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 إلى جنب بأمن واستقرار جنباً  "إسرائيل": نريد أن نعيش مع عباس 4
اتفق الرئيس محمود عباس، مع رئيس الوزراء اإليطالي ماريو مونتي، اليوم األحد، عمى  :وفا –رام اهلل 

 ي سيرأسيا من الجانب الفمسطيني رئيس الوزراء.تشكيل المجنة اإليطالية الفمسطينية المشتركة والت
وعبر الرئيس عباس لرئيس الوزراء اإليطالي في مؤتمر صحفي عقد بمقر الرئاسة برام اهلل، عن شكر 
فمسطين عمى الدعم الذي تقدمو إيطاليا لشعبنا عمى المستوى الثنائي أو من خالل االتحاد األوروبي وتمنى 

 إلى جانب دورىا االقتصادي. أن تمعب أوروبا دورا سياسيا
وقال: 'يسعدني ويشرفني أن أرحب برئيس الوزراء اإليطالي في فمسطين، وأىنئو والشعب اإليطالي الصديق 

 بمناسبة عيد الفصح المجيد، ونينئ شعبنا بيذه المناسبة الطيبة'.
سيا المأزق الذي وأضاف 'أجرينا محادثات شممت مجموعة من القضايا ذات االىتمام المشترك، وعمى رأ

تمر بو عممية السالم بسبب مواصمة الحكومة اإلسرائيمية لسياستيا االستيطانية في الضفة الغربية بما فييا 
القدس الشريف، وتراجعت عن الوفاء بالتزاماتيا التي نصت عمييا المبادرات الدولية واالتفاقات الثنائية، 

ن  .ياء االحتالل اإلسرائيمي الذي وقع عام والتي تستند جميعيا عمى مبدأ حل الدولتين وا 
وقال، 'أكدنا في اجتماعنا مع رئيس الوزراء، أن طمبنا باعتراف األمم المتحدة لدولة فمسطين عمى حدود 

ليس عمال أحاديا وال يتناقض مع حل الصراع عبر المفاوضات، بل سيسيل المفاوضات التي  
 حدة محتمة وواحدة واقعة تحت االحتالل'.ستكون ما بين دولتين معترف بيما، وا

وأشار إلى أن التوجو لألمم المتحدة خطوة ال تيدف إطالقا إلى عزل إسرائيل أو نزع الشرعية عنيا، بل إنيا 
تسعى إلنياء االحتالل، وتحقيق حل الدولتين، ألننا نريد أن نعيش مع إسرائيل جنبا إلى جنب بأمن واستقرار 

لعالم العربي واإلسالمي حسب المبادرة العربية لالعتراف بدولة إسرائيل إذا انسحبت ونريد أن يأتي جميع ا
 من األراضي العربية المحتمة'.
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وشدد عمى أن لقاءه مع ضيفو اإليطالي تناول ضرورة اإلفراج عن جميع األسرى والمعتقمين في السجون 
رحا حول الجيود المبذولة فيما يتعمق ، وأنو قدم لو شاإلسرائيمية خاصة الذين اعتقموا قبل عام 

 بالمصالحة الوطنية، التي نعتبرىا مصمحة فمسطينية عميا.
، معبرا عن شكر وأكد أنو جرى االتفاق بين الجانبين عمى المشاركة في معرض ميالنو لمعام 

تفاق مع الرئيس فمسطين لمدعوة التي وجييا رئيس الوزراء لزيارة إيطاليا والتي سيتم تحديد موعدىا باال
 اإليطالي'.

 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 
 
 عباس يياتف بيريز ويتعيد لو بالسعي إلى السالم 

أكدت مصادر فمسطينية وصييونية أن رئيس السمطة محمود عباس أجرى اتصااًل ىاتفًيا بنظيره : رام اهلل
 حمول عيد الفصح العبري.الصييوني شمعون بيريز ليينئو والصياينة ب

وأكد عباس، خالل االتصال الياتفي، التزامو بالسعي إلى إحالل السالم، مشيًرا إلى أن الفمسطينيين يمتزمون 
واتفق رئيس السمطة ورئيس الكيان الصييوني، بحسب ما ُنشر، عمى  بالسالم منذ عقدين من الزمن.

 منشود.مواصمة "النضال" المشترك من أجل انجاز السالم ال
من جانبيا؛ أكدت وكالة األنباء التابعة لمسمطة في رام اهلل أن عباس ىاتف، مساء اليوم األحد، رئيس الكيان 

 شمعون بيريز مينئا بعيد الفصح الييودي، طالًبا منو "نقل تيانيو إلى الشعب اإلسرائيمي"، كما جاء فييا.
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 ع جيات خارجية لمجم االحتالل عن القيام بأي عممية عسكرية ضد غزةتواصل م: نىنية 

يوم أمس أن حكومتو تجري  في غزة أعمن إسماعيل ىنية رئيس الحكومة المقالة أشرف اليور: -غزة 
اتصاالت مع جيات خارجية لوقف أي ىجوم إسرائيمي محتمل ضد القطاع، وذلك عمى أثر تيديدات أطمقيا 

 ن، تمثمت في شن طائرات االحتالل غارات متفرقة ضد نشطاء في غزة.مسؤولون إسرائيميو 
وقال ىنية في تصريحات لمصحافيين خالل وضعو حجر األساس لمشفى لممسنين في غزة ان حكومتو 

 ولمنعو من القيام بأي عممية تصعيد ضد غزة. "لجم االحتالل اإلسرائيمي"تتواصل مع جيات خارجية لـ
جيود المصالحة الفمسطينية الداخمية 'سارت لإلمام'، وأضاف 'قطعنا خطوات ولكن إلى ذلك، أكد ىنية ان 

نحن مطالبون بتدشين وحدة وطنية فمسطينية حقيقية، فالمصالحة "ال يزال يمزمنا المزيد من الجيد'. وأضاف 
 ."ىي واجب ال رجعة عنيا وعمينا المضي بصدق وشفافية

ات أطمقيا مسؤولون إسرائيميون، كان آخرىم رئيس الوزراء وجاءت تصريحات ىنية ىذه في أعقاب تيديد
 بنيامين نتنياىو، الذي قال انو يأمل أال يضطر لشن عممية عسكرية في قطاع غزة.

وقال عقب عممية إطالق صواريخ 'غراد' عمى مدينة إيالت قبل أيام، عمى الرغم من تأكيد نفي حماس 
طاع غزة خمق قاعدة إرىاب إيرانية بجوار حدودنا ويتعين عمينا مسؤوليتيا عن اليجوم 'إن فك االرتباط عن ق
 أن نعطي الرأي في كيفية معالجة ىذا األمر'.

 //القدس العربي، لندن، 
 
 مشاورات بين عباس وفياض حول التعديل الوزاري"القدس الفمسطينية":  
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سابيع األخيرة ما بين الرئيس أن عدة اجتماعات عقدت في األ القدس عممت :المحرر السياسي -رام اهلل
 محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سالم فياض بحثت إدخال تعديالت عمى الحكومة الحالية.

انو في حين يفضل الرئيس عباس أن يكون التعديل محدودا، فان رئيس  ـ"القدس"وذكرت مصادر مطمعة ل
ورجحت المصادر ان  كيل حكومة جديدة.الوزراء يفضل أن يجري التعديل عمى أساس تكميف جديد لو بتش

 يقتصر االمر عمى اجراء بعض التعديالت عمى الحكومة.
وقد طرح موضوع التعديل منذ أكثر من سنة ولكن جرى تأجيمو بعد مبادرة من قبل الرئيس عباس بتشكيل 

مسمة حكومة كفاءات مينية مستقمة وىو ما قبمتو حركة "حماس" قبل أن تتراجع عنو، ومن ثم جرت س
حوارات في القاىرة أدت إلى اتفاق المصالحة في القاىرة والحقا إعالن الدوحة الذي رفضتو مؤخرا قيادات 

 من "حماس" في غزة.
"حماس"، التي تنتظر انتخابات لقيادتيا ىذا الشير، عمى التصريح الذي أدلى بو مؤخرا  ولم تعقب حركة

 الرئيس عباس عن تعديل وزاري وشيك.
ادر مقربة من الرئيس عباس عمى أن التعديل الوزاري ال يعني بأي حال التراجع عن وقد أكدت مص

نما ىو ضرورة عممية وفي المحظة التي تبدي فييا "حماس" االستعداد لتطبيق إعالن الدوحة  المصالحة وا 
 فانو سيصار فورا إلى تشكيل حكومة مستقمين.

 خروج أكثر من وزير في الحكومة ألسباب مختمفة.وبرزت أىمية التعديل في ضوء تأخر المصالحة وأيضا 
أن الرئيس عباس بحث مع فياض في أكثر من اجتماع عقدت مؤخرا  "القدس" وفي ىذا الصدد فقد عممت

 موضوع التعديل.
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عباس طرح أن يكون التعديل محدودا بحيث يقتصر عمى دخول بعض 

 .الوزراء وخروج وزراء آخرين
ولكن المصادر أكدت عمى أن فياض طرح أن يكون التعديل عمى أساس تكميف جديد من الرئيس لو 

 بتشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح بحث ىذا الموضوع في اجتماعات قيادية لمجنة المركزية لحركة "فتح" والمجنة التنفيذية لمنظمة 

 التحرير الفمسطينية خالل األيام القميمة المقبمة.
من الواضح إن كان سيجري التعديل قبل الجولة الخارجية التي سيقوم بيا الرئيس عباس خالل أيام وليس 

 والتي ستشمل اليابان وعدد من الدول األخرى.
ويأتي التعديل في وقت تواجو فيو الحكومة ازمة مالية حادة ، ولكن من غير المرجح ان يؤدي ىذا التعديل 

 لي.الى اي تغيير في ىذا الوضع الما
 //القدس، القدس، 

 
 الجفري لألقصى الداعية السمطة الفمسطينية تدافع عن زيارة 

دافعت السمطة الفمسطينية رسمًيا عن الزيارة التي قام بيا الداعية اإلسالمي اليمني عمي الحبيب : رام اهلل
راسة إسرائيمية حولو (، والتي أظيرت الصور وجود ح/الجفري لممسجد األقصى، يوم األربعاء الماضي )

 خالل دخولو المسجد، واعتبرت زيارتو "تأكيًدا عمى إسالمية وعروبة القدس".
وقال نمر حّماد، المستشار السياسي لرئيس السمطة الفمسطينية، في بيان رسمي نشرتو وكالة األنباء الرسمية 

لقيادة الفمسطينية عن فائق التقدير (، "أعّبر باسم الرئيس محمود عباس، وا/التابعة لمسمطة اليوم األحد )
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لمموقف الشجاع والواضح والمساند لمشعب الفمسطيني وألىمنا في مدينة القدس الذي عبر عنو الداعية 
اإلسالمي عمي حبيب الجفري، ابن اليمن البار، الذي أكد بزيارتو لمقدس وصالتو في األقصى، أن ىذه 

ة، رغم كل ممارسات سمطات االحتالل، ولن يقبل أي شريف المدينة كانت وستبقى عربية إسالمية ومسيحي
 بسياسة األمر الواقع اإلسرائيمية".

لى كل العمماء الذي يوافقونو الرأي، والذين يفندون  ووجو حّماد في تصريحو التحية إلى الداعية الجفري "وا 
ي يسّممون بما ىي عميو مزاعم دعاة تحريم زيارة القدس ألنيا تحت االحتالل، فكأنيم عن وعي أو غير وع

القدس اليوم، في حين أن الداعية حبيب الجفري يثبت بزيارتو أن القدس لنا، وأنيا كانت وستبقى عاصمة 
 فمسطين وقمبيا النابض".

 //قدس برس، 
 
  تشكيل "لجنة مقاومة" ألسر جنود إسرائيميين ومبادلتيم بأسرى فمسطينيينلالفصائل بحر يدعو  

إن إطالق فعاليات يوم األسير " ،قال النائب األول لرئيس المجمس التشريعي أحمد بحر أ ف ب: - غزة
بمشاركة مؤسسات وفصائل العمل الوطني دليل عمى وحدة الشعب الفمسطيني، وأن قضية األسرى توحدنا 

عي، من . وأكد أن ىناك مؤامرة كبيرة يتعرض ليا األسرى في سجون االحتالل ونواب المجمس التشري"جميعاً 
 خالل اليجوم المتكرر عمى السجون واالنتياكات المتصاعدة فييا.

ودعا بحر الفصائل الفمسطينية لمتوافق عمى تشكيل لجنة مقاومة من أجل التخطيط لخطف المزيد من جنود 
االحتالل إلجبار االحتالل عمى تحرير األسرى. كما دعا األجيزة األمنية الفمسطينية في الضفة الغربية 

طالق العنان لم كف عن تسميم جنود االحتالل والمستوطنين الذين يدخمون المناطق الفمسطينية بالخطأ، وا 
 لممقاومة في الضفة من أجل االنتصار لألسرى والقدس.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 عشراوي: ال توجد رؤى سياسية جديدة لدى واشنطن بشأن فمسطين 

ية لمنظمة التحرير الفمسطينية الدكتورة حنان عشراوي، أن تكون لدى نفت عضو المجنة التنفيذ: رام اهلل
المسؤولين األمرييكين أي رؤى سياسية جديدة وواضحة أو بدائل أخرى متعمقة بالعممية السممية، وأشارت إلى 

 أنيم يطالبون بوقف التحّركات الفمسطينية بإتجاه المؤسسات الدولية.
(  لـ "صوت فمسطين"، أنيا نقمت رسالة من /صحفية ليا األحد )وكشفت عشراوي النقاب في تصريحات 

رئيس السمطة الفمسطينية محمود عّباس إلى المسؤولين األمرييكين، الذين إلتقت بيم مؤخرًا في واشنطن، وأّن 
ة مضمون ىذه الرسالة يقضي بذىاب القيادة لممؤسسات الدولية إللتزاميا بالقوانين الدولية والشرعية الدولي

 والمطالبة كذلك بمحاسبة إسرائيل عمى إنتياكاتيا المتواصمة بحق الشعب الفمسطيني وأرضو.
وأوضحت عشراوي أنيا أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين في األمم المتحدة ومع مندوبي الدول الدائمة 

 في مجمس األمن لمحصول عمى دعم دولي لتحّركات القيادة بإتجاه المؤسسات الدولية.
 //س برس، قد

 
 قريع: المستوطنون يخططون لفرض واقع جديد عمى المسجد األقصىأحمد  
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حذر رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفمسطينية، من األخطار الجسيمة التي تتيدد : رام اهلل
ات المستوطنين المسجد األقصى المبارك جراء االنتياكات اإلسرائيمية اليومية المتصاعدة، وتزايد اعتداء

( وبحمايتيا لمجموعات كبيرة /باقتحامو يوميًا تحت حماية شرطة االحتالل، التي سيمت اليوم األحد )
من المستوطنين بالتجوال االستفزازي في باحاتو، وبعد ذلك أقاموا طقوسا خاصة بيم من الرقص والغناء 

 بات الرئيسية لألقصى.والدبكة عمى مداخمو، خاصة عند مدخل باب السمسمة أحد البوا
وقال احمد قريع، في بيان صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوم األحد، إن "ما يجري في ىذه المرحمة، 
يؤكد عمى استمرار سياسات التحدي اإلسرائيمية لكل مشاعر المسممين واستفزاز الفمسطينيين، وىو األخطر 

ى"، وذّكر المسؤول الفمسطيني، بما جرى عقب مذبحة فيما يتعمق بالسيطرة التدريجية عمى المسجد األقص
، حيث عمدت سمطات االحتالل إلى تقسيم المسجد بين المسجد اإلبراىيمي في مدينة الخميل عام 

 الييود والمسممين.
 //قدس برس، 

 
 تدعو فصائل المقاومة ألسر جنود إسرائيميينوزارة األسرى بغزة  

عطا اهلل أبو السبح، فصائل المقاومة بغزة األسرى في الحكومة الفمسطينية  حّض وزير: حامد جاد - غزة
عمى أسر جنود إسرائيميين من أجل مبادلتيم باألسرى الفمسطينيين، بينما قال منسق عام الحركة الشعبية 

تام لنصرة األسرى نشأت الوحيدي، إن األسرى سيحيون يوم األسير يوم الثالثاء من األسبوع المقبل بصمت 
 سيخيم في ذلك اليوم عمى كافة السجون.

وأكد الوزير أبو السبح في مؤتمر صحفي أمس، ضرورة أن توحد قضية األسرى أبناء الشعب الفمسطيني في 
 الداخل والشتات، معتبرًا أن فعالية الجيود المبذولة تجاه األسرى مقمة وىي دون المطموب.

 //الغد، عمان، 
 
 األمم المتحدة إلىذكرى دير ياسين: ماضون في توجينا  في "منظمة التحرير" 

قالت دائرة الثقافة واالعالم في منظمة التحرير الفمسطينية ان المنظمة  ماضية في مساعييا  :وفا –رام اهلل 
الدبموماسية لالنضمام الى مؤسسات األمم المتحدة بما فييا الجمعية العامة ومختمف المنظمات الدولية 

 عضوية دولة فمسطين. لمحصول عمى
وأكدت الدائرة في تصريح صحفي لمناسبة الذكرى الرابعة والستين لمجزرة دير ياسين التي تصادف اليوم، 
أن المنظمة مصممة عمى محاسبة مجرمي الحرب االسرائيميين عمى جميع المجازر التي ارتكبتوىا بحق 

، وتأمين الحماية الدولية -زة عام ابناء شعبنا واخرىا جريمة الحرب االسرائيمية عمى قطاع غ
 العاجمة لشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وشددت عمى ان شعبنا الفمسطيني سيبقى صامدًا عمى ارضو حتى نيل حقوقو المشروعة غير القابمة 
 لمتصرف وفي مقدمتيا حقو في تقرير المصير وانجاز االستقالل .

 //مات الفمسطينية )وفا(، وكالة األنباء والمعمو 
 
 المالكي: مدعي المحكمة الجنائية لم يرفض الطمب الفمسطيني المقدم لممارسة اختصاصيا 
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نفى وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي االنباء التي تحدثت عن ان مدعي المحكمة الجنائية  :رام اهلل
ن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في االراضي رفض الطمب الفمسطيني المقدم لممارسة اختصاصيا بشأ

 الفمسطينية قائال ان االعالم االسرائيمي تناقل الخبر بشكل خاطئ.
واوضح المالكي لصوت فمسطين ان مدعي المحكمة قال ان ىذا الممف يجب ان يعود لمييئات المختصة 

لمتحدة وال يمكنيا االنضمام الى في األمم المتحدة لمبت فيو قانونيا الن فمسطين ال تعتبر دولة في االمم ا
 اتفاقية روما المؤسسة لممحكمة الجنائية الدولية.

واشار المالكي الى ان امام القيادة خيارين لتفعيل طمبيا امام المحكمة الجنائية اما ان تتوجو الى االمم 
الغرفة التمييدية  المتحدة لنيل دولة غير عضو ومن ثم االنضمام الى اتفاقية روما والثاني بان تذىب الى

لقضاة المحكمة او الذىاب لمجمعية العامة لمدول الموقعة عمى اتفاقية روما التخاذ قرار حول طمب 
 فمسطين.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 تنفي مزاعم حول قمع كوادر فتح  " في حكومة غزةالداخمية" 

ميع في قطاع غزة تحت القانون ميما كان مركزه أو أكدت وزارة الداخمية واألمن الوطني بغزة أن الج: غزة
 سمطتو، وانيا لن تسمح ألحد بتجاوز القانون أو مخالفتو".

( عن أسفيا لما -وأعربت الوزارة في بيان ليا  وصل "المركز الفمسطيني لإلعالم" نسخة عنو، األحد )
نكارىا المستمر لمحقيقة أسمتو "مستوى الكذب واالفتراء الذي وصمت إليو بعض قيادات حركة فت ح وا 

 ومياجمتيا وبث الشائعات غير الالئقة ضد أجيزة األمن الفمسطينية في قطاع غزة".
وأضافت "تفاجئنا في الوزارة بما نشرتو وسائل اإلعالم نقال عن بيان لحركة فتح صدر عن أحد ناطقييا 

  تمت بأي صمة لمحقيقة".وتصريحات آمال حمد عضو المجنة المركزية لحركة فتح بغزة، والتي ال
وقالت وزارة الداخمية في بيانيا: إّن "قيادة فتح في غزة وكوادرىا يتحركون ويصولون ويجولون دون أي قيد 
أو منع ويعقدون اجتماعاتيم التنظيمية والحركية بشكل يومي وىو ما أكدتو حركة فتح نفسيا من خالل 

 ة في قطاع غزة".تصريحات األمس عن سمسمة ترتيبات داخمية لمحرك
 //المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 عريقات يمتقي ىاشيموتو ممثل اليابان لدى السمطة الوطنية 

ورئيس الوفد « فتح»قدم الدكتور صائب عريقات عضو المجنة المركزية لحركة : عماد ابو سمبل -أريحا 
باس لميابان حكومة وشعبًا عمى الفمسطيني لمفاوضات الوضع النيائي، شكر وتقدير الرئيس محمود ع

المساعدات التي تقدميا لمشعب الفمسطيني والتي كان آخرىا توقيع اتفاقية مشروع الصرف الصحي لمدينة 
 أريحا مع رئيس بمديتيا المحامي حسن صالح، وذلك عشية بدء زيارة الرئيس عباس لميابان.

طة الوطنية الفمسطينية ىاشيموتو، وأعرب عريقات جاء ذلك أثناء لقاء د. عريقات مع ممثل اليابان لدى السم
عن تقديره لما بذلتو الحكومة الفمسطينية في ىذا المجال وخاصة وزارة التخطيط ممثمة بالدكتور عمي 
الجرباوي وسمطة المياه ممثمة بالدكتور شداد العتيمي، وكذلك وزارة األوقاف ممثمة بالوزير محمود اليباش، 

 خالل السنوات الماضية مع بمدية أريحا في سبيل الوصول إلى تنفيذ ىذا المشروع. عمى ما بذلوه من جيود
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 القطرية في مجال عمل مجمس الوزراء  التجربةاالستفادة من بالدوحة بحث أبو الحمص ي 

مجمس الوزراء وزير الدولة  اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبداهلل آل محمود، نائب رئيس قنا: - الدوحة
لشؤون مجمس الوزراء امس مع سعادة الدكتور نعيم أبو الحمص أمين عام مجمس الوزراء في السمطة 
الوطنية الفمسطينية والوفد المرافق لو الذي يزور الدوحة لالطالع عمى التجربة القطرية في مجال عمل 

 مجمس الوزراء بدولة قطر.
عالقات التعاون خاصة في مجال تطوير أنظمة العمل في مجمس الوزراء تم خالل االجتماع استعراض 

 الفمسطيني واالستفادة من خبرات وتجارب دولة قطر في ىذا المجال.
حضر المقاء سعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي األمين العام لمجمس الوزراء وسعادة السيد منير غنام 

 مسؤولين باألمانة العامة لمجمس الوزراء.سفير دولة فمسطين لدى الدولة وعدد من ال
 //الشرق، الدوحة، 

 
 لييئة مكافحة الفساد شامل الرئيس عباسالنتشة: القانون الذي اعتمده  

أكد رئيس ىيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان اليئية سممت امس تقريرىا السنوي االول لمرئيس : رام اهلل
فمسطين ان القانون الذي اعتمده الرئيس لمييئة كان شامال وتميز  محمود عباس. واشار في حديث لصوت

عن غيره من القوانين المعمول بيا في العديد من الدول في المنطقة كونو يطال الرئيس نفسو ومستشاريو 
وكبار الموظفين والوزراء واالجيزة االمنية والقضاء ومؤسسات العمل االىمي واالحزاب والييئات التي ليا 

 ة بالمال العام.عالق
واضاف النتشة بيذا الخصوص الى انو تم انجاز االستراتيجية الوطنية عمى ايدي اساتذة جامعات وخبراء 

 ومختصين فمسطينيين وانيا االن موضع التنفيذ ويجب تطبيقيا عمى كل مسؤول.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
  اء بغزةمحطة الكيربمحوالت ل أربعةفتوح: إدخال رائد  

أعمن رئيس لجنة إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح، عن إرجاء إدخال أربعة : محمد أبو شحمة - غزة
 محوالت كيربائية لصالح محطة توليد الكيرباء إلى اليوم، بسبب خمل طارئ وقع. 

ت وقع بشكل ، أن خماًل في الشركة الناقمة لممحوال--وأوضح فتوح لـ"فمسطين أون الين"، األحد 
--مفاجئ، األمر الذي أدى الى إرجاء وصول المحوالت إلى محطة توليد الكيرباء إلى يوم غد االثنين 

 . 
وأشار إلى أن سمطات االحتالل تواصل ضخ الوقود الخاص بمحطة توليد الكيرباء، متوقًعا ضخ أكثر من 

 ألف لتر من السوالر الصناعي بشكل يومي.  
مدير مركز المعمومات في سمطة الطاقة أحمد أبو العمرين: إن سمطة الطاقة تنتظر تسمم أربعة بدوره، قال 

ميجا فولت أمبير لكل محول، األمر الذي سيتيح لمحطة الكيرباء تشغيل المولد  محوالت كيربائية بقدرة 
 الرابع من مولدات المحطة األربعة. 

الرابع سيتيح لمحطة التوليد العمل بكامل طاقتيا االستيعابية  وذكر أبو العمرين لـ"فمسطين"،أن عمل المولد
 ميجا واط، في حال استمر ضخ الوقود الالزم لذلك.  البالغة 
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 //فمسطين أون الين، 
 
 تؤثر عمى المشروع اإلسرائيميقرارات قاسم: عباس ال يمتمك الشجاعة التخاذ عبد الستار  

تاذ العموم السياسية في جامعة النجاح بنابمس )شمال الضفة الغربية(، من قمل عبد الستار قاسم، أس: نابمس
 أىمية الرسالة التي سيوجييا رئيس السمطة محمود عباس إلى رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنيامين نتنياىو.
ثر وقال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"قدس برس": "إن عباس ال يمتمك الشجاعة والمبادرة التخاذ قرارات تؤ 

بصورة جوىرية عمى المشروع اإلسرائيمي في المنطقة، ومن غير المتوقع إقدام القيادة الفمسطينية عمى قرار 
 حل السمطة أول سحب االعتراف بإسرائيل".

وكان رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس قد قال في مقابمة مع تمفزيون "فمسطين" الرسمي إن جميع 
عممية السالم مع الجانب اإلسرائيمي مطروحة، باستثناء حل السمطة ونزع الخيارات فيما يتعمق بجمود 

 الشرعية عن إسرائيل.
ووصف المحمل السياسي الفمسطيني الرسالة التي سيبعث بيا رئيس السمطة محمود عباس إلى نتنياىو، 

 يمول"، حسب قولو.بأنيا "فزاعة إعالمية" تستخدميا القيادة الفمسطينية كما حصل في ما عرف بـ "استحقاق أ
وأضاف قاسم "إن السمطة الفمسطينية ال تممك زمام إدارة الضفة الغربية وتدار من قبل وكالة االستخبارات 

 األمريكية "سي آي آيو" والقنصل األمريكي برام اهلل  ومن قبل المنظمات األمريكية "إن جي أوز".
بالضفة، مشيًرا إلى أنو "لو ذىب جميع الوزراء  وقمل قاسم من قيمة ما ُطرح حول تعديل وزاري في الحكومة

وأتي آخرون أو أضيفت وزارات أو ألغيت أخرى، لن يتغير في واقع األمر شيء، ألن المتحكم بالموضوع 
 غير فمسطيني".

 //قدس برس، 
 
 رام اهلل: السجن المؤبد لمن يدخل نفايات المستوطنات إلى الضفة 

سطينية أنيا بدأت بالعمل عمى إنياء ظاىرة إلقاء نفايات المستوطنات الييودية أعمنت السمطة الفم: رام اهلل
في األراضي الفمسطينية، األمر الذي يسبب في تدمير البيئة الفمسطينية ويشكل خطًرا عمى حياة المواطن، 

 وذلك من خالل إنزال عقوبة السجن المؤبد ضد من يثبت بحقو ىذا العمل.
(، إنو تم /األحد )" صوت فمسطين"ئيس سمطة البيئة، في حديث إلذاعة وأوضح يوسف أبو صفية، ر 

االتفاق مع األجيزة األمنية ومستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات، عمى "إلقاء القبض عمى كل 
مع  مواطن يقوم بإدخال ىذه النفايات ألراضينا"، مشيًرا إلى أن عقوبة من ُيدان بيذا االنتياك السجن المؤبد

 األشغال الشاقة وغرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف دينار أردني.
وبين أبو صفية أن السمطة الفمسطينية ستقدم تقريًرا مفصاًل حول التنمية المستدامة واالستراتيجيات الوطنية، 

زيران ومنيا مكافحة التصحر والتغير المناخي لمؤتمر "قمة األرض"، المقرر عقده في البرازيل في شير ح
 )يونيو( المقبل.

 //قدس برس، 
 

 موسى أبو مرزوق: زيارة الجفري واألقباط لمقدس تطبيع واعتراف باالحتالل 11
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استيجن الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس زيارة الحبيب الجفري 
مسيحيين في مصر من ىذه الزيارة، ولم وآالف المسيحين لمقدس مفاجئة غير مقبولة، فالبابا شنودة منع ال

يمض عمى وفاتو اربعين يوما بعد فمماذا اآلن؟!! وأشواق الجعفري يشاركو بيا مئات الماليين من المسممين 
تعني تطبيع كما أنيا  الزيارة تعني االعتراف باالحتالل.ف ، فمماذا التعبير عن ىذه األشواق بيذه الزيارة؟!!

تشجيع السياسيات الصييونية المانعة ألىمنا أيضا تعني و  ائو شيادة أخالقية.العالقات مع العدو واعط
 تعني زيادة قوة االقتصاد الصييوني.كما أنيا  بالضفة والقطاع من الصالة في المسجد األقصى.

لمكة، نقول لو: إن سكان مكة ىم أىميا وليسوا  –صمى اهلل عميو وسمم  –ن من برر الزيارة بزيارة الرسول إ
ذا كان ىناك طرف يعترف بالكيان الصيوني فميس من المصمحة أن يعترف الجميع بيذا  حتمين ليا!!م وا 

 الكيان.
 8/4/2012صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى موقع فيس بوك، 

 
 اإلسرائيميوعباس لم يستطع تشكيل حكومة التوافق بسبب الفيتو ..البردويل: ال يوجد موعد لالنتخابات 20

لـ'القدس  ،عضو المكتب السياسي لحركة حماس ،اكد الدكتور صالح البردويل عوض: وليد -رام اهلل 
بأن انياء االنقسام الفمسطيني ما بين قطاع غزة والضفة الغربية لن ينتيي ىذا العام او العام  ،العربي' االحد

كمف الرئيس من خالل اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تجرييا حكومة التوافق الوطني الذي  ،القادم
واوضح البردويل بأنو ال توجد اية بوادر توحي بامكانية اجراء ، الفمسطيني محمود عباس بتشكيميا

االنتخابات الفمسطينية ال ىذا العام وال العام القادم النياء االنقسام، بسبب 'الال' االسرائيمية عمى المصالحة 
اس، مشيرا الى ان االخير لم يستطع تشكيل الفمسطينية او تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة عب

 الحكومة بسبب الفيتو االسرائيمي.
ىو ادارتو من خالل تعزيز التنسيق  ،واشار البردويل الى ان الذي يجري حاليا عمى صعيد انياء االنقسام

ب عمى االداري ما بين المؤسسات الرسمية القائمة في الضفة وغزة، منوىا الى ان التعديل الحكومي المرتق
حكومة الدكتور سالم فياض بالضفة الغربية يأتي في اطار تعزيز عمل الحكومتين في الضفة وغزة في ظل 

 صعوبة انياء االنقسام الحاصل حاليا ما بين شطري السمطة الفمسطينية.
 :اضغط عمى الرابط التالي الحوارلإلطالع عمى نصى 

08qpt956.htm\08-04\04\2012\08qpt956.htm&arc=data\http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today 
 

 1/4/2012القدس العربي، لندن، 
 

  آمال حمد لمركزيةعضو لجنتيا ال "تفتيش جسدي"بطمب إجراء  حماسفتح تتيم قوات أمن  21
التي  ،أشرف اليور: اتيمت حركة فتح يوم أمس أفرادا من أجيزة األمن التابعة لمحكومة المقالة -غزة 

بمحاولة إجراء 'تفتيش جسدي' لعضو المجنة المركزية آمال حمد، خالل توجييا الى  ،تديرىا حركة حماس
   ضور اجتماع لقيادة الحركة.معبر بيت حانون 'إيريز' لمسفر منو إلى الضفة الغربية لح

من 'تبعات خطيرة  ،وحذر ناطق رسمي باسم حركة فتح جياز األمن الداخمي التابع لحكومة حماس لحماس
 ال تحمد عقباىا إلصرارىم عمى التمادي في إذالل نساء فمسطين وقيادات الحركة ومناضمييا'.

و لرام اهلل بسبب إصرار عناصر األمن انيا قررت عدم التوج ،ونقمت تصريحات صحافية عن حمد قوليا
 عمى تفتيشيا بـ 'شكل شخصي'، عمى اعتبار ان األمر يمثل 'امتيانا' لكرامتيا.

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today/08qpt956.htm&arc=data/2012/04/04-08/08qpt956.htm
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today/08qpt956.htm&arc=data/2012/04/04-08/08qpt956.htm
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وذكرت أنو حين توجيت لمعبر 'إيريز' تم إيقافيا من قبل أفراد من األمن، وقاموا ىناك بتفتيش حقيبة 
 يش شخصي'، وذكرت أنيا رفضت األمر.المالبس، ثم حقيبة اليد ثم طالبوا بحسب ما قالت إجراء 'تفت

وذكر موقع مفوضية الثقافة واألعالم لحركة فتح أنو تم استدعاء نساء لتفتيش حمل بشكل دقيق، ما أدى 
 إلى اعتراضيا لتعود إلى القطاع ممغية زيارتيا إلى مدينة رام اهلل.

ىانة األخت ال مناضمة آمال حمد جريمة أخالقية وجاء في البيان الصادر عن الناطق باسم فتح 'إن إذالل وا 
ووطنية'، مشيرًا إلى أن الحادثة تعتبر 'كفرًا بالقيم األخالقية والعادات األصيمة الناظمة لسموكيات مجتمعنا 

 وأخالقو الفاضمة'.
وقال الناطق باسم فتح منتقدًا حركة حماس 'إلى متى ستبقى )حماس( تتستر بالدين اإلسالمي، فيما 

 درت إلى مستوى االنحطاط األخالقي، مما يثبت إساءتيم لإلسالم، والدين منيم براء'.ممارساتيا قد انح
 1/4/2012القدس العربي، لندن، 

 
 من عدوان عمى غزة تحّذر "األحرارحركة " 22

حذرت حركة "األحرار" الفمسطينية من نوايا مبيتة لالحتالل لشن عدوان جديد عمى قطاع غزة، عبر افتعال 
 المبررات لذلك. 

: "إن تيديدات العدو لن ترىبنا، وأنو من حق الشعب 2012-4-8وقالت الحركة في بيان صحفي األحد 
الفمسطيني الدفاع عن نفسو والرد عمى جرائمو، محممة االحتالل المسئولية الكاممة عن عواقب أي تصعيد 

 عمى قطاع غزة". 
ينية بحالة اليدوء الميداني التي اتفق عمييا وأوضحت أنو "في الوقت الذي تمتزم فيو فصائل المقاومة الفمسط

عقب التصعيد الماضي، ال زال العدو الصييوني يقوم بتصدير أزماتو الداخمية والسياسية لمساحة الفمسطينية 
عبر افتعال المبررات لشن عدوان جديد عمى قطاع غزة، وذلك عبر اتيامو لمفصائل بإطالق الصواريخ عمى 

 اف عدد من المواطنين الفمسطينيين خالل الميمة الماضية". الكيان الصييوني واستيد
وكانت طائرة حربية إسرائيمية قصفت الميمة الماضية دراجة نارية كان عمى متنيا مواطنين فمسطينيين، مما 

 أدى إلى إصابتيما بجراح. 
 8/4/2012فمسطين اون الين، 

 
 

 مجددًا باإلفراج عن بوالرد واشنطننتنياىو يطالب  13
بنيامين نتنياىو مجددًا الواليات المتحدة باإلفراج عن الجاسوس ” اإلسرائيمي“طالب رئيس الوزراء : .ب()أ.ف

الييــودي األمريكـــي جوناثـــان بـــوالرد بعـــد معمومـــات صـــحافية أشـــارت إلـــى تـــدىور صـــحتو. وقـــال نتنيـــاىو فـــي 
جميعًا )الفصـح الييـودي(  حان الوقت لإلفراج عن بوالرد. إن ميرجان تحرر الييود“تصريحات نشرىا مكتبو 
وكانـت ”. بـذلت الكثيـر مـن الجيـود مـن أجـل ىـذا اإلفـراج وسأواصـل ذلـك“وأضـاف ”. ينبغـي أن يشـمل بـوالرد

عامـًا المستشـفى بشـكل طـارئ قـرب  46نقمـت الجمعـة خبـر إدخـال بـوالرد البـال  ” اإلسـرائيمية“وسائل االعـالم 
 ية.السجن الذي يمضي فيو عقوبة في كاروالينا الشمال

شمعون بيريز، أمس، عن القمـق حيـال تمـك المعمومـات ووعـد بالطمـب مـن نظيـره ” اإلسرائيمي“وأعرب الرئيس 
 نظرًا إلى حالتو الصحية. ” التفكير إيجابيًا باإلفراج عن بوالرد“األمريكي باراك أوباما 
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 9/1/1041الخميج، الشارقة، 

 
يران أمرا مخجال "إسرائيل"نة بين يعّد المقار و  غراساأللمانيالكاتب ينتقدنتنياىو  11  وا 

رونــان فولــك: صــّرح الكاتــب األلمــاني غــونتر غــراس بأنــو ال ينــوي التراجــع عــن  -اإلذاعــة اإلســرائيمية الثانيــة 
تصريحو الذي قال فيو بأن إسرائيل ُتمثل خطرًا عمى السـمم العـالمي، وأنـو يخشـى مـن أن تقـوم إسـرائيل بإبـادة 

 الشعب اإليراني. 
وجو رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو نقدًا الذعًا لغونتر غراس، وأوضـح بـأن المقارنـة بـين  من جيتو

يــران ُمخجمــة وأن إيــران ىــي التــي ُتيــدد بإبــادة دول أخــرى وتــدعم المنظمــات "اإلرىابيــة" التــي ُتطمــق  إســرائيل وا 
 الصواريخ عمى المواطنين وتدعم النظام السوري الذي يذبح شعبو.
 ة الرصد اإلذاعي والتمفزيوني العبري اليوميةنشر 

 (1011مركز دراسات الشرق األوسط، )العدد  

 
في مصر سميمان النتخابات الرئاسةعمر ترشيح بعد  "إسرائيل": ارتياح فى "ىآرتس" 11

القـــدس المحتمـــة: اىتمـــت الصـــحف اإلســـرائيمية الصـــادرة اليـــوم األحـــد، بنبـــأ ترشـــيح عمـــر ســـميمان النتخابـــات 
سة، حيث ذكرت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية فى افتتاحيتيـا أن ىنـاك ارتياحـًا إسـرائيميا كبيـرا مـن ترشـيح الرئا

 "سميمان" النتخابات الرئاسة.
ونقمت الصحيفة عن مسئولين دبموماسيين فى تل أبيب أن إسرائيل تثمن شخص ىـذا الرجـل لكونـو مـن أكثـر 

تل أبيب، باإلضـافة إلـى قدرتـو عمـى اسـتيعاد األمـن مـن جديـد  المرشحين احتراما لمعاىدة السالم الموقعة مع
ينـاير، وكـان آخرىـا  14لمصر وخاصة فى سيناء بعد االنفـالت األمنـى الـذى لحـق بشـبو الجزيـرة عقـب ثـورة 

 إطالق صاروخ من سيناء عمى مدينة إيالت اإلسرائيمية. 
ى مزئيل فى مقال لو بصحيفة "معاريف" إن عمى جانب آخر قال السفير اإلسرائيمى األسبق لدى القاىرة تسيف

ىناك صفقة بـين المجمـس العسـكرى وعمـر سـميمان تيـدف لمنـع اإلسـالميين مـن السـيطرة عمـى كرسـى الحكـم 
 بعد الدفع بخيرت الشاطر كمرشح لمرئاسة. 

 
 
 

أن وأضاف "مزئيل" أنو من خالل ترشيح سميمان لمرئاسـة يعمـن المجمـس العسـكرى صـراحة أنـو ال يرغـب فـى 
تتحول مصر إلى إيران تحكميا الشـريعة، مشـيرًا إلـى أن سـميمان مـن الرجـال المعتـدلين الـذى مـن الممكـن أن 

 يحقق آمال المصريين والغرب، لكن فوزه فى االنتخابات لن يكون أبدا باألمر اليين.
 4/1/1041وكالة سما اإلخبارية، 

 
 في سيناء بسبب الوضعلقيادة المصرية " تيدد اإسرائيل: ""ىآرتس" 16

ادعــت صــحيفة "ىـــآرتس" أن إســرائيل بعثــت تيديــدا لمقيــادة المصــرية بأنيـــا  محمــد جمــال: - القــدس المحتمــة
 ستعمل بنفسيا داخل أراضي سيناء إذا لم تقم السمطات المصرية بكبح جماح الجماعات المسمحة ىناك.
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يالت عمى خميج العقبة وعمـى إثـر جاء ىذا التيديد غداة سقوط صواريخ )غراد( أطمقت من سيناء في ميناء إ
وحســب المصــادر؛ فــإن لغــة  تكــرار العمميــات المســمحة مــن أراضــي ســيناء فــي أعقــاب ســقوط نظــام مبــارك.

التحذير تضـمنت تمميحـا بـأن إسـرائيل ستضـطر إلـى العمـل بنفسـيا فـي سـيناء إذا مـا اسـتمرت اليجمـات ضـد 
 أىداف إسرائيمية. 

 9/1/1041الشرق، الدوحة، 

 
 14 ضد فمسطينيي "إسرائيل"استمرار لعنصرية  في الكنيست زيدان: "قانون األغمبية"النائب  10

أعـرَب النائـب العربـي فـي الكنيسـت اإلسـرائيمي محمـد زيـدان عـن قمقـو الشـديد : ىـدى بـارود - غزة – الناصرة
اإلسـرائيمية من مسودة مشروع القانون األساسي الذي ُيمكن الكنيست من سن أي قانون أقرت المحكمة العميا 

إلغاءه، مشدًدا عمى أن القانون يأتي استمراًرا لمسياسة العنصرية اإلسرائيمية ضد فمسطينيي األراضـي المحتمـة 
 .2837عام 

"ال شـك أن القضـاء اإلســرائيمي غيـر منصـف لمفمســطينيين فـي الـداخل، خاصــة فيمـا يتعمـق بقضــايا  وأضـاف:
 أَن المحاكم تبقى مخرًجا يمكن أن نمجأ إليو في بعض الحاالت". الوجود والبقاء وكافة القضايا األساسية، إال

 54وكــان وزيــر القضــاء اإلســرائيمي "يعكــوف نيئمــان" قــد عمــم مســودة المشــروع التــي تمكــن الكنيســت بغالبيــة 
 عضًوا أن تسن أي قانون كان قد ألغي من قبل المحكمة العميا.

اىـــدين إلفشــال المشـــروع مــن خـــالل محاولــة تشـــكيل وأشــار إلـــى أن النــواب العـــرب فــي الكنيســـت يحــاولون ج
ائــــتالف مــــن كــــل الرافضــــين لــــو مــــن نــــواب وأعضــــاء الكنيســــت اإلســــرائيميين الــــذين يشــــعرون بــــالخطر عمــــى 

 الديمقراطية اإلسرائيمية وصورتيا أمام العالم.
 9/1/1041، فمسطين أون الين

 
 رئاسة ليفنيكاديما برئاسة موفاز ال يختمف عنو ب ":الميكود"في حزب نائب  14

بزعامـة نتنيـاىو ُيـدعى ” الميكـود“قال نائب إسرائيمي قيادي فـي حـزب  :وكاالت – عبدالرحيم حسين - رام اهلل
يمكـن حـل قضـايا “اإلسـرائيمية ” إسـرائيل اليـوم“تصريح موفاز الذي أوردتو صحيفة ردا عمى  عوفير عكونيس

مـا برئاسـة موفـاز ال يختمـف عنـو برئاسـة تسـيبي إن كادي“ ،”األمن والحدود خالل سنة واحـدة مـن المفاوضـات
ليفنــي )زعيمــة الحــزب الســابقة(، فيــو حــزب يســاري عمــى اســتعداد لتقــديم التنــازالت والتراجــع أمــام كــل مطمــب 

عندما يدعو موفاز إلى االستجابة لمطالب الفمسطينيين، فإنـو يتبنـى مواقـف سـابقيو فـي “وأضاف ”. فمسطيني
ـــى حـــدود رئاســـة الحـــزب، وىـــي إقامـــة دو  ـــر منزوعـــة الســـالح واالنســـحاب إل ـــة فمســـطينية غي وتقســـيم  2856ل

 ”.القدس
من يقبل باالستجابة »في الضفة الغربية المدعو داني ديان ” مجمس قادة المستوطنات“وقال رئيس ما يسمى 

لمقمـق، لجميع المطالب اإلقميمية الفمسطينية، ال يصمح ألن يكون رئيسًا لمحكومة فـي إسـرائيل، لكـن ال داعـي 
مــن يعـود إلــى “وقـال نائــب ومسـتوطن إسـرائيمي ُيــدعى عتنيئيـل شـنمر «. فمـع طروحـات كيــذه لـن يـتم انتخابــو

أحضان اليسار اإلسرائيمي، حيث كانت تسيبي ليفني، معزول عن غالبية الجميور وال يمكن أن يكون رئيسـًا 
 ”.لمحكومة

أن يقــتحم معســكر الوســط واليمــين العقالنــي أم  االمتحــان الحقيقــي لموفــاز ىــو مــا إذا كــان يريــد“وأضــاف أن 
 ”.معسكر اليسار

 9/1/1041، االتحاد، ابوظبي
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 االغتيال في غزة بعد األعياد الييودية تيدد بالعودة لعمميات "إسرائيل" 19

نقمت إذاعة جيش االحتالل عن مصادر عسكرية اسرائيمية قوليا ان تل ابيب  : من خالد األصمعي -رام اهلل 
 ستيداف عناصر فمسطينية تخطط لتنفيذ عمميات من قطاع غزة وشبو جزيرة سيناء،ستواصل ا

ضــد اىــداف اســرائيمية.وقالت المصــادر: ان الجــيش بعــد انتيــاء االعيــاد قــرر اســتيداف مجموعــات وصــفيا  
باالرىابيـة فـي قطـاع غـزة عمـي عالقـة بمجموعـات تشـكل تيديـدا ألمـن الدولـة العبريـة وتعمـل بحريـة بـين غــزة 

 يناء زاعمة كالعادة ان غزة ليا عالقة مباشرة بقصف ايالت بصواريخ جراد.وس
وكــان رئــيس أركــان جــيش االحــتالل بنــي جــانتس أكــدت أن اســرائيل قــررت تغييــر سياســتيا مــن األن فصــاعدا 
بحيـث إن أي ىجـوم يشـن عمــي جنـوب الدولـة العبريــة سـواء مـن غــزة أو سـيناء فـان حمــاس ىـي العنـوان لمــرد 

المسئولة عن ىذا اليجومت وأضاف أن أي ىجوم من لبنان فإن حـزب اهلل ىـو العنـوان لمـرد وأي  وستكون ىي
 ىجوم من الخارج فإن طيران ستتحمل المسئولية.

 9/1/1041األىرام، القاىرة، 

 
يجيز قواتو لعمميات اجتياح كبيرة في لبنان سرائيمياإلجيش ال: "رتسآى" 30

ني لصحيفة ىارتس االسرائيمية ان جيش االحتالل يعد قواتو لعمميـة بريـة نقل الموقع االلكترو : القدس المحتمة
 شاممة لمبنان في حال اندالع جولة قتال مع حزب اهلل.

ونقــل الموقــع عــن احــد كبــار الضــباط الــذي اشــترط عــدم ذكــر اســمو ان طــائرات االحــتالل ســتبدا فــي قصــف 
فيمـــا ســـتتقدم قـــوات خاصـــة تـــم تـــدريبيا جيـــدا  منـــاطق اطـــالق الصـــواريخ وقواعـــد التـــدريب التابعـــة لحـــزب اهلل

 الحتالل مناطق لبنانية قد تشتمل عمى اعداد كبيرة لسكان.
واوضح ان حزب اهلل يحسن قواتو وطرق اخفاء قواعد الصواريخ فيما يـتم اعـداد جـيش االحـتالل لمتعامـل مـع 

الول مـرة كـالب مدربـة لمتفريـق  المدنيين في مناطق القتال مشيرا الى انو ستسـخدم فـي جـوالت القتـال القادمـة
 بين المدنيين والمقاتمين.

 4/1/1041وكالة سما اإلخبارية، 

 
 

 العنصرية تطال جنودا "عربا" في جيش االحتالل 34
تكشــفت امــس األحــد، فضــيحة عنصــرية فــي جــيش االحــتالل اإلســرائيمي، إذ ان : برىــوم جرايســي -الناصــرة 

ســكرات تنــاول طعــام ليمــة عيــد الفصــح العبــري، مســاء الجمعــة عــددا مــن جنــود االحــتالل رفضــوا فــي أحــد المع
الماضي، بمشاركة عدد مـن جنـود االحـتالل مـن "العـرب"، حيـث أجمسـوا الجنـود "العـرب" عمـى طاولـة جانبيـة 

 قذرة.
وقال موقع "واال" عمى شبكة االنترنت، وىو الموقع االسرائيمي األضخم، إن الحادثة جرت مساء يـوم الجمعـة 

 ي أحد المعسكرات لممجندين حديثا.الماضي، ف
حينيا، وكما نشر، توجـو الـييم أحـد الجنـود ومعـو آخـرون، وقـال ليـم أنـتم عـرب، ومكـانكم لـيس ىنـا، أخرجـوا 
من ىنا، فتحول األمر إلى موقف مجموعة، توجيوا إلى الضابطة التـي وافقـتيم الـرأي، وأمـرت الجنـود العـرب 

 ت ليم، نظفوا الطاولة وانتظروا إلى حين يأتوا اليكم بالطعام.بالتوجو لمجموس حول مائدة قذرة، وقال
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يــذكر أن مقاومــة التجنيــد بــين الشــبان العــرب الــدروز تتزايــد مــن عــام إلــى آخــر، وآخــر بحــث نشــر فــي مطمــع 
 % فقط من الشبان العرب يؤدون الخدمة، وأن الوتيرة مستمرة في التراجع. 37العام الماضي، أظير أن 

موقع "واال" لمناطق بمسان جيش االحتالل، ادعى الناطق ان االمر ليس مقبوال عمى الجيش، وردا عمى توجو 
 وقد بوشر بفحص االمر.

 9/1/1041الغد، عّمان، 

 
 نشر سبع كتائب من القوات المصرية في شبو جزيرة سيناءب سماحالتؤكد "إسرائيل"  31

ح تـل أبيــب بنشـر قـوات مصـرية فـي شــبو أكـدت مصـادر سياســية إسـرائيمية مسـؤولة سـما: الناصـرة )فمسـطين(
جزيرة سيناء، وىو ما تمنعو اتفاقية السالم بين الجانبين، وذلك في إطار ما أسمتو المصادر بـ "منع ىجمـات 

 إرىابية".

ونقمت اإلذاعة العبرية عن المصادر قوليا إن "إسرائيل وافقت عمى طمب القاىرة نشـر سـبع كتائـب مـن قـوات 
 ناء"، مشيرة إلى أن "المصادقة عمى حجم القوات المنتشرة ىناك تتم كل شير مجدًدا".األمن المصرية في سي

وأشارت إلى أن "ىناك تعاوًنا مثمًرا بين إسرائيل ومصر في المساعي إلحباط االعتداءات اإلرىابية المنطمقـة 
 من شبو جزيرة سيناء".

يمي أفيـــف كوخــافي قــال إنــو "تــم خـــالل يشــار إلــى أن رئــيس ىيئــة االســـتخبارات فــي جــيش االحــتالل اإلســرائ
الشــيرين الماضــيين اكتشــاف أكثــر مــن عشــر بنــى تحتيــة لإلرىــاب فــي شــبو جزيــرة ســيناء، حيــث تــم إحبــاط 

 االعتداءات المخططة".
 0/1/1041، قدس برس

 
 "إسرائيلـ"ل محتمال اتيديد مرة أخرى يمثلالعراق : "جيروزاليم" 33

ـــروزاليم بوســـت" االســـرائي ـــديم قالـــت صـــحيفة "جي ـــى تق ـــاجون"، عم ـــة "البنت مية، إن موافقـــة وزارة الحـــرب األمريكي
 " المقاتمة لمعراق العام الماضي، تثير قمق تل أبيب.25طائرات "إف 

وأوضــحت الصــحيفة أن إســرائيل تشــعر بقمــق متنــام إزاء البنــاء العســكري فــي العــراق، والتقــارير االســتخباراتية 
نـــي يعـــزز وجـــوده ىنـــاك، حســـبما قـــال أحـــد كبـــار مســـؤولى جـــيش التـــي تتحـــدث عـــن أن الحـــرس الثـــوري اإليرا

 االحتالل.
وتـــأتى تمـــك المخـــاوف االســـرائيمية فـــي ظـــل التقـــارير االســـتخباراتية التـــي تتحـــدث عـــن تواجـــد الحـــرس الثـــوري 
اإليراني في العراق، ىذا إلى جانب التحميل االستراتيجي لمشرق األوسط من جانـب الجـيش االسـرائيمي، الـذي 

أن العـراق يمثــل مــرة أخـرى تيديــدا محـتمال إلســرائيل، وىــو مـا لــم يكـن عميــو األمــر كـذلك منــذ عــام  ذىـب إلــى
 ، أي منذ الغزو األمريكي.1002

 4/1/1041، 14عرب 
 

 بعثة صييونية تناقش مضاعفة التصدير المصري إلى الواليات المتحدة لتعزيز العالقات  31
ونية ناقشــت بشــكٍل ســرّي مضــاعفة التصــدير المصــري إلــى كشــف موقــع القنــاة العاشــرة العبــري أّن بعثــة صــيي

الواليات المتحدة من مميار ونصف إلى ثالثة مميار دوالر بيدف تعزيز العالقات بين القاىرة والدولة العبرية، 
مضيفًا أّنيم يأممون في "إسرائيل"، في حال ُنّفذت ىذه الخطوة، أن يتدنى الشعور بالكره تجاه الكيان مع تدني 
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ة البطالــة بــين الشــباب المصــري. ولفــت الموقــع إلــى تطــّوراٌت ُمدىشــٌة حــدثت فــي العالقــات بــين "إســرائيل" نســب
ـــة "إســـرائيمية" باســـم وزارة الخارجّيـــة األســـبوع الماضـــي مصـــر، وناقشـــت ىنـــاك مـــع  ومصـــر، حيـــث زارت بعث

 السمطات مسألة مضاعفة التصدير المصري ألمريكا عبر "إسرائيل". 
 لبنانموقع اإلنتقاد، 

 6/1/1041(، 1144مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، العدد )

 
 موقع متقاعدي الصناعات الجوية اإلسرائيميةتخترق مجموعة من "الياكرز" الفمسطينيين  31

 اخترقـــت مجموعـــة مــــن "اليـــاكرز" الفمســـطينيين الموقــــع الرســـمي لمتقاعـــدي الصــــناعات الجويـــة اإلســــرائيمية.
، أن القراصــنة تمكنــوا مــن 1021-3-7يل اليــوم" العبريــة فــي عــددىا الصــادر، األحــد وذكــرت صــحيفة "إســرائ

تعطيل الموقع، وكتابة شعارات ضد اإلسرائيميين بالمغة العربية واإلنجميزية والعبرية، إضافة إلى تحذيرات من 
 المساس بجسر باب المغاربة الذي يؤدي لممسجد األقصى في مدينة القدس المحتمة. 

ش االحتالل أنشأ وحدة من فرق النخبة من قراصنة الكمبيوتر لمواجية الحرب اإللكترونية وعمميات وكان جي
 القرصنة المحوسبة "الياكرز"، في ظل التيديدات المتنامية لمشبكات اإلسرائيمية المختمفة. 

 4/1/1041فمسطين أون الين، 

 
 ألطفال المسيحيين والمسممين"الخبز الفطير" مغموسا بدماء ا رياضي اسرائيمي شيير يشتيي 36

قال رئيس اتحاد كرة السـمة فـي إسـرائيل، أفنيـر كوبـل، إن االتحـاد سـينظر قريًبـا فـي مسـألة تصـريحات العـب 
كــرة الســمة عيــدو كوجيكــارو، الــذي كتــب عمــى صــفحتو الخاصــة فــي الفيســبوك أنــو "لــيس ىنالــك أفضــل مــن 

بدماء األوالد المسـحيين والمسـممين"، لتتبعيـا تعميقـات مغموسة ―― مّصة‖‖االحتفال بعيد الفصح )العبري( مع 
 ساخرة، أعرب من خالليا بعض المعمقين عن رغبتيم بالمشاركة في "الوليمة".

ن كانـت عمـى سـبيل المـزاح، فيـي تمــس  ونقـل موقـع "بكـرا" عـن أن االتحـاد يسـتنكر مثـل ىــذه التصـريحات، وا 
 فوض لدينا."بالمشاعر الدينية لمعديد من السكان، و"األمر مر 

بركـــة معقًبـــا: "إذا كـــان ىـــذا الكـــالم منســـوبا بالفعـــل لالعـــب الـــذي تحمـــل الصـــفحة اســـمو محمـــد وقـــال النائـــب 
وتفاصيمو وصور أطفال، فإن مكان ىذا النازي ىـو فـي السـجن، وأيضـا فـي حـال تبـين أنـو ال يقـف وراء ىـذه 

 بالجناة لممحاكمة والعقاب." العبارة، فإن عمى األجيزة المعنية تطبيق القانون أن تحقق وتأتي
وتابع بركة قائال، إن كل حواجز العنصرية انيارت في إسرائيل، وىذه نتيجة حتميـة لكـون أن يقـود العنصـري 
في اسرائيل، ىم أولئك الذين يقفون عمى رأس ىرم المؤسسة الحاكمة، ويالقييم تواطؤ وصمت أجيـزة تطبيـق 

 القانون والقضاء.
م لمشــرطة االســرائيمية إلــى وضــع اليــد بســرعة عمــى النــازيين الجــدد فــي إســرائيل، وكــل ودعــا بركــة القائــد العــا

مظـاىر النازيـة الجديـدة، ألن مـا يبـدأ بتعميقـات سـيتحول سـريعا إلـى أفعـال، فـي حـين تكـون كـل األجيــزة ذات 
 الشأن غارقة في مؤامرة الصمت.

 4/1/1041، 14عرب 
 

 "إسرائيل"في "شخص غير مرغوب فيو"األديب األلماني غراس  يعمن أنإيمي يشاي  30
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شــخص “إيمــي يشــاي، أمـس، أن األديــب األلمــاني غــونتر غــراس ” اإلســرائيمي“)د.ب.أ(: أعمـن وزيــر الداخميــة 
” اإلسـرائيمية“، وذلك بعد القصيدة الـذي نشـرىا قبـل أيـام وىـاجم فييـا السياسـة ”إسرائيل“في ” غير مرغوب فيو

” إسرائيل“إن ” ما يجب أن يقال“نوبل في األدب قد قال في قصيدتو  تجاه إيران. وكان غراس الحاصل عمى
في إطار محاولتيا لتعطيـل برنـامج إيـران المـتالك أسـمحة ” لمحو الشعب اإليراني“تستعد لتوجيو ضربة أولى 

قصـيدة غـراس “فـي بيـان إن ” اإلسـرائيمي“وقال الـوزير ”. إسرائيل“نووية، وىو ما أثار موجة من الغضب في 
إذا مـا كـان غـونتر غـراس ينـوي “وأضـاف ””. إسـرائيل“وشـعب ” إسـرائيل“ولة إلشـعال ليـب الكراىيـة ضـد محا

 ”.مواصمة نشر أعمالو المشوىة والمغموطة، فأقترح عميو فعل ىذا في إيران حيث تنتظره الجماىير
 9/1/1041الخميج، الشارقة، 

 
 بمناسبة "الفصح العبري" األقصىسجد مؤسسة األقصى: نحو تسعين مستوطنًا يقتحمون ويدنّسون الم 34

 .األقصىمستوطنًا اقتحموا المسجد  80أن نحو « مؤسسة األقصى لموقف والتراث» قالتمحمود ابو عطا: 
عيد »وقالت المؤسسة في بيان، ان المستوطنين حاولوا أداء بعض الطقوس التممودية بمناسبة ما يسمى 

 والذي يستمّر لمدة أسبوع.« الفصح العبري
 4/1/1041ؤسسة األقصى لموقف والتراث، م

 
 مستوطنة في الضفة 411التفكجي: خميل  39

أن عدد المستوطنات في األراضي الضفة تبمع  ،الخبير في شؤون االستيطان ،أكد خميل التفكجي :رام اهلل
ينية فيما تبم  نسبة التجمعات الفمسط ،بنسبة ستة بالمئو من مساحة الضفة ،مئة وخمسا وأربعين مستوطنة

 ستة بالمئة.
إن المخططات اإلسرائيمية تيدف الى السيطرة عمى اكبر جزء من األرض  ،وقال التفكجي لصوت فمسطين

إضافة الى العمل عمى زيادة عدد  ،مقابل عمميات اقتالع لممواطنين وتقنين التوسع العمراني ،الفمسطينية
وربط الكتل االستيطانية مع بعضيا  ،سرائيميةوجعل المستوطنات ذات أفضمية لدى الحكومة اإل ،المستوطنين

 فيما يبم  عدد المواطنين ستة ماليين. ،ىذا ويبم  عدد المستوطنين ثالثمئة وثمانية وثالثين الفا جغرافيا.
 9/1/1041، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 من أراضي الخميل %61االستيطان يمتيم  10

محافظة الخميل تعاني من ىجمة أن " يادي حنتش:الخبير في شؤون االستيطان عبد ال : قالالضفة
بصورة واسعة وواضحة، حيث أتوقع أن ترتفع نسبة التوسع االستيطاني في  1021االستيطان في العام 

% العام الماضي، وتتوزع مضاعفة الوحدات االستيطانية عمى 10% بعد أن كانت 20المحافظة إلى 
وت المتنقمة لمعديد من البؤر في المحافظة كان ليا نصيب مستوطنات عديدة، كما أن سياسة إضافة البي

% من مساحة المحافظة التي 54كبير ضمن المشاريع والمخططات التي استيدفتيا". ويضيف حنتش بأن 
كم مربع قضميا االستيطان ومعسكرات الجنود الصياينة والطرق االلتفافية، ومن بين  220214تزيد عن 

بناء جديد وبنسب متفاوتة مغتصبة "طناعمريم" و"سنسانة" جنوب الظاىرية، المستوطنات التي أضيف ليا 
ومغتصبة "سوسيا" جنوب يطا، ومغتصبة "ماعون" و"كرمئيل" و"نجيوت" جنوب دورا، ومغتصبة "خارصينا" 

 شمال الخميل.



 
 
 

 

 

           10ص                                    1166العدد:                9/1/1041 اإلثنين التاريخ:

 9/1/1041، السبيل، عّمان
 

 تمتقي قيادة األسرى في سجن عوفر اإلسرائيمية إدارة السجون 14
أفاد أسرى من سجن عوفر لوزارة شؤون األسرى والمحررين امس األحد، أن إدارة السجون متمثمة : هللرام ا

بنائب مديرىا ومدير االستخبارات في اإلدارة وعدد من ضباط ومدير سجن عوفر قد عقدوا جمسة مطولة مع 
جنة شكمت من اإلدارة ممثل معتقل عوفر ولجنة الحوار ومسؤولي التنظيمات، حيث تم إبالغيم أن ىذه الم

 وتنوي زيارة السجون لالستماع لمطالب الحركة األسيرة بالتفصيل والرد عمييا.
وأوضحت قيادة األسرى في سجن عوفر أنو تم تقديم مطالبيم ومطالب الحركة األسيرة والمتمثمة في إلغاء 

ذي حرميم الكثير من ، ال«قانون شاليط»االعتقال اإلداري وكل ما عرف وفرض عمى األسرى تحت مسمى 
حقوقيم اإلنسانية، خصوصا العزل االنفرادي والحرمان من الزيارات والتفتيش الميمي واالعتداء عمى األسرى 

وبين قيادي أسرى عوفر أن المجنة قامت بتسجيل كل ما تحدثوا وطالبوا بو،  وغيرىا الكثير من العقوبات.
 أسبوع.ووعدت بأن يكون ىناك إجابات عمى مطالبيم خالل 

ن لم تحقق مطالب األسرى  وأكد ممثمو األسرى في نياية االجتماع أنيم جزء ال يتجزأ من الحركة األسيرة وا 
 في كافة السجون سيكونون ضمن معركة الحركة األسيرة ألنيا جسم واحد غير قابل لمتجزئة.

 9/1/1041، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 يوما عن الطعام 44لخفش بعد إضراب استمر ا فؤاد قوات االحتالل تفرج عن األسير 11
أفرجت قوات االحتالل، أمس، عن الناشط الحقوقي من منطقة سمفيت، فؤاد ناظم الخفش وذلك بعد  :رام اهلل

 يوما. 27أشير، وبعد إضراب عن الطعام استمر  20اعتقال دام 
ا األسرى داخل السجون عن األوضاع التي يعيشي« لمشبكة األوروبية»وتحدث الخفش وفي تصريح خاص 

موضحا إنيا متدىورة جدا وعمى وشك االنفجار بفعل اليجمة الشرسة التي تشنيا مصمحة السجون عمى 
ة األسيرة عزميا البدء في إضراب كما نقل الخفش عن الحرك كافة حقوق ومنجزات األسرى في كل السجون.

  نيسان الجاري والذي يصادف يوم األسير الفمسطيني. 26شامل عن الطعام، ابتداء من 
 9/1/1041، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 أنصار األسرى تدعو الجاليات الفمسطينية والعربية إلحياء يوم األسيرمنظمة  13

الجاليات الفمسطينية والعربية في كافة أنحاء العالم  طالبت منظمة أنصار األسرى :حسن دوحان -غزة 
نيسان المقبل بشكل جماعي بوقفة  26بضرورة استنياض كافة طاقاتيا إلحياء يوم األسير الفمسطيني في 

وأن يكون ، تضامنية مع األسرى الفمسطينيين والعرب أمام السفارات االسرائيمية واألجنبية والمؤسسات الدولية
سناد ممف األسرى الفمسطينيين دوليًا. يومًا مميًزا  من حيث المشاركة الواسعة والحضور لدعم وا 

عمى ضرورة قيام السفراء والقناصل الفمسطينيين بواجبيم الوطني اتجاه قضية األسرى والعمل عمى  توشدد
 .دائمٍ إيصال رسالة األسرى لمرأي العام العالمي وتفعيل الوقفات التضامنية إلى جانب األسرى بشكٍل 
 9/1/1041، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 التضامن الدولي: اعتقال محمد منى يرفع أعداد الصحفيين األسرى في سجون االحتالل إلى ثمانية 11
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ذكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق اإلنسان، أن أعداد الصحفيين األسرى في سجون : الضفة الغربية
 (.2/3/1021د اعتقال الصحفي محمد منى فجر يوم الثالثاء ) بع 7االحتالل اإلسرائيمي قد ارتفع إلى 

وأوضح احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن أن االحتالل اعتقل فجر يوم الثالثاء الصحفي محمد 
( عاما مراسل وكالة قدس برس وطالب الدراسات العميا في جامعة النجاح الوطنية، وذلك بعد 20أنور منى )

حي الضاحية شرق مدينة نابمس، وىو أسير محرر اعتقل سابقًا ثالث مرات وأمضى أربع  اقتحام منزلو في
 سنوات ونصف في سجون االحتالل.

وطالب الباحث في التضامن الدولي منظمة مراسمون بال حدود واتحاد الصحفيين الدوليين والعرب بالضغط 
 لالنتياكات اإلسرائيمية بحقيم.عمى حكومة االحتالل من اجل حماية الصحفي الفمسطيني ووضع حد 

 9/1/1041، السبيل، عّمان
 

 تقاوم التقسيم ومثال لعالقات االحترام بين العرب والييود برطعة قرية 11
قسمت االتفاقيات السياسية قرية برطعة الفمسطينية الى قسمين، لكنيا لم تمنع أىميا الذين ينتمون لعائمة 

 سيم ومحاوالت التفرقة التي تنتيجيا السمطات اإلسرائيمية.واحدة من االستمرار معا رغم عوائق التق
ورغم ما يدور من احاديث سياسية تتعمق بفصل او بضم لقرية برطعة وسكانيا إال ان لسان حاليا يردد "ال" 
إلقتالع جذور الفمسطينيين من برطعة. وتمثل اسواق واقتصاد البمدة مثاال لمعالقات المبنية عمى االحترام 

 ل بين العرب والييود الذين يأتون إلييا لمتسوق من المناطق القريبة.المتباد
 4/1/1041، روسيا اليوم

 
 المجمس الوطني النتخاباتفي ذكرى يوم األرض: الفمسطينيون في ىولندا يدعون لتسجيل الالجئين  16

قد في القاعة ىولندا: أحيا الفمسطينيون في ىولندا ذكرى يوم األرض مساء الجمعة في احتفال جماىيري ع
وحضر الحفل عدد  كم جنوب العاصمة أمستردام. 50الكبرى لبمدية مدينة فالردينغين والتي تقع عمى بعد 

فرع  -شبكة فمسطين واتحاد المرأة الفمسطينية -كبير من أبناء الجالية الفمسطينية تمبيًة لدعوة جمعية العودة
ل! أنا فمسطيني'.   ىولندا تحت شعار 'َسجِّ

شبكة فمسطين، بأن ىذا النشاط جاء 'لتعميق الوعي لدى  -اىيم الباز، رئيس جمعية العودة وصرح إبر 
الفمسطينيين بالخارج بأىمية دورىم الوطني وضرورة مشاركتيم في إختيار ممثمييم، فإنيم اليوم خارج الساحة 

مجمس الوطني السياسية ونحن نسعى الى إدخاليم إلييا عبر التسجيل المدني النتخابات مباشرة لم
الفمسطيني، وىذا األمر محل إجماع وطني وتحتم المصمحة الوطنية العميا ترجمتو عمى أرض الواقع تأكيدًا 
 لوحدة الشعب الفمسطيني في فمسطين التاريخية والشتات ومن باب صيانة الحقوق وعمى رأسيا حق العودة'.

الفمسطينية إلطالقو لمعمل عمى تسجيل ويتزامن ىذا الحفل مع جيد عالمي تستعد المجان والجاليات 
من أجل ممارسة حقيم في إنتخاب المجمس الوطني  1021الفمسطينيين في الخارج خالل صيف 

 الفمسطيني، الييكل التشريعي األعمى لمنظمة التحرير الفمسطينية.
 9/1/1041، القدس العربي، لندن

 
  عبر معبر رفحإدخال ألف صندوق حميب أطفال إلى غزة  10



 
 
 

 

 

           11ص                                    1166العدد:                9/1/1041 اإلثنين التاريخ:

وافقت السمطات المصرية عمى إدخال كميات جديدة من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، عن  قاىرة:ال
طريق معبر رفح في شمال سيناء. وقالت مصادر حدودية إن المساعدات الغذائية عبارة عن ألف صندوق 

مى إدخال ىذه من حميب األطفال مقدمة من اليالل األحمر المصري. وأكدت المصادر أنو تم التنسيق ع
الصناديق عن طريق اليالل األحمر المصري، وبالتعاون مع وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 
الفمسطينيين )األونروا( واليالل األحمر الفمسطيني. وأضافت المصادر أنو سيتم توزيع ىذه الصناديق عمى 

 مى القطاع منذ أكثر من ست سنوات.األطفال الفمسطينيين بقطاع غزة لمواجية الحصار المفروض ع
 9/1/1041، الخميج، الشارقة

 
 لزيارتو القدسفمسطين" يدعو لنزع صفة "الداعية" عن الجفري  -المسممين "اتحاد العمماء 14

"تحــــت حمايــــة االحــــتالل  ،أثــــارت زيــــارة الداعيــــة اليمنــــي الحبيــــب الجفــــري لمقــــدس الشــــرق:-القــــدس المحتمــــة
اســـتنكارا شـــديدا مـــن جانـــب االتحـــاد العـــالمي لعممـــاء  ،جد االقصـــى المبـــاركوصـــالتو فـــي المســـ ،اإلســـرائيمي"
فرع فمسطين. ودعـا رئـيس فـرع االتحـاد النائـب مـروان أبـو راس إلـى ضـرورة نـزع صـفة الداعيـة  —المسممين 

 اإلسالمي وأي صفة حقيقية عن الجفري، لمخالفتو الجماعة.
ا "تطبيــع حقيقــي ومقصــود مــع االحــتالل اإلســرائيمي"، واعتبــر أبــو راس زيــارة الجفــري لممســجد األقصــى بأنيــ

مشــددا عمــى أن ىــذه الزيــارة "تمثــل خروجــًا حقيقيــًا عــن صــف العممــاء المســممين، الــذين أكــدوا عمــى عــدم زيــارة 
 المسجد األقصى في ظل االحتالل ونظرًا لما تفرضو إسرائيل عمى الزائرين".

 9/1/1041، الشرق، الدوحة
 

 "إسرائيل"تيريب النفط العراقي عبر األردن إلى  لحوحكومي  نفيعّمان:  19
نفت مصادر حكومية مسؤولة أمس ان يكون لألردن أي دور في تيريـب الـنفط العراقـي عبـر اراضـيو : عمان

إلى دول الجوار او وجود أي التزام عميو فـي التحقيـق الـذي يعتـزم العـراق فتحـو فـي ىـذا الخصـوص، وفقـا مـا 
 خرا.تناقمتو مواقع اخبارية مؤ 

واتيمت كردستان في وقت سابق مسؤولين في وزارة النفط العراقية بتيريب النفط إلسرائيل مـن خـالل األردن، 
االمر الذي نفتو الوزارة والتي أكدت ان ىذه االتيامات عارية عن الصحة فيي تعاممت مع ممف إنتاج الـنفط 

 يم وبحسب االتفاقات مع الحكومة االتحادية.وتصديره وفقا لمدستور العراقي وقانون النفط والغاز في اإلقم
من جيـة أخـرى، نفـى مـديرعام مؤسسـة المـوانئ االردنيـة بالوكالـة محمـد مبيضـين فـي وقـت سـابق وجـود مثـل 

ال وجـود لمثـل ىـذه االنبـاء كمـا ال يوجـد اي تصـدير لمـنفط مـن خـالل "ىذه الحـاالت عبـر األردن، مؤكـدا أنـو 
 ت التي تتم في الميناء سميمة تماما وال توجد عمميات تيريب لمنفط او غيره".ميناء العقبة وان "جميع التعامال

 9/1/1041، الغد، عّمان

 
  41ن لممرة الـ ردواأل  "سرائيل"إنابيب الغاز بين مصر وأخط  تفجير 10

خـط االنابيـب الـذي  ،يـوم االثنـين ،قالـت مصـادر امنيـة ان انفجـارا اصـاب: أحمـد صـبحي -القاىرة )رويتـرز(
منذ اندالع االنتفاضة ضد حسني مبـارك  23في شمال سيناء لممرة  ،الغاز بين مصر واسرائيل واالردن ينقل

ووقع االنفجار في شمال سيناء عند مدخل مدينة العريش المطمة عمى البحر المتوسط. وقال  العام الماضي.
 سكان بالمدينة لرويترز انيم سمعوا دوي االنفجار.
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 9/1/1041، وكالة رويترز لألنباء
 

  عمى بالده من مغبة شن عدوانااليراني يحذر "إسرائيل"  لقوات المسمحةاركان أرئيس  14
المـواء حسـن فيروزآبـادي، اسـرائيل،  ،حـّذر رئـيس اركـان القيـادة العامـة لمقـوات المسـمحة: أحمد أمـين - طيران

مـــى الـــدوام دســـائس ان القـــوات المســـمحة االيرانيـــة ترصـــد ع»، موضـــحا «مـــن مغبـــة شـــن عـــدوان عمـــى ايـــران»
حــري بمســؤولي الكيــان الصــييوني االصــغاء الــى كــالم رئيســيم »وقــال: «. ومــؤامرات وىــذيان مثيــري الحــروب

والتخمـي عــن اليــذيان، اذ لــو ارتكبــت اســرائيل خطــأ، فاننـا ســنحرث العديــد مــن المنــاطق الميمــة فــي االراضــي 
 «.المحتمة التي ىي اوكار الصياينة الغاصبين المجرمين

 9/1/1041، ، الكويتالراي
 

 المقدسييندعم ومسيحيون يناشدون الدول العربية إليجاد آلية ل مسممونالرباط: رجال دين  11
الربـاط ـ الطـاىر الطويـل: أقيمـت األسـبوع الماضـي فـي الربـاط نـدوة عمميـة متخصصـة حـول 'مسـتقبل القـدس 

القــدس الشــريف، وشــارك فييــا رجــال  الشــريف فــي ظــل التحــوالت اإلقميميــة والدوليــة'، نظمتيــا وكالــة بيــت مــال
ديـــن مســـممون ومســـيحيون مقدســـيون وبـــاحثون عـــرب متخصصـــون. وتوجـــت النـــدوة بتوجيـــو نـــداء إلـــى الـــدول 
العربيــة واإلســالمية مــن أجــل إيجــاد اآلليــة الضــرورية لتنســيق الــدعم الموجــو لمقــدس ولســكانيا، وتقــديم الــدعم 

ن مـن تنفيـذ البـرامج التـي سـطرتيا بالتنسـيق مـع شـركائيا المالي لوكالـة بيـت مـال القـدس الشـريف، حتـى تـتمك
فــي القــدس، بمــا يــتالءم مــع االحتياجــات المتزايــدة لممقدســيين، وتمكــنيم مــن مواجيــة سياســة التشــريد والقمــع 

 المنيجي التي يتعرض ليا السكان.
 9/1/1041، القدس العربي، لندن

  
 نسخ 0140و عناوين 3901بالقدس الشريف تضم  خاصةالرباط: افتتاح مكتبة  13

فـي الربـاط عـن افتتـاح المكتبـة الخاصـة بالقـدس الشـريف  ،األسـبوع الماضـي ،ـ الطاىر الطويـل: أعمـن الرباط
في وجـو عمـوم البـاحثين والميتمـين، سـعيًا مـن 'وكالـة بيـت مـال القـدس الشـريف' إلـى المسـاىمة فـي التعريـف 

تييئـة المكتبـة وترميميـا واستصـالحيا وتجييزىـا بالكتـب باليوية الفمسـطينية لممدينـة المقدسـة. وبمغـت تكـاليف 
دوالر أمريكــــي.  248000والوثــــائق والمخطوطــــات والبــــرامج المعموماتيــــة والتجييــــزات المكتبيــــة مــــا مجموعــــو 

كتابا مسجال في أقراص  240نسخة. كما تأتى لممكتبة الحصول عمى  6120عنوانا و 2803وتضم المكتبة 
يـــــة تتعمـــــق بالقـــــدس ومآثرىـــــا وخصوصـــــياتيا التراثيـــــة واألثريـــــة واالجتماعيـــــة صـــــورة فوتوغراف 226مدمجـــــة و
 والتاريخية.

 9/1/1041، القدس العربي، لندن
 

 اهلل العام الجاري ليا في رام قنصميةكازاخستان تقرر فتح  11

ل قــال ســفير كازاخســتان لــدى الســمطة الفمســطينية، غيــر المقــيم، بــوالت سارســينبايف، خــال: رام اهلل )فمســطين(
حفــل أقــيم مســاء أمـــس األحــد فــي رام اهلل بمناســـبة مــرور عقــدين عمــى العالقـــات الثنائيــة بــين الجـــانبين، "إن 

 جميورية كازاخستان قررت بناء قنصمية في مدينة رام اهلل بوسط الضفة الغربية خالل العام الجاري.

 9/1/1041قدس، برس، 
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 بريطانيا فيبقضية الشيخ صالح  اىتماماالصحافة التركية تولي  11

اعتبــرت الصــحافة التركيــة الورقيــة وااللكترونيــة قــرار القضــاء البريطــاني الــذي انصــف الشــيخ رائــد : اســطنبول
 صالح بأنو انتصار إلرادة االنسان الفمسطيني المسالم عمى استيدافو في اماكن تواجده.

ـــو فـــي ت ـــذي يتخـــذ مـــن اســـطنبول مقـــرا ل ــــ"المركز واعتبـــر مركـــز العالقـــات التركيـــة العربيـــة ال صـــريح خـــاص ل
الفمسطيني لإلعالم" إن المعركة التي خاضـيا الشـيخ رائـد صـالح مـع القضـاء البريطـاني تؤكـد أن الفمسـطيني 

وأن ما حصل  كان ىدفو األول إبعاد الشـيخ عـن  الفاعل والعامل لقضيتو التاريخية ىو في مرمى الصياينة،
قامـة الييكـل المزعـوم فـي المسجد األقصى لتسييل ميمة الكيـان الصـييوني فـي تي ويـده والعمـل عمـى ىدمـو وا 

 ظل صمت وتواطؤ عربي رسمي.
 4/1/1041، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 : متمسكون باإلعالن األوروبي المتعمق بالقدس واالستيطان ودولة فمسطين إيطاليا 16

: 'ناقشــنا مــع الــرئيس بــاس، الــذي التقــى الــرئيس محمــود عقــال رئــيس الــوزراء اإليطــالي مــونتي: وفــا -رام اهلل 
 عباس، آفاق عممية السالم، والعالقات الثنائية المميزة بين الشعبين الصديقين الفمسطيني واإليطالي'.

وأشار إلى أن إيطاليا موقفيا واضح تجاه االستيطان في األرض الفمسطينية، وىو التمسك باإلعالن الصادر 
سـتيطان وعـدم االعتـراف بأيـة تعـديالت أحاديـة عمـى حـدود عن االتحاد األوروبـي المتعمـق بوضـع القـدس واال

 .2856عام 
وقال، 'نقمت دعوة لمـرئيس عبـاس لزيـارة إيطاليـا فـي أقـرب وقـت ممكـن، مـن أجـل متابعـة المحادثـات الثنائيـة، 
ونحن نثني عمى جيود الرئيس عباس ورئيس الوزراء سالم فياض لتحقيق تطمعات الشعب الفمسطيني بإقامة 

 لمستقمة القابمة لمحياة، وتحقيق التنمية، خاصة في ىذه الظروف الصعبة التي يمر بيا العالم'.دولتو ا
وأوضـح مــونتي أن إيطاليــا ستســتمر فــي تقــديم الــدعم لمشــعب الفمســطيني، ســواء الــدعم المباشــر أو مــن خــالل 

 االتحاد األوروبي.
 4/1/1041، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 عمى مجـزرة ديـر ياسـين عامـاً  61: تقرير 10

يستذكر الفمسطينيون والعرب اليوم، مجزرة دير ياسـين الشـييرة، التـي : دائرة الشؤون الفمسطينية -الدستور
 نفذتيا العصابات الصييونية في حق شعب أعزل استطاعت اقتالع معظمو من فوق أرضو التاريخية.

، ورغـــم أنيـــا لـــم تكـــن 2837التاســـع مـــن نيســـان العـــام  عامـــا مـــرت عمـــى المجـــزرة التـــي ارتكبـــت فجـــر 53
المجـــزرة الوحيـــدة، إال أنيـــا كانـــت مـــن أكبـــر المجـــازر التـــي ارتكبـــت فـــي تمـــك المرحمـــة مـــن نكبـــة الشـــعب 
الفمسطيني، وكانت سببا في ارتفاع وتيرة التيجير والطرد من فمسـطين، فقـد عممـت العصـابات الصـييونية 

الفمســطينية ســعيا لبــث الرعــب والتحفيــز عمــى اليــرب خوفــا مــن مجــازر عمــى بــث أنبــاء المجــزرة فــي القــرى 
 أخرى.

فــي واحــد مــن كتبــو، يســتعرض الباحــث والمــؤرخ الفمســطيني وليــد الخالــدي، تفاصــيل المجــزرة، فيقــول إن 
ىاجموا القرية فجرا، وسيطروا عمييا، ليبدؤوا بعدىا تنفيذ « شتيرن«و« أرغون»إرىابيا من عصابتي  210

 المجزرة.
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، ينقل الصـحافي وليـد ياسـين مـن 134عدد الشيداء بقي غير محدد تماما، ففي حين يذكر الخالدي أنيم 
إلـى  210، في كتابو الصادر فـي الثمانينيـات عمـن عايشـوا المجـزرة، أن العـدد يتـراوح بـين 37فمسطينيي 

 شييدا. 220
ن دون تمييـز بـين الرجـال والنسـاء نفذوا المذبحة م»، روى في حينو أن الصياينة «نيويورك تايمز»تقرير 

بعد أن أنيوا عمميم، حممـوا قسـما مـن الـذين وقعـوا فـي أيـدييم أحيـاء عمـى »ويضيف «. واألطفال والشيوخ
سيارات وطافوا بيم في شوارع القدس في موكب نصر، وسط ىتافات الجماىير الييودية. وبعد ذلك أعيـد 

 134وصــــل إلــــى »قــــول الصــــحيفة إن عــــدد الضــــحايا وت «.ىـــؤالء األســــرى إلــــى القريــــة وتــــم قــــتميم ىنــــاك
امــرأة أخــرى مــع أطفــالين إلــى  60نصــفيم كــان مــن النســاء واألطفــال، بينمــا أخــذت »، مقــدرة أن «شخصــا

 «.خارج القرية، وُسممن الحقا إلى الجيش البريطاني في القدس
يب، وتقـول: إن الحاجة أم صالح محمد إسـماعيل عطيـة، تـروي ىـي األخـرى تجربـة فـي ذلـك اليـوم العصـ

شقيقيا محمود اكتشف دخول العصابات، وصاح منبيا بمياجمة الييود لمقرية، وأخذ زوجتو وابنتو ىاربـا، 
 ».شخصا  15فمحق بو الييود، وذبحوه مع 

أراضي دير ياسين ما تزال حاضرة فـي المـدخل الغربـي لمدينـة القـدس المحتمـة، ويقـوم عمـى أراضـييا حـي 
اض العقميـة، ورغـم ذلـك فـإن آثـارا مـن بيوتيـا وحجارتيـا مـا تـزال قائمـة وشـاىدة استيطاني ومستشفى لألمـر 

 عمى الجريمة.
 شيود عيان

، أعمـن بيانـا 2861الضابط السابق في الياجانا، العقيد مير بعيل، بعد تقاعده من الجيش اإلسرائيمي فـي 
 ( :2861حول دير ياسين نشر في يديعوت أحرونوت ) نيسان 

لتـــي قتـــل فييـــا أربعـــة مـــن االرجــون وجـــرح عـــدد آخـــر... توّقفـــت المعركـــة بحمـــول الظيـــر بعــد المعركـــة ا» 
وانتيى إطالق النار. بالرغم من أنو كان ىناك ىدوء، لكن القرية لم تستسمم الى حد اآلن. رجال االرجون 

ل، ولـم خرجوا من مخبئيم وبدؤوا بعممية تطيير لمبيوت. ضربوا كل من رأوا، بمـا فـي ذلـك النسـاء واألطفـا
يحاول القادة إيقاف المذبحة... تذّرعت لمقائد بأن يأمر رجالـو إليقـاف اطـالق النـار، لكـن بـال جـدوى. فـي 

عربيا عمى شاحنة وأخذوا أسرى . في نياية الرحمة، أخذوا إلى مقمع لمحجارة بين دير  14أثناء ذلك حمل 
جثـة لمقتمــى  143عد رجــاليم فـي دفــن ياسـين وجيفعـات شــول، وقتمـوا عمــدا... القـادة رفضــوا أيضـا أن يسـا

 «.العرب. ىذا الميمة غير السارة أّديت بوحدتين جمبتا إلى القرية من القدس 
ــت ديــر ياســين بعــد المذبحــة، قــّدم ىــذا البيــان فــي  امــا زفــي أنكــوري، الــذي أمــر وحــدة الياجانــا التــي احتّم

 :2871نيسان  8حول المذبحة، نشر في دافار في  2871
بيوت. رأيت أعضاء تناسمية مقطوعة وأمعاء نساء مسحوقة. طبقا لإلشارات عمـى  6إلى  5دخمت من » 

 «.األجسام، لقد كان ىذا قتال مباشرا 
المذبحة ليسة مبـّررة فقـط، لكـن لـم يكـن مـن الممكـن أن توجـد دولـة إسـرائيل مـن » اما مناحيم بيجين فقال 

 «.دون النصر في دير ياسين 
 احتالليا وتيجير سكانيا

كانـــت ديـــر ياســـين مســـرحا ألشـــير مجـــازر الحـــرب وأشـــدىا دمويـــة. وعمـــى الـــرغم مـــن أن المجـــزرة نفـــذتيا 
عصــابتا اإلرغــون وشــتيرنت فــإن احــتالل القريــة يــدخل ضــمن اإلطــار العــام لعمميــة نحشــون التــي خططــت 
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أن تمكـن الياغاناه ليا وقد اشتركت فـي اليجـوم آنـذاك وحـدة مـن البممـاح مـزودة بمـدافع ىـاونت وذلـك بعـد 
 سكان القرية بشق األنفس من احتواء اليجوم المباغت الذي شنتو العصابتان المذكورتان.

ويذكر كتاب) تـاريخ الياغانـاه( أن قائـد الياغانـاه فـي القـدست دافيـد شـمتيئيلت اطمـع عمـى مخطـط اإلرغـون 
فـاظ بيـا جـزء مـن خطـة وشتيرن لميجوم دير ياسين وبم  قائدي ىاتين الجماعتين أن احتالل القرية واالحت

الياغاناه العامـة لعمميـة نحشـونت مـع العمـم أن ديـر ياسـين كانـت وقعـت مـع الياغانـاه اتفـاق عـدم اعتـداء. 
وأضاف أنو ال يمانع في أن تضطمع الجماعتان بالعمميـة شـرط أن تكونـا قـادرتين عمـى االحتفـاظ بالقريـة. 

ات إذا إن مــن شــأن ذلــك أن يشــجع )العــدو( وحــذرىما فــي حــال عجزىمــا عــن ذلــكت مــن تــدمير القريــة جزئيــ
عمـى تحويميمـا إلـى قاعـدة عسـكرية. وقـد أقـر شــمتيئيل الحقـا بأنـو زود الوحـدات المياجمـة بنـاء طمبيـا فــي 

 إبان اليجوم ذخائر لمبنادق ولرشاشات ستن كما قدم ليا التغطية من مدفعية الياون.
 9/1/1041، الدستور، عّمان

 
 

 1041يتردد صداىا في  4906بدأت عام رومني ونتنياىو: صداقة  14
لم يكن الشـابان يجمـع بينيمـا سـوى القميـل مـن القواسـم المشـتركة، فـاألول ثـري : مايكل باربارو - نيويورك

 من طائفة المورمون من والية ميتشيغان، والثاني ىو أحد أبناء الطبقة الوسطى من إسرائيل.
، لوقـت قصـير، وتركـت أثـرا عميقـا فـي 2865فـي عـام لكن حياة ميـت رومنـي وبنيـامين نتنيـاىو تشـابكت 

كمستشــارين لمشــركة. وخــالل « مجموعــة بوســطن لالستشــارات»ذاكــرة كــل منيمــا عنــدما عمــل االثنــان فــي 
أغمب فتراتيما التكوينية من حياتيما المينية، كان كل منيما يـدرس اآلخـر خـالل االجتماعـات األسـبوعية 

 لنظر التحميمية العميقة لمعالم.العاصفة لمشركة، ويتقاسمان وجية ا
ىذه التجربة المشتركة التي نشأت قبل عقود والتـي تحولـت إلـى صـداقة حميمـة، لـم تكـن معروفـة لمغربـاء، 
وىي اآلن مميئة بالمكائد السياسية، ففي الوقت الذي يحاول فيـو رئـيس الـوزراء اإلسـرائيمي سـوق المبـررات 

ران، ييــاجم رومنــي، المرشــح الجميــوري المحتمــل لخــوض التــي تمكنــو مــن القيــام بعمــل عســكري ضــد إيــ
 انتخابات الرئاسة، إدارة الرئيس باراك أوباما عمى عدم دعم نتنياىو بقوة.

العالقة بين نتنياىو ورومني، التي نمت عمى موائد الطعام في بوسـطن ونيويـورك والقـدس وعززتيـا شـبكة 
جيات المحافظـــة، نـــتج عنيـــا تبـــادل لمنصـــائح مـــن األصـــدقاء المشـــتركين وســـمطت الضـــوء عمـــى اآليـــديولو 

 والرؤى حول موضوعات مثل السياسة واالقتصاد والشرق األوسط.
عندما كان رومني حاكما لوالية ماساتشوسـتس، قـدم لـو نتنيـاىو نصـائح مباشـرة حـول كيفيـة تقمـيص حجـم 

مرتبطة بإيران، استشاره الحكومة، وعندما أراد نتنياىو تشجيع صناديق المعاشات لالبتعاد عن الشركات ال
رومنــي حــول أي المســؤولين األميــركيين الــذين ينبغــي لقــاؤىم. وعنــدما ترشــح رومنــي لممــرة األولــى لمرئاســة 

 سألو نتنياىو ما إذا كان يعتقد أن نيوت غينغريتش سيدخل السباق.
إيـران. وقـال  وقبل أسـابيع قميمـة، قـدم نتنيـاىو إيجـازا شخصـيا عبـر اليـاتف إلـى رومنـي بشـأن الموقـف فـي

يمكننــا أن نتحــدث عمــى األغمــب باختصــار، فــنحن نتشــارك بعــض الخبــرات ولــدينا »رومنــي فــي مقابمــة: 
بينيمــا إلــى مــا ســماه معســكر « التفــاىم الســيل»مــن جانبــو عــزا نتنيــاىو ىــذا «. الرؤيــة واألســس المتشــابية

ـــال عبـــر مســـاعده: « مجموعـــة بوســـطن لالستشـــارات» ـــى »الصـــارم فكريـــا. وق ـــذا عم ـــا ل ـــرغم مـــن خمفياتن ال
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المختمفــة إلــى حــد بعيــد، فــإنني أشــعر بأننــا نســتخدم طرقــا متشــابية فــي تحميــل المشــكالت والوصــول إلــى 
 «.حمول ليا

وتبــرز الــروابط بــين رومنــي ونتنيــاىو ألنــو ال توجــد ســوابق كثيــرة لسياســيين ليمــا نفــس مكانتيمــا أن يكــون 
ليما العمل الحكومي. وىـذا التـاريخ يمكـن أن يـؤثر عمـى ليما مثل ىذا التاريخ الذي يعود إلى ما قبل دخو 

صناعة القرار في وقت قد تواجو فيو الواليات المتحدة أسئمة مصيرية بشأن ما إذا كانت الواليات المتحـدة 
 ستياجم المنشآت النووية اإليرانية أم أنيا ستدعم إسرائيل في مثل ىذا العمل.

سياســـي ىـــام بشـــأن إســـرائيل مـــن دون استشـــارة نتنيـــاىو، وىـــو وأشـــار رومنـــي إلـــى أنـــو لـــن يتخـــذ أي قـــرار 
مســتوى مــن االحتــرام قــد يثيــر االنــدىاش، بــالنظر إلــى ســمعة نتنيــاىو االســتقطابية، عمــى الــرغم مــن أنيــا 

 تستجدي المحافظين الجدد والمسيحيين اإلنجيميين الذين يدافعون عن إسرائيل بشراسة.
)كــانون األول( الماضــي، انتقــد رومنــي نيــوت غينغــريتش عمــى وخــالل المنــاظرة التــي أجريــت فــي ديســمبر 

ــــ)بيبي »توجيـــو تصـــريحات تحـــط مـــن قـــدر الفمســـطينيين، معمنـــا:  قبـــل أن أدلـــي بيـــذا التصـــريح اتصـــمت ب
 «.نتنياىو( وقمت لو: ىل يمكن أن أقول ىذا؟ وكيف تريد مني القيام بو؟

فــي إدارة كمينتــون، عمــى أن ذلــك ســواء كــان ويؤكــد مــارتن إنــديك، ســفير الواليــات المتحــدة لــدى إســرائيل 
بقصــد أم غيــر ذلــك، فــإن تصــريح رومنــي يعنــي ضــمنا أنــو ســيوكل سياســة الشــرق األوســط بصــورة غيــر 

 «.وىذا لن يكون مالئما بطبيعة الحال»مباشرة إلى إسرائيل، وأضاف: 
يممـــك فـــي أحســـن  يصـــر نتنيـــاىو عمـــى أنـــو يقـــف عمـــى الحيـــاد فـــي االنتخابـــات الرئاســـية األميركيـــة، لكنـــو

األحوال عالقة محفوفة بالمخاطر مع الرئيس أوباما، فعمى مـدى سـنوات، تمكـن نتنيـاىو بميـارة مـن حشـد 
الكثير من المنظمات الييودية والجميـوريين فـي الكـونغرس لمضـغط عمـى إدارة أوبامـا التخـاذ موقـف أكثـر 

و موطئ قدم في البيـت األبـيض فـي مدى الصداقة الشخصية سيعطي نتنياى»تحديا إليران، وقال إنديك: 
 «.إدارة رومني بصورة لم تكن موجودة في عيد أوباما؛ فقد يعتقد رئيس الوزراء أن ذلك سيكون ميزة كبيرة

ومن عجائب التاريخ أن التقـى الـرجالن؛ ففـي السـبعينات تـم اختيارىمـا لالنضـمام إلـى كميـة إدارة األعمـال 
تحــق نتنيــاىو بمعيـــد ماساتشوســتس لمتكنولوجيــا، وبعــد التخـــرج فــي بوســطن.. التحــق رومنـــي بيارفــارد وال

مجموعــة »بتفــوق اختــارا العمــل إلحــدى أكبــر وأرقــى شــركات االستشــارات فــي الواليــات المتحــدة. لــم تكــن 
مؤىمــة ألي منيمــا؛ فقــد كــان مؤسســيا بــروس ىندرســون رجــال عبقريــا، لكنــو كــان « بوســطن لالستشــارات

ر التقميديـــة بشــــأن قيـــاس نجــــاح الشــــركة بأســـيميا الســــوقية، وتقســــيم شخصـــا غريبــــا، فكانـــت نظرياتــــو غيــــ
 ، تعتبر خارج السياق الرئيسي الستشارات الشركات.«كالب»و« أبقار النقد»الشركات إلى فئات مثل 

وكما يذكر رومني، كانت الكمية والطمبة في كمية ىارفارد إلدارة األعمال يسخرون من ممصقات التوظيف 
 «.كانت )شركة بوسطن لالستشارات( تبدو في تمك الفترة شركة تحت الحصار: »في الشركة، فيقول

بـوز »و« ماكنزي»لكن مكانة الشركة كشركة جديدة رائدة تسير عمى خطى الشركات الممتازة الكبرى مثل 
، عــززت الصــداقة الوثيقــة بــين موظفييــا الشــباب، الــذين جــابوا الواليــات المتحــدة لتقــديم االستشــارات «آلــن
 «.ميد كوربوريشن»و« جنرال فوردز»مالئيا، مثل لع

مـن حممـة الماجسـتير فـي  200وقد تمكن رومني ونتنياىو من التميز فـي الشـركة عمـى الـرغم مـن ضـميا 
مكاناتيمـا الذىنيـة.. فوالـد رومنـي كـان حاكمـا سـابقا لواليـة  إدارة األعمال، اعتمـادا عمـى سـيرتيما الذاتيـة وا 

لمرئاسة قبل عدة سنوات. أمـا نتنيـاىو فقـد كانـت لـو سـيرة ذاتيـة غريبـة، فقـد  ميتشيغان، وسعى إلى الترشح
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كــان أنيــى لمتــو الخدمــة فــي وحــدة قــوات النخبــة الخاصــة فــي الجــيش اإلســرائيمي. ويقــول أالن ويــل، الــذي 
 «.كان كالىما تحيط بو ىالة: »2878إلى  2864عمل في الشركة من 

رب، فــإن رومنــي ونتنيــاىو كانــا متنافســين بطبيعتيمــا، وتركــا وعمــى الــرغم مــن أنيمــا لــم يعمــال معــا عــن قــ
 انطباعا مؤثرا بعضيما عمى بعض، بدا أنو يتزايد مع الوقت.

ال يزال رومني، الذي عرف عنو عمى الدوام ثقتو بنفسو، يذكر إحسـاس الغيـرة الـذي شـعر بـو وىـو يشـاىد 
االثنـين الصـباحية فـي الشـركة. وعنـدما  نتنياىو يحاول دون كمل لفـت األنظـار إليـو خـالل اجتماعـات يـوم

كـــان المستشـــارون يقـــدمون أعمـــاليم ويتمقـــون األســـئمة مـــن زمالئيـــم، كانـــت الجمســـات تشـــوبيا فـــي بعـــض 
كان صاحب شخصية قوية. يحمل وجية نظر مميـزة، وقـد »األحيان االستجوابات القاسية. وقال رومني: 

 «.كنت أطمح إلى نفس وجية النظر
بعـد سـنوات مـن ذلـك، بحسـب مسـاعدين، كشـف نتنيـاىو عـن متابعتـو العميقـة عنـدما  وعمى مأدبـة العشـاء

وقـال نتنيـاىو عـن الفتـرة التـي «. كان الموظف المفضل لـدى ىندرسـون»قال في تعميق ساخر إن رومني 
 «.كان نجمو قد بدأ يسطع بالفعل«: »شركة بوسطن لالستشارات»عمل فييا رومني في 

، فيمـــا عمــل نتنيــاىو فـــي الشــركة مــن عـــام 2866حتــى عــام  2864ام عمــل رومنــي فـــي الشــركة مــن عـــ
مؤسســة ». لكــن بعــد شــير مــن وصــولو، عــاد نتنيــاىو إلــى إســرائيل مــن أجــل إنشــاء 2867حتــى  2865

فــي ذكــرى أخيــو، الضــابط الــذي قتــل لتحريــر رىــائن فــي عنتيبــي فــي أوغنــدا، وأشــار « لمحاربــة اإلرىــاب
 التاليين كان يعود بشكل متقطع إلى الشركة خالل فترة العامين.مساعده إلى أنو عمى مدار العامين 
، بيـد أنيمـا «شـركة بوسـطن لالستشـارات»منافسـة « باين آند كومباني»وفيما بعد انتقل رومني إلى شركة 
عمل رومني عن قرب مع فموير كاتس، زوجة نتنياىو الثانيـة « باين»حافظا عمى عالقتيما الوثيقة، ففي 

 نتنياىو في منتصف الثمانينات لكنيا ظمت عمى اتصال برومني(.)افترق كاتس و 
عاود الرجالن االتصـال بعضـيما بـبعض بعـد فتـرة وجيـزة مـن فـوز رومنـي بمنصـب حـاكم ماساتشوسـتس، 
حيث قام نتنياىو بزيارتو متميفا لتبادل روايات الحياة الحكومية. وروى نتنياىو، الذي كـان قـد اسـتقال مـن 

يـــة، كيـــف تمكـــن، عبـــر تبنـــي أســـموب رونالـــد ريغـــان ومارغريـــت ثاتشـــر، مـــن تحـــدي منصـــبو كـــوزير لممال
النقابــات العماليــة فــي الســـيطرة عمــى معاشــات تقاعــدىم، وخفـــض الضــرائب، وخصخصــة الشــركات التـــي 

 كانت ممموكة لمحكومة في السابق، وخفض دور الحكومة لصالح الشركات الخاصة.
 «نيويورك تايمز»

 9/1/1041، الشرق األوسط، لندن
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 بالل الحسن
لمــاذا ال ينعقــد المجمــس الــوطني الفمســطيني؟ لمــاذا ال ينعقــد ىــذا المجمــس وىــو المخــول تاريخيــا بمناقشــة 

 السياسة الفمسطينية، واتخاذ القرارات بشأن استمرارىا أو تغييرىا؟
 

الغموض التي تحيط بالسياسة الفمسطينية، والتي لم تعد تدري إذا لماذا ال ينعقد ىذا المجمس ليحسم حالة 
 كانت سياسة تفاوض مع العدو اإلسرائيمي، أم سياسة مقاومة لمعدو اإلسرائيمي المحتل؟
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وىــا نحــن نواجــو اآلن حالــة مزريــة، عنوانيــا األساســي أن المقاومــة الفمســطينية لالحــتالل متوقفــة، وكــذلك 
 المفاوضات متوقفة أيضا.

حــين تتوقــف المقاومــة، وحــين تتوقــف المفاوضــات، يكــون العــدو اإلســرائيمي فــي أحســن أحوالــو، فيــو ال و 
يواجــو ضــغطا عســكريا، وىــو ال يواجــو ضــغطا سياســيا، وىــو لــذلك يســتمر فــي احتاللــو بيــدوء، ومــن دون 

 ثمن.
ن فييا يعمنون أنيم ال ويبدو فمسطينيا، أن القيادة الراىنة ال تعرف إلى أين ىي ذاىبة، فيناك قادة أساسيو 

يرغبــون بالعمــل المســمح ضــد االحــتالل، وىنــاك مفاوضــات متوقفــة، يغمــق توقفيــا بــاب األمــل بالمســتقبل. 
زاء ىذا الوضع ال نريد إطالق مواقف وجدانيـة، نـدعو فييـا القيـادة لمتحـرك العسـكري ضـد االحـتالل، أو  وا 

طمب ما ىو أىم من ذلك. وما ىو أىم من ذلك نحبذ فييا الجدل الالمجدي مع االحتالل، أصبح األمر يت
ال يبحــث فــي الجــدل الصــحافي العمنــي، وال يبحــث فــي الغــرف الســرية المغمقــة، ألن ميدانــو الحقيقــي ىــو 
المجمــس الــوطني الفمســطيني، فيــو الــذي يبحــث، وىــو الــذي يخطــط، وىــو الــذي يقــرر. وىــو غائــب عــن 

 الصورة السياسية منذ سنوات طويمة.
ن لتوجيــــو دعــــوة النعقــــاد المجمــــس الــــوطني الفمســــطيني، لكــــي يبحــــث فــــي األمــــور بمنطــــق لقــــد آن األوا

 استراتيجي، فيقوم بعممية تقييم لتجربة التفاوض ومسارىا، ويتخذ القرارات المناسبة لتصويب ذلك.
لقــد عاشــت الثــورة الفمســطينية مرحمــة كــان فييــا القــرار السياســي يتركــز حــول مواصــمة الكفــاح المســمح ضــد 

حــتالل. ثــم عاشــت الثــورة الفمســطينية مرحمــة تاليــة امتــزج فييــا منيجــا الكفــاح المســمح والمفاوضــات، ثــم اال
بــرزت مرحمــة ثالثــة عبــر مواقــف قيــادات رئيســية، تقــول بالمفاوضــات وتســتبعد الكفــاح المســمح، بــل وتــدعو 

ذاك، إنمـا نريـد أن نـدعو أحيانا إلى الكفاح الشعبي السممي. وال نريد أن نتسرع وننحاز إلـى ىـذا الـرأي أو 
إلى مزيد من النقاش والحوار، لتحديد األسموب النضالي األنسـب فـي مواجيـة االحـتالل اإلسـرائيمي، إذ ال 
يجوز لقائد أو لقيادة أن تقرر منفردة وأن تغير التوجيات االستراتيجية منفردة، مع أن الكل يعرف أن مثل 

 عبر مجمس وطني، وعبر نقاش حـر فـي مجمـس وطنـي ينعقـد ىذا القرار االستراتيجي ال يمكن اتخاذه إال
 ليذا الغرض.

وحين ال ينعقد المجمس الوطني لممناقشة والقرار، فإن الوضع الفمسطيني يكون في مواجيـة أزمـة حقيقيـة. 
 وأسوأ ما فييا أن تصبح اآلراء الشخصية ىي المسيطرة.
نيـج الكفـاح المسـمح ضـد االحـتالل، وىـي تـدعو  والذي يحدث اآلن، أن قيادات فمسطينية متنفذة، ال تحبذ

العتماد مـنيج الكفـاح الشـعبي السـممي، وىـي تظـن أيضـا أن ىـذا الـنيج أسـيل وأريـح، بينمـا الكـل يعـرف، 
ومن خالل التجربة الثورية العالمية، وأبرزىا تجربة اليند، أن الكفاح السممي، وما يقتضيو الكفـاح السـممي 

ثير من الكفاح المسمح، ويحتاج إطالقو إلى جيود مكثفة قبل المجوء إليو من تعبئة شعبية، ىو أصعب بك
ال جاء فشمو مدويا.  أو اإلعالن عنو، وا 

ولذلك نصّر ونؤكد، أن البت في ىذه المسألة يحتاج إلى حوار فمسطيني داخمي، ميدانو المجمس الـوطني 
 مل مسؤولية العمل بمقتضاه.الفمسطيني، أي الييئة المخولة باتخاذ قرار من ىذا النوع، ثم تح

وال نــدري لمــاذا ال تــتم الــدعوة النعقــاد المجمــس الــوطني، بعــد أن اتضــح مصــير كثيــر مــن السياســات التــي 
 اعتمدت ولم تمق تجاوبا من الخصم.
العمــــل الفمســــطيني، ىــــي نزعــــة قصــــيرة النظــــر. فالعمــــل « فمســــطنة»وىنــــا نعــــود ونؤكــــد أيضــــا أن نزعــــة 

زءا مــن العمــل العربــي، سياســيا وعســكريا. ومــن واجــب القيــادة الفمســطينية أن الفمســطيني كــان وال يــزال جــ
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ال بقـي الشـمل  تدير أوسع بحث سياسي مع كل القيادات العربية الفاعمة، لتحديـد خـط العمـل المسـتقبمي، وا 
 الراىن مسيطرا عمى الساحة، وبقيت األمور تدور عبر الكالم، وال شيء غير الكالم.

وتين اســـتراتيجيتين؛ خطـــوة فمســـطينية، ينعقـــد فييـــا المجمـــس الـــوطني الفمســـطيني، يحتـــاج األمـــر إلـــى خطـــ
عربيـة يمتقـي فييـا الطرفـان ويناقشـان المسـألة  -ويناقش المسألة ويضع قراره بشـأنيا، ثـم خطـوة فمسـطينية 

 فرديا وجماعيا. لبمـورة موقـف عربـي موحـد، ليصـبح العمـل الفمسـطيني عمـال عربيـا، حيـث الحقيقـة الدائمـة
بأن مواجية إسرائيل ىي مسـؤولية عربيـة باألسـاس، وليسـت مسـؤولية فمسـطينية. وميمـة الفمسـطينيين ىنـا 

 تحريك المسألة دائما، بحيث ال تموت، وال تدخل في ثالجة الجمود.
 -ومثممـــا ىنـــاك حاجـــة النعقـــاد مجمـــس وطنـــي فمســـطيني، ىنـــاك حاجـــة بعـــد ذلـــك النعقـــاد قمـــة فمســـطينية 

فمسـطينيون، لبحـث الخطـط العمميـة، ولتحديـد األدوار الفمسـطينية، واألدوار العربيـة، ثـم عربية، يدعو ليا ال
 العمل الجماعي، حسبما يتقرر.

ذا لم يحدث ذلك، فإن إسرائيل ستكون فـي أفضـل حـال، إذ ال عمـل عسـكريا يواجييـا، وال عمـل سياسـيا  وا 
رتــاح إليـو إسـرائيل، وربمــا يرتـاح لــو عربيـا يضـغط عمييــا، وىـذا يعنـي مواصــمة حالـة الجمــود، وىـو جمـود ت

 أيضا الوضع الدولي، ألنو ال أحد يطالبو بمواقف محددة.
الوضــع الفمســطيني مشــتت اآلن، وتيــيمن عميــو اآلراء الفرديــة، ويتواصــل فيــو االحــتالل اإلســرائيمي، ومــن 

ذا لـم تتحـرك القيـادة دون دفع أي ثمن ليذا االحتالل. ولـذلك نقـول إن المسـؤولية الفمسـطينية ىنـا كبيـرة. وا  
الفمسطينية لمعالجة الوضـع واقتـراح الخطـط، فـال شـيء يمنـع مـن تالشـي ىـذه القيـادة تاريخيـا، ومـن بـروز 

 قيادات جديدة، تواجو االحتالل اإلسرائيمي بقوة المقاومة المسمحة المشروعة دوليا.
الة، إذ ال أحد يتحـدث منـذ ونالحظ ىنا أيضا ما ىو أخطر. إذ إن الوضع السياسي مستكين إلى ىذه الح

زمن، حتى في إطار التصريحات الصحافية، عن إسرائيل، أو عن الخطر اإلسـرائيمي، ال عمـى فمسـطين، 
 وال عمى الوضع العربي، وكأن السياسة العربية تقدم استقالتيا من مواجية تحدياتيا االستراتيجية.

يــر، واتخــذت بشــأن العــدوان اإلســرائيمي قــرارا صــحيح أن القمــة العربيــة ناقشــت المســألة فــي اجتماعيــا األخ
جيــدا ومفصــال، ولكــن ىــذا القــرار خــال مــن تحديــد الخطــوات العمميــة المطموبــة، وخــال مــن تحديــد األدوار 
الفمســطينية أو العربيــة، وخــال مــن تحديــد منــاىج العمــل السياســية أو العســكرية. ولــذلك يحتــاج األمــر إلــى 

 متابعة ضرورية.
إيران مثال، أخذ يطغـى عمـى الحـديث عـن الخطـر الصـييوني، مـع أن الكـل يعـرف إن الحديث عن خطر 

ـــو قـــائم وممكـــن. أمـــا الخطـــر  ـــالحروب، إنمـــا بـــالحوار السياســـي، ومجال أن المواجيـــة مـــع إيـــران ال ُتحـــل ب
مــا بالتيديـد بــالحرب. والتيديــد  الصـييوني، فمــو مواجيـة واحــدة، ىـي الضــغط عمــى إسـرائيل، إمــا بـالحرب وا 

كون أحيانا أكثر فعالية من الحرب نفسيا، إذا كان تيديدا يأخـذ طـابع الجديـة، ال طـابع الحـديث بالحرب ي
 التقميدي عن االىتمام بفمسطين وبالقضية الفمسطينية.

 إن قرارات القمة العربية بحاجة إلى خطة عمل تنفيذية، وىو األمر الغائب حتى اآلن.
 9/1/1041، الشرق األوسط، لندن
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ـــة والمرافـــق  ـــة "إيـــالت" يثيـــر تســـاؤالت فـــي المحافـــل األمني ـــذي ســـقط عمـــى مدين مـــا زال صـــاروخ "غـــراد" ال
العسكرية اإلسرائيمية، ومن أىميا: كيف نحبط عمميات قادمة، وكيف نرد عمى إطالق النيران من سـيناء، 

حدوديــة، دون التســبب بتــدىور خطيــر فــي العالقــات مــع مصــر، وتعــريض اتفاقيــة  وعمــى عمميــات فدائيــة
 السالم التي مازالت صامدة لمخطر؟

ويرى اإلسرائيميون أنو من الواضح جدًا أن المصريين لن يقوموا بأي عمل ألجميم، ليس ألنيم ال يريـدون 
يــم يركــزون عمــى الشــريط ذلــك، بــل ألنيــم ال يســتطيعون، وســيطرتيم عمــى وســط وشــرق ســيناء تضــعف، ف

 الساحمي الواقع شمااًل، وىناك أيضًا ال يسيطرون بشكل فعمي.
ولذلك تأخذ التوصيات اإلسرائيمية اتجاىيا نحو الجيش والشاباك بتنفيذ عمميات إحباط لمعمميـات المعاديـة 

األمنــي عبـر بنــاء منظومـة فعالــة تضـم ثالثــة مكونـات مشــابية لمـا عمــى حـدود قطــاع غـزة، وىــي: السـياج 
الفعــال، وجمــع المعمومــات االســتخباراتية شــديد الدقــة مــن الجــو والبــر داخــل منطقــة ســيناء، والقــدرة عمــى 
طــالق قــذائف صــاروخية مخططــة لتنفيــذ  تشــغيل عوامــل نيــران جويــة بريــة وبحريــة تجــاه خاليــا مســمحة، وا 

 ىجمة، أو إطالق نيران عمى "األراضي اإلسرائيمية".
أبيــب أنـو عنــدما ُيســتكمل السـياج األمنــي مــع الحـدود المصــرية ســيتدنى بشــكل  إلـى جانــب ذلــك، تعتقـد تــل

كبيــر خطــر التســمل، وتيريــب الوســائل القتاليــة، صــحيح أنــو لــن يختفــي ، لكــن ســيكون باإلمكــان معالجتــو 
بنجاعــة أكبــر، أمــا الحكايــة مــع القــذائف الصــاروخية فيــي مختمفــة، وبالتــالي وأمــام ىــذا التيديــد، فإنــو مــا 

 )إسرائيل( ال تعمل داخل سيناء، فمن يساعدىا السياج وال أجيزة التجسس المتركزة عمى امتدادىا.دامت 
ليـــذا، تبـــدي المحافـــل اإلســـرائيمية قناعتيـــا الكاممـــة بـــأن شـــبو جزيـــرة ســـيناء أصـــبحت منـــذ العـــام الماضـــي 

طـالق قـذائف صـاروخية لثالثـة أسـباب:  المنطقة المفضمة عند المنظمات الفمسـطينية إلرسـال عممياتيـا، وا 
انعــدام الســيطرة المصــرية، والــدافع المــالي واإلســالمي لقبائــل البــدو الــذين يعرفــون المنطقــة كراحــة أيــدييم، 
ومســتعدون لتــأجير خــدماتيم لمــن يطمبيــا، واألىــم معرفــة البــدو أن )إســرائيل( لــن تعمــل داخــل ســيناء عمــى 

ع المجمـــس العســـكري األعمـــى إحبـــاط نشـــاطيم، خشـــية حصـــول مضـــاعفات سياســـية وتصـــعيد عســـكري مـــ
والشارع المصري الذي يممي عميو كيفية سير األمور إلى حد كبير، ومع األحزاب اإلسالمية التي تسيطر 

 عمى المنظومة السياسية.
أكثر من ذلك، أنو في حال لم ترد )إسرائيل( خالل الوقت القريـب بمـا تعتقـد أنـو "حـزم رادع" عمـى إطـالق 

تعمل عمى إحباطو، فسرعان ما ستجد نفسيا في وضع مشابو لموضع الذي تشـّكل النيران من سيناء، ولم 
، خاصة أن إطالق القذائف الصـاروخية مـن سـيناء سـيزداد 1004في قطاع غزة بعد االنسحاب منو عام 

 ليس بالكمية فحسب، بل أيضًا بالمدى، وبحجم الرأس المتفجر، ودقة اإلصابة.
ي البداية، وعما قريب إلى المسار السياسي، حيـث سـتجري اتصـاالت لكن المرجح أن تتوجو )تل أبيب( ف

مع القاىرة، وستحرك واشنطن ليذا الغرض، لممارسة ضغطيا عمى المنظمات اإلسالمية في غزة وسيناء 
إلحبــاط إطــالق القــذائف الصــاروخية، لكـــن ذلــك ال يمغــي لمحظــة واحــدة فرضـــية العمــل فــورًا فــي المســـار 

تبناه الجيش بتنفيذ رد ضد أىداف في قطاع غـزة مقابـل كـل عمميـة، أو إطـالق نيـران العسكري وفقًا لمبدأ 
مـن سـيناء، ســواء نفـذ العمميــة أو إطـالق النــار مباشـرة منظمـة فمســطينية، أو كـان المنفــذون مصـريين بــدوًا 

 من سكان سيناء.
بمبــادرة مــن منظمــة وبالتــالي يطــرأ الســؤال: مــاذا ســيحدث فــي حــال ُنفــذ إطــالق النيــران مــن ســيناء، لــيس 

فمسطينية، بل بمبادرة مجموعة جيادية عمى شاكمة القاعدة دون أي صـمة بقطـاع غـزة، تعمـل وسـط البـدو 
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في سيناء؟ بنـاء عمـى ذلـك، مـن المنطقـي التقـدير أنـو فـي حـال فشـمت المسـاعي السياسـية والردعيـة، وفـي 
حدتــو، سيضــطر متخــذو القــرارات فــي حــال تكــرر إطــالق النيــران المنحنيــة المســار كثيــرًا، وحتــى ازدادت 

 )إسرائيل( إلى التفكير بالسماح لمجيش ولمشاباك بالعمل عمى اإلحباط والردع داخل سيناء.
أخيرًا...تـــرى )إســـرائيل( فـــي ضـــوء التيديـــدات الـــواردة مـــن ســـيناء ضـــرورة زيـــادة اســـتعدادات التحّصـــن فـــي 

منظومــات ورادارات اإلنــذار، أمــا وضــع  الجبيــة الداخميــة، بمــا فــي ذلــك أوامــر تصــرف لمســكان، وتحســين
"القبة الحديدية" في إيالت فميس عمميًا، ألنو عندىا ستنجم فجوة كبيرة في حماية الجبيـة الداخميـة، وسـيتم 
التخمـي عــن مئــات اآلالف مــن اإلسـرائيميين فــي الوســط والجنــوب، ولــذلك مـن المستحســن بمــورة حــل ســريع 

 ء، ويخرج عن السيطرة. قبل أن يزداد إطالق النيران من سينا
 4/1/1041، فمسطين أون الين
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 عريب الرنتاوي
شّرفني إخوة وأحباء من قادة الجالية الفمسطينية في ألمانيا بأن أكون ضيف احتفـاالتيم ىـذه السـنة بـذكرى 

ئمة والتســاؤالت حــول يــوم األرض المجيــد، ولقــد ُســعدت بتمبيــة الــدعوة الكريمــة، مــن دون أن تبــارحني األســ
طبيعــة ىــذه الجاليــة، أولوياتيــا، مســتوى اىتماميـــا بالوضــع الفمســطيني الخــاص ومســتوى انخراطيــا فـــي »

، ولقــد كــان البحــث عــن أجوبــة شــافية ألســئمتي الحــائرة، مــدعاة إضــافية لتمبيــة دعــوة «العمــل الــوطني العــام
 اإلخوة واألعزاء.

ائة ألـف مـواطن )بموازنـة تنـاىز موازنـة دولـة بكامميـا(، تقـاطر في دورتموند، المدينة الصغيرة، ذات السـتم
مئات الفمسطينيين المقيمين في المدينة وجوارىا، جاءوا بعائالتيم من مختمف األعمار واألجيال، حضرت 
الفصــائل عمــى اختالفيــا، ارتفعــت الرايــات والكوفّيــات، وصــدحت مكبــرات الصــوت بصــوت فيــروز وأغــاني 

بي الفمسطيني، لوحات الشباب والصـبايا بشـكل عفـوي، لوحـات مـن الدبكـة الفمسـطينية، الثورة والتراث الشع
ُعمِّقــث الصــور والمطــرزات والموحــات، التــي تــذكر بمــدن فمســطين التاريخيــة، وبفصــول مختمفــة مــن مراحــل 
نضــال ىــذا الشــعب وحياتــو، الجيــل الرابــع مــن أبنــاء النكبــة، أطفــال فــي عمــر الريــاحين، جــاءوا متــدثرين 

الكوفيـــة والرايـــة، فـــي إشـــارة تحـــدي، ال تخطئيـــا العـــين، عمـــى حيويـــة ىـــذا الشـــعب، وتشـــبثو بوطنـــو وأرضـــو ب
، لنظريـة  ، «أرض بـال شـعب، لشـعب بـال أرض»وحقوقو، ميما طال الزمن، وفي سقوط آخر مرّوع ومـدوي

مســـطينيين، لمحركـــة الصـــييونية، بـــأن تعاقـــب أجيـــال الف« اآلبـــاء المؤسســـين»وفـــي ىزيمـــة نكـــراء لرىانـــات 
ن بعد حين.  سُينسييم فمسطين، وا 

ىذا يسألك عن مقابمة أجريتيا عمى البي بي سي، وذاك يسألك عن حوار عمى الجزيرة، وثالث يعيد عمى 
مســـامعك، مـــا ســـبق وأن كتبتـــو فـــي زاويتـــك ىـــذه، مـــؤخرًا أو قبـــل ســـنوات، ســـيل مـــن األســـئمة والتســـاؤالت 

 دي بالمصافحة، والتحمت األجساد بالعناق الدافئ والحار.والحوارات، لم ينقطع منذ أن تشابكت األي
في كل مرة أتيت بيا عمى ذكر منظمـة التحريـر، أو اسـتذكرت فييـا شـييدًا لفـتح أو حمـاس أو الشـعبية أو 
الديمقراطية، كانت القاعة تمتيب بالتصفيق، الجميع تّواقـون السـتيقاظ حـركتيم الوطنيـة، الجميـع مشـتاقون 

ممثميم الشرعي الوحيد، الجميع بـال اسـتثناء، يريـد إتمـام المصـالحة واسـتعادة الوحـدة، بـل لمنظمة التحرير 
 ويريدىا اآلن وليس غدًا.
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زيتونـة »ولقد كان لحضور الفنانة المبدعة تمام األكحل أرممة الفنان الكبير اسماعيل شموط )رحمـو اهلل(، 
د، أثـر سـاحر فـي حفـل الجاليـات الفمسـطينية كما أطمق عمييا رئيس الجالية الـدكتور ىشـام حّمـا« فمسطين

بيــوم األرض، صــعدت إلــى المنصــة تعــرض مــا جمعتــو مــن أوراق طــابو وجــوازات ســفر وعمــالت وطوابــع 
« سـّراق األرض والحقـوق«و« الدّجالين»فمسطينية، من العصرين العثماني واالنتدابي، لتدحض رواية كل 

انت عمى الخريطة الجغرافية والسياسية، كيانًا نابضًا بالحيـاة ولتثبت بأدواتيا الفنية المرىفة، أن فمسطين ك
والحضــارة والمدنيــة، حتــى قبــل أن يحســم ىــؤالء أمــرىم، ويقــرروا أن فمســطين وليســت أوغنــدا، ىــي الــوطن 

 القومي الموعود لشعب اهلل المختار؟!.
المشيد الفمسطيني بعد بالنسبة لي، عرضت في خالليا لمآالت « العاطفية«كانت مناسبة بالغة األىمية و

انسداد أفق السالم وانييار خيـار المفاوضـات، كانـت مناسـبة لحـديٍث مـن القمـب إلـى القمـب، حـول الحاجـة 
حيــاء الحركــة الوطنيــة الفمســطينية مــن جديــد، كانــت مناســبة لتــذكير  لبعــث منظمــة التحريــر الفمســطينية وا 

ســمًا، يجــب أن تمعبــو فــي فــرض خيــار المصــالحة الجاليــات، التــي ال تحتــاج لمــن يــذكرىا، بــأن ليــا دورًا حا
عادة بناء المنظمة وىيكمتيا وتفعيميا.  وا 

في حوارات القاىرة واتفاقاتيـا، أجمعـت القيـادة الفمسـطينية، فـتح وحمـاس ومختمـف الفصـائل، عمـى الحاجـة 
عــادة ىيكمتيــا، بــدءا بــالمجمس الــوطني الفمســطيني الــذي ينبغــي أن يغــادر  إلحيــاء المنظمــة ودمقرطتيــا وا 

، لكــن شــيئًا فعميــًا «صــناديق االقتــراع«و« االنتخــاب»إلــى مربــع « الكوتــات الفصــائمية«و« التعيــين»مربــع 
عمــى األرض، لــم يتحقــق حتــى اآلن، لــيس بســبب تعثــر المصــالحة فحســب، بــل وبفعــل غيــاب الجديــة فــي 

مع مناخات « التناغم«و« المسايرة»التعامل مع ىذه المسألة، لكأن قرار إجراء االنتخابات، اتخذ من باب 
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ال أحد جال عمى الجاليات، ال أحد رسم بدقة خرائط توزعيا وأعدادىا، ال أحد لديـو كشـوف بالنـاخبين، ال 
، بداللة أنني كنت شاىدًا عمى حوار حول تعـداد الجاليـة الفمسـطينية فـي «الييئة الناخبة»نعرف شيئًا عن 

ألفـا وربـع مميـون الجـئ  64ة ذاتيا، األرقام التـي اسـتمعت إلييـا راوحـت مـا بـين ألمانيا، بين نشطاء الجالي
 فمسطيني؟!.

معيار الجدية األول واألخير، في الحكم عمى جدية التوجـو الفمسـطيني نحـو االنتخابـات، يتمثـل فـي تعـداد 
عــداد كشــوف النــاخبين وتســجيميم تحــت إشــراف جيــ ات نزييــة الجاليــات ورســم خــرائط توزعيــا الجغرافــي، وا 

ومحايدة، ومتوافق عمييا، وىـذا ىـو األىـم، مثـل ىـذه العمميـة ستسـتغرق أشـيرًا عديـدة، فكيـف يـردد بعضـنا 
من دون تمحيص، أننا نريد انتخابات لممجمس الوطني في كل الساحات التي يمكـن فييـا إجـراء مثـل ىـذه 

 االنتخابات، وفي غضون ثالثة أشير فقط من تشكيل حكومة المصالحة؟!.
قد عرضت عمـى كثيـٍر مـن اإلخـوة الـذين التقيـتيم، وكـررت ذلـك فـي كممتـي أمـام الحشـد الُمتميـز لمجاليـة، ل

بأنو يتعين عمينا الشـروع فـي االسـتعداد إلجـراء االنتخابـات، عبـر التنسـيق بـين أطـر الجاليـات ونشـطائيا، 
سـّجل، أنـا »اء تحـت عنـوان وتنظيم عمميات الحصر والتسجيل، الفتًا إلى مبادرة يقوم بيا عدد مـن النشـط

أي ســّجل لالنتخابــات، لممارســة حقــك فــي المواطنــة التــي تممــي عميــك، اختيــار ممثمــك إلــى «.. فمســطيني
المجمس الوطني، بصورة حرة وطوعية وشفافة، وسط تجاوب واىتمام مفاجئين من قبل من تحدثت إلييم، 

األوروبيـة واألمريكيـة )األمـريكيتين(، تحـت  وأحسب أن حراكًا شبابيا ومجتمعيًا قـد بـدأ فـي عـدد مـن المـدن
ىـــذا العنـــوان، يســـتحق كـــل التشـــجيع واإلســـناد مـــن قيـــادة المنظمـــة والســـمطة وحمـــاس، ومـــن قبـــل مختمـــف 
الفصــائل الفمســطينية، إذ مــن دون إتمــام ىــذه العمميــة، مــن دون تــوفير الفرصــة لكــل مــواطن فمســطيني بمــ  



 
 
 

 

 

           31ص                                    1166العدد:                9/1/1041 اإلثنين التاريخ:

ن كـل ىـذا الحـديث عـن انتخـاب المجمـس الـوطني، يبقـى حبـرًا الثامنة عشرة من عمره، لإلدالء بصوتو، فإ
 عمى وراء، أو كالم ليل يمحوه النيار.

 9/1/1041، الدستور، عّمان
 
 

 إلى العمل عسكريًا في سيناء "إسرائيل"قبل أن تضطر  61
 تسفي بارئيل

مــن ســيناء، أثــار ســقوط صــاروخ غــراد فــي إيــالت، ليــل االربعــاء، واالدعــاء المصــري بــأن النــار لــم تنطمــق 
توترًا جديدًا في العالقات بين إسرائيل ومصر، وحسب مصادر مصرية نقمت إسرائيل رسالة شديدة الميجة 
"بل وميددة" إلى المجمس العسـكري المصـري، حـول مسـؤوليتو عمـا يجـري فـي سـيناء. وحسـب المصـادر، 

ســيناء اذا مــا اســتمرت فــإن لغــة التحــذير تضــمنت تمميحــًا بــان إســرائيل ستضــطر الــى العمــل بنفســيا فــي 
اليجمات ضد أىداف إسرائيمية. التحذير اإلسرائيمي، إلى جانب تقارير فـي وسـائل االعـالم المصـرية عـن 
حشد لمقوات اإلسرائيمية عمى مقربة من الحدود مع مصر، أثارت ردود فعـل مضـادة جماىيريـة أحـدىا ىـو 

ل افتتــاحي إســرائيل مــن مغبــة اســتخدام لمحــرر صــحيفة "اليــوم الســابع"، خالــد صــالح، الــذي حــذر فــي مقــا
الذريعة "الكاذبة" لميجوم من سيناء في محاولة الحداث انقسام في أوساط الشعب المصري. وبزعمو، فإن 
إسـرائيل تنشــر االتيـام بــأن أمنيـا ميــدد مــن االراضـي المصــرية وأن الوضـع الــداخمي فـي الدولــة، وال ســيما 

ذه صـــحف إســـرائيل التـــي توجييـــا المخـــابرات والموســـاد" ىـــي تعزيـــز قـــوة التيـــار االســـالمي "كمـــا تصـــف ىـــ
 التيديد األساس. اذا استمرت إسرائيل في اتيام مصر فانيا ستكتشف بأن المصريين موحدون ضدىا.

ومقابل رد الفعل الجمـاىيري، فـان المجمـس العسـكري االعمـى عمـى عمـم بضـعفو فـي سـيناء، وال سـيما بعـد 
تي شـرطة فـي العـريش وفـي الشـيخ زويـد وىـي ال تـدع القـوات المصـرية أن "احتمت" ميميشيات بدوية محط

 تتدخل في تجارة االنفاق التي تجري بين سيناء وغزة.
ردا عمى ذلك، بدأت مصر منـذ االسـبوع الماضـي تبعـث بتعزيـزات الـى العـريش والـى منشـآت الغـاز، فيمـا 

لمصري، عن النية لتطيير سيناء من أعمن في حينو أيضا قائد االمن في شمالي سيناء، الجنرال صالح ا
نشـاطات "اإلرىـاب". وأفــاد المصـري فـي حينــو ان مجموعـة اولــى مـن خمسـين شــرطيا وعشـرات المــدرعات 
دخموا الى سيناء، وميمتيم إعـادة احـتالل محطتـي الشـرطة والقيـام باعمـال الدوريـة عمـى طـول خـط الغـاز 

االنترنت بانو تقرر زيادة حجـم الـدور االمنـي وان منعا لمعمميات. وروى المصري لموقع "المصراوي" عمى 
ضــابط شـرطة وعشـرات المــدرعات االخـرى ســيدخمون الـى منطقـة العــريش ورفـح وســيقومون  240قـوة مـن 

 بأعمال الدورية عمى طول خط الغاز وسيحاولون العمل ضد صناعة تيريب السالح عبر االنفاق.
قوات الــى منطقــة ســيناء، ففــي تشــرين الثــاني الماضــي ىــذه ليســت المــرة االولــى التــي تبعــث فييــا مصــر بــال

صرح المصري بأن قواتو نجحت في اعتقال المسؤولين عمى تفجير انبوب الغاز، ولكـن بعـد وقـت قصـير 
مـــن ذلـــك فجـــر األنبـــوب مـــرة اخـــرى، وســـيطرت الميميشـــيات البدويـــة عمـــى الطـــرق وعمـــى مواقـــع الشـــرطة 

 المصرية.
مسالح والذخيرة تحت تصرف كل من يكون مستعدا لدفع ثمن مناسب لقد تحولت سيناء الى مخزن ىائل ل

لمبدو مقابل استخداميا. رئـيس الـوزراء المصـري، كمـال الجنـزوري، أفـاد ىـذا الشـير بانـو يوجـد فـي مصـر 
ماليـين قطعـة سـالح غيـر قانونيـة ىربـت الـى أراضـييا بعـد بـدء الثـورة. ىـذه االسـمحة،  20ما ال يقل عـن 
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ثقيمة، مدافع رشاشة، مدافع اطالق الصواريخ والراجمات وصـمت مـن ليبيـا والسـودان، التي تتضمن مدافع 
وبعضيا ىرب عمى حد قولـو مـن إسـرائيل أيضـا. وافـادت مصـادر أمـن مصـرية لوسـائل االعـالم بانـو كـل 
يوم تضع قوات االمن يـدىا عمـى شـحنات مـن االسـمحة، وانـو يبـدو ان "لـدى كـل عائمـة فـي مصـر أسـمحة 

ميات كبيرة من السـالح انتقمـت أيضـا الـى سـيناء، وىـي تبـاع الـى غـزة أو الـى المنظمـات العاممـة اليوم". ك
فــي ســيناء. فــي الماضــي أفــادت "ىــآرتس" بــأن الفــرع اليمنــي لمنظمــة "القاعــدة" أقــام قاعــدة ســالح وتســميح 

مواقـع لنشطائو في غزة، وقبل ذلك عممت في سيناء منظمات متطرفة وجدت مأوى فـي وسـط سـيناء، فـي 
 لم ينجح الجيش المصري في الوصول الييا.

وتعترف السمطات المصـرية بأنـو بـدون التعـاون مـع العشـائر البدويـة لـن تـنجح أي عمميـة عسـكرية، ولكـن 
مثــل ىــذا التعــاون يحتــاج الــى اســتثمار مقــدرات اقتصــادية ىائمــة بــدءًا باقامــة خطــوط ميــاه، شــبكة كيربــاء، 

عمل في المنطقة التي يصل معدل البطالـة فـي بعـض مـن التجمعـات  بناء مدارس وباالساس خمق اماكن
فــي المائــة. منــذ أســقط مبــارك وعينــت حكومــات مدنيــة مــن قبــل المجمــس العســكري  80الســكانية فييــا الــى 

ألف نسمة، تصريحات ووعودا عديدة عن نية الحكومـة تحسـين  250سمع بدو سيناء، الذين يعدون نحو 
قدت عدة لقـاءات مـع رؤسـاء العشـائر، أمـا االسـتثمارات الحقيقيـة فمـم تـأت. أوضاعيم. ولكن حتى اآلن ع

 بدونيا ستواصل العشائر االضطرار الى صناعة التيريب ومساعدة منظمات "اإلرىاب" كي تعيش.
التوتر بين الحكومة المصرية وبين البدو يتجاوز اآلن جدًا العالقات التي بين النظام المصري ومواطنيـو. 

شــبكة العالقــات اليشــة بــين إســرائيل ومصــر، بالــذات حــين يصــرح المجمــس العســكري االعمــى وىــو ييــدد 
وحركــة "االخــوان المســممين"، التــي ستســيطر فــي الدولــة، عــن تمســكيما باتفاقــات كامــب ديفيــد. الســيناريو 

ات الذي بموجبو ستضطر إسرائيل الى العمل بنفسيا في سيناء، يجعـل بالتـالي التعـاون بـين البـدو ومنظمـ
اإلرىــاب والتــوتر بــين النظــام المصــري والبــدو، تيديــدا اســتراتيجيا مــن شــأنو نفســو أن يحطــم االتفــاق الــذي 

 يخشى سالمتو الجميع.
 4/1/1041، "ىآرتس"
 9/1/1041، األيام، رام اهلل
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 *تسفي مزال
ن تنافســو فــي مــع ان وســائل االعــالم تــذكرت مصــر فــي نيايــة االســبوع فقــط، مــع اعــالن عمــر ســميمان عــ

االنتخابات لمرئاسة، فان الخواطر في الدولة المنقسـمة ثـائرة منـذ فتـرة طويمـة حـول المواجيـة التـي ستحسـم 
مستقبل بالد النيل. فمن جية: المجمس العسكري االعمى وبقايا نظام حسني مبارك؛ ومن الجية االخرى: 

بق فـي الطريـق الـى دولـة الشـريعة عمـى حركة االخوان المسممين التي تدوس عمـى كـل تفـاىم أو اتفـاق سـا
 النمط االيراني. 

قبــل أكثــر مــن ســنة، مــع اســقاط مبــارك واســتيالء المجمــس العســكري عمــى الحكــم كــان يخيــل أن االطــراف 
تـنجح فـي تــدبر أمرىـا. وقــد وقـع قـادة الجــيش عمـى اتفــاق غيـر رسـمي مــع االخـوان المســممين انطالقـا مــن 

ركزية في مصر، بل والكفيمة بان تدير الدولة في السنوات القادمة عمى نحو الفيم بانيم القوة السياسية الم
جيــد. وبالمقابــل ضــمن الجــيش لنفســو الحصــانة مــن محــاوالت االنقــالب واالســتقالل فــي مؤسســات الدولــة 
حـــين تنتخـــب ىـــذه، وبـــدا الطريـــق الـــى حكـــم منســـجم مفتوحـــا. وكجـــزء مـــن ىـــذا االنســـجام امتنـــع االخـــوان 
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فــي الوقــت الــذي شــارك فييــا الثــائرون الشــباب  –شــاركة فــي المظــاىرات ضــد الجــيش المســممون عــن الم
 بالذات. 

ــة "باغمبيــة كبيــرة مــن  وعنــدىا جــاءت االنتخابــات لمبرلمــان المصــري والتــي فــاز فييــا حــزب الحريــة والعدال
التـدريج: وأثبتت كم ىي قوة الحركة بين الجميور الغفير. وقـد تبـدلت المشـاعر ب –مقاعد المجمس االدنى 

قبل نحو عشرة أيام أعمن قـادة الحركـة، فـي ظـل الوضـع االقتصـادي العسـير فـي مصـر، عـن رغبـتيم فـي 
 المطمب الذي رفضو الجيش.  –اقالة حكومة الجنزوري التي عينيا الجيش 

وكانــت الخطــوة التاليــة ىــي الســيطرة عمــى المجنــة التــي شــكمتيا االســبوع الماضــي الحكومــة بيــدف صــياغة 
فـي المائـة مـن أعضـاء المجنـة  40الجديد لمصر. وطمب مسؤولو "االخوان المسممين" بان يكـون  الدستور

مــن البرلمــان الــذي يســيطرون عميــو، فيمــا يعــين البــاقي مــن القطاعــات الجماىيريــة المختمفــة. وفــي االيــام 
لـى دسـتور مـن اعضـاء المجنـة ىـم اسـالميون بالفعـل. الطريـق ا 64االخيرة بالفعل تبـين أن لـيس اقـل مـن 
 اسالمي لم يبدو أبدا أقصر من ذلك. 

الفصل االخير في ىـذه الحـرب، حاليـا، كـان ترشـيح خيـرت الشـاطر لالنتخابـات الرئاسـية. فبعـد أن احتمـوا 
حتـى لـو كـان االمـر ينطـوي  –البرلمان وسيطروا عمى الدستور، بدا كرئيس الـرئيس كيـدف قابـل لمتحقيـق 

 ا في الماضي بانيم لن يطرحوا مرشحا عنيم لمرئاسة. عمى المس بمصداقيتيم بعد أن وعدو 
ولكن ىل معنية مصر حقا بـرئيس بـروح االسـالم؟ مشـكوك جدا.التصـويت الجمـاىيري لالخـوان المسـممين 
كان بمفاىيم عديدة اعالن استقالل لمشعب المصري في عصر ما بعد مبـارك. ينبغـي االفتـراض بانـو فـي 

عمـــى تحنـــيط نســـائيم بــالبراقع، ان يمنعـــوا عـــن أنفســـيم الكحـــول وأن لحظــة الحقيقـــة لـــن يوافـــق المصــريون 
يفرضوا عقوبات عمى نمط قطع االيادي لممجرمين. مظاىرات تجـري فـي أرجـاء مصـر فـي االيـام االخيـرة 

 ضد االخوان المسممين تدل عمى ذلك أكثر من أي شيء آخر. 
لمصـر بـان تصـبح دولـة شـريعة. ومـع بترشيح سميمان يعمـن المجمـس العسـكري عـن أنـو ال يعتـزم السـماح 

ان رئــيس المخــابرات العســكرية الســابق يعتبــر رجــل النظــام الســابق، ولكنــو معــروف ايضــا كرجــل معتــدل 
ومحبوب ليس مصابا بالفساد.السبب الذي جعل مبارك يعينو نائبا لو قبـل لحظـة مـن سـقوطو عـن كرسـيو 

ت ممـزم بالتنـافس، شـرح قـادة الجـيش لسـميمان فـي مكمال بالعار ىو الكفيل بان يعيده الى قصـر الرئاسـة.ان
االيـام االخيــرة، واال فــان الدولـة ستســقط فــي أيــدي االسـالميين.انت الوحيــد الــذي لديـو احتمــال فــي ان ينقــذ 

 مصر. 
ســينجح فــي الميمــة الثقيمــة التــي القيــت عمــى عاتقــو؟ ىــل ســيكون الــرئيس المعتــدل 65ىــل المرشــح ابــن الـــ 

غــرب؟ مــن أجــل مســتقبل اتفــاق الســالم مــع اســرائيل ينبغــي االمــل فــي أن يكــون الــذي تأمــل فيــو مصــر وال
 الجواب عمى ىذين السؤالين ايجابيا.ومع ذلك، واضح أنو حتى لو انتخب، فبانتظاره مصاعب شديدة. 

 سفير اسرائيل في مصر سابقا*
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ان دوالب الحظ يدور بسرعة يدور ليا الرأس ويقف في كل مرة عمى عـدد مختمـف. فبعـد التنبـؤ مـن وزيـر 
قتيل نشر اآلن تقدير أكثر عممية. فقد تحـدث خبـراء بحـث عمميـات مـن سـالح  400الدفاع اىود باراك بـ 

اسرائيل قد ينشـب قتيل ليجوم صاروخي عمى  200الجو استعانوا بحواسيب ونماذج رياضية مختمفة عن 
 ردا عمى ىجوم اسرائيمي عمى ايران.

في المائة في ظاىر االمر ُقبيل عيد الفصح. لكـن حينمـا نقـرأ الحـروف الصـغيرة  30وىذا تخفيض بنسبة 
)اذا دخل الجميع بيوتيم(، أمـا خبـراء بحـث  400ال يمكن أال نصاب بالقشعريرة. فقد وعد باراك بأقل من 

قتيل فقط وىو ما يمكـن بحسـب  200عمى األقل. واذا كنا أممنا  200كل حال بـ العمميات فيتنبؤون عمى 
باراك، فان ىذا األمل يناقض تقدير الخبراء الُمحدث. وفي مقابل ىذا فان التقدير الجديد يجعل ألف قتيل 

 ، ويوجد منيا الكثير.200أمرا ممكنا أو عشرة آالف أو كل عدد أكبر من 
ُيخشى من أنـو بعـد ليـب االحتجـاج االجتمـاعي فـي الصـيف الماضـي ان يقـع ىل نغرق في األعداد؟ ىل 

ىنا حريق أقل استعارة؟ ىل ُيشك في منطق ىجوم يؤخر بحسب تقرير مجمس النـواب االمريكـي المشـروع 
الذري االيراني بنصف سنة فقط؟ ىل تتساءلون عن التخمـي عـن الجبيـة الداخميـة عشـية حـرب مـع وضـع 

حــاف قصــير جــدا لمقبــة الحديديــة التــي ال تحمــي مــن صــواريخ بعيــدة المــدى؟ ىــل فاضــح لممالجــيء ومــع ل
تحممون نافدي الصبر بالممجأ الذري المغطى اعالميا في جبال القـدس الـذي ربمـا يحمـي بنيـامين نتنيـاىو 

 وباراك وقيادة الدولة، وتتساءلون ما الذي سيحمينا؟.
حول قنبمة ذرية ايرانية افتراضية ُتسكت التيديـد الحقيقـي ان اخفاق االقنعة الواقية أكثر صخبا. ان الجمبة 

لسالح كيماوي تتجاىمـو حكومـات اسـرائيل منـذ سـنين. فـايران وسـوريا تممكـان عـددا ضـخما مـن الصـواريخ 
مــع رؤوس كيماويــة أشــد فتكــا ُمعــدة لالطــالق وقــت الحــرب. وعــدم االســتقرار فــي ســوريا يزيــد الخــوف فــي 

الح الـــى حــزب اهلل واســـتعمال نظــام االســـد لــو ليصـــرف االنتبــاه عـــن مذبحـــة اســرائيل مـــن انتقــال ىـــذا الســ
الشعب التي ينفذىا. لكن الحكومة مشغولة بخطر محتمل في المستقبل وُتيمل تماما خطرا موجودا محققا 
تمكـــن الحمايـــة منـــو بوســـائل بســـيطة. بـــل انـــو ال يوجـــد فـــي ذروة االزمـــة االيرانيـــة والســـورية انتـــاج وتوزيـــع 

الواقيــة مــن االســمحة الكيماويــة عمــى جميــع المــواطنين، والمحظوظــون الــذين فــازوا بقنــاع حصــموا  لالقنعــة
 عمى معدات جدواىا مشكوك فييا.

من الميم ان نذكر ان الكمفة الميزانية لالقنعة الواقية السميمة من اجل السكان جميعا ليسـت كبيـرة بصـورة 
حديديـة مـثال والتسـمح بيـا. وىـي أقـل ايضـا مـن كمفـة  خاصة. وىي أقل كثيرا من كمفة تطـوير بطاريـة قبـة

 التطعيم من حمى الخنازير الذي اشترتو اسرائيل في ذعر ولم تستعممو قط.
كيـف ُأبيـد  -الذي يكرر ذكـره لممحرقـة وُيقسـم أال تتكـرر أبـدا  -يمكن ان نتوقع ان يتذكر رئيس الحكومة 

أكبـر بخطـر الحـرب الكيماويـة اليـوم. وبـدل ىـذا ُيبـدي  ماليين الييود بالغاز في اوروبا وأن ُيبدي حساسية
 بالدة حس أكبر ويمعب بدوالب الحظ عمى حياتنا.

يــا بيبــي عنــدنا اذا قبــل الصــيف الســاخن طمــب صــغير. أعطنــا أقنعــة واقيــة مــن االســمحة الكيماويــة، فيــذا 
نــا ييــودا يــتم القضــاء ســينفعك ايضــا. فممــاذا تحتــاج الــى لجــان التحقيــق بعــد ذلــك. فانــك ال تريــد ان تــرى ى

عمييم بالغاز ومؤكد أنك ال تريده في واليتك. يقولون انك قابل لمضغط وىا ىو ذا سبب جيـد لمضـغط. ال 
يوجد وقت كثير فاعمل سريعا اذا من فضمك. وال تعتمد عمى انتاج محمي بل اشـتري لنـا فـورا اقنعـة جيـدة 

يــا مــثال. ولــيس ىــذا صــعبا كثيــرا. وســيعطيك مــن خــارج الــبالد مــن فــوائض الجــيش االمريكــي أو مــن المان
 االلمانيون مع شيء من الحظ أقنعة واقية من الغاز بالمجان. ونحن ننتظر األقنعة الواقية.
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