
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 

  اسوريمخيم اليرموك ب استشياد أربعة فمسطينيين في
 عمار غزةإالمشروع القطري إلعادة تنفيذ ىنية يعمن بدء 

 الفتى محمد الساليمةاحتجاجًا عمى استشياد الحتالل مصاًبا خالل مواجيات مع ا 99الخميل: 
 موضوع الكونفدرالية مع األردنالسمطة الفمسطينية تنفي طرح 

 ىداف انتخابيةأل يأتي التصعيد: الجيش اإلسرائيمي قمق من تصاعد المواجيات في الضفة

حمااااس تحياااي ذكااارا انطالقتياااا الاااا 
" بمشااااااركة االالف فاااااي مديناااااة 25"

  2007ذ ولى مننابمس لممرة األ 
 

 4... ص 

 

 1807 41/41/1041 الجمعة



 
 

 

 

 

           1ص                                    1798العدد:                44/41/1941الجمعة  التاريخ:

  السمطة:
 5 عمار غزةإالمشروع القطري إلعادة تنفيذ ىنية يعمن بدء   2

 6 المتحدة  األممعباس في البرتغال لشكرىا عمى دعميا في   3

 6 ىنية يتصل ببيية الحريري ويعرب عن تقديره زيارتيا لغزة  4

 7 موضوع الكونفدرالية مع األردنالسمطة الفمسطينية تنفي طرح   5

 7 حكومة غزة: االحتالل استخدم قنابل فسفورية خالل حرب غزة   6

 7 حماد يطالب برفع القيود الغربية عن المال والسالح العربي فتحي   7

 8 اشتية: جاىزون لممفاوضات ونعد لحوار وطني اقتصادي ونسعى لممصالحة محمد   8

 8 بحث إقامة توأمة بين مدينة القدس والعاصمة التونسية     9

 8 "إسرائيل"الضرائب حولت رسميا لشركة كيرباء  أموالشركة كيرباء القدس:   01

  
  المقاومة:

 9 البردويل: ربط عباس الحوار الوطني بإجراء االنتخابات "رفٌض لممصالحة"  00

 9 لن تتنازل عن ذرة من تراب فمسطين  حماس :عباس انتقد فييا مشعللالعاروري يرفض تصريحات   02

 01 حماس تنعى مرشد جماعة العدل واإلحسان المغربية  03

 01 في الضفة الغربيةالحركة في نابمس دليل عمى قوة  لحماس رأفت ناصيف: ميرجان االنطالقة  04

 00 ؤوليةحماس تزف شييدىا المجاىد محمد الساليمة من الخميل وتحّمل االحتالل المس  05

 00 بالشأن السوري تؤّكد عمى ضرورة عدم التدّخل الفصائل الفمسطينية  06

  
  :اإلسرائيميالكيان 

 00 السفير اإلسرائيمي لدا األمم المتحدة يطالب باستنكار خطاب مشعل  07

 02 .. واألخير لم يقرر االستقالة حالّياً قضائي يتيم ليبرمان بخيانة األمانةالمستشار ال  08

 03  مصادر إسرائيمية: اليجوم التقميدي عمى المنشآت النووية اإليرانية قد يفشل  09

 03 ىداف انتخابيةأل يأتي تصعيدال: الجيش اإلسرائيمي قمق من تصاعد المواجيات في الضفة  21

 04  فمسطيني لا "التيدئة" في الضفة -موقع والال: اجتماع إسرائيمي   20

 04 أحزاب عربية تطالب بمنع حزب ليبرمان من الترشح لعنصريتو  22

 04  تغيير مسار الجدار العازل في قرية بتير بالضفة الغربيةسرائيمية تطمب إمحكمة   23

 05 بعد اتيامو بخيانة األمانة نائب رئيس الكنيست يدعو نتنياىو إلقالة ليبرمان من منصبو  24

 05  االحتالل يرفض دخول مدير عام "إيسيسكو" إلى فمسطين  25

 05 حزب روسي جديد يسرق مقاعد الميكود استطالع يديعوت:  26

 05  ة ئدتيوفد إسرائيمي في القاىرة لبحث اتفاق ال  27

 05 "عوتسما لِيسرائيل"حزب جمعية حقوق المواطن تتحفظ من حظر الحممة العنصرية ل  28

 06 يديعوت: نسبة إصابات الجنود اإلسرائيميين في العيون األعمى عالمياً   29

 06 " أساسي لموصول إلى غور األردنA 1" في منطقة ستيطاناالدراسة إسرائيمّية:   31

  



 
 

 

 

 

           3ص                                    1798العدد:                44/41/1941الجمعة  التاريخ:

  األرض، الشعب:
 07  اسوريمخيم اليرموك ب فمسطينيين فياستشياد أربعة   30

 07 الفتى محمد الساليمةاحتجاجًا عمى استشياد مصاًبا خالل مواجيات مع االحتالل  99الخميل:   32

 08 خبراء دوليون: "إسرائيل" استخدمت الفسفور األبيض في عدوانيا األخير عمى غزة  33

 08 المفصولين وعودتيم لوظائفيم دون شروطالمدرسين رام اهلل: انتياء أزمة   34

 08 الجيش اإلسرائيمي يقتحم منزل الكاتبة لمى خاطر  35

 09  في نابمس مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف  36

 09  نتياكات االحتالل اإلسرائيمي ضد وسائل اإلعالمايشيد أفظع  نوفمبر /تشرين الثاني"مدا": شير   37

 09  : االحتالل يستيدف األطفال خالل حممة االعتقاالت األخيرة في الضفةمركز األسرا لمدراسات  38

 21 48ي يفمسطينالطالب جمعية الثقافة العربية تصدر تقريرًا عن االنتياكات العنصرية ضد   39

  

  اقتصاد:

 21 عاماً  45القدس تحتضن أول ممتقى لألعمال منذ   41
 21  غزة تصّدر الفراولة إلى أسواق أوروبا  40

  

  األردن: 

 20 في القدسإلساءة لممسيح ا يدين "التجمع العربي لمتصدي ليجرة المسيحيين العرباألردن: "  42

  

  لبنان: 

 20  مع العدو اإلسرائيمي متعاملمحكمة التمييز العسكرية تطمق سراح   43

 20 دا: الوحدة مفتاح التحريروفاود فمسطينية في صي  44

 20  عودة عائمة لبنانية من فمسطين المحتمة إلى لبنان  45

  

  عربي، إسالمي:

 22 األسدمع نظام  "التفاىم"تنفي وساطة مشعل لا السورية اإلخوان المسممينجماعة  الشرق األوسط:  46

 22 "إسرائيل"سجال بماليزيا حول العالقة مع   47

  

  دولي:

 23 و"الصادمة" االتحاد األوروبي ينتقد بشدة تصريحات ليبرمان ضده ويصفيا با"الميينة"  48

 24 فقرة في بيان االتحاد تدين تصريحات حماس اختالف بين دول االتحاد األوروبي بشأن وضع  49

 24 فرنسا تُدين مناقصة البناء اإلسرائيمية في مستوطنة معاليو أدوميم  51

 24 ما المضربينقمق أممي من الممارسات اإلسرائيمية بحق األسرا الفمسطينيين ال سيّ   50

 24 بشأن األسرا دولياً  "إسرائيل"المرصد األورومتوسطي يدعو السمطة الفمسطينية لمساءلة   52

 
  



 
 

 

 

 

           4ص                                    1798العدد:                44/41/1941الجمعة  التاريخ:

  حوارات ومقاالت:
 25 صالح النعامي... عباس ومرحمة ما بعد موت "حل الدولتين"  53

 28 حممي موسى... انتفاضة ثالثة تخّوف إسرائيمي من  54

 31 أسعد عبد الرحمف... والخيار الفمسطيني "إسرائيل"سيناريوىات   55

 32 عمير ربابورت... لسمطة تفقد السيطرةا  56

 33 اليكس فيشماف... فقاعة في القطاع  57

  
 34 :كاريكاتير

*** 
 

  2007ولى منذ ممرة األ " بمشاركة االالف في مدينة نابمس ل25حماس تحيي ذكرا انطالقتيا الا " 4
حركة حماس بالضفة الغربية، احيت اليـو أف  نابمسمف  13/12/2012وكالة سما االخبارية، ذكرت 

،  بحضور االالؼ مف 2002مس، لممرة االولى منذ العاـ في مدينة ناب 22الخميس، ذكرى انطالقتيا الػ 
 .مناصرييا

ولممرة االولى منذ احداث االنقساـ الدامية، يبث تمفزيوف فمسطيف مباشر ذكرى انطالقة حماس عمى اليواء 
 .مباشرة

 وقدر منظمو الميرجاف الذي جاء بعنواف "حجارة السجيؿ طريؽ التحرير" المشاركيف بالفعالية مف أنصار
وعناصر "حماس" بحوالي عشرة آالؼ مشارؾ انطمقوا مف مسجد النصر باتجاه دوار الشيداء وسط مدينة 

 .نابمس
وشارؾ في الميرجاف أميف سر المجمس الثوري لحركة فتح أميف مقبوؿ ونواب في المجمس التشريعي في 

 .حركتي "حماس" و"فتح" ومحافظ نابمس جبريف البكري
ثوري لحركة فتح، اميف مقبوؿ كممة خالؿ الميرجاف اكد فييا اف الوحدة الوطنية والقى اميف سر المجمس ال

 .ىي صماـ اماف الشعب الفمسطيني
وقاؿ مقبوؿ، " اننا نديف النتصار المقاومة في غزة، وانتصار الدبموماسية الفمسطينية في االمـ المتحدة، 

 ."ـلحالة الوحدة الوطنية التي نراىا عمى ارض الواقع ىذا اليو 
وبارؾ مقبوؿ باسـ حركة فتح لحماس انطالقتيا، مؤكدا عمى اف المقاء الذي سيدعو لو الرئيس ابو مازف 

 ."خالؿ اياـ، لفصائؿ العمؿ الوطني واالسالمي، سيسجؿ في تاريخ شعبنا، كيـو النياء االنقساـ
يعي جديد، والنتخابات واضاؼ اف "التنافس بيف الفصائؿ سيكوف عبر صناديؽ االقتراع النتخاب مجمس تشر 

 "الرئاسة ايضا
كما القى عضو المجمس التشريعي عف حركة حماس حسني البوريني، كممة اكد فييا اف "رسالة الشعب 

 ."الفمسطيني ىذا اليوـ تقتصر عمى الوحدة، ورفض العودة الياـ االنقساـ البغيضة
ذه االجواء الوحدوية المباركة، التي واضاؼ البوريني، "باسمي وباسـ اخوتي بالمجمس التشريعي نبارؾ ى

 ."تثمج قموب ابناء شعبنا، وندعو اف تكمؿ ىذه الخطوة، بخطوات قادمة تبنى عمييا لوأد االنقساـ
الشيخ المبعد إلى قطاع غزة حساـ بدراف، ألقى كممة أف نابمس مف  13/12/2012، )وفا(وكالة وأضافت 

 وابت الوطنية والحفاظ عمى الوحدة.دعا فييا الى التمسؾ بالثو عبر الياتؼ  حماس
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وألقى كؿ مف عماد شتيوي ، وخميؿ عساؼ رئيس مجمع الشخصيات المستقمة في الضفة كممة الفصائؿ 
الفمسطينية، أكدوا مف خالليا عمى الوحدة الوطنية، ووصفوا اليوـ بالمميز عندما يشارؾ الجميع احياء 

 انطالقة حماس.
نطمقوا بمسيرة مف مسجد النصر في البمدة القديمة إلى وسط المدينة ا حماسوكاف عدد كبير مف عناصر 

 إلحياء الذكرى.
 
 عمار غزةإالمشروع القطري إلعادة  تنفيذ ىنية يعمن بدء 

أعمف رئيس الوزراء الفمسطيني إسماعيؿ ىنية، والسفير القطري محمد العمادي البدء : أحمد المصري - غزة
اريع القطرية في قطاع غزة، وذلؾ بمشاركة الفتة مف قبؿ ممثمي الشركات في تنفيذ المرحمة األولى مف المش

 المنفذة لممشاريع وطواقـ وزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف بغزة.
وقاؿ ىنية في مؤتمر مشترؾ عقده مع السفير العمادي اليوـ الخميس: "نعمف انطالؽ مشاريع المنحة 

دمروا المباني ال يمكف أف يدمروا المعاني العظيمة الراسخة في القطرية مف أماـ مجمس الوزراء المدمر، واف 
وثمف ىنية الجيود القطرية في ىذا السياؽ، والسيما السفير  نفوسنا"، مشيرا إلى أف ذلؾ رسالة تحدي كبيرة.

العمادي والطواقـ المساندة التي وصمت لقطاع غزة إلتماـ المشاريع وجعميا حيز التنفيذ، مؤكدا عمى أف 
 ولية مزدوجة بيف فمسطيف وغزة وبيف قطر لمواجية آثار العدواف اإلسرائيمي.مسؤ 

وأكد أف مسئولية إزالة آثار العدواف والحد مف آثر الحصار عمى قطاع غزة ىي مسئولية مزدوجة بيف 
 الفمسطينييف والعرب، الفًتا إلى أف حكومتو رفعت شعار "يد تبنى ويد تقاوـ"، وتقوـ بترجمة ذلؾ عمى أرض

 الوقع مع أشقائيا العرب والمسمميف.
"ىناؾ مقاومة تحمي األرض والعرض، وفي الثغور يدافعوف عف شعبنا وأمتنا، وحكومة تبني وتعمر  وتابع:

وتوفر الحياة الكريمة ألبناء شعبنا، وتعقد الصفقات الخيرية بينيا وبيف األشقاء الذيف تقدموا فبذلوا مف الجيد 
 ويساعد عمى نظرية البناء واإلعمار ألف يكوف واقعا عمميا". والماؿ ما يساعد الحكومة

"غزة ال يمكف أف تبقى وحيدة في مواجية الحصار والعدواف ونتائجو، ىناؾ دوؿ وأمة خيرة وفي  وأضاؼ:
مقدمتيـ دولة قطر الشقيقة التي وقفت وما زالت مع فمسطيف أرضا وشعبا وحقوقا ومقدسات"، مؤكدا أف زيارة 

 انت إعالنا صريحا وجريئا لكسر الحصار السياسي.أمير قطر ك
وشدد ىنية عمى أف قطر تشارؾ قطاع غزة وفمسطيف بالنصر الذي تحقؽ عمى االحتالؿ اإلسرائيمي مف 

مميوف دوالر، لما طرأ  "بوابة االعمار الشامؿ"، معربا عف أممو في زيادة مبمغ المنحة القطرية المقدرة 
 دميرا جديدا بعد العدواف اإلسرائيمي.عمى القطاع مف تغيرات وت

حكومتو بصدد تقديـ المزيد مف المشاريع لقطر، فيما لمح إلى زيارة قريبة لقطر يمتقي خالليا  أفوأشار إلى 
األمير حمد بف جاسـ أؿ ثاني، تتخمؿ الحديث عف العدواف اإلسرائيمي، وما خمفو مف آثار في مختمؼ 

 رة أخرى سيقوـ بيا لعدد مف الدوؿ العربية واإلسالمية.القطاعات بغزة، فيما لفت إلى زيا
وجدد ىنية شكره لمسفير العمادي، ووزارة األشغاؿ العامة واإلسكاف ووزارة الحكـ المحمي والوزارات المتعددة 
لحكومتو، عمى ما بذلوه مف جيد لتقدـ المشاريع القطرية، والسير نحو انطالقيا عمى أرض الواقع خدمة 

 لممواطنيف.
وكشؼ عف خطة حكومية تنموية الستغالؿ المزارعيف الفمسطينييف ألرضيـ القريبة مف المنطقة الفاصمة 

ميال كما كانت قبؿ فرض  شرؽ القطاع، إضافة إلى طمب حكومتو أف تكوف مسافة الصيد في البحر 
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إلى أف المشاريع وأكد عمى وقوؼ حكومتو مع المزارعيف والصياديف ودعميـ، مشيرا  الحصار اإلسرائيمي.
 التي اعتمدت مف قبؿ قطر سوؼ تساعد ىاذيف القطاعيف.

بدوره قاؿ السفير العمادي، إنو في أقؿ مف ثالثة أشير مف وصوؿ المجنة القطرية المختصة لقطاع غزة، 
يعمف البدء الفعمي لتنفيذ مشاريع المنحة، وذلؾ بعد االنتياء مف ترسية كافة العطاءات وتوقيع العقود مع 

 مشروًعا مف مشاريع الطرؽ بمختمؼ المحافظات. شركات المقاوالت التي ستنفذ باكورتيا ب 
مميوف دوالر، وىي منيا ما تـ توقيع مف عقود تشكؿ  وأضاؼ العمادي أف تكمفة ىذه المشاريع ىو 

في مشروع  المرحمة األولى مف المشاريع، في حيف سيتبع ىذه المرحمة مرحمة أخرى لمشاريع أساسية تتمثؿ
شارع صالح الديف، والرشيد، ومدينة األسرى المحرريف، ومدينة سمو الشيخ حمد، وغيرىا مف المشاريع التي 

 مميوف$. كمفتيا اإلجمالية 
مشروعا،  شركة  شركة، فاز منيا  ولفت إلى أف لجنتو سممت كتب الترسية عمى المشاريع، إلى 

الفرصة لمفوز بعطاءات المشاريع التي سوؼ تطرح في الفترة القريبة فيما سيكوف أماـ الشركات األخرى 
 القادمة.

 //فمسطين أون الين، 
 
 المتحدة  األممعباس في البرتغال لشكرىا عمى دعميا في  

شكر الرئيس محمود عباس البرتغاؿ عمى الدعـ الذي قدمتو أثناء التصويت الذي سمح : أ ؼ ب -لشبونة 
سطيف إلى دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية. وكاف عباس وصؿ إلى لشبونة أوؿ بترقية وضع فم

مف أمس في زيارة تستمر يوميف يرافقو خالليا وزير خارجيتو رياض المالكي وكبير المفاوضيف صائب 
 عريقات والناطؽ باسمو نبيؿ أبو ردينة.

كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية باولو  والتقى عباس أمس الرئيس البرتغالي انيباؿ كافاكو سيمفا،
بورتاس، قبؿ أف يمتقي رئيسة البرلماف ماريا دا أسانساو استيفيس. وكاف رئيس الوزراء البرتغالي بدرو 
باسوس كويميو استقبمو أوؿ مف أمس، عممًا أف البرتغاؿ تشغؿ مقعدًا غير دائـ العضوية في مجمس األمف 

 حتى نياية العاـ.
 //ندن، الحياة، ل

 
 ىنية يتصل ببيية الحريري ويعرب عن تقديره زيارتيا لغزة 

ىنية، في اتصاؿ ىاتفي بالنائبة بيية الحريري، أف تكوف  إسماعيؿأمؿ رئيس الحكومة في غزة : صيدا
ة غز  أبناءبما فيو تعزيز صمود "غزة نتائج طيبة عمى صعيد التعاوف والعمؿ المشترؾ  إلى األخيرةلزيارتيا 

ليذه المبادرة بكؿ ما تحممو مف معاني التضامف ". وأعرب عف تقديره "وكؿ فمسطيف في شتى المجاالت
واطمع ىنية الحريري عمى  .اإلسرائيمي"والدعـ ألبناء القطاع والشعب الفمسطيني عموما في مواجية العدو 

 الخطوات التي يجري العمؿ عمييا إلتماـ المصالحة الوطنية الفمسطينية.
 //سفير، بيروت، ال
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 موضوع الكونفدرالية مع األردنتنفي طرح  الفمسطينيةالسمطة  
الرئاسة ، أف وليد عوض راـ اهللنقال عف مراسميا مف  //القدس العربي، لندن،  نشرت

تحدة األخير بيف فمسطيف واألردف عقب قرار األمـ الم "كونفدرالية"الفمسطينية نفت خبر بدء البحث في إقامة 
ردا عمى "برفع التمثيؿ الفمسطيني. وقاؿ الناطؽ باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة، في بياف أوردتو وكالة )وفا(، 

ما ورد في بعض وسائؿ اإلعالـ حوؿ الحديث عف كونفدرالية مع األردف فإف ىذا األمر نوقش عاـ 
". 

تحصؿ فمسطيف عمى االستقالؿ يمكف مناقشة ىذا عندما "وذكر أبو ردينة أف ىذا النقاش يقوـ عمى أنو 
. "الخيار وعندىا يكوف خيارا لمشعبيف الفمسطيني واألردني، وذلؾ بعد قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة

 وأضاؼ أبو ردينة أف أي قرار ستتخذه القيادة الفمسطينية سيعرض في استفتاء ليقوؿ الشعب رأيو.
يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية بأف فكرة أبو ومف جيتو أكد الدكتور واصؿ 

 .ستقاـ بعد إقامة الدولة الفمسطينية عمى حدود الرابع مف حزيراف عاـ  األردفالكونفدرالية مع 
حناف عشراوي، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مف راـ اهلل أف  //قدس برس، وذكرت 

 نفت أف تكوف قيادة السمطة براـ اهلل قد طرحت فكرة "الكونفدرالية" مع األردف.الفمسطينية، 
 
 قنابل فسفورية خالل حرب غزة  استخدمحكومة غزة: االحتالل  

إيياب الغصيف عمى قناة الجزيرة الفضائية  أكد رئيس المكتب اإلعالمي الحكومي ـ. :سما -القدس المحتمة 
أف االحتالؿ ارتكب كافة أنواع  ،رة بعد اغتياؿ الصحفييف الكومي وسالمةأثناء استضافتو عمى اليواء مباش

 والتي تـ إلقاؤىا شرؽ مدينة غزة. الفسفوريةجرائـ الحرب المعروفة بما فييا القذائؼ 
لمقذائؼ الفسفورية نتيجة اإلصابات التي كانت تصؿ  "إسرائيؿ"وتوقع الغصيف خالؿ فترة العدواف استخداـ 

، مستنكًرا في ذات الوقت صمت المجتمع الدولي والعالـ الغربي لالنتياكات التي ترتكبيا لمشافي القطاع
 بحؽ الشعب الفمسطيني. "إسرائيؿ"

المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لمخروج عف ىذا الصمت ولجـ سياسة االحتالؿ التي الغصيف ودعا 
 ت لتقديـ قادة االحتالؿ لممحاكـ الدولية.يمارسيا بحؽ الشعب الفمسطيني، مطالًبا إياىـ بذات الوق

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 حماد يطالب برفع القيود الغربية عن المال والسالح العربي فتحي  

حماد برفع القيود عف الماؿ والسالح العربي مف  فتحيطالب وزير الداخمية واألمف الوطني في غزة : غزة
 أقساـ( لثالثة /جاء ذلؾ خالؿ حفؿ افتتاحو الخميس ) يات المتحدة.التبعية لمدوؿ الغربية والوال
 بمدينة بيت حانوف شماؿ قطاع غزة. العسكريمستشفى "بمسـ"  فيلمخدمات الطبية العسكرية 

وقاؿ حماد: "نياية الكياف الصييوني اقتربت وىذه مبشرات لشعبنا ستتحوؿ لمشجعات ورفع لممعنويات 
وأضاؼ: "أف منحنى النصر  لوحدة فمسطينية تحت راية المقاومة". إمكانياتناتى نجيز وتقوية وشحذ اليمـ ح

صاعد لف ينحف ولف ينثف في ظؿ الحكومة الفمسطينية التي شيدت تحقيؽ ثالث انتصارات تمثمت في 
 صفقة وفاء األحرار ومعركة الفرقاف ومعركة حجارة السجيؿ".

 //قدس برس، 
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 ن لممفاوضات ونعد لحوار وطني اقتصادي ونسعى لممصالحة اشتية: جاىزومحمد  
الفمسطينية  باألراضيوالفمسطينييف العامميف  األجانبفي حوار صريح ومفتوح مع الصحفييف  :سما - راـ اهلل

طرح الدكتور محمد اشتية عضو المجنة المركزية لحركة فتح تصورات وتوجيات وخطوات القيادة الفمسطينية 
بعد استعراض ما شيده العاـ المنصـر عمى الصعيد الفمسطيني وانعكاسات المواقؼ الدولية  لمعاـ المقبؿ

 يحدث في السنة المقبمة. أفوالميدانية عمى ما يمكف 
العاـ الجديد لمدخوؿ في مفاوضات جدية  أعتابالجانب الفمسطيني جاىز وىو عمى  إفوقاؿ الدكتور اشتية 
جاىزية القيادة الفمسطينية  إلى باإلضافةالغد ووفؽ جدوؿ زمني واضح  منذ اإلسرائيميوحقيقة مع الجانب 

لتحقيؽ المصالحة مع حركة حماس والبدء الفوري بتطبيؽ ما تـ االتفاؽ عميو كما انو يجري العمؿ لعقد 
لوضع  واألىميةمؤتمر وطني اقتصادي تشارؾ فيو مختمؼ الجيات الفمسطينية االقتصادية والسياسية 

 االقتصادية التي تعاني منيا السمطة الفمسطينية. األزمةط مواجية تصورات وخط
الموقؼ الفمسطيني واضح مف ىذا الموضوع حيث  إفقاؿ اشتية  األردفوحوؿ موضوع الكونفدرالية مع 

استقالؿ الدولة والخالص مف  إعالفعالقات قبؿ  أي أولف تكوف ىناؾ كونفدرالية  بأنويتمثؿ الموقؼ 
 .ئيمياإلسرااالحتالؿ 

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 بحث إقامة توأمة بين مدينة القدس والعاصمة التونسية    

(، مف أجؿ إقامة توأمة بيف /أفادت مصادر فمسطينية أف مباحثات جرت، يوـ األربعاء ): تونس
و اليجمة اإلسرائيمية مدينة القدس المحتمة مع العاصمة التونسية )تونس(، وذلؾ في الوقت الذي تتصاعد في

 في المدينة المقدسة.
وذكرت وكالة األنباء الرسمية التابعة لمسمطة أف سفير فمسطيف لدى تونس سمماف اليرفي بحث مع رئيس 

، إقامة توأمة بيف مدينتي تونس والقدس المحتمة.  بمدية تونس سيؼ اهلل األصـر
 //قدس برس، 

 
 "إسرائيل"ئب حولت رسميا لشركة كيرباء الضرا أموالشركة كيرباء القدس:  

 اإلسرائيميةوزارة المالية  إفقاؿ الميندس ىشاـ العمري مدير عاـ شركة كيرباء القدس  :معا -بيت لحـ 
 شركة الكيرباء القطرية. إلىمميوف شيكؿ مف عائدات الضرائب التي تعود لمسمطة  حولت رسميا 

دخمت حساب الشركة القطرية ولكف لـ يتـ توزيع  األمواؿ أف العمري في حديث لغرفة تحرير معا وأوضح
 حسب الديوف المتراكمة عمى شركات الكيرباء. األمواؿ
يكوف جزءا منيا سيقتطع لسداد ديوف كيرباء غزة وجزءا لديوف السمطة  أفيمكف  األمواؿ أف وأضاؼ

 والشماؿ والجنوب والقدس.
 //وكالة معا اإلخبارية، 
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 دويل: ربط عباس الحوار الوطني بإجراء االنتخابات "رفٌض لممصالحة"البر  11
عدَّ د. صالح البردويؿ الناطؽ الرسمي باسـ حركة حماس، أف ربط رئيس السمطة : أدىـ الشريؼ - غزة

محمود عباس الحوار الوطني بإجراء االنتخابات "رفض لممصالحة ومماطمة يقصد بيا عدـ الدخوؿ بيا 
 ة ولالرتباط مع االحتالؿ".العتبارات شخصي

وقاؿ د. البردويؿ في تصريح لػ"فمسطيف": "إف االنتخابات ىي جزء مف عممية إعادة ترتيب األوراؽ في 
دارتيا في ظؿ االحتالؿ".  السمطة الفمسطينية وا 

وأضاؼ "آف  وأكد عمى أف إجراء االنتخابات "ليس وصفة لحؿ شامؿ ووحدة شاممة في الرؤى والبرامج".
اف أف يتـ النظر إلى االتفاؽ الذي تـ رزمة واحدة والبعد عف االنتقائية" في إشارة إلى االتفاؽ الموقع في األو 

وحوؿ إمكانية أف تشيد الساحة الفمسطينية حراكا قريبا في  .2011العاصمة المصرية مطمع مايو/ أيار لعاـ 
 ".المصالحة، قاؿ البردويؿ: "ىذا األمر منوط بالرئيس عباس شخصياً 

وقاؿ  وفي موضوع آخر، جدَّد القيادي في حماس رفض حركتو لعودة السمطة لممفاوضات مع )إسرائيؿ(.
:"ال لمعودة مطمقًا لممفاوضات ال بشروط أو غير شروط ألف المفاوضات قائمة عمى أساس غير صحيح 

 %".20% مف أرض فمسطيف لػ)إسرائيؿ(، فيما يتـ التفاوض عمى 00وىو االعتراؼ بػ
 البردويؿ ذلؾ "مصيبة أف يتـ التفاوض عمى جزء مف فمسطيف ويعترؼ لمعدو مسبقًا بكامؿ فمسطيف". وعدَّ 

ورأى أف "فمسفة المفاوضات غير صحيحة ومدمرة لمقضية الفمسطينية وُمضيِّعة لمحقوؽ والتعاطؼ العربي 
استئناؼ المفاوضات واعتبر البردويؿ أف تنازؿ السمطة عف ىذا الشرط و  واإلسالمي ومرفوضة أيضًا".

 "المصيبة األكبر".
وعمى صعيد تيديدات وزير خارجية حكومة االحتالؿ أفيغدور ليبرماف، باحتالؿ قطاع غزة برًا مف جديد في 
حاؿ استئناؼ إطالؽ الصواريخ تجاه البمدات اإلسرائيمية، قاؿ: "ليست ىذه المرة األولى التي نتمقى فييا 

رجت االحتالؿ مف غزة، ووفؽ حساباتيـ )اإلسرائيمييف( وجدوا أف ثمف تيديدات. المقاومة ىي التي أخ
 االحتالؿ غاٍؿ جدًا في قطاع غزة لذلؾ انسحبوا".

ورجح أف دولة االحتالؿ "ليس لدييا استعداد لدفع الثمف مرة أخرى )..( ىذه التيديدات محاولة لمتغطية عمى 
خفاء الجرائـ المرتكبة بحؽ الفم  سطينييف". أف فمسطيف محتمة وا 

 13/12/2012، فمسطين أون الين
 

 لن تتنازل عن ذرة من تراب فمسطين حماس: عباس انتقد فييا مشعلل تصريحاتالعاروري يرفض  12
رفض عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري تصريحات رئيس : أحمد المبابيدي -غزة

السياسي لمحركة خالد مشعؿ حوؿ االعتراؼ  السمطة محمود عباس التي انتقد فييا خطاب رئيس المكتب
 بػ)إسرائيؿ(، مؤكدًة أف حركة "حماس" لف تتنازؿ عف ذرة واحدة مف تراب فمسطيف.

وقاؿ العاروري في تصريحات متمفزة مع قناة األقصى الفضائية: "إف خطاب مشعؿ عبر عف موقؼ الحركة 
مخص بعدـ االعتراؼ بشرعية االحتالؿ عمى كامؿ القديـ الجديد مف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي والذي يت

التراب الفمسطيني"، مبينًا أف مباركة حركتو لخطوة األمـ المتحدة التي قاـ بيا عباس كانت مشروطة بعدـ 
 االعتراؼ بدولة لالحتالؿ.
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 وأوضح أف "حماس" باركت خطوة عباس في إطار حرصيا عمى توحيد الجيود الفمسطينية الرامية في انتزاع
حقوؽ الفمسطينيف مف االحتالؿ اإلسرائيمي، الفتًا إلى أف ذلؾ ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ التنازؿ عف ذرة 

 واحدة مف تراب فمسطيف.
وأضاؼ القيادي في "حماس" أف انتقاد عباس لػ"حماس" ورئيس مكتبيا السياسي جاء عقب ضغوط مارستيا 

سطيني بعد توحده في غزة والضفة خالؿ األسابيع حكومة االحتالؿ عميو في محاولة لشؽ الصؼ الفم
 22الماضية، منوىًا إلى أف نتنياىو داف عباس لعدـ انتقاده لخطاب خالد مشعؿ في ميرجاف االنطالقة الػ 

 في قطاع غزة.
وطالب العاروري رئيس السمطة بضرورة اإلسراع في تنفيذ المصالحة وتوحيد الموقؼ السياسي ضمف 

لتحرير فمسطيف وانتزاع الحقوؽ مف االحتالؿ، مؤكدًا أف االحتالؿ لف يعطي الفمسطينييف إستراتيجية موحدة 
 شبرًا واحدًا مف حقوقيـ دوف استخداميـ حقيـ المشروع في المقاومة.

وأشار العاروري إلى أف االنجاز السياسي المنقوص الذي حققو عباس في األمـ المتحدة ما كاف لو أف 
حقيقي الذي حققتو المقاومة خالؿ معركة األياـ الثمانية في قطاع غزة، مشددًا عمى يحصؿ لوال االنتصار ال

 أف "المفاوض الناجح ال بد أف يدعمو مقاـو عنيد".
 13/12/2012، فمسطين أون الين

 
 حماس تنعى مرشد جماعة العدل واإلحسان المغربية 13

المغربية الشقيقة والشعب المغربي وجماعة تقّدمت حركة "حماس" بالتعزية الخالصة والمواساة إلى المممكة 
 العدؿ واإلحساف في المغرب لوفاة مرشدىا مؤسسيا المجاىد الكبير الشيخ عبد السالـ ياسيف.

وقالت الحركة في بياف تعزية صادر عف مكتبيا اإلعالمي، اليوـ الخميس: نحتسب عند اهلل المجاىد الكبير 
باط عف عمر يقارب الشيخ عبد السالـ ياسيف الذي وافتو الم  02نّية صباح أمس بالعاصمة المغربية الرِّ

 عامًا قضاىا في خدمة الفكر والدَّعوة اإلسالمية، وقضايا األمة اإلسالمية، وعمى رأسيا القضية الفمسطينية.
 ودعت حركة "حماس" اهلل العمي القدير أف يتغّمد الفقيد برحمتو الواسعة، وأف يميـ إخوانو وأىمو وتالمذتو

 جميؿ الصبر والسمواف.
 13/12/2012، فمسطين أون الين

 
 في الضفة الغربيةالحركة في نابمس دليل عمى قوة  لحماس االنطالقة ميرجانرأفت ناصيف:  14

اعتبر القيادي البارز في حركة "حماس" رأفت ناصيؼ أف المشاركة الجماىيرة : أحمد المبابيدي -غزة
ي مدينة نابمس، دليؿ عمى قوة الحركة في الضفة الغربية، رغـ الواسعة في ميرجاف انطالقة "حماس" ف

 ممارسات قوات االحتالؿ وأجيزة أمف السمطة بحؽ عناصرىا ومناصرييا.
وقاؿ ناصيؼ في تصرحات لػ"فمسطيف أوف اليف"، إف الحشود الغفيرة التي شاركت "حماس" انطالقتيا تؤكد 

سنوات الجتثاث الحركة مف الضفة الغربية"،  2عمى مدار فشؿ كافة محاوالت االحتالؿ وأذانبو في الضفة 
 مشيرًا إلى أف الميرجاف عكس تعطش "الشارع الضفاوي" لمتعبير عف وقوفو إلى جانب حاممي لواء المقاومة.

 13/12/2012، فمسطين أون الين
 

 حماس تزف شييدىا المجاىد محمد الساليمة من الخميل وتحّمل االحتالل المسؤولية 15
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 12كة )حماس( عند اهلل تعالى ابنيا البار المجاىد الشاب البطؿ: محمد زياد عوض الساليمة )نعت حر 
عامًا( الذي استشيد مساء اليوـ األربعاء بعد اشتباؾ ومواجية بطولية مع جنود االحتالؿ الصييوني بالقرب 

 مف الحـر اإلبراىيمي الشريؼ في مدينة الخميؿ.
(:" نزؼ شييدنا البطؿ 12/12عف مكتبيا اإلعالمي مساء األربعاء )وقالت حماس في بياف صحفي صادر 

 محمد الساليمة الذي قضى مدافعًا عف أرضو ومقدساتو إلى جّنات الخمد بإذف اهلل تعالى".
وحّممت حماس في بيانيا االحتالؿ المسؤولية الكاممة عف مغّبة سماحو لمستوطنيو باالعتداء عمى أىمنا في 

 قب المواجيات مع جنوده.الخميؿ ومنازليـ ع
 12/12/2012، المكتب االعالمي لحركة حماس

 
 بالشأن السوري عمى ضرورة عدم التدّخل تؤّكد الفصائل الفمسطينية 16

أّكدت فصائؿ المقاومة الفمسطينية عمى ضرورة النأي بالالجئيف الفمسطينييف في األراضي السورية : دمشؽ
 عف الصراع الدائر في البالد.

صدر عقب اجتماع عقدتو أمس األربعاء في مقر  (13/12صائؿ في بياف ليا اليوـ الخميس )وقالت الف
المجمس الوطني الفمسطيني في دمشؽ، "إننا نؤّكد عمى مواقؼ اإلجماع الفمسطيني المتعّمقة باألزمة التي 

لسماح بجر شعبنا تمر بيا سورية الشقيقة والتي تتمّخص بعدـ التدّخؿ في الشؤوف الداخمية لمبالد، وعدـ ا
 الفمسطيني في سورية لالنخراط بتمؾ األزمة"، وفؽ البياف.

وأضافت "نتمنى لسورية دواـ االستقرار والخروج مف األزمة قوية موحّدة، داعمة لمشعب الفمسطيني وقضيتو 
ية، إجراء وقّررت فصائؿ المقاومة الفمسطينية في سور  العادلة التي تعني كؿ األمة باعتبارىا قضية مركزية".

اجتماعات دورية بشكؿ منتظـ لبحث سبؿ معالجة قضايا ومتطمبات الالجئيف الفمسطينييف في سورية عمى 
 كؿ الُصعد المختمفة.

وبحسب البياف فقد حضر اجتماع الفصائؿ كؿ مف: الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف القيادة العامة، و حركة 
لشعبية لتحرير فمسطيف، و الجبية الديموقراطية لتحرير التحرير الوطني الفمسطيني فتح، و الجبية ا

و حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح "االنتفاضة"، طالئع حرب   فمسطيف، حركة الجياد االسالمي ،
التحرير الشعبية ػ الصاعقة، جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني، جبية التحرير الفمسطينية، الحزب الشيوعي 

جبية النضاؿ الشعبي الفمسطيني، جبية التحرير الفمسطينية، و حزب فدا، و حزب الفمسطيني الثوري، 
 القيادة العامة. -الشعب، و الجبية الشعبية 

 13/12/2012قدس برس، 
 

 األمم المتحدة يطالب باستنكار خطاب مشعل لداالسفير اإلسرائيمي  47
ر إسػػػػرائيؿ لػػػػدى األمػػػػـ المتحػػػػدة، روف ذكػػػػرت اإلذاعػػػػة اإلسػػػػرائيمية بالعبريػػػػة، صػػػػباح اليػػػػوـ، الجمعػػػػة أف سػػػػفي

بروسوار، قدـ كتابا رسميا لمجمس األمف طالػب فيػو المجتمػع الػدولي باسػتنكار الخطػاب التػاريخي الػذي ألقػاه 
رئيس المكتب السياسي لحركة حمماس، خالد مشعؿ فػي غػزة. واتيػـ بروسػوار خالػد مشػعؿ بأنػو ألقػى خطابػا 

 ما دعا إلى تحرير فمسطيف مف النيير إلى البحر.ال ساميا ومعاديا إلسرائيؿ، خاصة عند
إلػػى ذلػػػؾ اتيػػـ سػػػفير إسػػػرائيؿ لػػدى األمػػػـ المتحػػدة، رئػػػيس السػػػمطة الفمسػػطينية محمػػػود عبػػاس، بالنفػػػاؽ وأنػػػو 
يتحدث بمسانيف بسبب عػدـ انتقػاده واسػتنكاره لخطػاب مشػعؿ فػي غػزة. وأضػاؼ بروسػوار فػي رسػالتو ل مػيف 
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مازف الذي يتحدث عف حؿ الدولتيف أرسػؿ ممثمػيف عنػو لممشػاركة فػي احتفػاالت  العاـ ل مـ المتحدة، أف أبو
 حماس، والجموس عمى نفس المنصة إلى جانب قادة حماس والتصفيؽ لخطابات الكراىية والتحريض.  

في المقابؿ قاؿ موقع اإلذاعػة اإلسػرائيمية إف أبػو مػازف أبمػغ تسػيبي ليفنػي خػالؿ اتصػاؿ بينيمػا أنػو سػيطالب 
 س باعتماد حؿ الدولتيف  كشرط لممصالحة بيف فتح وحماس.حما

 44/41/1941، 48عرب

 
 .. واألخير لم يقرر االستقالة حالّياً بخيانة األمانة ليبرمانالمستشار القضائي يتيم  48

المستشػار القضػائي لمحكومػة اإلسػرائيمية،  ، أفتػؿ أبيػب ، مػف44/41/1941الشرق األوسط، لنادن، ذكرت 
قػػرر أمػػس، توجيػػو الئحػػة اتيػػاـ لنائػػب رئػػيس الحكومػػة وزيػػر الخارجيػػة، أفيغػػدور ليبرمػػاف،  ف،ييػػودا فاينشػػتاي

بتيمػػة "خيانػػة األمانػػة" وفػػي الوقػػت نفسػػو أغمػػؽ بقيػػة ممفػػات الفسػػاد المفتوحػػة ضػػده. وتػػنفس محػػامو ليبرمػػاف 
 الصعداء مف ىذا القرار، حيث كانوا يخشوف مف توجيو الئحة اتياـ بقضايا أخطر.

لتيمة تعتبر "بسيطة" نسبيا، لكف جيات حزبية مختمفة في إسػرائيؿ، طالبػت ليبرمػاف باالسػتقالة فػورا ومع أف ا
ينػػاير )كػػانوف الثػػاني( القػػادـ..  11مػػف منصػػبو، وكػػذلؾ سػػحب ترشػػيحو مػػف انتخابػػات الكنيسػػت القادمػػة فػػي 

ليبرمػػػاف ىػػػو  حيػػػث قالػػػت رئيسػػػة حػػػزب العمػػػؿ، أكبػػػر أحػػػزاب المعارضػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ، شػػػيمي يحمػػػوفيتش إف
 "شخص متطرؼ وفاسد وخطير عمى دولة إسرائيؿ". 

ليبرمػػاف ة، أف القػػدس المحتمػػ ، مػػف)ا ؼ ب(عػػف وكالػػة  ،44/41/1041، القاادس العربااي، لناادنوأضػػافت 
تيمتػػي اسػػاءة  ]أمػػس  أعمػػف انػػو لػػـ يقػػرر بعػػد مػػا اذا كػػاف سيسػػتقيؿ بعػػدما وجػػو اليػػو المػػدعي العػػاـ الخمػػيس

 ط عنو تيما اخطر بالفساد.االمانة واالحتياؿ واسق
واغمػػؽ المػػدعي العػػاـ ييػػودا فاينشػػتايف القضػػية االخطػػر ضػػد ليبرمػػاف وىػػي التمويػػؿ غيػػر الشػػرعي لمحمػػالت 
االنتخابية عبر شركات وىمية، والتي تتضمف ادعاءات باالحتياؿ وتبييض امواؿ وتالعب بشيود، ووجو اليو 

 تيمة اقؿ خطورة ىي "اساءة االمانة".
ميؽ لو عمػى قػرار المػدعي العػاـ، قػاؿ ليبرمػاف الػذي سيترشػح مػع رئػيس الػوزراء بنيػاميف نتانيػاىو وفي أوؿ تع

عمػػػى الالئحػػػة نفسػػػيا فػػػي االنتخابػػػات التشػػػريعية "لقػػػد قمػػػت فػػػي السػػػابؽ انػػػو فػػػي حػػػاؿ تػػػـ توجيػػػو االتيػػػاـ الػػػي 
 ف شيء آخر".فساستقيؿ فورا. بالتأكيد يوميا كنت اتحدث عف اتياـ جدي )...( نحف اليـو نتحدث ع

واضاؼ وزير الخارجية اماـ اعضاء حزبو إسرائيؿ بيتنا القومي المتطرؼ خالؿ لقاء معيـ في مقيى في تػؿ 
ابيػػب اف "محػػػامي يدرسػػػوف وثػػػائؽ )النيابػػػة العامػػػة(. بحسػػػب استشػػارة قانونيػػػة حصػػػموا عمييػػػا فانػػػا غيػػػر ممػػػـز 

 باالستقالة".
حصؿ مف سفير اسرائيؿ السابؽ في روسيا البيضػاء زئيػؼ بػف وتـ توجيو تيمة اساءة االمانة لميبرماف بعدما 

ارييو عمى صورة مف تحقيؽ سػري اجػري بحقػو، وذلػؾ خػالؿ زيػارة لػو الػى مينسػؾ فػي تشػريف االوؿ/ اكتػوبر 
1007. 
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ير صػػػحافية عبريػػة أمػػػس إف محافػػػؿ التخطػػػيط فػػػي الجػػػيش اإلسػػػرائيمي ػػػػ زىيػػػر أنػػػدراوس: قالػػػت تقػػػار  الناصػػرة
توصػػمت إلػػػى االسػػػتنتاج بػػػأف ىجومػػػا تقميػػػديا عمػػػى المنشػػػيت النوويػػػة فػػػي إيػػػراف قػػػد يفشػػػؿ، بعػػػد أف تبػػػيف بػػػأف 

 اإليرانييف دفنوا في أعماؽ األرض كميات أكبر بكثير مف اليورانيـو المخصب مما كاف مقدرا في البداية.
االسػػتخبارات الغػػربييف إف منشػػأة التخصػػيب فػػي بػػوردو قػػرب مدينػػة قُػػـ توجػػد عميقػػا جػػدا داخػػؿ  ويقػػوؿ خبػػراء

 الجبؿ وىي في نطاؽ )مجاؿ الحصانة(، المحمي مف اليجمات التقميدية.
وبػػػرأييـ، فػػػإف األمػػػر ُيقمػػػص إمكانيػػػات اليجػػػوـ اإلسػػػرائيمي ويتػػػرؾ لمدولػػػة العبريػػػة خيػػػاريف: اليجػػػوـ البػػػري أو 

 ليستية التي تحمؿ رأسا متفجرا نوويا تكتيكيا.بالصواريخ البا
( وحيد قادر عمى حمػؿ رأس متفجػر نػووي تكتيكػي، وأف انفجػارا 3وتُقدر مصادر غربية بأف صاروخ )يريحو 

في المائة مف  10بقوة طف واحد، يكفي لدفف المنشأة، وذلؾ مقابؿ ىجوـ عادي لسالح الجو قد تفقد إسرائيؿ 
مف رد دولي حاد، حتى في حالػة ىجػوـ نػووي عمػى إيػراف كخيػار، يمنػع كػؿ نقػاش  طائراتيا، بيد أف التخوؼ

 عمني في المسألة.
 44/41/1941، القدس العربي، لندن
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ف كبار يمسؤولف إسرائيمي، أف لمحتمةالقدس ا مف يو بي أي، عف وكالة 44/41/1941، الحياة، لندنذكرت 
عػػف قمقيػػـ مػػف تصػػاعد المواجيػػات بػػيف مػػواطنيف فمسػػطينييف وقػػوات األمػػف  وافػػي الجػػيش ووزارة الػػدفاع، عبػػر 

 اإلسرائيمية بالضفة الغربية وحذر أحدىـ مف أف إسرائيؿ تساىـ في ىذا التصعيد.
إسػرائيمي، قولػو إف المواجيػات الحاصػمة فػي  ونقؿ موقع "والال" اإللكتروني اليوـ الخميس، عػف مسػؤوؿ أمنػي

الفتػػرة األخيػػرة فػػي الضػػفة الغربيػػة وخاصػػة فػػي مدينػػة الخميػػؿ، يكمػػف فييػػا احتمػػاؿ "لوضػػع إشػػكالي وغيػػر جيػػد 
 تساىـ فيو إسرائيؿ أيضا".

وأضاؼ المسؤوؿ، أف حالة الغمياف في الشارع الفمسػطيني ال تتعمػؽ بقػرار األمػـ المتحػدة قبػوؿ فمسػطيف دولػة 
نمػا "بتصػريحات سياسػييف إسػرائيمييف خػالؿ  مراقبة وعممية "عمود السحاب" العسكرية ضد قطاع غػزة فقػط، وا 

 المعركة االنتخابية العامة لمكنيست".
صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" حػػذرت العبريػػة، مػػف ، أف 43/41/1941، فمسااطين أون الياانموقااع وأضػػاؼ 

يػػػة وارتفػػػاع وتيػػػرة التظػػػاىرات والمصػػػادمات مػػػع الجػػػيش إمكانيػػػة توسػػػع المواجيػػػات فػػػي منػػػاطؽ الضػػػفة الغرب
 االسرائيمي، وامكانية انفجار األوضاع نتيجة أي حدث أو أي صداـ مع الجيش.

وأشػارت الصػػحيفة عمػػى موقعيػػا االلكترونػػي صػػباح اليػػـو الخمػػيس إلػػى أف جػػيش االحػػتالؿ قػػاـ مػػؤخرا برصػػد 
قائد كتائب عز الديف القساـ أحمد الجعبري والعػدواف  االرتفاع في الصدامات والتظاىرات، بعد عممية اغتياؿ

عمػػػى قطػػػاع غػػػزة، والتػػػي شػػػممت معظػػػـ انحػػػاء الضػػػفة الغربيػػػة وأعطػػػت مؤشػػػرات لمجػػػيش امكانيػػػة توسػػػعيا 
 وتصاعدىا في أي وقت.

وأضاؼ الموقع أف الجيش االسرائيمي يجري االسػتعدادات ومراقبػة ودراسػة االوضػاع فػي الضػفة الغربيػة، فػي 
ات أف األوضػاع حتػى اليػـو تتسػـ باليػدوء النسػبي والتػي قػد تنفجػر فػي أي لحظػة، وفػي حػاؿ وقػوع ظؿ تقدير 

حادث صعب مثؿ ليمة أمس في مدينة الخميؿ والذي أدى إلى إستشياد شػاب، وانػدالع تظػاىرات فػي أعقػاب 
 ىذا الحادث والذي يمكف أف يتوسع ليشمؿ مناطؽ مختمفة في الضفة الغربية.
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 فمسطيني لا "التيدئة" في الضفة  - جتماع إسرائيميموقع والال: ا 14
عقػػد ضػػباط فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي لقػػاء مػػع نظػػرائيـ فػػي ” إسػػرائيمي“أكػػد مصػػدر إعالمػػي : )يػػو .بػػي .آي(

أجيزة أمف السمطة الفمسطينية، بيدؼ تيدئة الوضع المتفاقـ في الضفة الغربية، وقاؿ إف الجانبيف اتفقا عمػى 
 ؿ منع مواجيات عنيفة.وجوب بذؿ جيود مف أج

عػػف ضػػباط إسػػرائيمييف قػػوليـ فػػي ختػػاـ المقػػاء، إف لػػدييـ انطباعػػًا بػػأف السػػمطة الفمسػػطينية ” والػػال“ونقػػؿ موقػػع 
 تعارض المواجيات، وأنو ال يوجد تنظيـ يوجو األنشطة الشعبية الفمسطينية وىذه المواجيات.
 44/41/1941، الخميج، الشارقة

 
 حزب ليبرمان من الترشح لعنصريتوأحزاب عربية تطالب بمنع  11

تقدـ نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي بطمبات لشطب كؿ مف وزير الخارجية، : تؿ أبيب: نظير مجمي
بيتنا"، وميخائيؿ بف آري وباروخ مارزؿ العضويف فػي قائمػة "عوتسػما  -أفيغدور ليبرماف، مف قائمة "الميكود 
بمجمميا، كونيـ يطرحوف فكػرا تحريضػيا وعنصػريا ضػد العػرب. وتسػتند  ليسرائيؿ" )عظمة إلسرائيؿ( والقائمة

طمبػػػات الشػػػطب إلػػػى بنػػػود فػػػي قػػػانوف االنتخابػػػات البرلمانيػػػة، تحظػػػر العنصػػػرية وتعػػػادي الديمقراطيػػػة وتؤيػػػد 
 اإلرىاب. 

وقػػاؿ النائػػب جمػػاؿ زحالقػػة، رئػػيس كتمػػة التجمػػع البرلمانيػػة: "نحػػف نقػػدـ طمػػب شػػطبيـ دفاعػػا عػػف كػػؿ مواطنػػة 
ومواطف عربي يعيش في ىذه البالد، دفاعا عػف حقوقػو، عػف تعمػيـ أوالده، عػف تشػغيمو، وعػف مواطنتػو ذاتيػا 
التي ييّددىا ىؤالء. ال يمكننا الحديث عف المسػاواة والحقػوؽ مػف دوف أو نجتػث ىػذا التيديػد مػف جػذوره. فػي 

  الواقع اإلسرائيمي ال سبيؿ لمحصوؿ عمى الحقوؽ دوف مواجية العنصرية".
 44/41/1941، المكتب االعالمي لحركة حماس

 
 سرائيمية تطمب تغيير مسار الجدار العازل في قرية بتير بالضفة الغربية إمحكمة  13

طمبػػت المحكمػػة العميػػا فػػي اسػػرائيؿ مػػف مسػػؤولي وزارة الػػدفاع تغييػػر مسػػار جػػدار مزمػػع : رويتػػرز –فمسػػطيف 
 ية.بناؤه عمى مزرعة قديمة في قرية بتير بالضفة الغرب

وأمر قضاة إسرائيميوف مف قبػؿ بتعػديؿ مسػار الجػدار الػذي تبنيػو اسػرائيؿ عبػر األراضػي المحتمػة لكػف القػرار 
األخير جاء في أعقاب استئناؼ نادر حصؿ عمى دعـ مػف وكالػة بيئيػة تابعػة لمحكومػة اإلسػرائيمية لمصػمحة 

 طعف فمسطيني.
متػر مػف الجػدار ىػو محػؿ النػزاع فػي  000بطوؿ  وفي حكميـ الصادر اليوـ الخميس قاؿ القضاة إف قطاعا

 المعروفة بحقوليا الزراعية عمى شكؿ مدرجات ويعتقد أف بعضيا يعود إلى العصور التوراتية. القرية
وقاؿ القضاة "نظرا لمطبيعة الفريدة لممنطقة المعنية يجدر بمسؤولي األمػف التفكيػر بمزيػد مػف التػروي وخاصػة 

 لترتيبات االمنية التي ستستخدـ في القطاع محؿ النزاع".في طبيعة الجدار الفاصؿ وا
يومػا بعػد ذلػؾ لمطػاعنيف  40يومػا لمػرد. وسػتكوف ىنػاؾ ميمػة مػدتيا  00ومنحت المحكمػة وزارة الػدفاع ميمػة 

 . 4098وتقع بتير داخؿ االراضي التي احتمتيا اسرائيؿ في حرب عاـ  لمرد.
 44/41/1941، الحياة، لندن

 
 بعد اتيامو بخيانة األمانة ست يدعو نتنياىو إلقالة ليبرمان من منصبونائب رئيس الكني 14
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دعػػا نائػػب رئػػيس الكنيسػػت اإلسػػرائيمى شػػمومو مػػوال اليػػـو الخمػػيس، رئػػيس الػػوزراء بنيػػاميف : )أ ش أ( - غػػزة
ير نتنياىو إلقالة وزيػر الخارجيػة أفيجػدور ليبرمػاف مػف منصػبو، بعػد أف وجػو النائػب العػاـ لػو اتيامػات بػالتزو 

 وخيانة الثقة العامة.
 43/41/1941، اليوم السابع، مصر

 
 االحتالل يرفض دخول مدير عام "إيسيسكو" إلى فمسطين  15

د ” إيسيسػكو“رفضت سمطات االحتالؿ دخوؿ المدير العاـ لممنظمة اإلسالمية لمتربية والعمػـو والثقافػة : )واـ(
 عف المنظمة. .عبدالعزيز بف عثماف التويجري إلى فمسطيف عمى رأس وفد

وكاف المدير العاـ لإليسيسكو قرر زيارة راـ اهلل في آخر الشير الحالي بدعوة مف الرئيس الفمسػطيني محمػود 
” إيسيسػكو“عباس لتفقد المؤسسات التربوية والعممية والثقافيػة الفمسػطينية برفقػة وفػد مػف المنظمػة. واسػتنكرت 

 ”.اإلسرائيمي“في بياف ليا القرار 
 44/41/1941، ارقةالخميج، الش

 
 حزب روسي جديد يسرق مقاعد الميكود استطالع يديعوت: 16

حمؿ االستطالع الجديد ليديعوت أحرونوت، الذي نشر صباح اليـو مفاجأى لكتمػة الميكػود بيتنػا، إذ تراجعػت 
مقعدا فقط، مقابؿ ظيور العب جديػد، لحػزب روسػي أطمقػو الصػحافي الروسػي األصػؿ دافيػد  30الكتمة إلى 

، بحصولو ألوؿ مرة عمى مقعديف، عمى حساب كتمة الميكود بيتنا. واعتبرت الصحيفة أف الحزب الجديد كوف
مرشح وفؽ د. مينا تسيمح إلى حصد المزيد مف المقاعد مف أصوات الناخبيف الروس، المذيف ينقموف تأييدىـ 

 لمحزب الجديد بعد أف تحالؼ ليبرماف مع الميكود.
 44/41/1941، 48عرب

 
  ة ئدتيإسرائيمي في القاىرة لبحث اتفاق الوفد  17

فػي زيػارة ” تػؿ أبيػب“قادمًا عمى متف طائرة خاصة مف ” إسرائيمي“وصؿ إلى القاىرة، أمس، وفد : )د .ب .أ(
وحسػػب المصػػادر،  قصػػيرة لمصػػر تسػػتغرؽ عػػدة سػػاعات يمتقػػي خالليػػا مػػع عػػدد مػػف المسػػؤوليف المصػػرييف.

وقطػاع غػزة الػذى تػـ التوصػؿ اليػو ” إسػرائيؿ“يػذ اتفػاؽ اليدنػة بػيف يبحث الوفػد بعػض الخطػوات الخاصػة بتنف
 بإشراؼ مصري إلى جانب بحث الوضع في سيناء والتعاوف في مجاؿ تيدئة األوضاع األمنية فييا.

 44/41/1941، الخميج، الشارقة
 

 "عوتسما لِيسرائيل"حزب جمعية حقوق المواطن تتحفظ من حظر الحممة العنصرية ل 18
حقػػػوؽ المػػػواطف عػػػف تحفظيػػػا مػػػف قػػػرار رئػػػيس لجنػػػة االنتخابػػػات المركزيػػػة القاضػػػي إليػػػاكيـ  عبػػػرت جمعيػػػة

 روبينشتايف شطب حممة اإلعالنات العنصرية لحزب "عوتسما ليسرائيؿ".
وبحسب المحػامي داف يػاكير، المستشػار القػانوني لمجمعيػة فالحػديث يػدور: "عػف حممػة مشػينة ومعيبػة يتمثّػؿ 

شػػرعية عػػف الجميػػور العربػػي. وىػػي حممػػة مشػػينة كػػذلؾ ألنيػػا تػػربط بػػيف الحقػػوؽ ىػػدفيا الواضػػح فػػي نػػزع ال
أف الحظػر لػيس الطريقػة  ىػاا مف القرار ىو اعتقاديالسبب المركزي لتحفظ وأوضحت الجمعية أف والواجبات.

األفضػؿ لمواجيػػة التحػػريض عمػى العنصػػرية. حريػػة التعبيػر السياسػػي تسػػتحؽ الحمايػة الدسػػتورية األوسػػع، ال 
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ما خالؿ فترة االنتخابات. مف الالئؽ حظر  المضاميف في الحاالت التي تػؤدي فييػا حتمػًا إلػى التحػريض سيّ 
 العنصري  لكف ىذه الحالة ال تندرج ضمنيا".
ػػػرب نسػػخة منػػػو، إف الجمعيػػة "ستواصػػؿ النضػػاؿ مػػف  أجػػػؿ 17وقػػاؿ بيػػاف صػػادر عػػف الجمعيػػػة، وصػػؿ عػػػػ
ة المدنيػػة الكاممػػة،  وكػػذلؾ مػػف أجػػؿ تػػوفير حمايػػة واسػػعة لحريػػة القضػػاء عمػػى العنصػػرية  والنيػػوض بالمسػػاوا

 التعبير".

 43/41/1941، 48عرب
 

 يديعوت: نسبة إصابات الجنود اإلسرائيميين في العيون األعمى عالمياً  19
نقمػػت صػػحيفة يػػديعوت أحرنػػوت عػػف تقريػػر أعدتػػو مجموعػػة مػػف مراكػػز األبحػػاث المختصػػة : القػػدس المحتمػػة

ة أفاد بأف جنود جيش االحتالؿ اإلسرائيمي يعػانوف بنسػبة كبيػرة فػي اإلصػابات فػي العيػوف بالشئوف اإلسرائيمي
ووفقػًا لمػا نشػرت الصػحيفة  ضعفًا ما ىو موجود في الجيوش الغربية ال سيما الجيش األمريكي. 10قد فاقت 

ارات واقيػة عمػى عمى موقعيا االلكتروني مساء اليوـ الخميس فإف قيػادة الجػيش قػد قػررت تزويػد جنودىػا بنظػ
 غرار ما يقـو بو الجيش األمريكي.

ألػػؼ زوج مػػف النظػػارات الواقيػػة الجديػػدة خػػػالؿ  10وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف الجػػيش قػػاـ بشػػراء أكثػػر مػػف 
عمميػة "عػامود السػحاب"، بيػػدؼ اسػتخداـ الجنػود الػذيف كػػانوا مػف المتوقػع مشػاركتيـ فػػي العمميػة البريػة عمػػى 

 ية أعينيـ مف أسمحة المقاومة الفمسطينية.قطاع غزة ليا مف أجؿ حما
 43/41/1941، وكالة سما اإلخبارية

 
 " أساسي لموصول إلى غور األردنA 1" االستيطان في  منطقةدراسة إسرائيمّية:  39

في دراسة أصدرىا مركز "بيغف ػ السادات لمدراسات االستراتيجية"، شرح البروفيسور اإلسرائيمي، أفرايـ عنبػر، 
بالنسبة إلى دولة االحتالؿ، إذ رأى أنو "رغـ تصاعد الضغط الدولي، ينبغي السرائيؿ أف  "A 1ة "أىمية منطق

تواصؿ البناء في المنطقة"، التي تربط القدس المحتمة بمسػتوطنة "معاليػو ادومػيـ". ويفسػر أف االسػتيطاف فػي 
 ور األردف االستراتيجي".تمؾ المنطقة "ضروري كي يتسنى السرائيؿ أف يكوف ليا قدرة وصوؿ آمنة الى غ

ويشّدد عنبر عمى أف عمى "رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو أف يتجاىؿ رد فعؿ االسرة الدوليػة. فمصػير الدولػة 
الييوديػػة يعتمػػد الػػى حػػد كبيػػر عمػػى قػػدرة الحكومػػة عمػػى اتخػػاذ فعػػؿ فػػوري، وعمػػى اسػػكاف المنطقػػة التػػي تػػربط 

ح أف "معاليو ادوميـ، مستوطنة تضـ ما ينوؼ عف أربعمئة الؼ القدس بمعاليو ادوميـ باالؼ الييود". ويوض
ييودي شرقي القدس، تمثؿ رابطًا لتأسيس خط دفاع ناجع عمى طوؿ غػور األردف ضػد العػدواف مػف الشػرؽ. 
وبناء رواؽ مأىوؿ بالييود الى معاليو ادوميـ سيمنع تقسيـ القدس، ويؤمف الطريؽ اآلمػف الوحيػد الػذي يمكػف 

 رائيؿ أف تحشد القوات مف الساحؿ الى غور االردف عند الضرورة".مف خاللو الس
" يعبػروف عػف 4ويقوؿ البروفيسور اإلسرائيمي اليميني "إف الذيف يعارضوف الوجود الييػودي فػي المنطقػة "إي 

القمػؽ عمػى التواصػؿ الفمسػطيني، الػػذي ىػو حجػة وىميػة. فالسػفر الحػػر بػيف السػامرة وييػودا )الضػفة الغربيػػة( 
أف يرتػػػب بسػػػيولة جمػػػة مػػػف خػػػالؿ بنػػػاء جسػػػور وأنفػػػاؽ". ويػػػرى أف "القضػػػية االسػػػاس ىػػػي القػػػدس.  يمكػػػف

بػالعرب كػي يخمقػوا تواصػاًل ديموغرافيػا بػيف السػامرة )نػابمس(  "A 1فالفمسطينيوف يخططوف السػكاف المنطقػة "
حقيػػؽ ىػػذه الخطػػط وشػػرقي القػػدس، وبالتػػالي يسػػيموف تقسػػيـ المدينػػة". ويشػػير إلػػى أف "السػػبيؿ الوحيػػد لمنػػع ت

 """.A 1الفمسطينية ىو اسكاف الييود في المنطقة "
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ويحػػّذر عنبػػر مػػف األصػػوات التػػي تشػػير إلػػى أف إسػػرائيؿ لػػـ تعػػد تحتػػاج الػػى غػػور االردف كػػدرع مػػف الشػػرؽ. 
ويرى أف "مثؿ ىذه النظرة تتجاىؿ االمكانية اليائمة الكامنة في الثورة السياسية فػي الشػرؽ االوسػط، الضػعؼ 

يركي المتوقع، الدور السياسي الكبير لالسالـ الراديكالي والضغوط المتنامية عمى النظاـ الياشمي. فازالة األم
االردف الياشػػػمي والعربيػػػة السػػػعودية، وقيػػػاـ سػػػوريا اكثػػػر راديكاليػػػة، واعػػػادة انبعػػػاث الجبيػػػة الشػػػرقية كتيديػػػد 

 محقؽ، ليست سيناريوىات غير واقعية".
عػػف تسػػميـ غػػور االردف الػػى الفمسػػطينييف يقمػػؿ مػػف أىميتػػو الطوبوغرافيػػة، وذلػػؾ وتػػابع عنبػػر أف "مػػف يػػدافع 

اسػػػتنادًا الػػػى التكنولوجيػػػا العسػػػكرية الحاليػػػة التػػػي تتػػػيح الضػػػربات الدقيقػػػة مػػػف بعيػػػد". ويشػػػير إلػػػى أف ىػػػؤالء 
دفاعيػة عمػى "يتجاىموف تاريخ التكنولوجيا العسكرية الذي يظيػر ارتباطػًا واضػحًا بػيف االجػراءات اليجوميػة وال

 مدى القروف".
ويػػرى الكاتػػب اإلسػػرائيمي أف "نتنيػػاىو سيوضػػع تحػػت االختبػػار ليبػػرىف أف خطابػػو عػػف القػػدس الموحػػدة وضػػـ 

 الى اسرائيؿ ينطوي عمى ما يحممو مف مضموف.  –مثؿ معاليو ادوميـ  –الكتؿ االستيطانية 
ة حيويػػػة لمسػػػتقبؿ القػػػدس السياسػػػي، " ىػػػي "منطقػػػة ذات اىميػػػA 1ويختػػػتـ عنبػػػر دراسػػػتو باإلشػػػارة إلػػػى أف "

ولفػػرص اسػػرائيؿ فػػي اقامػػة خػػط دفػػاعي عمػػى طػػوؿ حػػدودىا الشػػرقية. وانػػو لمػػف الواجػػب بنػػاء المنػػازؿ لمييػػود 
 ىناؾ. ونأمؿ أف يبعث نتنياىو بالجرافات قريبًا كي يخمؽ حقائؽ حيوية ال مرد عنيا عمى األرض".

 44/41/1941، االخبار، بيروت

 
 ا سوريمخيم اليرموك ب في سطينيينفماستشياد أربعة  34

أكدت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" أف أربعة فمسطينييف استشيدوا أمس، في مخيـ اليرموؾ 
لالجئيف في العاصمة دمشؽ، ما يرفع عدد الفمسطينييف الذيف سقطوا منذ بدء األزمة في سورية في منتصؼ 

 شييدًا. 834إلى  1044آذار )مارس( مف عاـ 
وقالت المجموعة في تقرير، اليـو الخميس، إف الفمسطينييف األربعة قتموا في المواجيات المسمحة الدائرة بيف 
قوات الجيش السوري الحر وجيش النظاـ، في ظؿ تصاعد أزمة الخبز والمحروقات في جميع المخيمات 

 الفمسطينية في سورية.
 43/41/1941، فمسطين أون الين

 
 الفتى محمد الساليمةاحتجاجًا عمى استشياد خالل مواجيات مع االحتالل  مصاًبا 99الخميل:  31

مدينة الخميؿ في الضفة الغربية شيدت أمس مواجيات واسعة بيف ، أف 44/41/1941، الحياة، لندنذكرت 
شباف فمسطينييف وجنود االحتالؿ اإلسرائيمي احتجاجًا عمى قياـ الجنود بقتؿ صبي في السابعة عشرة مف 

وأغمقت مدارس جنوب الخميؿ أبوابيا، واندلعت مواجيات واسعة ىاجـ خالليا  مساء أوؿ مف أمس. عمره
الشباف والفتية دوريات الجيش وحاجزًا عسكريًا عمى مدخؿ شارع الشيداء بالحجارة، وأصيب عدد مف 

 المتظاىريف ونقموا إلى المستشفيات.
النار عمى الصبي محمد زياد الساليمة بعد أف اشتبيت وكانت السمطات اإلسرائيمية أعمنت أف جندية أطمقت 

 بأنو يحمؿ مسدسًا.
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شابا" فمسطينيًا أصيب بجراح خطيرة جراء إطالؽ جنود ، أف 44/41/1941وكالة قدس برس، وأضافت 
االحتالؿ اإلسرائيمي النار باتجاىو بشكؿ مباشر خالؿ مواجيات وقعت في منطقة باب الزاوية الواقعة بوسط 

 الخميؿ في جنوب الضفة الغربية. مدينة 
وفي السياؽ ذاتو؛ ارتفعت حصيمة المواجيات التي اندلعت منذ مساء أمس الخميس، عقب تشييع جثماف 

عاًما(، واستمرت حتى ساعة متأخرة مف الميمة الماضية، لتصؿ إلى أكثر مف  48الشييد محمد الساليمة )
 تسعيف مصاًبا.

شاًبا أصيبوا بحاالت  97السعاؼ والطوارئ بالخميؿ لمراسؿ "قدس برس" أف وأكد ناصر قباجة الناطؽ باسـ ا
إغماء جراء الغاز المسيؿ لمدموع، كما وأصيب اثنيف وعشريف آخريف بالرصاص المطاطي وجرى نقميـ 

 لممستشفيات فيما تـ تقديـ اإلسعاؼ لخمسيف منيـ في الميداف.
 

 غزة قطاع عمىاألخير بيض في عدوانيا خبراء دوليون: "إسرائيل" استخدمت الفسفور األ 33
ذكر خبراء دوليوف أف التحميالت األولية لما استخدمتو )إسرائيؿ( في العدواف األخير عمى  :القدس المحتمة

قطاع غزة والذي أطمقت عميو "عامود السحاب"؛ تؤكد استخداـ االحتالؿ لمفوسفور األبيض المحـر دوليا في 
 .عدوانيا األخير عمى قطاع غزة

وأكد الخبراء عقب إجراءىـ بعض الفحوصات آلثار العدواف )اإلسرائيمي( األخير عمى قطاع غزة نياية 
 ـ عمى أف االحتالؿ استخدـ القنابؿ الفسفورية في بعض المناطؽ.1041نوفمبر 

 43/41/1941، وكالة سما اإلخبارية
 

 ن شروطالمفصولين وعودتيم لوظائفيم دوالمدرسين رام اهلل: انتياء أزمة  34
أكدت لجنة حوار المعتصميف في ساحة المجمس التشريعي الفمسطيني براـ اهلل، أف اتفاًقا ُأبـر مع : راـ اهلل

وقاؿ أعضاء  وزير التربية والتعميـ وممثؿ عف الحكومة، يقضي بإعادة المفصوليف إلى وظائفيـ دوف قيد.
لجنة الحوار عيسى صالح وأيمف قوارير لػ"المركز الفمسطيني لإلعالـ" أف االجتماع تمخض عف قراريف 
ميميف، أوليما أف أي معمـ تـ تعيينو وداوـ ليـو واحد ومف ثـ فصؿ عمى خمفية سياسية، يعود لمزاولة عممو 

لمتجاوز عنيـ، حيث تكوف الوظائؼ مييأة ليـ بداية فوًرا بداية األسبوع القادـ، وكاف القرار الثاني متعمقا با
 السنة القادمة دوف تقديـ امتحاف التوظيؼ.

مدرًسا مفصواًل اعتصموا في ساحة المجمس التشريعي الفمسطيني احتجاًجا عمى القرارات  10وكاف أكثر مف 
 التعسفية التي صدرت بحقيـ وفصميـ عف وظائفيـ. 

 43/41/1941، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 الجيش اإلسرائيمي يقتحم منزل الكاتبة لمى خاطر 35
اقتحـ جيش االحتالؿ منزؿ الكاتبة لمى خاطر في مدينة الخميؿ وصادر أجيزة الحاسوب الخاصة وكاالت: 

وقالت الكاتبة خاطر لػ"فمسطيف": فوجئنا باقتحاـ المنزؿ ليال مف قبؿ الجنود والضباط الذيف  بيا وبزوجيا.
 ث بأثاث المنزؿ وقمبوه رأسا عمى عقب بيدؼ التخريب والتدمير".قاموا بالعب

وأضافت: "لـ يكف ىناؾ أي سبب لالقتحاـ، إال أنيا رسالة مف قبؿ جيش االحتالؿ لمتخويؼ واإلرىاب قبؿ 
 في يوبيميا الفضي". 10مسيرة غدًا الجمعة بمناسبة انطالقة حركة حماس الػ
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يؽ الميداني مف قبؿ ضباط جنود االحتالؿ وكاف التحقيؽ يتمحور وتابعت: "تـ إخضاعي أنا وزوجي لمتحق
حوؿ مسيرة االنطالقة وىؿ سنشارؾ بيا أـ ال؟ وكـ سيكوف العدد في المسيرة، فكاف الجواب "بنعـ" األمر 

 الذي أغاظيـ".
 43/41/1941، فمسطين أون الين

 
 في نابمس  مئات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف 36

ت المستوطنيف الميمة قبؿ الماضية مقاـ قبر يوسؼ في مدينة نابمس الواقعة في شماؿ مئا ـاقتحوكاالت: 
 الضفة الغربية بحراسة عسكرية إسرائيمية ألداء طقوس تممودية في المكاف.

وأفادت مصادر محمية، أف حافالت وسيارات إسرائيمية تقؿ المئات مف المستوطنيف وبحراسة مف قوات جيش 
ؼ الميمة قبؿ الماضية إلى مقاـ قبر يوسؼ شرؽ مدينة نابمس، وفرضت حظًرا االحتالؿ وصمت منتص

 لمتجواؿ في المنطقة.
وأضاؼ بأف مواجيات اندلعت عمى إثر ذلؾ االقتحاـ مع الشباف الفمسطينييف أطمؽ خالليا جنود االحتالؿ، 

فيما رد الشباف الذيف أصيب  الذيف اعتموا أسطح المنازؿ، القنابؿ الصوتية والغازية تجاه منازؿ المواطنيف،
 عدد منيـ بحاالت اختناؽ بالزجاجات الفارغة والحجارة.

 43/41/1941، فمسطين أون الين
 

 يشيد أفظع إنتياكات االحتالل ضد وسائل اإلعالم  نوفمبر /الثانيتشرين "مدا": شير  37
ر تشريف الثاني مدى" أف شي -راـ اهلل: أكد "المركز الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعالمية 

الماضي شيد إنتياكات "فظيعة" مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ الصحفييف ووسائؿ اإلعالـ.  )نوفمبر(
( إف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي قتمت 43/41وقاؿ المركز في بياف صحفي تمقتو "قدس برس" الخميس)

منيـ، وقصفت العديد مف مقرات  خالؿ عدوانيا األخير عمى قطاع غزة ثالثة صحفييف، وأصابت العديد
 .الوسائؿ اإلعالمية ومنازؿ الصحفييف

وأوضح البياف أف تمؾ االنتياكات لـ تقتصر عمى قطاع غزة "بؿ حاوؿ االحتالؿ أيضًا تغييب وطمس 
الصورة والكممة الفمسطينية في الضفة الغربية، عبر قمع الصحفييف الذيف خرجوا لتغطية المسيرات 

 الي القطاع".التضامنية مع أى
 43/41/1941قدس برس، 

 
  يستيدف األطفال خالل حممة االعتقاالت األخيرة في الضفة االحتالل: مركز األسرا لمدراسات 38

غزة: أكد مركز األسرى لمدراسات أف قوات االحتالؿ االسرائيمى تستيدؼ شريحة األطفاؿ في االعتقاالت 
 االخيرة في مدف الضفة الغربية.

(، وتمقت "قدس برس" نسخة عنو  43/41نة مدير المركز فى بياف اصدره اليوـ الخميس )وبيف رأفت حمدو 
أطفاؿ مف القدس اعمارىـ تتراوح ما  3أطفاؿ في ليمة واحدة منيـ  40 أف االحتالؿ اعتقؿ الميمة الماضية

اجز لجنود عاما وأربعة آخريف تتراوح اعمارىـ ما بيف الثامنة والرابعة عشرة، عمى ح 48و 49بيف الػ 
 االحتالؿ في المنطقة الجنوبية مف مدينة الخميؿ.
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وأضاؼ أف األسرى األطفاؿ فى السجوف االسرائيمية يتعرضوف النتياكات صارخة لكؿ األعراؼ والمواثيؽ 
الدولية التى تكفؿ حماية ىؤالء القاصريف وتأميف حقوقيـ الجسدية والنفسية والتعميمية والتعامؿ معيـ كأطفاؿ 

 إرىابييف كما تتعامؿ معيـ إدارة السجوف .وليس ك
 43/41/1941قدس برس، 

 
 48طالب فمسطينييالجمعية الثقافة العربية تصدر تقريرًا عن االنتياكات العنصرية ضد  39

، في جمعّية الثّقافة العربّية، تقريًرا جديًدا يرصد مجمؿ مجريات األحداث "الراصد األكاديميّ "أصدر مشروع 
مّس بالحقوؽ وقمع الحريات ضد الطالب الفمسطينّييف العرب في كّؿ الجامعات والكميات واالنتياكات وال

 .1041 \ 1044اإلسرائيمّية، خالؿ السنة الدراسّية الماضية 
 43/41/1941، 48عرب

 
 عاماً  45القدس تحتضن أول ممتقى لألعمال منذ  49

ة القدس، فعاليات ممتقى القدس ل عماؿ، انطمقت صباح اليوـ الخميس، في مدين :محمد عبد اهلل -راـ اهلل 
وىو األوؿ مف نوعو الذي تستضيفو المدينة المقدسة لمنيوض بالوضع االقتصادي الذي تعانيو منذ أكثر مف 

 عاما. 10
 43شخصية اقتصادية ومستثمريف محمييف وعرب وأجانب، بمبادرة مف  180ويشارؾ في الممتقى أكثر مف 
 يتقدميـ رئيس مجمس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة سنقرط العالمية. مف رجاؿ األعماؿ المقدسييف

 43/41/1941، القدس، القدس
 

 غزة تصّدر الفراولة إلى أسواق أوروبا  44
سمحت إسرائيؿ لمزراع الفمسطينييف في قطاع غزة بتصدير إنتاجيـ مف الفراولة إلى األسواؽ : رويترز –غزة 

يت الىيا حاليا عمى جمع أكبر كمية ممكنة مف الفراولة تمييدا لتغميفيا ويعكؼ الزراع في ب األوروبية.
 وتصديرىا.

وذكر أحمد الشافعي رئيس جمعية غزة التعاونية لتسويؽ الخضر والفاكية أف الزراع في غزة تكبدوا خسائر 
 فادحة مف جراء تأخر الموافقة اإلسرائيمية عمى التصدير أسبوعيف.

لكف تـ الموافقة لنا مف الجانب اإلسرائيمي في  44/47ف المتوقع أنو نصدر في وقاؿ الشافعي "أنو كاف م
وىذا الحؽ بنا بالمزارعيف خسارة كبيرة جدا كيؼ أنو المنتج المي صدر بدؿ ما نصدر اتسوؽ في غزة  41/1

ؿ شيق 47شيقؿ في أوروبا أي بخسارة  11بأربعة شيقؿ لمكيمو عمما بأنو كاف مفروض يباع في المتوسط 
ألؼ شيقؿ. ىذه  100مميوف و 41/1لكؿ كيمو. معنى ذلؾ أنو المزارعيف خسروا في المرحمة األولى قبؿ 

 خسارة عمى المزارعيف."
وذكر الشافعي أف الزراع في غزة يواجيوف منافسة شديدة في األسعار مف المنتج الزراعي األوروبي 

 والمصري.
 44/41/1941، الحياة، لندن

 
 في القدسإلساءة لممسيح ا يدين "لمتصدي ليجرة المسيحيين العرب لعربياالتجمع األردن: " 41
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 إسػرائيميوفاستنكر التجمػع العربػي لمتصػدي ليجػرة المسػيحييف العػرب مػا قػاـ بػو مسػتوطنوف : )بترا( -عماف 
 مف إساءة لمسيد المسيح مف خالؿ كتابات عمى جدراف دير مسيحي في القدس المحتمة.

و أمػػس إف ىػػذه األعمػػاؿ تشػػكؿ اسػػتفزازًا لمشػػاعر المسػػمميف والمسػػيحييف، معبػػرا عػػف وقػػاؿ التجمػػع فػػي بيػػاف لػػ
إلػػى ذلػػؾ، داف بطريػػرؾ القػػدس وسػػائر أعمػػاؿ  اسػػتيائو لتػػزامف ىػػذه اإلسػػاءة عشػػية االحتفػػاؿ بأعيػػاد المػػيالد.

فجػػر  فمسػػطيف واألردف ثيوفيمػػوس الثالػػث جريمػػة االعتػػداء التػػي تعػػرض ليػػا ديػػر المصػػمبة فػػي القػػدس المحتمػػة
 أمس عمى أيدي متطرفيف ييود لممرة الثالثة خالؿ بضعة أشير.

وقػػػاؿ ثيوفيمػػػوس فػػػي بيػػػاف "إف جػػػرائـ الكراىيػػػة التػػػي تمارسػػػيا مجموعػػػات ييوديػػػة متطرفػػػة بحػػػؽ المقدسػػػات 
المسيحية لف ترىبنا"، وشدد عمى أف ىذه االعتداءات ستزيد أبناء الكنيسة والقدس تمسكًا بحقوقيـ ومقدساتيـ 

  .يـ لبناء المزيد مف دور العبادةوستدفع
44/41/1941، الغد، عّمان  

 
 اإلسرائيمي مع العدو  متعاملسراح تطمق  العسكريةمحكمة التمييز  43

محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضية اليس شػبطيني سػراح واحػد مػف أشػير المتعػامميف مػع العػدو  أطمقت
 االت شربؿ قزي، لقاء كفالة مالية بعشرة مالييف ليرة.لالتص« ألفا»، وىو الموظؼ في شركة اإلسرائيمي

وجاءت ىذه الخطوة القضائية لتطػرح الكثيػر مػف عالمػات االسػتفياـ حػوؿ ىػذا التمػادي المسػتمر فػي إطػالؽ 
رمػػػوز العمالػػػة مػػػف فػػػايز كػػػـر الػػػى زيػػػاد الحمصػػػي، األمػػػر الػػػذي اسػػػتوجب مشػػػاورات بػػػيف عػػػدد مػػػف األسػػػرى 

سػػنة الشػػبكة الخمويػػة فػػي خدمػػة العػػدو  41تسػػاىؿ مػػع عميػػؿ وضػػع عمػػى مػػدى المحػػرريف الػػذيف ىػػاليـ ىػػذا ال
 «.ىيئة األسرى»، وقرروا القياـ بخطوات اعتراضية بدًءا بمؤتمر صحافي تعقده اإلسرائيمي

44/41/1941، السفير، بيروت  
 

 مفتاح التحرير في صيدا: الوحدة وفاود فمسطينية 44
جبيػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية »ري أمػػػيف سػػػر المكتػػػب السياسػػػي لػػػػالتقػػػت النائػػػب بييػػػة الحريػػػ": السػػػفير" -صػػػيدا 

وعضػػو المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني بػػالؿ قاسػػـ، الػػذي زار ايضػػا، عمػػى رأس وفػػد، الػػرئيس السػػابؽ لبمديػػة »
اف زيػػارة صػيدا لتأكيػد التشػػاور مػع القػػوى »وأكػػد قاسػـ بعػػد زيػارة البػزري  صػيدا الػدكتور عبػػد الػرحمف البػزري.

 «.ة وىذا امر ضروري ويأتي في سياؽ التنسيؽ المستمر بيف ىذه القوىالوطنية العروبي
اسػتقبالو وفػد  أثنػاءفي الجنوب الدكتور بساـ حمػود « الجماعة االسالمية»ذلؾ، دعا المسؤوؿ السياسي لػ إلى
برئاسػػػػة عمػػػػر النػػػػداؼ، الػػػػى المضػػػػي بالمصػػػػالحة وأف تكػػػػوف شػػػػاممة ضػػػػمف « حػػػػزب الشػػػػعب الفمسػػػػطيني»

 ة عنوانيا مشروع التحرير.إستراتيجية واضح
44/41/1941، السفير، بيروت  

 
 فمسطين المحتمة إلى لبنان  منعودة عائمة لبنانية  45

عادت عائمة لبنانية مف فمسطيف المحتمة إلى لبناف، أمس. وكانت العائمة المؤلفة مػف خمسػة أفػراد، ىػـ األب 
ألراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة فػػي أيػػار العػػاـ ج.ـ.أ.، واألـ ف.و.، وأوالدىػػـ الثالثػػة أ.، ج.، وش. قػػد دخمػػت ا

أفراد العائمة العائدة، في رأس الناقورة، قبؿ أف « المجنة الدولية لمصميب األحمر». وتسّمـ مندوبوف مف 1000
 يتسمميـ الجيش.
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دورنا إنساني بحت، وجزء مف عممنا ىو اسػتعادة االتصػاؿ بػيف »وقاؿ رئيس المجنة في لبناف يورغ مونتاني: 
شػػخاص المحتجػػزيف أو المنفصػػميف وعػػائالتيـ، عنػػدما تكػػوف أسػػباب االنفصػػاؿ أو االحتجػػاز متعّمقػػة بنػػزاع األ

المجنػة تعمػؿ بصػفتيا وسػيطًا محايػدًا بنػاًء عمػى طمػب مػف العػائالت ومػف السػمطات »وأشار إلػى أّف «. مسمح
 «. اإلسرائيمية، والمبنانية وبموافقة كاممة مف جميع األطراؼ المعنية

44/41/1941، ر، بيروتالسفي  
 

 األسدمع نظام  "التفاىم"تنفي وساطة مشعل لا السورية اإلخوان المسممين جماعة الشرق األوسط: 46
نفت مصادر بارزة في حركة اإلخواف المسمميف السورية، ما تداولتو معمومات عف : نذير رضا - بيروت

لتنسيؽ مع إيراف، إلقامة حد أدنى مف جيود مزعومة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ، با
الشرؽ األوسط أف إيراف جريدة التفاىـ بيف النظاـ في سوريا وحركة اإلخواف المسمميف. وأكدت المصادر ل

طرقت باب اإلخواف المسمميف وجميع فصائؿ المعارضة السورية لعقد لقاءات معيـ، لكنيا جوبيت "
 ة السورية.ما لـ تغير طيراف موقفيا مف الثور  "بالرفض

وكانت معمومات صحافية تحدثت عف تكميؼ مشعؿ مف قبؿ إيراف بجيود تنظيـ لقاءات بيف اإلخواف 
قبوؿ اإلخواف المسمميف دوف تعديؿ في مبادئ "المسمميف والنظاـ السوري التي رفضت، بحسب المعمومات، 

 ."حزبيـ، كي تتناسب والمجتمع السوري التعددي
حماس ال عالقة ليا بالنظاـ، وموقفيا "حركة ، مشيرة إلى أف "أو غيره تفويض مشعؿ"ت المصادر نفو 

ال ينسقوف "وأوضحت المصادر أف قياديي حماس  ."واضح مف الثورة السورية بعد خروج مشعؿ مف دمشؽ
رافض لمنظاـ، ومؤيد لمشعب " حماس، مؤكدة أف موقؼ "اآلف مع النظاـ، وال تربطيـ محادثات ثنائية

وأكدت المصادر  ."لدى الشعب السوري وليس عند آؿ األسد أنيـ كانوا في دمشؽ ضيوفاً  السوري، ويعتبر
اليجـو األخير عمى حركة "، مشيرة إلى أف "ليست بوارد المقاء ال مع النظاـ السوري وال اإليرانييف"أف حماس 

 ".حماس يراد بو التنديد بحماس أكثر مف الدفاع عف األسد
 44/41/1941الشرق األوسط، لندن، 

 
 "إسرائيل"سجال بماليزيا حول العالقة مع  47

لسجاؿ جديد بيف الحكومة  لتشكؿ ميداناً  "إسرائيؿ"مرة أخرى تعود العالقة مع : محمود العدـ -كوااللمبور 
والمعارضة في ماليزيا، في إطار حممة دعائية لتبييض المواقؼ بيف يدي االنتخابات النيابية العامة، التي 

 راؤىا في الربع األوؿ مف العاـ القادـ.مف المتوقع إج
 ،عمى شركة فيمدا العالمية القابضة لممشاريع تافتاف معارضجريدالقضية الجديدة تمثمت في ىجـو شنتو 

وىي شركة حكومية تشغميا سمطة استصالح واستنبات األراضي، اتيمتيا ببيع كميات ىائمة مف زيت النخيؿ 
اف ىجوميما عمى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاؽ واتيمتاه بأنو "صديؽ لشركات إسرائيمية، وتابعت الصحيفت

تاف إف "أحدث الوثائؽ التي تـ الحصوؿ عمييا مف صندوؽ النقد الدولي، مف خالؿ جريدوقالت ال إلسرائيؿ".
يف وتابعتا أف "الماليزي البحث في اإلنترنت أظيرت أف ىناؾ مبيعات لزيت النخيؿ مف ماليزيا إلى إسرائيؿ".

فتح أعينيـ عمى الحقائؽ التي ترىف ثوابتنا وعالقاتنا مع الفمسطينييف، وىي أف ماليزيا ال تزاؿ  إلىبحاجة 
إلسرائيؿ، وأف ىذه العمميات تتـ عبر شركات وسيطة بيدؼ تضميؿ وخداع الشعب  اقتصادياً  تشكؿ داعماً 
 الماليزي".
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تيف بتيمة التشيير، وقاؿ أحمد مزالف المسؤوؿ يدجر بدورىا ردت الشركة برفع دعوى قضائية لممحكمة ضد ال
في ديواف رئيس الوزراء إف ادعاءات الصحيفتيف مجرد أكاذيب، وأف "الصفقات التي تتحدث عنيا 

 الصحيفتاف كانت لشركة سنغافورية مسجمة بالواليات المتحدة، وليس لدييا أي فروع في إسرائيؿ".
طينية ودعميا يتصاعد بوتيرة متسارعة ليس ألىداؼ انتخابية ويرى مراقبوف أف االىتماـ بالقضية الفمس

فحسب، بؿ إف القضية الفمسطينية أصبحت تأخذ مساحة اىتماـ واسعة مف قبؿ المسؤوليف الماليزييف في 
 الحكومة أو لدى قادة المعارضة.

روت، تمتعت القضية مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات في بيل المدير العاـ ،لمدكتور محسف صالح ووفقاً 
الفمسطينية بمكانة متصاعدة في الوسط الماليزي الرسمي والشعبي، ونجح العديد مف المؤسسات الخيرية 

بعدما شارؾ بعض الماليزييف في  والشعبية في تفعيؿ اىتمامات قطاعات شعبية واسعة بالقضية، خصوصاً 
في التقرير اإلستراتيجي السنوي  ،صالح .د ويضيؼ قافمة أسطوؿ الحرية التي حاولت كسر الحصار.

أنو "ظير إدراؾ متزايد لدى القوى السياسية الماليزية  ،الصادر عف المركز الذي أرسؿ نسخة منو لمجزيرة نت
 بمكانة فمسطيف في الوجداف الماليزي، مما جعميا مجاال لمتوظيؼ السياسي الداخمي".

أوضح التقرير "أف ماليزيا تشكؿ أحد أىـ الالعبيف فقد  "إسرائيؿ"أما فيما يتعمؽ بعالقات ماليزيا مع 
الرئيسييف في منطقة اآلسياف، وىي إحدى الدوؿ الميمة المشاركة في األسواؽ العالمية في العديد مف 

ف كانت محدودة نسبياً   ".القطاعات، وال يجب أف يغيب عف الباؿ وجود عالقات اقتصادية مع إسرائيؿ وا 
 44/41/1941الجزيرة.نت، 

 
 و"الصادمة" التحاد األوروبي ينتقد بشدة تصريحات ليبرمان ضده ويصفيا با"الميينة"ا 48

مايا كونتشيانتشيتش، المتحدثة باسـ وزيرة خارجية االتحاد ، أف 43/41/1941فمسطين أون الين، نشرت 
فييا  دور ليبرماف التي تيجـج، وصفت تصريحات وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيآشتوفاألوروبي، كاتريف 

 ة ىيرتس يوـ الخميسجريدونقمت  عمى الدوؿ األوروبية ووزراء خارجيتيا بأنيا ميينة لجميع األوروبييف.
، عف كونتشيانتشيتش قوليا إف المقارنة التي قاـ بيا ليبرماف "مثيرة لمغضب وميينة لجميع 43/41

 "ُصدمت" بعد سماعيا تصريحات ليبرماف. آشتوفاألوروبييف" وأف 
ة جيروزاليـ بوست في مدينة جريديبرماف خالؿ حديثو في "مؤتمر الدبموماسية" الذي عقدتو واعتبر ل

، إف "ىناؾ وزراء "إسرائيؿ"، وحضره العديد مف الدبموماسييف األجانب في 41/41يوـ األربعاء ىرتسيميا، 
 خارجية أوروبيوف يعتبروف أف القضاء عمى إسرائيؿ ىو أمر مفروغ منو".

 ،روزمري ديفيس ،المتحدثة باسـ الحكومة البريطانية ، أفبروكسؿمف  43/41/1941س، قدس بر وأضافت 
اعتبرت انتقادات ليبرماف بأنيا "غير الئقة البتة وليست في مكانيا؛ ذلؾ أف االتحاد األوروبي يعتبر صديقًا 

ستدعت مؤخرًا سفير لدولة إسرائيؿ وييتـ بضماف أمنيا"، مشيرًة في الوقت ذاتو إلى أف حكومتيا كانت قد ا
 تؿ أبيب في لندف وطالبتو بتقديـ إيضاحات حوؿ المشروع االستيطاني الجديد في الضفة الغربية المحتمة.

 
 األوروبي بشأن وضع فقرة في بيان االتحاد تدين تصريحات حماس االتحاداختالف بين دول  49

سرائيمية بارزة بأف أربعة دوؿ في أوضحت مصادر إ :اإلذاعة اإلسرائيمية الثانية، تقرير تشيكو مناشيو
االتحاد األوروبي حاولت منع إدانة أو أي رد عمى خطاب قائد حماس خالد مشعؿ نياية األسبوع الماضي 
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يرلندا بأف يتضمف بياف وزراء خارجية "إسرائيؿ"ضد  ؛ فقد ضغطت كؿ مف الدنمارؾ وفنمندا والبرتغاؿ وا 
 فقط. "إسرائيؿػ"االتحاد النيائي إدانة ل

وقد عمـ المحمؿ السياسي لإلذاعة اإلسرائيمية الثانية بأنو بفضؿ ضغط مضاد مف قبؿ ألمانيا والتشيؾ تـ 
وأشار المحمؿ السياسي بأف ىذه  بالوجود. "إسرائيؿ"إقحاـ فقرة في البياف ُتديف تصريحات حماس ضد حؽ 

 تحاد األوروبي.ىي خمفية التصريحات الشديدة مف قبؿ وزير الخارجية ليبرماف ضد دوؿ اال
 ،1153العدد، نشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليومية

 43/41/1941، عّمان، مركز دراسات الشرق األوسط
 

 اإلسرائيمية في مستوطنة معاليو أدوميم البناءفرنسا ُتدين مناقصة  59
 01لبناء  "إسرائيؿ"حتيا أدانت فرنسا المناقصة التي طر  :اإلذاعة اإلسرائيمية الثانية، تقرير غدعوف ساعر

وحدة سكنية أخرى في مستوطنة معاليو أدوميـ، وقد وصفت وزارة الخارجية الفرنسية ىذه المناقصة بػ"التطور 
 إلى عدـ تنفيذ أي خطة غير قانونية مف شأنيا أف ُتيدد فكرة حؿ الدولتيف. "إسرائيؿ"السمبي"، ودعت 

 ،1153العدد، وميةنشرة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري الي
 43/41/1941، عّمان، مركز دراسات الشرق األوسط

 
 اإلسرائيمية بحق األسرا الفمسطينيين ال سيما المضربين الممارساتقمق أممي من  54

أعرب األميف العاـ ل مـ المتحدة باف كي موف عف قمقو إزاء وضع األسرى الفمسطينييف والعرب في  :بغداد
مايو الماضي  /تؿ أبيب بتنفيذ بنود االتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو في شير أيار باً السجوف اإلسرائيمية، مطال

في رسالة لو أماـ المؤتمر الدولي لمتضامف مع األسرى الفمسطينييف  ،وقاؿ األميف العاـ بوساطة مصرية.
ة عنو ممثمو ألقاىا نيابو  ،والعرب والمعتقميف في سجوف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي الذي ُعقد في بغداد

"إف االتفاؽ الذي توسطت فيو مصر يعد خطوة إيجابية أدت : 41/41 األربعاء يوـالخاص مارتيف كوبمر 
إلى أف ذلؾ لـ ينفذ عمى أرض  إلى فتح مجاؿ الزيارات العائمية وااللتزاـ بوضع حد لمحبس االنفرادي"، مشيراً 

 الواقع.
بناء ثالثة آالؼ  "إسرائيؿ"عف قمقو البالغ حياؿ إعالف  مف جية أخرى؛ أعرب األميف العاـ ل مـ المتحدة

 وحدة سكنية استيطانية جديدة في شرقي القدس ومناطؽ أخرى مف الضفة الغربية.
 43/41/1941قدس برس، 

 
 بشأن األسرا دولياً  "إسرائيل"يدعو السمطة الفمسطينية لمساءلة  األورومتوسطيالمرصد  51

حقوؽ اإلنساف، ومقره الرئيس جنيؼ، السمطة الفمسطينية إلى الشروع دعا المرصد األورومتوسطي ل :جنيؼ
في تحضيرات مساءلة الحكومة اإلسرائيمية حياؿ حياة األسرى الفمسطينييف المضربيف عف الطعاـ في 

، تمقت 41/41وأعرب في بياف صادر عنو الجمعة  سجونيا، وذلؾ وفؽ اآلليات المتبعة في القانوف الدولي.
رس نسخة عنو، عف قمقو إزاء العجز الدولي عف إبداء أية ردة فعؿ تجاه التدىور الحاّد قدس بوكالة 

والمتضاعؼ في صحة األسيريف الفمسطينييف أيمف الشراونة وسامر العيساوي، والمضربيف عف الطعاـ منذ 
 أشير داخؿ السجوف اإلسرائيمية.
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سويسرية لعقد مؤتمر يضـّ األطراؼ السامية ودعا السمطة الفمسطينية إلى التقدـ بطمب رسمي لمحكومة ال
المتعاقدة في اتفاقية جنيؼ الرابعة، مف أجؿ بحث تدابير إنفاذ االتفاقية في األراضي الفمسطينية المحتمة، 

ليا، ال سيما في التعامؿ مع األسرى المدنييف. وشّدد المرصد  "إسرائيؿ"وبمورة آليات تنفيذية تضمف احتراـ 
أىمية أف تبدأ السمطة الفمسطينية، والدوؿ والمنظمات غير الحكومية الصديقة  األورومتوسطي عمى

لفمسطيف، حراكًا جادًا في مجمس حقوؽ اإلنساف الدولي يدفع باتجاه إنقاذ حياة األسرى المضربيف الذيف 
 وصؿ بيـ الحاؿ إلى حافة الموت.

 44/41/1941قدس برس، 
 

 موت "حل الدولتين" بعدعباس ومرحمة ما  53
 الح النعاميص

ىنػػاؾ تػػػداعيات إسػػػتراتيجية بالغػػة الخطػػػورة لمقػػػرارات التػػي اتخػػػذتيا الحكومػػػة اإلسػػرائيمية ردًا عمػػػى قػػػرار قبػػػوؿ 
فمسػػطيف كدولػػة مراقػػب فػػي الجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المتحػػدة. وأبػػرز ىػػذه التػػداعيات تتجسػػد فػػي إسػػداؿ السػػتار 

 عمى مشروع حؿ الدولتيف.
لمفمسػطينييف والعػرب، والػذي  -بػدعـ مػف االتحػاد األوروبػي-دارات أميركيػة ىذا المشروع سػوقتو آخػر ثػالث إ

عبػػرت عنػػو العديػػد مػػف الصػػيغ التػػي طرحػػت لحػػؿ الصػػراع، والتػػي كػػاف آخرىػػا خطػػة "خارطػػة الطريػػؽ" التػػي 
بمورتيػػا وزيػػرة الخارجيػػة األميركيػػة السػػابقة كونػػدوليزا رايػػس، وىػػذا مػػا يفسػػر حالػػة الحػػرج التػػي أصػػابت اإلدارة 

ميركية وبعض الدوؿ األوروبية التي وصمت إلى حد استدعاء سفراء إسرائيؿ في عواصـ ىذه الدوؿ تعبيػرا األ
 عف احتجاجيا عمى الخطوة اإلسرائيمية.

 "؟4ماذا يعني إنجاز مشروع "إي
حػدة إف أحد أخطر اإلجراءات العقابية التي اتخذتيا الحكومة اإلسرائيمية كاف بال شؾ قرار بناء ثالثة آالؼ و 

سػػػكنية فػػػي المنطقػػػة الفاصػػػمة بػػػيف مدينػػػة القػػػدس المحتمػػػة ومسػػػتوطنة معاليػػػو أدومػػػيـ التػػػي تقػػػع شػػػماؿ شػػػرؽ 
 ".4المدينة، وىي المنطقة التي يطمؽ عمييا "إي

ومػػف المعػػروؼ أنػػو فػػي ىػػذه المنطقػػة يمػػر الشػػارع الػػذي يػػربط شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة بجنوبيػػا، وال يوجػػد أي 
يصمح لربط طرفي الضػفة الغربيػة. مػف ىنػا، فػإف تطبيػؽ قػرار الحكومػة  -قةغير ىذه المنط-فضاء جغرافي 

اإلسػرائيمية المتعمػػؽ بالبنػاء فػػي ىػػذه المنطقػة، يعنػػي القضػاء عمػػى أىػػـ مقػـو مػػف مقومػات أي دولػػة فمسػػطينية 
صػؿ يمكف أف يتـ التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف إقامتيا في الضفة الغربية، وىو أف تقوـ ىذه الدولة عمى إقميـ مت

 جغرافيًا.
إف رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو ووزيػػر خارجيتػػو أفيغػػدور ليبرمػػاف المػػذيف يرأسػػاف تحالفػػًا يسػػتعد 
لخػػػوض االنتخابػػػات التػػػي سػػػتجرى أواخػػػر يناير/كػػػانوف الثػػػاني القػػػادـ، يػػػدركاف مغػػػزى ىػػػذا القػػػرار وتداعياتػػػو، 

 اإلسرائيمي الذي يتجو بقوة نحو اليميف.  ويعياف أف ىذه الخطوة ستمقى استحسانًا لدى الجميور
ومما يفاقـ مف خطورة القرار اإلسرائيمي أف المتحدثيف باسـ الحكومة اإلسرائيمية حرصوا عمى التأكيد أنو جاء 
ضمف مشروع "القدس الكبرى" الػذي ييػدؼ إلػى رفػع عػدد الييػود فػي القػدس المحتمػة إلػى مميػوف ييػودي، مػع 

 واصمة السيطرة عمى الفضاء الجغرافي في محيط المدينة المقدسة.كؿ ما يتطمبو األمر مف م
مف ىنا، فإف حكومة نتنياىو قررت ضمف الخطوات العقابية التػي اتخػذتيا توسػيع البنػاء جنػوب شػرؽ القػدس 

 المحتمة، مع تأكيدىا أف قرارات أخرى ستتخذ في قابؿ األياـ لتعزيز الطابع الييودي لممدينة ومحيطيا.
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" يعني قبؿ كؿ شيء تفريغ قرار الجمعية العامػة ل مػـ المتحػدة األخيػر 4مًا أف إنجاز مشروع "إيوواضح تما
مػف مضػػمونو، حيػػث إف إسػرائيؿ تبعػػث مػػف خػػالؿ ىػذا المشػػروع برسػػالة إلػػى المجتمػع الػػدولي، مفادىػػا أنػػو ال 

" يقػوض أي إمكانيػة 4قيمة فعمية لالعتراؼ بفمسطيف في الجمعية العامة، عمى اعتبار أف إنجاز مشروع "إي
 لقياـ ىذه الدولة عمى أرض الواقع.

 معارضة المؤسسة األمنية اإلسرائيمية
ليبرمػػاف العقابيػػة ضػػد -لػـ يكػػف مػػف المسػػتيجف أف تعتػػرض المؤسسػػة األمنيػػة اإلسػرائيمية عمػػى قػػرارات نتنيػػاىو
ىا إسرائيؿ عمى البضائع السمطة، السيما أنيا اشتممت أيضًا عمى تجميد تحويؿ عوائد الضرائب التي تتقاضا

التػػي يػػتـ اسػػتيرادىا إلػػى السػػػمطة الفمسػػطينية عبػػر المػػوان  اإلسػػرائيمية، وىػػػي العوائػػد التػػي تسػػيـ فػػي تمكػػػيف 
 السمطة مف دفع رواتب الموظفيف في دوائرىا المختمفة.

رائيمية تعػػي فػػبخالؼ النخػػب السياسػػية الحاكمػػة التػػي تحركيػػا الػػدوافع االنتخابيػػة، فػػإف المؤسسػػة األمنيػػة اإلسػػ
أىمية الحفاظ عمى ماء وجو قيادة السمطة الفمسطينية، وعدـ تقػديـ مزيػد مػف الػدالئؿ لمفمسػطينييف عمػى بػؤس 

 الرىاف عمى البرنامج السياسي لمرئيس الفمسطيني محمود عباس.
الحفػاظ  ويعي جنراالت الجيش والمخػابرات اإلسػرائيمية الػدور األمنػي الكبيػر الػذي تقػوـ بػو أجيػزة السػمطة فػي

عمػػػى األمػػػف اإلسػػػرائيمي، عبػػػر التعػػػاوف الوثيػػػؽ مػػػع األجيػػػزة األمنيػػػة اإلسػػػرائيمية عمػػػى كػػػؿ المسػػػتويات، وىػػػو 
 التعاوف الذي أدى إلى تغيير البيئة األمنية في الضفة الغربية بشكؿ جذري.

ىر ىػذا التغييػر، وقد قدـ رئيس جياز المخابرات الداخمية اإلسرائيمية )شاباؾ( يوراـ كػوىيف مثػااًل يعكػس مظػا
عنػدما قػػاؿ إنػػو لػػـ يعػػد ىنػػاؾ فمسػػطيني واحػػد فػػي الضػػفة الغربيػػة عمػػى قائمػػة المطمػػوبيف  وذلػػؾ بفعػػؿ التعػػاوف 

 األمني الذي تبديو أجيزة السمطة الفمسطينية.
وقػػػد أبمػػػغ وزيػػػر الحػػػرب اإلسػػػرائيمي إييػػػود بػػػاراؾ المشػػػاركيف فػػػي مػػػؤتمر "ىرتزليػػػا" األخيػػػر، بأنػػػو حتػػػى قػػػادة 

يف في الضفة الغربية يدينوف ل جيػزة األمنيػة التابعػة لمسػمطة بالفضػؿ فػي تحسػيف ظػروفيـ األمنيػة المستوطن
 بشكؿ غير مسبوؽ.

لقد كانت خيبة قػادة األجيػزة األمنيػة الصػييونية كبيػرة عنػدما لػـ ينجحػوا فػي ثنػي القيػادة السياسػية عػف اتخػاذ 
فمسطينييف في أف تسفر عممية التسوية عف تحقيؽ أي سمسمة القرارات األخيرة، ألنيـ يعوف أف تياوي آماؿ ال

إنجػػاز وطنػػي ليػػـ، يعنػػي انػػدالع انتفاضػػة ثالثػػة تفجػػر البيئػػة األمنيػػة لػػيس فقػػط فػػي الضػػفة الغربيػػة، بػػؿ فػػي 
إسػػػرائيؿ ذاتيػػػا، عػػػالوة عمػػػى أف ىػػػذا التطػػػور سػػػيكوف مرتبطػػػا بالضػػػرورة بإنيػػػاء دور قيػػػادة منظمػػػة التحريػػػر 

 الصدقية عمى خطاب القوى التي تتبنى خيار المقاومة. الحالية، ويضفي مزيدا مف
 تياوي مسوغات الحصار واالنقسام

"، سػيكوف مػف الصػعوبة 4يعي األميركيوف واألوروبيوف أنػو فػي أعقػاب القػرار اإلسػرائيمي بإنجػاز مشػروع "إي
 يؿ.بمكاف تسويؽ حؿ الدولتيف، ألف ىذا المشروع يضمف فقط تكريس وتوسع دولة واحدة ىي إسرائ

ويفقػػد القػػرار اإلسػػرائيمي األميػػركييف واألوروبيػػيف القػػدرة عمػػى المنػػاورة فػػي مواجيػػة الفمسػػطينييف، عبػػر مواصػػمة 
طػػػرح شػػػروط المجنػػػة الرباعيػػػة التػػػي تضػػػفي "الشػػػرعية" فقػػػط عمػػػى األطػػػراؼ الفمسػػػطينية التػػػي تعتػػػرؼ بوجػػػود 

تي ترفض ىذه الشروط منظمات إرىابية ال إسرائيؿ وتنبذ المقاومة بوصفيا "إرىابًا"، في حيف تعد األطراؼ ال
 مجاؿ لالعتراؼ بيا والتحاور معيا.

وبالمناسػػبة عمػػى أسػػاس ىػػذه الشػػروط، أيػػدت أوروبػػا وأميركػػا قػػرار إسػػرائيؿ فػػرض الحصػػار عمػػى قطػػاع غػػزة، 
ـ وبسػبب الخػالؼ الفمسػػطيني حوليػا تفجػػر االنقسػاـ الػداخمي. إف األميػػركييف واألوروبيػيف الػػذيف غػذوا االنقسػػا
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الفمسػػطيني، وأجيضػػوا محػػاوالت التقػػارب بػػيف حركتػػي فػػتح وحمػػاس، يعػػوف اآلف أف القػػرار اإلسػػرائيمي ينسػػؼ 
 مسوغات االنقساـ.

عامػػًا مػػف المفاوضػػات تقػػوض مقومػػات الدولػػة الفمسػػطينية، فمػػـ يعػػد ثمػػة مبػػرر  47فػػإذا كانػػت إسػػرائيؿ بعػػد 
ة المتداولػػػػة. ومػػػػف نافمػػػػة القػػػػوؿ إف القػػػػرار لتواصػػػػؿ الخػػػػالؼ بػػػػيف القػػػػوى الفمسػػػػطينية بشػػػػأف مشػػػػاريع التسػػػػوي

 اإلسرائيمي ينسؼ المسوغات األخالقية والسياسية لتأييد أوروبا وأميركا مواصمة فرض الحصار عمى غزة.
إف األميركييف واألوروبييف الذيف يدركوف جيدًا تداعيات القرار اإلسرائيمي ردوا عبر خطوات دبموماسية رمزية 

كومػػة اإلسػػرائيمية عمػػى وضػػع قرارىػػا موضػػع التنفيػػذ. ورغػػـ أنػػو لػػـ يكػػف واردا فػػي لػػـ تػػؤثر عمػػى تصػػميـ الح
الحسباف أف يقدـ األميركيوف عمى خطػوات جديػة إلرغػاـ تػؿ أبيػب عمػى التراجػع عػف قرارىػا، فػإف األوروبيػيف 

 لدييـ أوراؽ مؤثرة جدًا بإمكانيـ توظيفيا في الضغط عمى إسرائيؿ.
ني أكبػػر شػػريؾ تجػػاري إلسػػرائيؿ، وأف حجػػـ الػػواردات البريطانيػػة مػػف إسػػرائيؿ فيكفػػي أف نعمػػـ أف بريطانيػػا ثػػا

تقػػدر بسػػتة مميػػارات دوالر سػػنويًا. ومػػف الواضػػح أف مجػػرد التمػػويح بيػػذه الورقػػة سػػتجعؿ اإلسػػرائيمييف يفكػػروف 
 مجددًا في قرارىـ.

ى خطػوات رمزيػػة ضػػعيفة لكػف البريطػػانييف واألوروبيػيف بشػػكؿ عػػاـ معنيػوف بػػدفع ضػػريبة كالميػة واإلقػػداـ عمػػ
 التأثير لالحتجاج عمى القرار اإلسرائيمي، وىذا يعني أف إسرائيؿ ستواصؿ التشبث بتطبيؽ قراراتيا العقابية.

 عباس ولحظة الحقيقة
ال شػػؾ أف القػػرار اإلسػػرائيمي وضػػع الػػرئيس محمػػود عبػػاس فػػي اختبػػار مصػػيري، فػػإف كػػاف مقربػػو عبػػاس قػػد 

ولة مراقب يحّسف مف قدرة السػمطة عمػى التفػاوض مػع إسػرائيؿ، عمػى اعتبػار أشاروا إلى أف قبوؿ فمسطيف كد
" يدلؿ عمى أف إسرائيؿ حسمت 4أف المفاوضات ستكوف عندىا بيف دولتيف، فإف البدء في تنفيذ مشروع  "إي

مصير المفاوضات بشكؿ نيائي، وأف مف يبحث عف دولة فمسػطينية عمػى أرض الواقػع لػف يجػدىا فػي نيايػة 
 فاوضات.ىذه الم

إف الرئيس عباس بإمكانو توظيؼ القرار اإلسرائيمي في إحداث نقمة تاريخية في سموكو الوطني، بعدما أثارت 
خطواتػػو ومواقفػػػو الجػػدؿ والخػػػالؼ فػػي السػػػاحة الفمسػػػطينية، خاصػػة بعػػػدما أبػػدى اسػػػتعداده لمتنػػازؿ عػػػف حػػػؽ 

 العودة الذي يعد أقدس الثوابت الوطنية الفمسطينية.
زاء السمو   ؾ اإلسرائيمي والتواطؤ األوروبي واألميركي، فإف عباس مطالب بالتالي:وا 

إعػػادة االعتبػػار لخيػػار المقاومػػة بكػػؿ أشػػكاليا، والتوقػػؼ عػػف وسػػـ المقاومػػة المسػػمحة بأنيػػا "عبثيػػة"، ال  -أوالً 
مفاوضػات، سيما أف الفمسطينييف باتوا يشعروف بعوائد المقاومة اإليجابية أكبر بكثير مف عوائد عقػديف مػف ال

بعػػدما قػػدـ الكيػػاف الصػػييوني الػػدليؿ تمػػو الػػدليؿ عمػػى أنػػو ال يفيػػـ إال لغػػة القػػوة. فمئػػات األسػػرى الفمسػػطينييف 
الذيف كانوا يقضوف أحكامًا مدى الحياة تجَبر إسرائيؿ عمى إطالؽ سراحيـ مقابؿ جندي إسػرائيمي أسػير، فػي 

 يني واحد مف الذيف يقضوف األحكاـ المؤبدة.حيف لـ ينجح عباس في إقناع إسرائيؿ بإطالؽ أسير فمسط
وبعػػدما ظػػؿ المزارعػػوف الفمسػػطينيوف فػػي قطػػاع غػػزة لسػػنيف طويمػػة محػػروميف مػػف فالحػػة أراضػػييـ لقربيػػا مػػف 
سرائيؿ، أجبرت المقاومة الفمسطينية إسرائيؿ في تفاىمات التيدئػة األخيػرة عمػى  الجدار الفاصؿ بيف القطاع وا 

ف كػاف ال أحػد يتوقػع مػف عبػاس السماح ليـ بفالحة أراضػيي ـ، حتػى تمػؾ التػي تمتصػؽ بالجػدار الحػدودي. وا 
أف يحػػوؿ سػػمطتو إلػػى ذراع لمقاومػػة مسػػمحة، فإنػػو عمػػى األقػػؿ مطالػػب بالػػدفاع عػػف حػػؽ شػػعبو فػػي مقاومػػة 

 االحتالؿ بكافة أشكاليا.
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عاوف وصمة عار في جبيف إيقاؼ كؿ أشكاؿ التعاوف األمني وتبادؿ المعمومات مع االحتالؿ، فيذا الت -ثانياً 
كػػػػؿ مػػػػف يتػػػػورط فيػػػػو، وعمػػػػى رأسػػػػيـ عبػػػػاس نفسػػػػو. فيػػػػؿ يعقػػػػؿ أف يبػػػػدي عبػػػػاس اعتراضػػػػو عمػػػػى المشػػػػاريع 
االستيطانية، في حيف يسمح بتوفير البيئة األمنية التي تساعد عمى تعاظـ المشروع االستيطاني عبر التعاوف 

 األمني اليادؼ إلى ضرب المقاومة؟
ونػػة المطموبػػة إلنيػػاء حالػػة االنقسػػاـ الفمسػػطيني التػػي انتفػػت كػػؿ مسػػوغاتيا ومبرراتيػػا، إبػػداء كػػؿ المر  -ثالثػػاً 

والتوافؽ عمى برنامج قواسـ مشتركة تجتمع عميو الفصائؿ الفمسطينية، برنامج يحمي الثوابت الوطنية ويسمح 
 ببمورة توافؽ جامع حوؿ آليات المقاومة ضد االحتالؿ، بكؿ أشكاليا.

فػػي الماضػػي آمػػاؿ كػػؿ أولئػػؾ الػػذيف ظنػػوا أنػػو يمكػػف أف يعيػػد تقيػػيـ مواقفػػو بعػػد ثبػػوت ورغػػـ أف عبػػاس خيػػب 
فشػػميا بشػػكؿ قطعػػي، فػػإف االختبػػار الحػػالي ال يػػدع مجػػاال أمػػاـ رئػػيس السػػمطة الفمسػػطينية، فمػػا لػػـ يسػػتخمص 

 العبر المطموبة، فإف عميو عمى األقؿ أف يحمؿ حقيبتو وينصرؼ.
 43/41/1941، الجزيرة نت، الدوحة

 
 تخّوف إسرائيمي من انتفاضة ثالثة 54

 حممي موسى
تصػاعدت األحػػداث فػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػة فػػي األسػػابيع األخيػػرة بشػػكؿ ممحػوظ بعػػد أبػػرز تطػػوريف عمػػى 
الصعيد الفمسػطيني فػي العػاـ األخيػر، أي نتػائج حػرب غػزة والقػرار الػدولي بػاالعتراؼ بدولػة فمسػطيف. ولممػرة 

ع اإلسػػرائيميوف بالحػػديث عػػف احتمػػاالت نشػػوب االنتفاضػػة الثالثػػة فعميػػًا بعػػدما األولػػى منػػذ سػػنوات طويمػػة شػػر 
كانػػػت مجػػػرد افتػػػراض. وبػػػدا لمكثيػػػريف أف كػػػؿ أسػػػباب ومؤشػػػرات ىػػػذه االنتفاضػػػة قائمػػػة سػػػواء جػػػراء اسػػػتمرار 

 غطرسة االحتالؿ أو انسداد أفؽ التسوية أو تنامي الكفاحية عمى طريؽ استعادة الوحدة الوطنية.
ائز أف الموقؼ اإلسرائيمي مف السمطة الفمسطينية في راـ اهلل، وتراجػع التنسػيؽ األمنػي بػيف الطػرفيف ومف الج

زادا مػػػف إحسػػػاس الفمسػػػطينييف العػػػاـ بضػػػرورة تغييػػػر أسػػػاليب النضػػػاؿ وعػػػدـ حصػػػرىا فػػػي منػػػاطؽ االحتكػػػاؾ 
دس وراـ اهلل منػاطؽ المعيودة قرب جدار الفصؿ العنصري واألراضي المصادرة. وشكمت الخميؿ ونػابمس والقػ

احتكػػاؾ يوميػػة فػػي اآلونػػة األخيػػرة حيػػث تزايػػدت أعمػػاؿ التصػػدي لممسػػتوطنيف ولمقػػوات اإلسػػرائيمية. وأظيػػرت 
كفاحيػػة عاليػػة فػػي التصػػدي لمقػػوات اإلسػػرائيمية التػػي « ج»و« ب»العديػػد مػػف القػػرى الفمسػػطينية فػػي المنػػاطؽ 

 في كفر قدـو ونعميف. كثفت دورياتيا، أو مياـ االعتقاؿ، والحواجز كما حدث
وتػػربط األجيػػزة اإلسػػرائيمية بػػيف تزايػػد الصػػدامات ونتػػائج حػػرب غػػزة الثانيػػة والتػػي وفػػرت لمفمسػػطينييف فرصػػة 
لالعتقاد بأف اإلسرائيمي ال يفيـ سوى لغة القوة. وبدييي أف حرب غزة األخيرة أظيرت حدود القوة اإلسرائيمية 

مية والدولية الجديدة. ويخشى ضباط كبار في الجػيش اإلسػرائيمي والتي باتت أضيؽ في إطار الظروؼ اإلقمي
مف ما يعتبرونو ضررًا استراتيجيًا ناشئًا عف تالشي مفيوـ الردع لدى الجميور الفمسطيني في الضفة الغربية 

 األمر الذي قد يزيد الحوافز لمعمؿ ويمكف أف يقود نحو توسيع حاالت االشتباؾ.
اإللكترونػػي بػػيف األحػػداث األخيػػرة فػػي الضػػفة الغربيػػة والػػذكرى « يػػديعوت» ويػػربط روف بػػف يشػػاي فػػي موقػػع

. ويرى أف السمطة الفمسطينية فػي راـ 4078الخامسة والعشريف لالنتفاضة الفمسطينية األولى في نياية العاـ 
اهلل تعػػػزز التػػػوتر ىػػػذه األيػػػاـ بيػػػدؼ تحقيػػػؽ أربعػػػة أىػػػداؼ: تيديػػػد حكومػػػة إسػػػرائيؿ كػػػي تكػػػؼ عػػػف خطواتيػػػا 

لعقابيػػة التػػي بػػدأتيا بعػػد قػػرار الجمعيػػة العامػػة ل مػػـ المتحػػدة، وتعزيػػز مكانتيػػا فػػي الوسػػط الفمسػػطيني بعػػد ا
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نجاحػػػات حمػػػاس فػػػي غػػػزة، وكسػػػب المزيػػػد مػػػف التأييػػػد المػػػالي لمسػػػمطة، وأخيػػػرًا مسػػػاعدة معسػػػكر الوسػػػط فػػػي 
 إسرائيؿ عبر التيديد بانتفاضة ثالثة.
ب مختمفة، تخشى مف انتفاضة جديدة إدراكًا منيػا أف االنتفاضػات أشػبو والواقع أف السمطة الفمسطينية، ألسبا

نمػػا  بركػػوب نمػػر وىػػي ال تريػػد أف تغػػامر. ولكػػف االنتفاضػػة يمكػػف أف تقػػع لػػيس بسػػبب رغبػػة األطػػراؼ بيػػا وا 
نتيجػػة لمػػزخـ الػػذي تولػػده األحػػداث خصوصػػًا وأف الضػػجر الشػػعبي الفمسػػطيني مػػف الحػػاؿ القػػائـ لػػـ يسػػبؽ لػػو 

مر الذي دعا عدد مف قادة السمطة الفمسطينية إلى تحذير اإلسرائيمييف مػف أف أفعػاليـ ضػد السػمطة مثيؿ. األ
 «.تقود الجميع إلى الياوية»

، عميػػر ربػػابورات أمػػس، أف التػػاريخ يشػػير عمومػػًا إلػػى صػػعوبة تحديػػد «معػػاريؼ»وكتػػب المعمػػؽ األمنػػي فػػي 
ضػع. ومػع ذلػؾ فإنػو يعتقػد أنػو يمكػف تحديػد لحظػة بػدء لحظة زمنية معينة يبػدأ فييػا التغييػر االسػتراتيجي لمو 

« عمػود السػحاب»التغييػر االسػتراتيجي فػي الضػفة الغربيػة بمنتصػؼ تشػريف الثػاني الماضػي عنػد بػدء حػرب 
عمى غزة. وأشار إلى أف المقمؽ لدى إسرائيؿ ىو أف الصدامات التي بدأت تمؾ المحظة لـ تتوقؼ مع انتيػاء 

نما تواصمت وتصا  عدت.الحرب وا 
ويعتبػػر ربػػابورات أف إسػػرائيؿ أسػػيمت فػػي إذكػػاء العنػػؼ عبػػر تكريسػػيا الجمػػود السياسػػي مػػف جيػػة، وتعزيػػز 
مكانة حركة حماس إثر حرب غزة مف جية ثانية. وأوضح أف ذلػؾ قػاد الجميػور لمضػغط عمػى أجيػزة األمػف 

 الفمسطينية لعدـ التعاوف األمني مع إسرائيؿ.
س الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس ال يسػػيطر عمػػى ارتفػػاع المييػػب فػػي الصػػدامات وعمومػػًا يػػرى ربػػابورات أف الػػرئي

 األمر الذي قد يؤدي في نياية المطاؼ إلى فقداف السيطرة عمى األرض.
عػػػػف مصػػػػادر عسػػػػكرية أف جػػػػيش االحػػػػتالؿ يسػػػػتعد إلمكانيػػػػة اتسػػػػاع دائػػػػرة « معػػػػاريؼ»كمػػػػا نقمػػػػت صػػػػحيفة 

يفة إلػػى أف الجػػيش قػػاـ مػػؤخرًا برصػػد االرتفػػاع فػػي المواجيػات فػػي الضػػفة وانفجػػار األوضػػاع. وأشػػارت الصػػح
الصػػدامات والتظػػاىرات بعػػد العػػدواف عمػػى غػػزة، موضػػحة أنػػو بحسػػب التقػػديرات، تتسػػـ األوضػػاع حتػػى اليػػـو 

مماثػؿ لمػا حػدث ليمػة أمػس « حػادث صػعب»باليدوء النسبي إال أنيا قد تنفجر في أي لحظة في حػاؿ وقػوع 
اد الشاب محمد زياد ساليمة. فمف الممكػف أف يقػود حػادث مػف ىػذا النػوع األوؿ في مدينة الخميؿ، أي استشي

 إلى اتساع المواجيات وانتقاليا إلى مناطؽ مختمفة في الضفة الغربية.
ومػػف الواضػػح أف أي خطػػر يتيػػدد السػػمطة الفمسػػطينية فػػي راـ اهلل يضػػيء مصػػابيح الخطػػر فػػي الكثيػػر مػػف 

دعامػػة إقميميػػة ميمػػة. ولػػذلؾ فػػإف التيديػػدات اإلسػػرائيمية مػػف  العواصػػـ الدوليػػة ألف وجػػود ىػػذه السػػمطة بػػات
ناحية والمخاض الفعمي الجاري عمى األرض مف ناحية أخرى، يدفعاف الكثير مف القوى لمتدخؿ لمنع انفالت 
الوضع. فإسرائيؿ ال تريػد أف تعػود لمجابيػة الجميػور الفمسػطيني ثانيػة ومػف دوف حػواجز أو عوائػؽ، كمػا أف 

 مًا عمى ذكرى االنتفاضة األولى ال ينسي اإلسرائيمييف واقع تمؾ األياـ.عا 10مرور 
لقد دفعت أحداث االنتفاضة األولػى الحكومػة اإلسػرائيمية آنػذاؾ لمتوجػو نحػو محاولػة حػؿ األزمػة عمػى أسػاس 

واليوـ بعػد تػدمير حكومػات إسػرائيؿ، خصوصػًا اليمينيػة منيػا، فػرص نجػاح حػؿ الػدولتيف «. دولتيف لشعبيف»
بسبب إصرارىا عمى توسيع المستوطنات وفرض وقائع عمى األرض، يكاد ىذا الحؿ ينتيي، ولكف ىذه المػرة 
فػػػي واقػػػع تواجػػػو فيػػػو إسػػػرائيؿ قػػػوى إسػػػالمية تصػػػر عمػػػى عػػػدـ االعتػػػراؼ بيػػػا أو القبػػػوؿ حتػػػى بمبػػػدأ دولتػػػيف 

 لشعبيف.
 44/41/1941، السفير، بيروت
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 والخيار الفمسطيني "إسرائيل"سيناريوىات  55
 أسعد عبد الرحمف
يقػػدـ التعامػػؿ مػػع القضػػية الفمسػػطينية فػػي كػػؿ يػػوـ دلػػياًل دامغػػًا عمػػى ازدواجيػػة المعػػايير التػػي تمارسػػيا الػػدوؿ 
الكبػػرى الحميفػػة إلسػػرائيؿ. ويتجمػػى ذلػػؾ فػػي نطػػاؽ القضػػايا التػػي يزعمػػوف تبنػػييـ ليػػا مثػػؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف، 

ؿ، والتفريػػؽ بينػػو وبػػيف اإلرىػػاب. وممػػا يفػػاقـ األمػػور والحريػػة، وحمايػػة المػػدنييف، وحػػؽ المقاومػػة ضػػد االحػػتال
كوف كػؿ ىػذه الممارسػات تػأتي فػي ظػؿ انسػداد األفػؽ السياسػي نتيجػة لسياسػة الغطرسػة اإلسػرائيمية، وفػرض 
األمػػر الواقػػع النػػاتج عػػف اخػػتالؿ مػػوازيف القػػوى، وتسػػارع االسػػتعمار )االسػػتيطاف(، وتيويػػد القػػدس، ومصػػادرة 

طػػردىـ مػػف المدينػػة، واسػػتيراد آالؼ الييػػود إلييػػا، وترسػػيخ مبػػدأ الفصػػؿ العنصػػري عبػػر أمػػالؾ المقدسػػييف، و 
-الجدار العازؿ، وتمسؾ إسرائيؿ باحتالليا ورفضيا لكؿ مبادرات التسوية. ىذا عالوة عمى مواصمة إسرائيؿ 

سػعيًا وراء مساعييا لتعميؽ االنقساـ الفمسطيني الحاصؿ منذ أكثر مف خمس سنوات وتكريسو  -ونحف أيضاً 
 إدامة الوضع الراىف وكسب المزيد مف الوقت.

وغني عف الذكر أف إسرائيؿ تشػعر بارتيػاح عميػؽ مػف موقػؼ بعػض دوؿ العػالـ المػؤثرة التػي اكتفػت بموقػؼ 
 المتفرج عمى الجرائـ المرتكبة بحؽ الفمسطينييف.

ليػػوـ، والتػػي تتمحػػور كميػػا حػػػوؿ والحػػاؿ كػػذلؾ، يجػػدر بنػػا التحػػذير مػػف السػػيناريوىات اإلسػػرائيمية المفضػػمة ا
الياجس األكبر لدى إسرائيؿ أال وىو المسػألة األمنيػة، والقػائـ عمػى سػيناريو فػرض األمػر الواقػع. ورغػـ حالػة 
اإلحباط في الشارع الفمسطيني، إال أنو مف الواضح أف ثمف استمرار الوضع الػراىف، فػي غيػاب أفػؽ سياسػي 

الؿ الفادح في ميزاف القوى لصالح دولة االحتالؿ، سيكوف باىظًا جػدًا لعممية تفاوضية بعيدة عف تأثير االخت
بالنسػبة لمفمسػطينييف. فمثػؿ ىػذا الوضػع يمّكػف إسػرائيؿ مػف مواصػمة سياسػة فػرض الوقػائع عمػى األرض بقػػوة 

« فػػػػخ»والجػػػػدار، ويقطػػػػع الطريػػػػؽ عمػػػػى إمكانيػػػػة تبنػػػػي خيػػػػارات فمسػػػػطينية تغػػػػادر « االسػػػػتيطاف»االحػػػػتالؿ و
الساعية لتحويؿ السمطة إلى وكيؿ لالحتالؿ يطيػؿ بقػاءه بػدال مػف إنيائػو، بػدال مػف إعادتيػا إلػى المفاوضات 

 منظمة التحرير وتكريسيا أداًة لحركة التحرر الوطني.
« االسػتيطاني»السيناريوىات المفضمة إسرائيميًا، تبدأ أواًل بسيناريو استمرار الوضع الراىف، وتعميؽ االحتالؿ 

سػيؿ إلسػرائيؿ والػذي تسػعى بكػؿ مػا أوتيػت مػف قػوة اليػـو لتطبيقػو، مػع اسػتمرار محاوالتيػا العنصري وىو األ
 لتكريس السمطة وتحويميا إلى وكيؿ إداري وأمني واقتصادي يخدـ سياستيا.

أما السيناريو الثاني، وىػو الدولػة ذات الحػدود المؤقتػة، فيقػـو عمػى مبػدأ التسػوية المؤقتػة، وىػو المفضػؿ لػدى 
فمسػػطينية بمسػػاحة جغرافيػػة أقػػؿ، وبػػأكبر عػػدد مػػف السػػكاف « دولػػة»يػػاىو، كونػػو يػػؤدي إلػػى إنشػػاء حكومػػة نتن

مقسػػػمة إلػػػى كانتونػػػات بمػػػا يعفػػػي إسػػػرائيؿ مػػػف مسػػػؤولياتيا كدولػػػة محتمػػػة، كمػػػا يعفػػػي « دولػػػة»الفمسػػػطينييف، 
وىو أيضًا «. فحؿ الدولتي»المجتمع الدولي مف حرج الوقوؼ متفرجًا عمى استمرار رفض إسرائيؿ لما يسمى 

سيناريو يمكف إسرائيؿ مف االستمرار في تحويؿ السمطة إلى وكيػؿ ليػا. أمػا السػيناريو الثالػث، المتزايػد شػعبيًا 
، بما يمّكف إسرائيؿ مف تقريػر حػدودىا النيائيػة بعػد «االنفصاؿ األحادي»في إسرائيؿ ىذه األياـ، فيتمثؿ في 

 .الكبرى دوف عبء المفاوضات« المستوطنات»ضـ 
عمى األرض ىو فػرض األمػر الواقػع، مسػتفيدًة مػف الػدعوات  -عممياً -وعميو، فإف جوىر ما تقوـ بو إسرائيؿ 

« االسػػتيطاف»المتتاليػة والضػغوط الدوليػػة لمعػودة إلػى المفاوضػػات مػع تعميػؽ العمػػؿ لخمػؽ وقػائع جديػػدة بقػوة 
ؤقتػػػة( الخيػػػار الوحيػػػد المتػػػاح أمػػػاـ والتيويػػػد والتطييػػػر العرقػػػي لجعػػػؿ الدولػػػة الفمسػػػطينية )ضػػػمف الحػػػدود الم

 «.االنفصاؿ األحادي الجانب»الفمسطينييف في المفاوضات، أو حتى فرضو عبر ما يسمى 
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، أصػػبح واضػػحًا إلنجػػاح خطػػوة «الخطػػر الػػديمغرافي»ىػػذا، ويبػػدو أف سػػعي الدولػػة الصػػييونية، أمػػاـ معضػػمة 
ة الواحػدة بوجػود سػكاني فمسػطيني كبيػر. إفراغ األرض مف سكانيا تحسػبًا مػف فػرض حػؿ يكػوف عنوانػو الدولػ

وأشػػار إلػػى أف ثمثػػي اإلسػػرائيمييف « ىػػيرتس»وفػػي ىػػذا السػػياؽ، يػػأتي اسػػتطالع الػػرأي الػػذي أجرتػػو صػػحيفة 
يؤيدوف مبدأ الفصؿ العنصري والتضييؽ عمى الفمسػطينييف فػي منػاطؽ الضػفة الغربيػة، وأف ثالثػة إسػرائيمييف 

ؽ منفصػمة لإلسػرائيمييف وأخػرى لمفمسػطينييف فػي شػوارع الضػفة، مف أصػؿ أربعػة يؤيػدوف مبػدأ تخصػيص طػر 
فػي المئػة مػف المشػاركيف فػي ىػذا االسػتطالع أف إسػرائيؿ تقػوـ حاليػًا باسػػتخداـ  07فػي الوقػت الػذي أكػد فيػو 

 مبدأ الفصؿ العنصري عمى الفمسطينييف.
)مسػػارات(، فػػي مدينػػة « يجيةالمركػػز الفمسػػطيني ألبحػػاث السياسػػات والدراسػػات اإلسػػترات»وخػػالؿ لقػػاء نظمػػو 

، ركػػػز المقػػػاء عمػػػى «الخطػػػوات اإلسػػػرائيمية أحاديػػػة الجانػػػب... مػػػا العمػػػؿ؟»البيػػػرة الفمسػػػطينية تحػػػت عنػػػواف 
الخطػػوات التػػي يمكػػػف اتخاذىػػا فمسػػطينيًا فػػػي المػػدى المنظػػور، وعمػػػى الصػػعيد اإلسػػتراتيجي أيضػػػًا، كػػي يػػػتـ 

ء الوضػع الػراىف عمػى حالػو، وبخاصػة مػف حيػث العمػؿ حرماف دولة االحتالؿ مف االستفادة مف ميػزات بقػا»
عمى إنياء االنقساـ وتعزيز الوحدة الوطنية الفمسطينية مف خالؿ إعػادة النظػر فػي مسػار المصػالحة الوطنيػة 
الذي وصؿ إلى طريؽ مسدود وبات يقتضي وضػع المصػالحة ضػمف مشػروع إحيػاء المشػروع الػوطني، عبػر 

واألىداؼ الوطنية فػي إنيػاء االحػتالؿ، وعػودة الالجئػيف إلػى الػديار التػي  التمسؾ بخطاب الحقوؽ التاريخية،
«. ىجروا منيػا، وحػؽ الشػعب الفمسػطيني أينمػا وجػد فػي تقريػر المصػير بصػفتو حقػًا جمعيػًا لكػؿ الفمسػطينييف

وحقًا، مف الصعوبة بمكاف أف يختار الفمسطينيوف وىـ الضحية في الظروؼ التي يعيشونيا بيف أي مف تمػؾ 
السػػيناريوىات. وعميػػو، البػػد مػػف العػػودة إلحيػػاء المشػػروع الػػوطني التحػػرري الجػػامع، عبػػر العمػػؿ عمػػى تعزيػػز 
الوحدة الوطنية الفمسطينية والخروج مف قواعد ومحددات اتفاؽ أوسمو وقيوده، وصػياغة إسػتراتيجية فمسػطينية 

عادتيػا  شاممة منسقة األىػداؼ واألدوات، والعمػؿ عمػى اسػتعادة األبعػاد العربيػة والدوليػة لمقضػية الفمسػطينية وا 
إلػػى األمػػـ المتحػػدة لكػػي يػػتـ التعامػػؿ معيػػا عمػػى أسػػاس القػػانوف الػػدولي، مػػع دراسػػة خيػػار التػػدويؿ. وقبػػؿ كػػؿ 
ىػػذا، ال يمكػػػف الحػػػديث عػػػف إمكانيػػػة إفشػػػاؿ أي مػػػف ىػػػذه السػػػيناريوىات قبػػػؿ تحقيػػػؽ المصػػػالحة الفمسػػػطينية، 

سياسػػية( ىػػو الخاسػػر األكبػػر مػػف عػػدـ تجػػاوز ىػػذه المعضػػمة التػػي باتػػت فالشػػعب الفمسػػطيني )بكافػػة ألوانػػو ال
مصػػيبة عمػػى رأس الشػػعب الفمسػػطيني، وىػػي أخطػػر مػػف أف تترسػػخ أكثػػر فػػي العقػػوؿ بعػػد أف ترسػػخت عمػػى 
األرض، فالقضايا المشتركة الجامعػة متجػذرة، وعمػى رأسػيا إدراؾ الجميػع حقيقػة أف االحػتالؿ اإلسػرائيمي ىػو 
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 عمير ربابورت
يشير التاريخ الى أنو مف الصعب بشكؿ عاـ تشخيص نقطة معينة في الزمف يطرأ فييا تغيير استراتيجي في 

دا والسامرة في الفترة االخيرة بالػذات الوضع. ولكف التغيير الدراماتيكي الذي طرأ عمى الوضع االمني في ييو 
 يمكف أف نعزوه، أوال وقبؿ كؿ شيء، السبوع في منتصؼ شير تشريف الثاني.

ففػػي أثنػػاء ىجمػػات الجػػيش االسػػرائيمي فػػي قطػػاع غػػزة، فػػي اطػػار حممػػة شعمػػود السػػحابش تصػػاعدت بشػػكؿ 
منذئػذ ىػدأت المنطقػة الجنوبيػة،  طبيعي أحداث العنؼ في ييودا والسامرة. وكاف ىذا متوقعػا. المقمػؽ ىػو أنػو

 ولكف العنؼ في ييودا والسامرة يتسع.
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لمطرؼ االسرائيمي يوجد دور في الوضع: في الجيش وفي المخابرات االسرائيمية يتحدثوف )لغير االقتباس أو 
در النشر، بالطبع( عف أف الجمود السياسي ينتج احباطا يجد تعبيره فػي أعمػاؿ اخػالؿ بالنظػاـ، ويعترفػوف بقػ

اقػؿ فػي أف السػبيؿ الػذي انتيػت اليػو حممػة شعمػػود السػحابش )فػي مفاوضػات أعطػت لحمػاس انجػازات كثيػػرة( 
عػػػػزز المنظمػػػػة االسػػػػالمية، أضػػػػعؼ فػػػػتح وأدى الػػػػى ضػػػػغط شػػػػديد مػػػػف الشػػػػارع عمػػػػى رجػػػػاؿ قػػػػوات االمػػػػف 

 الفمسطينييف لعدـ التعاوف مع اسرائيؿ و شليكونوا مثؿ حماسش.
الفمسػطينية محمػود عبػاس )ابػو مػازف( مسػؤولية أكبػر فػي خمػؽ الواقػع الجديػد:  ومع ذلؾ، فاف لرئيس السمطة

عمى خمفية ضغط الشارع والجمود السياسي حياؿ اسػرائيؿ بػادر الػى خطػوة االعتػراؼ بالدولػة الفمسػطينية فػي 
ش رقيقػة االمـ المتحدة، ودعا صراحة الى أعماؿ شاالحتجاج الشعبيش التي الحدود بينيا وبيف شاالرىػاب الشػعبي

 جدا.
كاف بود أبو مازف أف يسيطر عمى شمستوى المييبش )خالفا لياسر عرفات الػذي لػـ يكػف حقػا معنػي بػذلؾ مػع 

(. بػػؿ اف ثمػػة فػػي االونػػة االخيػػرة مؤشػػرات عمػػى أف قػػوات االمػػف 1000انػػدالع االنتفاضػػة الثانيػػة فػػي أيمػػوؿ 
د آليػػة خاصػػة بػػو. كػػؿ حػػدث يصػػاب فيػػو الفمسػػطينية تحػػاوؿ السػػيطرة عمػػى موجػػة العنػػؼ، ولكػػف لمواقػػع توجػػ

فمسػػطينيوف، مثػػؿ القتػػؿ أمػػس فػػي الحػػـر االبراىيمػػي، يشػػعؿ الخػػواطر وأحػػداث ششػػارة الػػثمفش مػػف المسػػتوطنيف 
)مثؿ شاجتياحش راـ اهلل اوؿ أمس والذي كاد ال يمقى اي تغطية اعالميػة فػي اسػرائيؿ( تصػب مزيػدا مػف الزيػت 

 عمى النار.
مييب سيخرج عف سيطرة ابو مازف في االسػابيع القادمػة، اال اذا كػاف تطػور مفػاجيء. والتتمة تبدو مرتقبة: ال

ومػػف يوجػػػدوف منػػػذ االف فػػػي الوسػػػط، بػػال وسػػػيمة تقريبػػػا، ىػػػـ الجنػػػود وشػػرطة حػػػرس الحػػػدود: اذا مػػػا امتشػػػقوا 
لنػار السالح بسرعة عند شعورىـ بخطر الحياة، مثؿ نار الشرطية في الحػـر االبراىيمػي أمػس، فقػد يشػعموف ا

في الميػداف. أمػا اذا امتنعػوا عػف اسػتخداـ السػالح، مثممػا فػي االحػداث المحرجػة التػي ىػرب فييػا الجنػود مػف 
أماـ المشاغبيف في أثناء االيػاـ االخيػرة، فسيسػجؿ مػس شػديد بػالردع االسػرائيمي المتيالػؾ عمػى اي حػاؿ فػي 

 ىذه الفترة.
ديػدة لفػػتح النػار، ال يمكػف انتػاج أي كتػاب تعميمػػات لشػدة الحػظ، رغػـ االحاديػث عػػف الحاجػة الػى تعميمػات ج

يقػػػوؿ لمجنػػػود كيػػػؼ يتصػػػرفوف عنػػػدما يشػػػعروف بػػػالخطر عمػػػى الحيػػػاة، وسػػػيتعيف عمػػػييـ أف يتخػػػذوا القػػػرارات 
 المصيرية في أجزاء مف الثانية ايضا. االشكالية ىي في الواقع عمى االرض، وليس في التعميمات نفسيا.

 43/41/1941معاريف 
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 اليكس فيشماف
تحولت احتفاالت نصؼ اليوبيؿ بانشاء حماس عندنا الى حممة لكف عمػى الػردع االسػرائيمي الػذي ضػاع بعػد 
عممية شعمود السحابش. ىذه سخافة مطمقة. فال صمة بيف حماسة المتحػدثيف فػي غػزة وبػيف الواقػع الػذي عػاد 

 في غزة بعد نياية العممية، والفمسطينيوف في الضفة بعد التصويت في االمـ المتحدة.اليو الفمسطينيوف 
يوجد تشابو كبير بيف الميرجانات التي تقيميا حماس وبيف أسيـ القمامة في البورصات العالمية. فيذه كتمػؾ 

لي لكػف ال توجػد مػف ُتزىر في العناويف الصحفية ويرفعيا ىواء ساخف ُيحدثو األمزجػة والجػو العػاـ الػى األعػا
 ورائيا أمالؾ حقيقية فيي فقاعة ستنفجر في نياية االمر.
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اذا كػاف أحػد مػػا يػزعـ اف حمػػاس بعػد شعمػػود السػحابش كػاف يجػػب اف تزحػؼ عمػػى أربػع وتطمػػب الغفػراف فانػػو 
يتالعػػب بمفيػػوـ شالػػردعش. ألف الػػردع فػػي الحػػرب لممنظمػػات االرىابيػػة ال يشػػبو ردع دولػػة وكػػذلؾ الحػػاؿ فيمػػا 

 يتعمؽ بمفاىيـ ؾ شالحسـش وشاالنتصارش.
لػػػيس عنػػػد قػػػادة حمػػػاس أوىػػػاـ فيمػػػا يتعمػػػؽ بقػػػدرات الجػػػيش االسػػػرائيمي. فقػػػد تحػػػدث بعػػػض المتحمسػػػيف عمػػػى 
المنصػػة فػػي غػػزة بصػػورة تختمػػؼ تمامػػا فػػي خػػالؿ عمميػػة شعمػػود السػػحابش وُقبيػػؿ نيايتيػػا فػػي األسػػاس. وكػػاف 

ي القطػاع. وآمػف قػادة حمػاس اف صػبر اسػرائيؿ يوشػؾ اف ىناؾ خوؼ حقيقي مف اف يغػزو الجػيش االسػرائيم
 ينفد وليذا وجيوا القوات الى الكؼ عف تنفيذ تمؾ التحرشات التي لف تتحمميا اسرائيؿ بحسب فيميـ.

حينمػا أمػر الشػيخ ياسػيف محمػد ضػيؼ الػذي كػاف آنػذاؾ كمػا ىػو اليػـو رئػيس  1003ىذا مػا كػاف ايضػا فػي 
ف اطػػالؽ الصػػواريخ البعيػػدة المػػدى عمػػى اسػػرائيؿ. وخشػػي ياسػػيف مػػف الػػذراع العسػػكري لحمػػاس اف يكػػؼ عػػ

نتػػائج موجػػة االغتيػػاالت الُمركػػزة التػػي فقػػدت المنظمػػة فػػي اثنائيػػا جػػزءا ال ُيسػػتياف بػػو مػػف قيادتيػػا السياسػػية 
والعسػػكرية العميػػا. ىػػؿ نبػػع توجيػػو ياسػػيف مػػف ردع اسػػرائيمي؟ الجػػواب نعػػـ. ىػػؿ شػػعرت حمػػاس آنػػذاؾ بأنيػػا 

 زحؼ عمى بطنيا؟ الجواب ال. وىؿ داـ ذلؾ الردع زمنا طويال؟ الجواب ىنا ايضا ال.ميزومة ت
في العممية األخيرة، وفي عمميات سػابقة لػـ تػردع اسػرائيؿ محػارب حمػاس العػادي وال قػادة كتائبيػا وال القيػادة 

عمػػى سػػمطة  العميػػا فػػي الميػػداف. ولػػـ يتػػرجـ الجميػػور الفمسػػطيني فػػي غػػزة خيبػػة أممػػو ومعاناتػػو الػػى غضػػب
حماس. وقد تعودوا في غزة اف يسألوا في تيكـ: ماذا يكوف أمّر مف الموت؟ والجواب: العيش في غزة. وليذا 

 ال يوجد ىناؾ ذلؾ العنصر مف الخوؼ مف اسرائيؿ، فما الذي يخسرونو؟.
ا ييمػو في قيادة حماس العميا في المقابؿ يختمؼ األمر تماما. يجب اف نأخذ مػف خطػب مشػعؿ المتحمسػة مػ

حقػػا ويجػػػب عمػػػى اسػػػرائيؿ اف تضػػػغط عمػػػى نقػػػاط الضػػعؼ ىػػػذه لتتػػػرجـ انجػػػازات شعمػػػود السػػػحابش الػػػى ردع 
متواصػػػؿ. فقػػػد أعمػػػف مشػػػعؿ مػػػثال اف الخطػػػوة التاليػػػة ىػػػي راـ اهلل. فحمػػػاس تطمػػػح الػػػى اف تصػػػبح الحركػػػة 

ذا قبػػؿ اف شيحتمػػواش السياسػػية واالجتماعيػػة الرائػػدة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، أي اف تسػػيطر عمػػى ـ.ت.ؼ، وىػػ
ارض اسػػػرائيؿ بكثيػػػر. والترجمػػػة العمميػػػة ليػػػذا الطمػػػوح ىػػػي الحفػػػاظ عمػػػى سػػػمطة حمػػػاس فػػػي غػػػزة وتقويتيػػػا 

 وتوسيعيا لتشمؿ الضفة.
ليس صدفة اف سمحت اسرائيؿ لمشعؿ بدخوؿ غزة. انو متطػرؼ حقػا لكػف عنػده البراغماتيػة لمػف يتجػوؿ فػي 

 ة في غزة.حمقات دولية وىو ما ال يوجد عند القياد
وىو يعمـ اف ليس لحماس قدرة عمى اف تغمب الجيش االسرائيمي وليذا أوضح لطمبة الجامعة في جامعة غزة 

 اف ىناؾ زمانا لمقتاؿ وآخر لميدنة.
وىو يفيػـ جيػدا اف عمميػة بريػة اسػرائيمية فػي القطػاع ستفضػي الػى ضػياع األمػالؾ التػي تُثبػت وتعػزز سػمطة 

تفعمػو اسػرائيؿ اليػـو فػي المحادثػات فػي القػاىرة ىػو اف تنشػيء لحمػاس أمالكػا  حماس في غزة. وليذا فاف ما
 اقتصادية كي يصبح عندىا كثير مما تخسره.
سنة عمى وجودىػا سػواء أكانػت مرغمػة األنػؼ أـ ال. وىػي  10كانت حماس ستجري ميرجانا احتفاال بمرور 

العربيػػة العامػػة. وىػػي تحتفػػؿ بحقيقػػة اف تحتفػؿ قبػػؿ كػػؿ شػػيء بانتصػػار فػػي السػػاحة الفمسػطينية وفػػي السػػاحة 
 القيادة في اسرائيؿ جمعت شيئا مف العقؿ وقررت اف تسقط بعض عناصر الحصار عف غزة.

لكف مع كؿ االحتراـ الحتفاالت حمػاس فػاف اسػرائيؿ تمسػؾ بػالُمخنؽ منيػا، فيػي تيػدد أمالكيػا فػي غػزة ولػف 
مقابػؿ ذلػؾ. ومػا بقيػت قيػادة حمػاس تعمػـ اف السػرائيؿ تدعيا تنمو في الضفة اذا لـ تمنحيػا ىػدوءا أمنيػا فػي 

 القوة العسكرية والرغبة في تنفيذ عممية في غزة في األساس زاد احتماؿ اف يثبت ردع شعمود السحابش.
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