تعتيمػػا كبيػػرا عمػػى األىػػداؼ التػػي أصػػابتيا صػػواريخ المقاومػػة وخاصػػة 

 الصواريخ التي انطمقت ألىداؼ بعيدة.
 

 وأنتم ما تقديركم، ىل أصابت أىدافيا؟
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نا أصػػابت أىػػدافيا. فيمػػا يتعمػػؽ بيػػـ فػػإنيـ كثيػػرا مػػا يقولػػوف إنيػػا سػػقطت فػػي نعػػـ، تقػػديرنا أف معظػػـ صػػواريخ
مبنػػى تضػػرر مػػف الصػػواريخ فيػػذا يعنػػي أف صػػواريخنا  3120منػػاطؽ فارغػػة. غيػػر أنيػػـ عنػػدما يعتبػػروف أف 

 أصابت أىدافيا.
حدة إيجوز، ثـ إف جنود جيش العدو الذيف أصيبوا أو قتموا عمى حدود غزة في الحرب منيـ نظاميوف أمثاؿ و 

ومنيـ احتياط. وقد أعمف العدو عف استيداؼ بعضيـ في أشكوؿ أو حيفؿ أشكوؿ، ىؿ تعمـ كـ ىي مسػاحة 
المجمس اإلقميمي أشكوؿ؟ إنيا أصغر بقميؿ مف مساحة قطاع غػزة، فكيػؼ أصػابت صػواريخ المقاومػة ىػؤالء 

ودقيقػة لمغايػة عػف أمػاكف تجمعيػـ،  الجنود في ىذه المسػاحة الشاسػعة؟ بالتأكيػد كانػت لػدينا معمومػات محػددة
كمـ مف قطػاع غػزة، فقػؿ لػي:  13ولمعمـ فإف بعض ىذه اإلصابات كانت تجمعات لجنود االحتياط عمى بعد 

 كيؼ تمكنت ىذه الصواريخ مف إصابتيـ بيذه الدقة؟ بالتأكيد عف طريؽ معمومات المقاومة.
 

كاندت تسداعد  48تقمدت مجموعدة مدن فمسدطينيي أعمنت وسائل إعدالم إسدرائيمية بعدد الحدر  بأيدام أنيدا اع
 المقاومة في تحديد األىداف، ىل يمكنك تأكيد ىذه المعمومة؟

ف العػػدو اآلف ىػػو عبػػارة عػػف  ال أسػػتطيع أف أؤكػػد أو أنفػػي ىػػذه المعمومػػة، لكنػػي أقػػوؿ إف وسػػائمنا متعػػددة، وا 
 التي يمكف ضربيا. كتاب مفتوح بالنسبة لنا في كثير مف جوانب عممو وفي الكثير مف األىداؼ

وأريػػد أف أنبػػو إلػػى أف بنػػؾ أىػػدافنا يختمػػؼ عػػف بنػػؾ أىػػداؼ العػػدو، فبنػػؾ األىػػداؼ الػػذي يعػػده العػػدو لميجػػـو 
عمينا سرعاف ما نقوـ بتفريغو فتصبح أىدافا متحركة، فنحف وقت السمـ يكوف جزء منػا فػوؽ األرض، ومػا إف 

ابًا بالنسػػبة لجػػيش العػػدو. أمػػا بنػػؾ األىػػداؼ تػػدؽ سػػاعة الخطػػر حتػػى نتحػػوؿ كمنػػا تحػػت األرض ونصػػبح سػػر 
الػػػذي تعػػػده المقاومػػػة فيتميػػػز بأنػػػو بنػػػؾ أىػػػداؼ ثابػػػت، نظػػػرًا ألنيػػػا تتعامػػػؿ مػػػع كيػػػاف ذي مؤسسػػػات حيويػػػة 

 وعسكرية ثابتة ال تتحرؾ.
 

في مطمع أكتوبر/تشرين األول الماضي نشدرت وسدائل إعدالم إسدرائيمية أخبدارًا عدن قيدام حمداس بالتنصدت 
نجددازا عمددى شددبكة ا التصدداالت العسددكرية الخاصددة بددالجيش اإلسددرائيمي، وىددذا إن صددح يعددد اختراقددا خطيددرا وا 

 كبيرا، فيل وقع ذلك بالفعل؟
الخبػػػر الػػػػذي أشػػػػرت إليػػػو كػػػػاف فػػػػي الثػػػاني مػػػػف أكتػػػػوبر، حيػػػث تحػػػػدث رئػػػػيس لػػػواء االتصػػػػاالت وتكنولوجيػػػػا 

قاومػة خػالؿ السػنوات الماضػية كانػت المعمومات في الذراع البري التػابع لجػيش العػدو عػف ذلػؾ، وعػف أف الم
قػػد كشػػفت كػػؿ تحركػػات الجػػيش اإلسػػرائيمي عمػػى الحػػدود عبػػر اختػػراؽ شػػبكة اتصػػاالت الجػػيش، لكنػػي ىنػػا ال 
يمكننػي أف أنفػػي أو أؤكػػد ذلػػؾ، ومػػا يمكننػي تأكيػػده فقػػط ىػػو أننػػا نسػتخدـ كػػؿ مػػا يمكننػػا اسػػتخدامو لمحصػػوؿ 

 عمى المعمومات التي تخص عدونا.
 

 تاج إليو المقاومة لالرتقاء بمنظومتيا االستخباراتية ضد إسرائيل؟ما الذي تح
المقاومة لدييا مف العقوؿ والخبرات مػا يضػاىي قػدرات ضػباط اسػتخبارات العػدو اإلسػرائيمي بفضػؿ اهلل، لكػف 

 ينقصيا بعض الوسائؿ واألدوات التقنية.
 

 ما تقييمكم ألداء جياز استخبارات المقاومة في الحر  األخيرة؟
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لقػػػد أجرينػػػا تقييمػػػًا ألدائنػػػا، ولػػػـ تخػػػرج النتػػػائج النيائيػػػة بعػػػد، لكػػػف جيػػػات التقيػػػيـ تؤكػػػد أف األداء كػػػاف مميػػػزًا، 
والحقيقة أنو بموازاة ذلؾ نحف نعد العدة لمعركة أشرس، فنحف ندرؾ أف حربنا مع إسرائيؿ في األسػاس حػرب 

 ا خيرًا في أي مواجية مقبمة بإذنو جؿ وعال.استخباراتية بالدرجة األولى، وسُنري اهلَل وأمتنا وشعبنا من
 31/31/1031، الجزيرة نت، الدوحة
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 يزيد صايغ
 12خالػػد مشػعؿ المنصػة ليخاطػػب الميرجػاف الجمػاىيري فػػي الػذكرى الػػػ « حمػاس»حػيف اعتمػى رئػػيس حركػة 

يسػػػمبر(، مػػػف دوف أف يخشػػػى االغتيػػػاؿ مػػػف ِقَبػػػؿ كػػػانوف األوؿ )د 0لتأسػػػيس الحركػػػة فػػػي مدينػػػة غػػػزة، فػػػي 
بتحقيؽ االنتصار في المواجية المسّمحة التي كانت قد انتيػت قبػؿ « حماس»إسرائيؿ، بدا ذلؾ تأكيدًا لمزاعـ 

يومًا فقط. وعبَّر مشعؿ عف تمؾ الثقة في خطابو، الذي ظير فيو ُمناِفسًا لتػوّلي الزعامػة الوطنيػة، ولػيس  37
أنيػا فػي خػّط تصػاعدي فيمػا تّتجػو حركػة « حمػاس»أو صػانع قػرار فػي غػزة. وتعتقػد « حمػاس»فقط رئيسًا لػ 

 والسمطة الفمسطينية برئاسة محمود عباس في خط تراجعي ال عودة عنو.« فتح»
التحديات والخيػارات االسػتراتيجية عينيػا التػي واجيتيػا « حماس»لكف عمى الرغـ مف نشوة الفوز ىذه، تواجو 

منػػذ السػػبعينات فصػػاعدًا. وقػػد قػػّدـ مشػػعؿ « فػػتح»الفمسػػطينية برئاسػػة ياسػػر عرفػػات، وقيػػادة منظمػػة التحريػػر 
دربػػًا سػػَبَؽ لمنظمػػة التحريػػر أف سػػَمَكتو، عمػػى الػػرغـ مػػف إعػػادة تأكيػػده أيضػػًا « حمػػاس»الػػدالئؿ عمػػى سػػموؾ 

 المعيودة في خطابو.« الثوابت الوطنية»مجموعة مف 
وبػػيف خػػط منظمػػة التحريػػر أكبػػر مػػف أوجػػو « حمػػاس»الخػػط البيػػاني لػػػ  عنػػد الوىمػػة األولػػى، تبػػدو الفػػروؽ بػػيف

، َفَعػَؿ ذلػؾ بعػد تبػادؿ رسػائؿ 3660تمػوز )يوليػو(  0عامػًا، فػي  30الشبو. فحيف عاد عرفات إلػى غػزة قبػؿ 
مػػػع إسػػػرائيؿ. وقػػػػد حػػػّدد الميمػػػة الرئيسػػػػة التاليػػػة بتحقيػػػػؽ « أريحػػػػا -غػػػزة »االعتػػػراؼ الُمتبػػػاَدؿ وعقػػػػد اتفػػػاؽ 

« حاب اإلسرائيمي الشامؿ مف كؿ األراضػي المحتمػة، وفػي مقػّدمتيا القػدس، عاصػمة دولتنػا المسػتقبميةاالنس»
التحريػػر أواًل، والدولػػة الحقيقيػػة ثمػػرة التحريػػر ال «عبػػر التفػػاوض. أمػػا مشػػعؿ، فقػػد نػػادى فػػي خطابػػو األخيػػر بػػػ

 ، مشّددًا مف جديد عمى وجوب عدـ االعتراؼ بإسرائيؿ.«ثمرة المفاوضات
أف تػػزعـ، وثمػػة مػػا يبػػّرر ذلػػؾ، أنيػػا طّبقػػت ىػػذه المقاربػػة فػػي غػػزة. لكػػف كمػػا كانػػت الحػػاؿ « حمػػاس»كػػف لػػػ يم

، فإف تحقيؽ االستقالؿ الذاتي الجاد في الضفة الغربية 3660بالنسبة إلى عرفات ومنظمة التحرير في العاـ 
ذا كانػػت يشػػكّ  -ناىيػػؾ عػػف بمػػوغ االسػػتقالؿ والسػػيادة الكػػامَميف  -والقػػدس الشػػرقية  ؿ تحػػّديًا أعظػػـ بكثيػػر. وا 

مػػا كػػاف كافيػػًا فػػي تشػػريف الثػػاني )نػػوفمبر(  -العسػػكرية تػػوّفر ليػػا بعػػض القػػوة الضػػاغطة « حمػػاس»قػػدرات 
إال أنيػػا لػػـ تثبػػت  -الفائػػت لػػردع إسػػرائيؿ عػػف دخػػوؿ قطػػاع غػػزة بػػّرًا وثنييػػا عػػف تغييػػر األمػػر الواقػػع ىنػػاؾ 

 -وقػػؼ نشػػاطيا االسػػتيطاني فػػي الضػػفة الغربيػػة والقػػدس الشػػرقية إطالقػػًا قػػدرتيا عمػػى إرغػػاـ إسػػرائيؿ عمػػى 
 ناىيؾ، ثانيًا، عف تفكيؾ المستوطنات واالنسحاب، في نياية المطاؼ، مف األراضي المحتمة بشكؿ كامؿ.

ببموغ ذلؾ المستوى مف القدرة العسكرية. فقد مّرت منظمة التحرير في تجربػة « حماس»ولف تسمح إسرائيؿ لػ 
أواخػر السػبعينات، حػيف عممػت إسػرائيؿ عمػى منعيػا مػف بنػاء قّوتيػا العسػكرية فػي جنػوب لبنػاف. مشابية فػي 

، وّجيػػت إسػػرائيؿ ضػػربات جويػػة قاسػػية إلػػى مقػػار القيػػادة الفمسػػطينية فػػي بيػػروت، 3603ففػػي تمػػوز )يوليػػو( 
يػػر مناسػػبة ليػػا، قتيػػؿ، أغمػػبيـ مػػف المػػدنييف، لتعػػود وتقبػػؿ بوقػػؼ إطػػالؽ النػػار بشػػروط غ 200مخمِّفػػًة حػػوالى 

أتاحػػت لمنظمػػػة التحريػػر مجػػػاؿ البنػػػاء العسػػكري بأمػػػاف، بعػػػد أف عجػػزت إسػػػرائيؿ عػػػف وقػػؼ نيػػػراف المدفعيػػػة 
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جبػػار  الفمسػػطينية المتواصػػمة عمػػى مناطقيػػا الشػػمالية. ثػػـ قامػػت، فػػي غضػػوف أقػػؿ مػػف سػػنة، باجتيػػاح لبنػػاف وا 
 المنظمة عمى مغادرة بيروت.

اإلسػػرائيمية اليمينيػػة برئاسػػة منػػاحـ بػػيغف تػػرّد عميػػو لػػـ يكػػف عسػػكريًا، بػػؿ  إال أف التيديػػد الػػذي كانػػت الحكومػػة
َتمثَّػػَؿ باّتجػػاه منظمػػة التحريػػر نحػػو تبّنػػي حػػّؿ الػػدولتيف عبػػر التفػػاوض، مػػا انعكػػس فػػي تنػػامي تعامػػؿ أوروبػػا 

ى الغربيػػػة مػػػع المنظمػػػة، وفػػػي بػػػدء حػػػوار غيػػػر رسػػػمي مػػػع اإلدارة األميركيػػػة. فمػػػـ تقػػػدر منظمػػػة التحريػػػر عمػػػ
استخداـ قّوتيا العسػكرية فػي لبنػاف إلرغػاـ إسػرائيؿ عمػى التخمّػي عػف أي جػزء مػف األراضػي المحتمػة، ولكنيػا 

 تمّكنت مف ترجمة تمؾ القوة إلى مكاسب ديبموماسية.
أشكاؿ النضاؿ السياسي والديبموماسي كافة... »ويبدو أف مشعؿ قد وصؿ إلى االستنتاج نفسو. فحيف اعتبر 

دراجػػًا لػػو فػػي «مػػف دوف مقاومػػة مسػػّمحةال قيمػػة )ليػػا(  ، جػػاء ذلػػؾ تأكيػػدًا عمػػى شػػرعية العمػػؿ الديبموماسػػي وا 
َمف يريد التحّرؾ فػي السياسػة، عميػو أف »، أكثر مما جاء تيميشًا لو. وفي تشديده عمى أف «حماس»قاموس 

 ، أشار مشعؿ بذلؾ إلى العـز عمى القياـ بمثؿ ذلؾ التحّرؾ.«ينطمؽ مع الصاروخ
تربت مالحظات مشعؿ الختامية مف خطاب عرفػات أمػاـ الجمعيػة العموميػة لألمػـ المتحػدة فػي تشػريف كما اق

جئت اليـو أحمؿ غصف الزيتػوف وبندقيػة المقاتػؿ مػف أجػؿ الحريػة، فػال »، حيف قاؿ: 3660الثاني )نوفمبر( 
شػاعرية، قػائاًل:  ، خاطب مشعؿ العػالـ بطريقػة أقػؿّ 1031وفي العاـ «. تدعوا غصف الزيتوف يسقط مف يدي

عامػػًا ولػػـ تفعمػػوا شػػيئًا، فػػإذا ذىبنػػا إلػػى المقاومػػة، فػػال تمومونػػا. فمػػو وجػػدنا طريقػػًا غيػػر الحػػرب  90جّربنػػاكـ »
 «.لسمكناه
إلنياء عزلتيا والحصوؿ عمى االعتراؼ الخارجي « الربيع العربي»فرصة استراتيجية أتى بيا « حماس»ترى 

انضػػماميا إلػػى النظػػاـ اإلقميمػػي سػػوؼ يتطمّػػب منيػػا العمػػؿ بموجػػب  بيػػا وبحكومتيػػا فػػي غػػزة. غيػػر أف قبػػوؿ
الشقيقة في مصر وغيرىػا تػؤّدي دورًا مػؤثرًا « الَوَسطية»قواعده ومصالحو، حتى لو باتت األحزاب اإلسالمية 

دربًا سَمَكتو منظمػة التحريػر قبَميػا. فحػيف اعترفػت « حماس»في إعادة تشكيؿ ذلؾ النظاـ. وبيذا أيضًا تسمؾ 
لمشػػعب الفمسػػطيني، وسػػاعدتيا عمػػى الحصػػوؿ عمػػى صػػفة « ممػػّثاًل شػػرعيًا ووحيػػداً »الػػدوؿ العربيػػة بالمنظمػػة 

مراقب لدى األمـ المتحدة في أواسط السبعينات، ترتََّب عمى المنظمة، في المقابؿ، أف تمتنع عف التدّخؿ فػي 
وأف تتبّنػى اسػتراتيجية  -ضًا فػي خطابػو وىو األمر الذي تعّيد بو مشعؿ أي -الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية 

 ديبموماسية تستطيع تمؾ الدوؿ أف تدعميا لدى األسرة الدولية.
بعيدة عف التعامؿ السياسي المباشر مع إسرائيؿ، عمى عكس ما فعمتو منظمة التحرير في « حماس»ال تزاؿ 

يمة األجػؿ تسػتند إلػى تفاىمػات ، كما تفّضؿ إسرائيؿ، أف تمتـز بيدنة طو «حماس»نياية المطاؼ. بؿ تفّضؿ 
والتزامػػػات ضػػػمنية وغيػػػر مباشػػػرة متبادلػػػة حيػػػاؿ األمػػػف، فػػػي مػػػوازاة الحفػػػاظ عمػػػى الترتيبػػػات الوظيفيػػػة القائمػػػة 

تسػػعى إلػػى « حمػػاس»وتوسػػيعيا فػػي مػػا يخػػّص النشػػاط االقتصػػادي، والبنيػػة التحتيػػة، والخػػدمات العامػػة. فػػػ 
النمػػو االقتصػػادي وخمػػؽ فػػرص العمػػؿ مفتاحػػًا إلدامػػة سػػيطرتيا تػػأميف االسػػتقرار وتعزيػػز حكميػػا، ولػػذا تعتبػػر 

السياسية عمى غزة في المستقبؿ المنظور، بغض النظػر عػف نجػاح أو فشػؿ مسػاعي المصػالحة الوطنيػة مػع 
عادة دمج مؤسسات السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.«فتح»  ، وا 

أف تػػػنعـ بسػػػبع سػػػنوات « حمػػػاس»، تتوقّػػػع 1031-1009بعػػػد أف صػػػمدت طيمػػػة سػػػبع سػػػنوات عجػػػاؼ فػػػي 
مع إسرائيؿ ىناؾ، ولكنيا « قواعد االشتباؾ« »حماس»سماف. لكّف ذلؾ ينطبؽ عمى غزة وحدىا. فقد غّيرت 
فيػػؿ تمحػػؽ بُخطػػى منظمػػة التحريػػر لتصػػوغ اسػػتراتيجية  -ال تػػزاؿ بعيػػدة عػػف تحقيػػؽ ذلػػؾ فػػي الضػػفة الغربيػػة 

 ديبموماسية؟
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 31/31/1031، الحياة، لندن
 

 "عاموس يادلين" يسحقونالمصريون  61
 د.فايز أبو شمالة
الذي يجري عمى أرض مصر في ىذه األياـ مؤامرة عمى الشرعية، والتفاؼ عمى الديمقراطية، مؤامرة أبدعتيا 
عقػػػوؿ اإلسػػػرائيمييف، فيػػػـ أكثػػػر المتضػػػرريف مػػػف نيػػػوض مصػػػر، وىػػػـ أصػػػحاب المصػػػمحة فػػػي بقائيػػػا مقيػػػدة 

ة ادعػائي ىػػذا، سػأرجع مػع القػػارئ إلػى حػديث "عػػاموس يػادليف، الػرئيس السػػابؽ الخطػى، ولمتأكيػد عمػػى صػح
، أثنػػػػاء تسػػػػميمو ميػػػػاـ منصػػػػبو لخمفػػػػو "أفيػػػػؼ 1030أكتػػػػوبر  10لالسػػػػتخبارات العسػػػػكرية اإلسػػػػرائيمية بتػػػػاريخ 

كػوخفي"، لقػػد تفػاخر "عػػاموس يػػادليف" بإنجػازات جيػػاز االسػػتخبارات اإلسػرائيمية فػػي بػػالد العػرب بشػػكؿ عػػاـ، 
لما وصؿ إلى مصر قاؿ: أما في مصر، الممعب األكبر لنشاط االستخبارات اإلسرائيمية، فػإف العمػؿ تطػور و 

، فمقػد أحػدثنا االختراقػات السياسػية واألمنيػة واالقتصػادية والعسػكرية 3676حسب الخطط المرسومة منذ عػاـ 
ي، لتوليػد بيئػة متصػارعة متػوترة في أكثر مف موقع، ونجحنا في تصعيد التوتر واالحتقاف الطائفي واالجتماع

دائمًا، ومنقسمة إلى أكثر مف شطر فػي سػبيؿ تعميػؽ حالػة التفسػخ داخػؿ البنيػة والمجتمػع والدولػة المصػرية، 
 لكي يعجز أي نظاـ يأتي بعد حسني مبارؾ في معالجة االنقساـ والتخمؼ والوىف المتفشي في مصر.

الوضػع األمنػي والعسػكري واالقتصػادي لمصػر ال يػأتي مػف ىذا االعتراؼ الصييوني بالمسئولية عف اختراؽ 
نمػػا جػػاء مػػف بػػاب طمأنػػة الييػػود الخػػائفيف، ولمتأكيػػد بػػأف جيػػاز االسػػتخبارات ال يكتفػػي  بػػاب التفػػاخر فقػػط، وا 
بالتجسس، بؿ نجػح فػي تأسػيس بنيػة إعالميػة وثقافيػة وأمنيػة تػأتمر بػأمره، وجػاىزة لمتخريػب متػى طمػب منيػا 

أ مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ ىػػو نجػػاح االسػػتخبارات اإلسػػرائيمية فػػي تربيػػة بعػػض النخػػب السياسػػية العمػػؿ، ولكػػف األسػػو 
العربية التي تنتظر األمر لمبػدء بالتخريػب، وأزعػـ أف ىػذا مػا دفػع "عػاموس يػادليف" لمقػوؿ: سػيعجز أي نظػاـ 

 يأتي بعد حسني مبارؾ في معالجة االنقساـ والتخمؼ والوىف المتفشي في مصر.
المستشػػار أحمػػد الزنػػػد، رئػػيس نػػادي القضػػػاة، مؤكػػدًا لمػػا ذىبػػػت إليػػو، فقػػد قػػػاؿ: إنػػو تمقػػػى  لقػػد جػػاء اعتػػػراؼ

مكالمات دولية مف عدة دوؿ عربية وأوروبية ػ لـ يسميا ػ تحثو عمػى مواصػمة إضػراب القضػاة، والثبػات عمػى 
 موقفيـ، وعدـ اإلشراؼ عمى االستفتاء.

يث الميندس خيرت الشاطر نائب المرشد العػاـ لجماعػة إف اعتراؼ المستشار أحمد الزند ال يتعارض مع حد
قميمية مع شخصيات في مصر إلعاقة  اإلخواف المسمميف، حيف كشؼ عف رصد لقاءات بيف اطراؼ دولية وا 
وصوؿ االسػالمييف أو أي قػوى ثوريػة لمسػمطة فػي مصػر، ولكػف فػي حالػة فشػؿ ىػذه الخطػة، فػإف البػديؿ ىػو 

 ييف.ارباؾ الدولة في ظؿ حكـ اإلسالم
ال شػػؾ أف التحػػريض عمػػى الدسػػتور إربػػاؾ لمصػػر، وأف حشػػد البسػػطاء فػػي الميػػاديف العامػػة إربػػاؾ القتصػػاد 
ف تيػػرب الػػبعض مػػف مواجيػػة الحقيقػػة فػػي صػػناديؽ االقتػػراع إربػػاؾ لثقػػة مصػػر بنفسػػيا، ولكػػف مػػف  مصػػر، وا 

لطريػؽ عمػى كػؿ عاش في مصر واختمط بالمصرييف يثؽ بعظمة الشعب المصري، ويثؽ بقدرتػو عمػى قطػع ا
 المتآمريف، وقدرتو عمى سحؽ مخطط "عاموس يادليف".

 31/31/1031، فمسطين أون الين
 

 الفمسطينية من جديد المصالحةعن أجواء  61
 ياسر الزعاترة
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بعد انتصار المقاومة في غزة فػي حػرب "حجػارة السػجيؿ" ضػد "عمػود السػحاب"، وبعػد االنتصػار اآلخػر كمػا 
ة، تتبػػدى أجػػواء إيجابيػػة فيمػػا خػػصَّ مسػػار المصػػالحة، ممػػا يجعمنػػا نبػػدو حػػيف رآه الػػبعض فػػي األمػػـ المتحػػد

نطرح أسئمة بشأنيا، كما لو كنا نخّرب العرس االحتفالي الذي سيحؿ مشاكؿ فمسطيف المعقدة. وبالطبع حيف 
يمتقػػي قػػادة حمػػاس وفػػتح عمػػى صػػعيد واحػػد إلنجػػاز المصػػالحة المأمولػػة   التػػي كػػانوا يعمقػػوف عمػػى شػػماعتيا 
معظػػـ المصػػائب، بمػػا فػػي ذلػػؾ الفشػػؿ التفاوضػػي، رغػػـ أنيػػـ فاوضػػوا سػػنوات أطػػوؿ دوف انقسػػاـ، ولػػـ يحققػػوا 

 شيئا.
والحاؿ أف سائر األجواء التي يتحدثوف عنيػا ليسػت ضػامنا بحػاؿ إلنجػاز المصػالحة، فالشػيطاف الػذي يكمػف 

ي لحظة، لكننا سنتحدث كما لػو في التفاصيؿ سيظؿ حاضرا لمتخريب عمى تمؾ األجواء، وربما إفشاليا في أ
أف األمػػور ستسػػير عمػػى مػػا يػػراـ، ونتسػػاءؿ عػػف طبيعػػة ىػػذه المصػػالحة ومػػدى خػػدمتيا لمػػا يسػػمى المشػػروع 
الوطني الفمسطيني في ظؿ "ثوابت" السػمطة التػي يجمػع زعيميػا قيػادة فػتح إلػى قيػادة منظمػة التحريػر ورئاسػة 

 لعاـ لقوات الثورة الفمسطينية  فمسطيف )بعد رئاسة السمطة(، وفوؽ ذلؾ القائد ا
أي سيناريو تبشرنا بو المصالحة، وما الذي سيترتب عمييا فػي خدمػة مشػروع التحريػر، حتػى لػو كػاف تحريػر 

%( لمعػدو الصػييوني 70، بعدما أعمف الرئيس تنازلو عما تبقى مف فمسطيف )فقط 97األراضي المحتمة عاـ 
 % الباقية؟ 11نييف في الػدوف الحصوؿ عمى اعتراؼ مقابؿ بحؽ الفمسطي

، وسػيكوف التركيػز منصػبا عمػى انتخابػات رئاسػية 1009سنعود بكؿ بسػاطة إلػى مػا كنػا عميػو قبػؿ انتخابػات 
وتشريعية )أصبحت رئاسة فمسطيف ىي ذاتيا رئاسة السمطة( كعنواف لموحدة )ىؿ تعزز االنتخابات الوحدة أـ 

وز فػػتح ومػػف حوليػػا مػػف قػػوى اليسػػار بغالبيػػة ضػػئيمة بسػػبب تزيػػد االنقسػػاـ؟ (، وسػػتكوف النتيجػػة غالبػػا ىػػي فػػ
اعتمػػاد نظػػاـ القائمػػة النسػػبية )تفوقػػت حمػػاس فػػي المػػرة الماضػػية بقػػوة فػػي نظػػاـ المقاعػػد الفرديػػة، مػػع تفػػوؽ 

ذا ما فازت حماس فسيعود سيناريو الحصار واالبتزاز القديـ.  محدود في القائمة(، وا 
ا بغالبيػة ضػئيمة؟ سيصػروف عمػى األرجػح عمػى حكومػة وحػدة وطنيػة ما الذي سيحدث إذا فازت فتح وحمفاؤىػ

إذا وافقػػػت حمػػػاس عمػػػى المشػػػاركة فييػػػا، وىػػػذه الحكومػػػة ستباشػػػر العمػػػؿ كمػػػا لػػػو كانػػػت حكومػػػة دولػػػة كاممػػػة 
األوصػػاؼ، بينمػػا سيسػػتمر الحػػاؿ عمػػى األرض عمػػى مػػا ىػػو عميػػو اآلف، إمػػا بتفػػاوض مػػع المحتػػؿ ال يػػأتي 

 اوض، وفي الحالتيف مع ىدوء وتنسيؽ أمني مع االحتالؿ.بنتيجة مقنعة، أـ دوف تف
وىا ىو صائب عريقات يبشرنا قبؿ أياـ بأف جيودا تبذؿ مف أجؿ استئناؼ التفاوض مع حكومة نتنياىو، مع 

 أف األخير مشغوؿ باالنتخابات.
مسػطيف دولػة مراقػب يعمـ الجميع في كؿ أنحاء الدنيا أنػو ال نتنيػاىو )الػذي رد عمػى اعتػراؼ األمػـ المتحػدة بف

غيػػر عضػػو بمزيػػد مػػػف االسػػتيطاف(، وال بػػاراؾ وال حتػػػى أولمػػرت يمكػػف أف يعطػػػي الفمسػػطينييف دولػػة كاممػػػة 
، بمػػا فييػػا القػػدس الشػػرقية، ودليمنػػا الػػذي ال يقبػػؿ الجػػداؿ ىػػو 97السػػيادة عمػػى جميػػع األراضػػي المحتمػػة عػػاـ 

، واألىػػػـ مفاوضػػػات 1000صػػػيؼ العػػػاـ الطريػػػؽ المسػػػدود الػػػذي وصػػػمتو المفاوضػػػات فػػػي قمػػػة كامػػػب ديفػػػد 
أولمػػرت التػػي فضػػحت حيثياتيػػا وثػػائؽ التفػػاوض وقػػدـ فييػػا الطػػرؼ الفمسػػطيني تنػػازالت رىيبػػة عمػػى -عبػػاس

صػػعيد القػػدس وتبػػػادؿ األراضػػي الػػػذي يعنػػي بقػػاء الكتػػػؿ االسػػتيطانية الكبيػػػرة مكانيػػا فػػي عمػػػؽ الضػػفة )مػػػع 
 طموب عند اإلسرائيمييف.التنازؿ عف حؽ العودة(، لكنيا لـ تمب السقؼ الم

والسػػػؤاؿ الػػػذي ال يجيػػػب عميػػػو القػػػوـ، ىػػػو: مػػػا الػػػذي سػػػيترتب عمػػػى الػػػرفض اإلسػػػرائيمي؟ الجػػػواب: ال شػػػيء، 
سيسػػتمر التنسػػيؽ األمنػػي، وستسػػتمر عمميػػة تمػػدد واليػػة السػػمطة عمػػى تجمعػػات السػػكاف التػػي يتركيػػا الجػػدار 

 ع حدودي مع جارتيا العبرية  األمني، وصوال إلى دولة في حدود الجدار ستغدو ذات نزا
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ىذه ىي الدولة المؤقتة التػي لػف يعتػرؼ أحػد بأنيػا كػذلؾ، وىػذا ىػو السػالـ االقتصػادي بحسػب نتنيػاىو، ألف 
زعماء فمسطيف سيظموف يرددوف بأنيـ متمسػكوف بالثوابػت ولػف يتخمػوا عنيػا، وسيصػرخوف فػي كػؿ نػادى دولػي 

ومػة السػممية، فػيمكف المضػي فػي برنامجيػا مػف خػالؿ مظػاىرة مطالبيف بحقػوقيـ المشػروعة. أمػا حكايػة المقا
أسػػبوعية )سػػممية جػػدا جػػدا  (، فيمػػا يعمػػـ الجميػػع أف المقاومػػة السػػممية الحقيقيػػة التػػي تكمػػؼ االحػػتالؿ وتربكػػو 
ىي تمؾ التي تشتبؾ مع حػواجزه ومسػتوطنيو وصػوال إلػى العصػياف المػدني، وىػذه ال وجػود ليػا فػي قاموسػيـ 

تنميػػػػة وربمػػػػا "بػػػػزنس" األبنػػػػاء واألقػػػػارب، وقػػػػد تػػػػؤدي إلػػػػى سػػػػحب بطاقػػػػات "في.آي.بػػػػي" مػػػػف ألنيػػػػا تعطػػػػؿ ال
الدبموماسييف والقادة الذيف ال بد مف استمرار عمميـ في خدمة القضية   أما المحظور الذي ال يمكػف التفكيػر 

 فيو ألنو "عبثي" و"مدّمر"، فيتمثؿ في المقاومة المسمحة.
مصػيبة وال شػؾ، أمػا إذا كػاف مسػار المصػالحة المفتػرض غيػر ذلػؾ، فػاألمر  إذا قبمت حماس بيػذا كمػو فتمػؾ

يسػػػتحؽ الترحيػػػب، ونحػػػف ىنػػػا ال نشػػػكؾ البتػػػة فػػػي مناضػػػمي حركػػػة فػػػتح الػػػذيف يتحػػػدثوف مثمنػػػا عػػػف عبثيػػػة 
يتوقوف مثؿ أبناء شعبيـ إلى مواجية الطغياف الصييوني كما فعموا مف  -خاصة الكوادر-المفاوضات، وىـ 

 أبناء شعبيـ خالؿ انتفاضة األقصى العظيمة. قبؿ مع بقية
إف المسار الذي يستحؽ الترحيب ىػو المسػار الػذي ُيخػرج القضػية مػف متاىتيػا الراىنػة، عبػر االكتفػاء بجعػؿ 
السػػمطة فػػي الضػػفة وقطػػػاع غػػزة سػػمطة مدنيػػػة تقػػوـ عمػػى خدمػػػة النػػاس، بينمػػا تجػػػري انتخابػػات فػػي الػػػداخؿ 

دة موحػدة لمشػعب الفمسػطيني عبػر إعػادة تشػكيؿ منظمػة التحريػر، ومػف ثػـ والخارج ما أمكف ذلؾ الختيار قيػا
 التوافؽ عمى مرحمة جديدة مف النضاؿ ضد االحتالؿ.

المشػػػكمة أف مسػػػار الدولػػػة بعػػػد االعتػػػراؼ بيػػػا فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة )غيػػػر كاممػػػة العضػػػوية( سػػػييّمش منظمػػػة 
تشػػكيميا عمػػى نحػػو يمػػنح حمػػاس والجيػػاد ومػػف  التحريػػر، أمػػا األسػػوأ فيػػو أف القػػـو أنفسػػيـ لػػف يقبمػػوا بإعػػادة

يؤيدوف نيج المقاومة )سيؤيده أناس كثر مف فتح أيضا( النصؼ أو أكثػر، بمػا يعنػي اعتمػاد المقاومػة سػبيال 
 لمتحرير.

أما إذا قبموا تشكيميا عمى نحػو عػادؿ ونزيػو، وكانػت المصػالحة عمػى ىػذا األسػاس، فيػذا دوف شػؾ أمػر جيػد 
إخػراج القضػػية مػف متاىتيػا الراىنػة، وىػي متاىػػة ال مجػاؿ لمخػروج منيػا بغيػر انتفاضػػة  يمػنح األمػؿ بإمكانيػة

شػػػػاممة فػػػػي الضػػػػفة الغربيػػػػة ردا عمػػػػى االسػػػػتيطاف والتيويػػػػد والحػػػػواجز واإلذالؿ، وتشػػػػمؿ تاليػػػػا كػػػػؿ األرض 
، وحتػػى دوف 97الفمسػػطينية، ويكػػوف شػػعارىا دحػػر االحػػتالؿ دوف قيػػد أو شػػرط عػػف األراضػػي المحتمػػة عػػاـ 

 مفاوضات مف األصؿ قياسا عمى انسحاب االحتالؿ مف جنوب لبناف.
ولو استغمت حماس الفرصة بعد حرب غزة لطرح المشروع بصيغة إدارة مدنية بالتوافؽ في الضػفة وغػزة، مػع 

 انتفاضة شاممة ضد االحتالؿ، الستقطبت معظـ القوى إلى جانبيا، بما فييا عناصر مف فتح.
لحاؿ ىي أف نكوف بيف خياريف أحالىما مّر: إما العػودة إلػى المتاىػة القديمػة حيػث المصيبة األكبر بطبيعة ا

نما انفصاؿ بيف غزة والضفة يريح االحتالؿ مف طرفيو )تيدئة ىنا وتنسيؽ أمنػي  ال مصالحة وال انتفاضة، وا 
ما وحدة تكرس القبوؿ بواقع دولة تحت احتالؿ بأقؿ مػف  صػيغة % مػف أرض فمسػطيف، وىػي ال30ىناؾ(، وا 

 القائمة حاليا، مع فارؽ أنيا ستضـ قطاع غزة إلييا.
% مػف فمسػطيف، ليسػت واردة 70إنيـ يعمموف أف تسوية وفؽ ما يسػمونيا "الثوابػت التاريخيػة" التػي ال تشػمؿ 

مع نتنياىو وليبرماف وال مع أي أحد آخر، ولكنيـ يتجاىموف ذلؾ تماما، ويتحدثوف عػف التفػاوض كمػا لػو أف 
 ما يراـ.كؿ شيء عمى 
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لقػػد آف أف تخػػرج فمسػػطيف مػػف ىػػذه المتاىػػة، وتسػػتغؿ أجػػواء الربيػػع العربػػي الجديػػدة وصػػحوة الشػػعوب العربيػػة 
)إلػػى جانػػب األجػػواء الدوليػػة المقبولػػة قياسػػا بأيػػاـ التفػػرد األميركػػي( لكػػي تخطػػو خطػػوة إلػػى األمػػاـ عمػػى درب 

ات الذي يقدمو االحتالؿ، مع الحؽ في استمرار المقاومة والتحرير الحقيقي، بدؿ مسار االستجداء وقبوؿ الفت
ذا لػـ  القوؿ إف النضاؿ مستمر   ولف يحدث ذلؾ إال بقيادة موحدة لمشعب الفمسطيني في الػداخؿ والخػارج، وا 
يكف فانتفاضة يفجرىا الشعب وتفرض وحدة ميدانية بػيف جميػع القػوى عمػى األرض كمػا حصػؿ فػي انتفاضػة 

 األقصى.
 31/31/1031 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 يوعز ىندؿ
لمحجػػارة فػػػي الشػػرؽ االوسػػػط قػػدرة عمػػػى اشػػعاؿ حػػػرب. والحجػػارة فػػػي أكثػػر الحػػػاالت ال تقتػػؿ فيػػػي تجػػػرح أو 
تخدش وتضر بالصورة في األساس. في نضاؿ تكوف الصورة التي تخرج فيو الى الخارج ىي الشػأف كمػو، ال 

 ائيمي مف رماة حجارة، وتأثيرات الرسالة.يمكف االستخفاؼ بيرب جنود الجيش االسر 
ىنػاؾ شػرؾ معػروؼ مسػبقا: فمػف جيػة عدسػة التصػػوير ىػي سػالح سػمب نشػاط الجػيش االسػرائيمي شػػرعيتو. 
والرد العنيؼ عمى رماة الحجارة يتـ تصويره دائما بصورة سيئة وال ييـ مبمغ اجتيػاد الجنػود. ومػف جيػة ثانيػة 

ت كما حدث في اآلونة االخيرة قد يجعالف واقعة تكتيكية )عديمة األىمية عدـ الرد أو اليرب في اسوأ الحاال
 في ظاىر االمر( واقعة ذات قدرة عمى الضرر االستراتيجي.

سنة مف نشوب االنتفاضة االولى، ما تزاؿ الحجارة واالوالد يثيػراف المشػاعر لػدى الطػرفيف. فالصػور  12بعد 
اية نتائج االعالف االحتفالي في االمـ المتحػدة بػرغـ عػدـ المنطػؽ قد تدفع الفمسطينييف الذيف ينتظروف بال غ

الى فورات عنؼ في اماكف اخرى. وقد تدفع صور مشابية حكومة اسرائيؿ التػي ىػي فػي فتػرة انتخابػات الػى 
 رد مضاد.

المصػػالح متشػػابية بػػرغـ تصػػريحات الطػػرفيف، مػػع مػػا فػػي ذلػػؾ مػػف المفارقػػة. فقػػد أصػػبح نتنيػػاىو وأبػػو مػػازف 
تيف متشػػابيتيف فػػي المػػرآة. فالتصػػريحات فػػي جيػػة واالفعػػاؿ فػػي جيػػة اخػػرى. وىمػػا يعمنػػاف الرغبػػة فػػي صػػور 

التفػػاوض لكنيمػػا غيػػر قػػادريف. وكالىمػػا ييػػدد بػػالمس لكنػػو ال يقصػػد. وكالىمػػا ال يريػػد االنجػػرار وراء رمػػاة 
 الحجارة.

ضة الثانية كؿ ما كاف ليـ. وساعدتيـ ال ينوي أبو مازف ورجالو احداث انتفاضة ثالثة، فقد خسروا في االنتفا
اسرائيؿ عمى اختيار نضاؿ دبموماسي حينمػا أبػادت بػالقوة العسػكرية البنػى التحتيػة لالرىػاب وبنػت جػدارا وقػد 

 ُدمر في الطريؽ الى ذلؾ ايضا االقتصاد الفمسطيني.
اؿ وببنػػاء كتائػػب. أمػػا منػػذ اف تػػوفي عرفػػات بنػػى الفمسػػطينيوف أنفسػػيـ رويػػدا رويػػدا. وسػػاعد االمريكيػػوف بالمػػ

االسػػرائيميوف فقػػد ابعػػدوا مػػف غيػػر ضػػجيج كبيػػر الجيػػات المعارضػػة )وال سػػيما حمػػاس(، وأجػػازوا بنػػاءا كثيفػػا 
 وازىارا اقتصاديا.

تحولت راـ اهلل الى مدينة انتاجية وكذلؾ أجزاء مف الخميؿ ايضا. وتقاـ الروابي وىي مدينة جديدة عمى ىيئػة 
 ف وُتميد طرؽ جديدة لمفمسطينييف.موديعيف الزواج برجوازيي
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سػػيختفي كػػؿ ذلػػؾ اذا نشػػبت انتفاضػػة ثالثػػة. وأبػػو مػػازف يعمػػـ ىػػذا جيػػدا وليػػذا لػػو كػػاف االمػػر متعمقػػا بػػو لظػػؿ 
يحمؽ في العالـ الحراز دعـ دولي، وعضوية في مؤسسات مختمفة في االمػـ المتحػدة، بػال عنػؼ سػافر ومػف 

 غير تعريض ما بناه لمخطر.
ايضػػػا ال تريػػػد الصػػػراع وبػػػرغـ التيديػػػدات بوقػػػؼ الميزانيػػػات واسػػػقاط السػػػمطة الفمسػػػطينية، مػػػف دولػػػة اسػػػرائيؿ 

الواضح لمتخذي القرارات في اسرائيؿ انو ال يوجػد بػديؿ حقيقػي عنيػا. فػأبو مػازف ىػو أفضػؿ صػفقة تسػتطيع 
دوامػػة  حكومػػة نتنيػػاىو اف تطمبيػػا، فيػػو مػػف جيػػة زعػػيـ يختمػػؼ عػػف عرفػػات يػػدرؾ جيػػدا انػػو ال يجػػوز دخػػوؿ

ارىاب. وىو مف جية ثانية زعيـ عمى ىيئة مشابية يخاؼ اتفاقات السالـ التػي عرضػيا اولمػرت وبػاراؾ مػف 
 المحظة التي ُيطمب اليو فييا اف يتخمى عف قضية الالجئيف والقدس.

 يريد الطرفاف اليدوء والطرفاف قد يضر بيما الحجر االستراتيجي.
، فممجػيش االسػػرائيمي الوسػائؿ العسػػكرية لمنػػع احػداث الشػػغب ولوقػػؼ تقػع المسػػؤولية عمػى الطػػرؼ االسػػرائيمي

الطوفػاف ويجػب عميػػو اف يسػتنفدىا بػػأف يعمػؿ بصػػورة تنػاقض مبػػدأ االحتػواء: فصػػورة اليػرب اسػػوأ مػف صػػورة 
 الرد.

ُيعػػد ىػػذا دواء تخفيػػؼ ألػػـ فقػػط حينمػػا يكػػوف خطػػر الدولػػة الثنائيػػة القوميػػة قائمػػا وحينمػػا تُػػدوي مسػػألة حقػػوؽ 
نساف في العالـ، لكػف اذا لػـ يوجػد شػريؾ جػدي وقػرارات داخميػة فػاف دواء تخفيػؼ األلػـ ايضػا يسػاعد عمػى اال

 ألـ الرأس المزمف.
 31/31/1031يديعوت 
 31/31/1031القدس العربي، لندن، 
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 ىاسة مير أ
ال سػػػيما حينمػػػا يكػػػوف  يصػػػعب منافسػػػة حركػػػة حمػػػاس فػػػي احتفاالتيػػػا فػػػي غػػػزة فػػػي نيايػػػة االسػػػبوع الماضػػػي

المجػػروروف لممنافسػػة مػػوظفيف رمػػادييف ذوي أربطػػة عنػػؽ مػػف بقايػػا قيػػادة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية المتعبػػة 
المتعبة. في ىذه المنافسة تضطرب دوؿ اوروبا بيف دور المراقبة المتنحية ودور اليامسة لمموظػؼ الرمػادي، 

 راوحتيا مكانيا.وتكوف نتيجة ذلؾ أنيا تؤيد حماس ورساالتيا بم
حػػػذر رجػػػاؿ حمػػػاس المحتفمػػػيف  3660فػػػي «. قمنػػػا لكػػػـ»أوحػػػت احتفػػػاالت حركػػػة المقاومػػػة االسػػػالمية رسػػػالة 

بأوسمو وزعموا اف اسرائيؿ لف تفي بالتزاماتيا اذا كانت الوسيمة ىي التفػاوض. فاسػرائيؿ لػف تمكػف مػف انشػاء 
، وسػػيتنحى «(الثقػػاؿ)»لػػف تسػػرح األسػػرى دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة، ولػػف تنسػػحب ولػػف تػػنقض المسػػتوطنات و 

 العالـ جانبا. وليذا فما أخذ بالقوة ال يحرر بغير القوة وغزة الحرة ىي البرىاف.
ىػػذا الصػػوت أقػػوى وأكثػػر اقناعػػا مػػػف صػػوت رجػػاؿ حمػػاس الػػذيف يقترحػػػوف سػػبال اخػػرى لمنػػع الػػدـ والػػػدمار 

والعػرؽ ومجػد األبطػاؿ وبػدـ آخػر ودمػػوع  المتػوقعيف حتػى االنتصػار غيػر المرئػي. والصػوت القػوي يعػػد بالػدـ
اخػػرى حتػػى الجنػػة أو النصػػر النيػػائي مػػع البرىػػاف عمػػى ذلػػؾ مػػف القػػرآف. ويتبػػيف اف الصػػواريخ وبخاصػػة مػػع 

 آيات مف الكتب المقدسة تجمب رضى فوريا ال لمشعب في اسرائيؿ فقط.
كانت ـ.ت.ؼ أـ حمػاس فػاف اف شعبا يقع تحت سمطة اجنبية وعنيفة يبحث دائما عف سبؿ لمتحرر. وسواء 

ف ُخيػػػؿ احيانػػػا  المشػػػترؾ بػػػيف الفمسػػػطينييف ىػػػو أنيػػػـ ال يتعػػػودوف عمػػػى طغيػػػاف السػػػمطة االسػػػرائيمية حتػػػى وا 
لالسػػػرائيمييف أنيػػػـ يتعػػػودوف. وسػػػواء كانػػػت منظمػػػة التحريػػػر أـ حمػػػاس، فػػػإف الجميػػػع عمػػػى ثقػػػة بأنػػػو ال تيػػػـ 
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ميمػػا يكػػف ذلػػؾ فػػإف  –فػػاح المسػػمح أو الربيػػع الشػػعبي التفػػاوض أو الك –الطريقػػة التػػي يختارىػػا الفمسػػطينيوف 
 اسرائيؿ ستظؿ عمى حاليا وستظؿ سمطة استبداد.

اف الكفػػاح المسػػمح الػػذي دعػػا اليػػو خالػػد مشػػعؿ يعػػرض مػػف جيػػة ارضػػاءات فوريػػة ومػػف جيػػة اخػػرى وعػػودا 
كػؿ حػاؿ فػإف شػعبية  ألبناء األحفاد. وبرىنوا عمػى اف وعػود اليػـو لػف يػتـ الوفػاء بيػا بعػد ثمػانيف سػنة. وعمػى

 حماس في منافسة اليوـ تزداد.
عػػرض التوجػػو الػػى االمػػـ المتحػػدة ايضػػا نوعػػا مػػف االرضػػاء الفػػوري وىػػو عػػدد المؤيػػدات الكبيػػر. لكػػف بريقػػو 
يخفػػت أسػػرع مػػف بريػػؽ أنػػواع الصػػواريخ. اف الػػدوؿ االوروبيػػة التػػي صػػوتت مؤيػػدة أو امتنعػػت عػػف التصػػويت 

مكانة محمود عباس. وبيذا اخطأت خطأ شديدا ألف واحدة مف الريب ىػي  فسرت خطوتيا بالرغبة في تعزيز
اف التوجو الى االمـ المتحدة كاف حيمة بقاء لحفظ مكانة قيادة منظمة التحرير الفمسطينية والمتع التي تجبييا 

 ىي والمتفرعات عنيا.
مكانػة عبػاس واف تبػيف انػو اذا كانت اوروبا ال تريد اف يثبت اف طريػؽ حمػاس ىػي الحػؽ فعمييػا اف تتجػاوز 

توجد ثمار فورية واعدة لمكفاح غير المسمح ايضا الموجود برغـ أنو ليس جماعيا ألف الناس تعبوا مف كونيـ 
 سيزيؼ.

ىػػذه دعػػوة شػػبو أخيػػرة الوروبػػا لتحمػػؿ المسػػؤولية. فيػػي تسػػتطيع اف تفػػرض ضػػرائب مضػػاعفة ثالثػػة أضػػعاؼ 
نات؛ وتستطيع اف تنفؽ عمى بناء مدارس وعيادات ونظـ طاقة عمى انتاج اسرائيمي بسبب منتوجات المستوط

شمسية في أنحاء المنطقة )ج(؛ واف تخفض مػع كػؿ تػدمير منزلػة سػفير اسػرائيمي آخػر واف يعػاد سػفير آخػر 
الػػى عاصػػمتو. وتسػػتطيع اوروبػػا اف يسػػتقر رأييػػا عمػػى انػػو يجػػب عمػػى االسػػرائيمييف منػػذ اآلف اف يطمبػػوا إذنػػا 

 ف تكؼ عف لقاء ممثمي الحكومة االسرائيمية ما بقيت تنقض القانوف الدولي.بدخوؿ اراضييا وا
 اذا كاف ىذا يبدو خياليا فيي عالمة عمى اف تخيؿ دورات دـ آخر ودمار أكبر أسيؿ.

 31/31/1031، ىآرتس
 31/31/1031، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 31/31/1031الراية، الدوحة، 


