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 تواصل اإلضرابات واالحتجاجات ضد الغالء في الضفة وسط مطالبات برحيل عباس وفياض 1
االحتجاجات السممية ، أف كفاح زبوف، عف مراسمتيا 11/9/2012، الشرق األوسط، لندنذكرت 

دخمت، أمس، منعطفا جديدا، بعدما شؿ الفمسطينية، عمى غبلء األسعار وتردي األوضاع االقتصادية 
إضراب نقابات النقؿ العاـ، الحياة العامة في الضفة الغربية، فأغمقت الوزارات والجامعات والمدارس أبوابيا، 

 قبؿ أف تغمؽ المحاؿ التجارية ىي األخرى، بعدما تعذر وصوؿ العماؿ والمتسوقيف إلى مراكز المدف.
ع وسائؿ النقؿ العاـ وامتناعيا عف نقؿ الركاب، وبعد أف أغمقت مئات وتوقفت الحياة أمس، مع توقؼ جمي

الشاحنات والسيارات العمومية منذ ساعات الصباح الباكر، مداخؿ المدف والمفارؽ الرئيسية بداخميا في وجو 
 السيارات الخاصة كذلؾ.

السائقيف رفضوا أف » وقاؿ رئيس النقابة العامة لعماؿ النقؿ والمواصبلت في فمسطيف، ناصر يونس، إف
وطالب «. يدخموا إلى مسمخ رفع األسعار، عمى حساب المواطف الذي ذبحتو سياسات رفع األسعار المتعاقبة

أف يكوف الحؿ عف طريؽ السمطة، التي يجب أف تعمؿ عمى دعـ السمع األساسية، وعمى رأسيا »يونس بػ
 «.المحروقات

االعتصاـ أمس في ساحات المدف الرئيسية، مطالبيف ووسط اإلضراب الكبير، واصؿ مئات مف الشباف 
قالة الحكومة، وواصموا اليتاؼ   «.ارحؿ ارحؿ يا فياض»بتحسيف األوضاع االقتصادية وا 

وأغمؽ محتجوف الشوارع الرئيسية، وقالوا إنيـ سيواصموف االحتجاج، سمميا، ضد الغبلء وسياسيات الحكومة. 
داء عمى ممتمكات حكومية، وىو ما قوبؿ برفض رسمي وشعبي غير أف آخريف حاولوا التخريب، واالعت

 كبير.
وكانت االحتجاجات الفمسطينية بدأت منذ الجمعة الماضية، عندما رفعت الحكومة الفمسطينية بالضفة 

في المائة. وزاد مف غضب الفمسطينييف، أف الرئيس الفمسطيني  12إلى  3الغربية أسعار المحروقات بيف 
س وزرائو سبلـ فياض، لـ يقدما أي حموؿ جادة لؤلزمة، واكتفوا بالقوؿ إف ثمة لجانا محمود عباس ورئي

  ستدرس ما ىو الممكف.
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وزاد الطيف بمة إعبلف وزير المالية، نبيؿ قسيس، صرؼ نصؼ راتب فقط ىذا الشير، عف الشير الماضي. 
في المائة  50قطاع العاـ وقاؿ بياف صادر عف مكتب الوزير، إف الحد األدنى الذي سيصرؼ لموظفي ال

دوالر تقريبا(. وأضاؼ أف الحكومة ستستمر في العمؿ عمى  500شيقؿ ) 2000مف الراتب بما ال يقؿ عف 
 توفير الجزء المتبقي مف الراتب خبلؿ الفترة البلحقة.

إضراب سائقي مركبات النقؿ العاـ في الضفة ، عف أ ؼ ب، أف 11/9/2012السفير، بيروت، وأوردت 
بية احتجاجًا عمى ارتفاع أسعار الوقود تحّوؿ إلى اشتباكات عنيفة بيف المتظاىريف وقوات األمف الوطني الغر 

في نابمس والخميؿ تحديدًا، حيث عمت اليتافات لممرة األولى منذ بدء االحتجاجات األسبوع الماضي، ضد 
قياـ السمطة الفمسطينية الذي ينفذ الرئيس الفمسطيني محمود عباس، مطالبة بإسقاطو. وىي المرة األولى منذ 

 فيو الفمسطينيوف إضرابات واسعة بسبب الوضع المعيشي وليس ضد االحتبلؿ. 
غبلؽ  كما صاحب اإلضراب الذي أصاب الضفة الغربية بشمؿ شبو تاـ قياـ المتظاىروف بحرؽ اإلطارات وا 

ت اجتاحت الضفة الغربية رفضًا الشوارع المؤدية إلى المدف الرئيسية. ويأتي ذلؾ بعد أياـ مف تظاىرا
لسياسات الحكومة االقتصادية التي يرأسيا سبلـ فياض، وقبؿ إضراب شامؿ يبدأ اليوـ ويعتقد أنو سيكوف 

 األضخـ. 
ونزلت قوات األمف الوطني لممرة األولى خبلؿ ىذه االحتجاجات، إلى الشارع لقمع المتظاىريف، حيث 

شعاليـ إطارات اندلعت في نابمس اشتباكات بدأت عقب  تجمير مجموعة مف الشباب في ميداف الشيداء، وا 
السيارات، كما حاصر العشرات مركز الشرطة في وسط المدينة، فيما أطمؽ عناصر األمف النار في اليواء 

عف مصادر في مركز إسعاؼ وطوارئ اليبلؿ األحمر في نابمس « فمسطيف اليوـ»لتفريقيـ. ونقمت وكالة 
ف عشريف مصابًا إلى مستشفيات المدينة مف أفراد الشرطة واألمف الوطني والمتظاىريف. أنيا نقمت أكثر م

 وذكرت مصادر أخرى أف رئيس البمدية عدلي يعيش أصيب جراء رشقو بالحجارة. 
وفي مدينة الخميؿ، حطـ حوالي ألفي متظاىر سيارات البمدية، ورشقوا قوات مكافحة الشغب ومبنى البمدية 

تخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيؿ لمدموع لتفريؽ المتظاىريف. كما استخدمت العصي بالحجارة. واس
 واليراوات لتفريؽ المتظاىريف المعتصميف أماـ مقر الشرطة، ما أدى إلى إصابة العشرات. 

واصطفت شاحنات في مدينة بيت لحـ إلغبلؽ الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة، األمر ذاتو تكرر في 
فظات طولكـر ونابمس وجنيف. وشّؿ اإلضراب مدينة راـ اهلل حيث أغمقت معظـ المحاؿ التجارية أبوابيا، محا

 في حيف خمت الشوارع مف المارة، كما لـ تنتظـ الدراسة في العديد مف المدارس. 
بات مف المتوقع أف تتصاعد حدة اإلضرا، عف وكاالت، أف 11/9/2012، الحياة الجديدة، رام اهللونشرت 

بإعبلف عدد مف األطراؼ االنضماـ إلييا مف نقابات مثؿ نقابة المعمميف ونقابة الوظيفة العمومية ونقابة 
العامميف في الجامعات، والتي باتت تيدد انسياب الحياة اليومية لممواطنيف. ودعت نقابة العامميف في 

لوزراء في راـ اهلل احتجاجا عمى ارتفاع الوظيفة العمومية اعضاءىا الى االعتصاـ اليوـ اماـ مبنى رئاسة ا
االسعار وتأخر صرؼ رواتبيـ، فيما دعا االتحاد العاـ لممعمميف الى تعميؽ الدراسة اليوـ بعد الحصة 

 الرابعة.
( والخاصة  وقالت مدير مكتب اإلعبلـ الحكومي نور عودة "الحكومة ستقوـ باإلعبلف عف قراراتيا غدا )اليـو

شر الرتفاع األسعار، وذلؾ عمى ضوء الحوار االقتصادي الذي دعت لو الحكومة بمعالجة األثر المبا
 بمبادرة مف الرئيس محمود عباس".



 
 
 

 

 

           6ص                                    2617العدد:                11/9/2012 الثالثاء التاريخ:

تسعى لمحد مف االضطرابات االجتماعية  السمطة الفمسطينية، أف 11/9/2012، الخميج، الشارقةوأضافت 
ابير الحتواء ارتفاع اسعار السمع في الضفة الغربية التي دخمت اسبوعيا الثاني، أمس، مف خبلؿ دراسة تد

 ”.إسرائيؿ“األساسية والمطالبة بتعديؿ اتفاقية اقتصادية أساسية مع 
 
: المنطقة الجمركية في الضفة حصار جديد عمى القطاعغزةحكومة  

اعتبرت الحكومة الفمسطينية في غزة المنطقة الجمركية الفمسطينية المنوي إقامتيا في الضفة الغربية : غزة
دي إلى خمؽ حصار جديد عمى القطاع، وفساد جزء كبير مف بضائع التجار خبلؿ انتظارىا في مخازف ستؤ 

الجمارؾ نظرًا لطوؿ الفترة الزمنية التي يحصؿ فييا التاجر عمى بضاعتو.
( وزارة االقتصاد الوطني في غزة وشارؾ فييا وزير /جاء ذلؾ خبلؿ ورشة عمؿ عقدتيا االثنيف )

غازي د. ابراىيـ جابر، ووكيؿ وزارة الخارجية د. عبلء الديف الرفاتي، ووكيؿ الوزارة  د.طني االقتصاد الو 
حمد، ورئيس االتحاد العاـ لمصناعات الوطنية عمي الحايؾ، ورجاؿ أعماؿ مف مختمؼ القطاعات 

الصناعية.
نئ نتيجة نقميا وفحصيا وقاؿ الرفاتي: "إف المنطقة الجمركية ستزيد مف تعقيدات إدخاؿ البضائع إلى الموا

نزاليا داخؿ  فنيًا واإلجراءات اإلدارية المعقدة، مما يسبب ذلؾ في التقميؿ مف جودتيا لكثرة تحميميا وا 
وأضاؼ: "المعمومات حوؿ المنطقة الجمركية غير دقيقة حتى المحظة، وسنعقد خبلؿ الفترة القادمة  الموانئ".

اعات الصناعية، وسنسعى لمحفاظ عمى مصمحة القطاع الخاص المزيد مف المقاءات لمناقشتيا مع كؿ القط
ولف نسمح بأف يتضرر".

//قدس برس، 
 
الخارجية الفمسطينية تطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجو االستيطان  

بنياميف إف رئيس الحكومة اإلسرائيمية  في بياف ليا االثنيف قالت وزارة الشؤوف الخارجية الفمسطينية: راـ اهلل
نتنياىو يدعـ الممارسات اإلرىابية لممستوطنيف بمنعو اعتقاليـ.

طالبت المجتمع اإلسرائيمي، بكافة مكوناتو ونخبو السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والدينية، و 
دانتو بصفتو يدمر فرص ال رىاب المستوطنيف ضد الشعب الفمسطيني، وا  سبلـ بالوقوؼ في وجو االستيطاف وا 

بيف الشعبيف.
//قدس برس، 

 
 : لجنة لدراسة أوضاع الالجئين الفمسطينيين القادمين من سوريافي األردن السمطةسفير  

السفارة وبتوجييات مف الرئيس  إفاهلل خيري  قاؿ السفير الفمسطيني في عماف عطا: كماؿ زكارنة - عماف
المممكة  إلىئيف الفمسطينييف الذيف قدموا مف سوريا البلج أوضاعمحمود عباس شكمت لجنة خاصة لدراسة 

منيـ  وأسرةالياشمية بالتنسيؽ مع الجيات المعنية لموقوؼ عمى جميع الظروؼ التي تواجو كؿ فرد  األردنية
 لمساعدتيـ وتقديـ العوف ليـ. 

قطاع غزة  لىإمف يحمؿ وثيقة مصرية مف بيف ىؤالء البلجئيف ويرغب بالسفر  إف "الدستور"وقاؿ خيري لػ
مخيماتيـ التي قدموا منيا في سوريا بخاصة الذيف  إلىعودة البلجئيف  إلىسنساعده في ذلؾ ونحف نسعى 
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قطاع  إلى، وانو ال يوجد توجو لتسفيرىـ جميعا أتواحيث  إلىمخاطر حاؿ عودتيـ  أوال يواجيوف مشاكؿ 
 غزة.

//الدستور، عمان، 
 
 د عمى مواصمة السعي لنيل عضوية األمم المتحدةالوطني الفمسطيني يشدالمجمس  

عقدت المجنة السياسية في المجمس الوطني الفمسطيني، بدعوة ومشاركة مف رئيس : كماؿ زكارنة -عماف 
المجمس سميـ الزعنوف، اجتماعا ليا أمس في مقر رئاسة المجمس بعماف، بحثت خبللو مجموعة مف 

 ة. القضايا وآخر تطورات القضية الفمسطيني
التحرؾ الذي تقوـ بو القيادة الفمسطينية نحو األمـ المتحدة ُأوغر صدور قادة إسرائيؿ، ما  أفوأكد الزعنوف 

أدى إلى قياميا بحممة تحريض وضغط متواصؿ ضد الشعب الفمسطيني وقيادتو، مشددا عمى ضرورة 
يدات التي تمارس مف جيات االستمرار في السعي لنيؿ العضوية في األمـ المتحدة رغـ الضغوطات والتيد

 متعددة ومختمفة.
//الدستور، عمان، 

 
 طالب مصر بالتدخل إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعامالسمطة الفمسطينية ت 

طالب وزير األسرى لدى السمطة الفمسطينية عيسى قراقع القنصؿ المصري ىماـ أبو : حامد جاد -راـ اهلل 
حياة األسرى المضربيف  إلنقاذالكنيست اإلسرائيمي إبراىيـ صرصور بالتدخؿ العاجؿ زيد والنائب العربي في 

عف الطعاـ سامر البرؽ وحسف الصفدي وأيمف شراونة وسامر العيساوي الذيف يعانوف مف أوضاع صحية 
تعرض األسرى المضربيف ألي سوء سيفجر األوضاع بالسجوف  أف، مشددا اإلضرابخطيرة لمغاية نتيجة 

 وف لو تداعيات خطيرة.وسيك
 //الغد، عمان، 

 
 الضميري: حرية التعبير واالحتجاج ال تعني نشر الفوضى وعودة الفمتان 

حرية التعبير واالحتجاج ال  إفقاؿ الناطؽ باسـ األجيزة األمنية المواء عدناف الضميري: : قدسال - راـ اهلل
في حديث  وأضاؼ الفمسطينية". األراضيفمتاف في تعني االعتداء عمى حرية اآلخريف ونشر الفوضى وال

 االثنيف: إف الشرطة ال تريد التصادـ مع المتظاىريف، حتى ال يتـ تسييس القضية. "دوت كوـ "القدسلػ
 //القدس، القدس، 

 
 فمسطيني: اإلمارات ترفض تمويل السمطة بسبب دحالن مسؤول 

مصدرًا فمسطينيًا، كشؼ  أف إسرائيمية إعبلميةادر قالت مص :ترجمة خاصة - دوت كوـالقدس  - غزة
"لـ تكمؼ نفسيا بدفع  إنيامساء االثنيف، عف ىوية الدولة التي كاف الرئيس الفمسطيني محمود عباس قاؿ 

 شيكؿ واحد لصالح السمطة الفمسطينية منذ فترة زمنية طويمة".
فصح عف ىويتو(، قاؿ إف تمؾ الدولة ىي وحسب موقع "واال العبري"، فإف مسؤوال فمسطينيا كبيرًا )لـ ي

 اإلماراتووفقا لمموقع، فاف المسؤوؿ الفمسطيني اتيـ  العربية" التي ُتعد مف الدوؿ الخميجية الغنية. اإلمارات"
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لحاؽ الضرر بالفمسطينييف مف خبلؿ منح مشاريع  العربية بػ"عدـ الوفاء بالتزاماتيا لنقؿ األمواؿ لمسمطة، وا 
 معادية لمرئيس عباس". بأنيايتـ إدارتيا مف قبؿ جيات وصفيا  اقتصادية كبيرة،

وكشؼ المصدر عف خبلفات كبيرة ظيرت خبلؿ العاميف الماضييف، وتوتر حاد بيف قيادة السمطة 
، اإلماراتية، وذلؾ بسبب التغطية اإلعبلمية المكثفة مف قبؿ وسائؿ اإلعبلـ اإلماراتالفمسطينية ودولة 

وتابع "منذ تـ فصؿ دحبلف مف  باس والقيادي السابؽ في حركة فتح محمد دحبلف.لمخبلؼ بيف الرئيس ع
حركة فتح في أعقاب التقارير التي كشفت عف نيتو إسقاط الرئيس عباس، ودحبلف يحافظ عمى عبلقة جيدة 
جدًا مع العديد مف األمراء في اإلمارات العربية، وأف أولئؾ األمراء غاضبوف مف الرئيس عباس لرفضو 

 طمب التوسط بينو وبيف دحبلف وحؿ األزمة بينيما".
 //القدس، القدس، 

 
 بعودة المفاوضات قبل تعديل اتفاقية باريس "إسرائيل"تطالبنا  أننتوقع  :فمسطيني مسؤول 

السمطة الفمسطينية  إف " لـ يكشؼ عف اسموالقدس العربي"أشرؼ اليور: قاؿ مسؤوؿ فمسطيني لػ -غزة 
ب منيا إسرائيؿ العودة لممفاوضات أواًل، قبؿ أف تقبؿ بفتح اتفاقية باريس االقتصادية لتعديميا، تتوقع أف تطم

بناء عمى طمب السمطة، في الوقت الذي أعمف فيو داني أيالوف نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي أنو يعتقد أف 
ادي بيف ببلده والفمسطينييف ببلده سترد عمى طمب السمطة بالرفض، عمى اعتبار أف ىذا االتفاؽ االقتص

 مرتبط باالتفاقيات السياسية.
 //القدس العربي، لندن، 

 
 ىنية إلى القاىرة الخميس القادم :"الحياة" 

ىنية رئيس الحكومة في غزة إسماعيؿ أف  "الحياة"عممت : وجيياف الحسيني أحمد مصطفى -القاىرة 
عة رئيس الحكومة المصرية ىشاـ قنديؿ وكبار المسؤوليف سيصؿ إلى القاىرة بعد غد الخميس ويمتقي الجم

 المصرييف. 
أف محادثات ىنية في مصر ستتناوؿ إقامة منطقة تجارة حرة  "الحياة"وكشفت مصادر فمسطينية مطمعة لػ

الفمسطينية والتي مف المفترض أف يكوف مخططيا قد اكتمؿ، وكذلؾ سير العمؿ  -عمى الحدود المصرية 
صوصًا في ضوء التوتر األخير بيف الجانبيف عمى خمفية اليجوـ عمى الجنود المصرييف في معبر رفح خ

 .في رفح واتياـ فمسطينييف قدموا مف قطاع غزه بضموعيـ في ىذه الجريمة
 //الحياة، لندن، 

 
 الفمسطينية تمدد موعد تسميم قوائم المرشحين االنتخاباتلجنة  

رئيس لجنة االنتخابات المركزية حنا ناصر تمديد موعد  أمس أعمف :وكاالت -محمد ىواش  -راـ اهلل 
بسبب عدـ تمكف  ءالثبلثااليوـ  إلىاالثنيف  أمستسميـ قوائـ المرشحيف لبلنتخابات المحمية والذي كاف مقررا 

 .اإلضرابالمرشحيف مف تقديـ أوراؽ ترشحيا بسبب  أعدادا كبيرة مف
 //النيار، بيروت، 

 
 أرئيل تكريس لالستيطانمستوطنة لخضري: إقامة جامعة إسرائيمية في االنائب  
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قاؿ النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار "أف قرار الحكومة  :القدس –غزة 
اإلسرائيمية بإقامة جامعة في مستوطنة "أرئيؿ" في الضفة الغربية يعد تكريسًا لبلستيطاف والتياـ األرض 

 ة.الفمسطيني
 //القدس، القدس، 

 
قيادي فمسطيني يدعو إلى فتح ممفي اغتيال أبو إياد والشقاقي مع السمطات الميبية 

دعا القيادي والسفير السابؽ في منظمة التحرير الفمسطينية عاطؼ أبو بكر قيادة منظمة التحرير : لندف
لمسعي مف أجؿ فتح ممفات اغتياؿ القيادي  الفمسطينية، وحركة "فتح" وحركة "الجياد اإلسبلمي" في فمسطيف،

في "فتح" صبلح خمؼ )أبو إياد( واألميف العاـ السابؽ لػ "الجياد اإلسبلمي" فتحي الشقاقي المذيف تورطت 
  السمطات الميبية السابقة في اغتياليما، وفؽ ترجيحات.

المخابرات الميبية السابؽ( اهلل( السنوسي )مدير  في تصريحات خاصة لػ "قدس برس" "لقد كاف )عبد وقاؿ
مشاركا في الجريمتيف مشاركة مباشرة مع الجيات التي قامت بالتنفيذ".

//قدس برس، 
 
 وزير العدل في الضفة: نرحب بالنقد البناء ألي قصور لدى السمطة الفمسطينية 

ة عمي مينا بالنقد البناء رحب وزير العدؿ في الحكومة الفمسطينية بالضفة الغربي: عبد المنعـ درار - جنيؼ
"السمطة  ":رويترزػ"وقاؿ مينا في راـ اهلل ل ألي "قصور" لدى السمطة الفمسطينية في مجاؿ حقوؽ اإلنساف.

بإيجابية مع أي تقارير أو أي مؤشرات عف القصور لدينا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف  ىالفمسطينية ستتعاط
لواقع الفمسطيني مف أجؿ تطوير حقوؽ اإلنساف انطبلقا وستسعى جاىدة مف أجؿ سد ىذه الثغرات وتطوير ا

 مف التزامنا بكؿ المواثيؽ واألعراؼ والقوانيف المتعمقة بحقوؽ اإلنساف."
 //وكالة رويترز لألنباء، 

 
 مصطفى البرغوثي يدعو الحكومة لمبدء بإجراءات لتغير السياسات االقتصادية النائب 

الزيادة عمى ضريبة القيمة المضافة  إلغاء إلىمصطفى البرغوثي الحكومة د.  دعا النائب :القدس - راـ اهلل
لغاء قرار رفع أسعار المحروقات والبدء فورًا بإجراءات جذرية لتغيير السياسات االقتصادية بما في ذلؾ  وا 
ندوؽ لمتحرر مف اتفاؽ باريس االقتصادي وتوزيع الموازنة بشكؿ عادؿ وتنفيذ قانوف الص إجراءاتتحديد 

عادةلؤلجور  أدنىالوطني لمطالب الجامعي وتحديد حد   النظر بشكؿ جذري في قانوف الضريبة. وا 
 //القدس، القدس، 

 
 
 
 
خبير اقتصادي: تعديل اتفاق "أوسمو" ىو ما يحل األزمة االقتصادية الفمسطينية 
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س االقتصادية الموقعة بيف السمطة أكد خبير اقتصادي فمسطيني أف تعديؿ أو إلغاء اتفاقية باري: راـ اهلل
الفمسطينية والجانب اإلسرائيمي "لف ينيي األزمة االقتصادية التي تمر بيا السمطة واف الحؿ لبلزمة 

االقتصادية يجب أف يكوف بتعديؿ االتفاؽ األصمي وىو "اتفاؽ أوسمو".
ريحات خاصة لػ"قدس برس" إف وقاؿ نصر عبد الكريـ أستاذ االقتصاد في جامعة بيرزيت براـ اهلل، في تص

األزمة االقتصادية التي تمر بيا السمطة مرتبطة بشكؿ مباشر بسياسات االحتبلؿ، باإلضافة إلى تأثير 
موجة الغبلء العالمي عمى اقتصاد السمطة الضعيؼ، حيث أف ارتفاع األسعار المتماثؿ ما بيف الضفة 

ئيمي يتضاعؼ خمسة مرات عف دخؿ الفمسطيني الذي والكياف اإلسرائيمي متشابو، في حيف أف دخؿ اإلسرا
ال يستطيع مواجية األزمة".

 //قدس برس، 
 

 مصر تفتح مكتبًا لحماس ولجنة أمنية مشتركة تبحث ممفات الحدود"الحياة":  17
أف القاىرة وافقت عمى فتح مكتب لحركة « الحياة»عممت : أحمد مصطفى وجيياف الحسيني –القاىرة 

مسطينية عمى أراضييا، وتـ تشكيؿ لجنة أمنية مشتركة لمبحث في معضمة الحدود بيف مصر الف "حماس"
وقطاع غزة، فيما يصؿ رئيس الحكومة الفمسطينية المقالة في غزة اسماعيؿ ىنية الى القاىرة بعد غد 

 الخميس.
في جياز  بيف مسؤوليف ،أف المشاورات التي جرت في القاىرة« الحياة»وكشؼ مصدر مصري مسؤوؿ لػ 

أفرزت إبراـ اتفاقات وتفاىمات عدة مع المسؤوليف في قطاع غزة  ،«حماس»االستخبارات المصري وقيادات 
دخاؿ تسييبلت عمى العمؿ في معبر رفح البري، بينيا فتح مكتب لحركة  في ما يتعمؽ بالممؼ األمني، وا 

 رًا لو.في القاىرة، واتخاذ منطقة التجمع الخامس، شرؽ القاىرة، مق« حماس»
لمناقشة كؿ األمور « حماس»وأشار المصدر إلى أنو تـ االتفاؽ أيضًا عمى تشكيؿ لجنة أمنية بيف مصر و 

والقضايا األمنية المشتركة وبخاصة الحدود الفمسطينية المصرية، الفتًا إلى أنو تـ االتفاؽ عمى تبادؿ 
 ة.المعمومات في إطار العمؿ األمني المشترؾ خبلؿ المرحمة المقبم

وأفيد بأف المجنة األمنية المشتركة ستضـ مسؤوليف في جياز االستخبارات المصري ومف الجانب الفمسطيني 
موسى أبو مرزوؽ وباسـ نعيـ وأيمف طو « حماس»أحمد الجعبري والقيادييف في « كتائب القساـ»قائد 

ىذه االجتماعات عمى بدء  المستشار األمني لرئيس الحكومة الفمسطينية المقالة. كما تـ االتفاؽ خبلؿ
 صفحة جديدة مف عبلقات التعاوف األمني المشترؾ بما يخدـ األمف المصري والفمسطيني.

وكشؼ المصدر أف الوفد األمني الفمسطيني قدَّـ لمسؤوليف مصرييف ممفات تتضمف معمومات ميمة تتعمؽ 
صرية )شماؿ سيناء( والذي راح بمتورطيف في اليجوـ الذي استيدؼ قوات حرس الحدود في مدينة رفح الم

صابة  11ضحيتو   آخريف، كما وعدت الحركة بتسميـ مطموبيف إلى القاىرة. 7عسكريًا وا 
 11/9/2012الحياة، لندن، 

 
 فعل طبيعي عمى سموك السمطة برىوم: احتجاجات الضفة رد   فوزي 18

اجات ومظاىرات ضد اعتبرت حركة حماس اليوـ االثنيف، ما يجري في الضفة الغربية مف احتج: غزة
 الغبلء المعيشي رد فعؿ طبيعي عمى سموؾ السمطة وفسادىا.
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وقاؿ الناطؽ باسـ الحركة فوزي برىوـ، في تصريح صحفي لو: "إىماؿ السمطة وأبو مازف يعتبر تحديًا 
وأضاؼ اف ما يجري في الضفة رد فعؿ طبيعي عمى سموؾ السمطة وفسادىا ونتيجة  لمطالب الشعب".

وشدد برىوـ عمى ضرورة استجابة السمطة لمطالب المحتجيف  اسي واالقتصادي والقمع االمني.لمفشؿ السي
 وانياء معاناتيـ.

 10/9/2012القدس، القدس، 
 

 عن حركة فتح نجاة أبو بكر: لدينا قرار بكتمة فتح البرلمانية باإلطاحة بفياض النائب 19
وجود قرار لدى كتمة فتح البرلمانية  ،ة أبو بكرأكدت النائبة عف حركة فتح في نابمس نجا: الضفة الغربية

حداث ثورة تغيرات سياسية في بنية الحكومة. ،باإلطاحة بسياسات سبلـ فياض  وا 
أف فتح أوؿ مف أشير السيؼ في وجو  ،وأضافت في برنامج محطات عمى فضائية القدس مساء االثنيف

 فياض وقراراتو التي ذىبت باالقتصاد إلى الخمؼ.
مف األولى المطالبة بمحاسبة سبلـ فياض قبؿ رحيمو، إذ ال بد أف يحاسب عمى سياساتو منذ  وأكدت أنو

 التي لـ تمؽ نجاًحا. 2002عاـ 
وتصاعدت االحتجاجات في الضفة الغربية خبلؿ األياـ الماضية ضد ارتفاع األسعار وخاصة المحروقات، 

السمطة محمود عباس وىو القائد العاـ وطالب المحتجوف باسقاط حكومة سبلـ فياض وحتى رحيؿ رئيس 
 لحركة فتح.

 11/9/2012، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 " بالنسبة لطيراناألحمر: "إسرائيل" تدرس مع الواليات المتحدة "الخط نتنياىو 20
دة اف حكومتػو تنػاقش مػع الواليػات المتحػ ،عواصػـ ػ وكػاالت: قػاؿ بنيػاميف نتنيػاىو رئػيس الػوزراء االسػرائيمي

لتمفزيػػػوف )سي.بي.سػػػي(  ،'الخػػػط االحمػػػر' الػػػذي يجػػػب اال يتجػػػاوزه البرنػػػامج النػػػووي االيرانػػػي. وقػػػاؿ نتنيػػػاىو
وخػبلؿ  .'ننػاقش ىػذا مػع الواليػات المتحػدة االف' ،الكندي في حديث بث في ساعة متأخرة مف الميمة الماضػية

لمػح أ ،مع طيراف بسبب برنامجيا النػووي المقابمة التي جرت بعد يوميف مف تعميؽ كندا عبلقاتيا الدبموماسية
نتنياىو مجددا الى اف وضع خط واضػح ػ وىػو مػا لػـ يتحػدد بعػد عمنػا ػ يمكػف اف يتفػادى الحاجػة الػى العمػؿ 

 العسكري.
الف تضع 'خطا أحمر واضحا' يظير عزميا عمى كػبح  ،ودعا نتنياىو في االونة االخيرة القوى العالمية مرارا

 وىو ما كشؼ عف نفاد صبر اسرائيؿ مف الواليات المتحدة حميفتيا الرئيسية. ،يرانيالبرنامج النووي اال
 11/9/2012القدس العربي، لندن، 

 
 ": طمب السمطة الفمسطينية إعادة التفاوض في اتفاق باريس "غير جد ي" إسرائيل" 21

وصػػؼ طمػػب السػػمطة  كبيػػرًا،” إسػػرائيمياً “عػػف وكػػاالت، أف مسػػؤواًل ، 11/9/2012الخمــيج، الشــارقة،  ذكػرت
، مشػػيرًا إلػػى أنػػو طبيعتػػو ”بغيػػر الجػػدي“الوطنيػػة الفمسػػطينية باعػػادة التفػػاوض فػػي اتفػػاؽ بػػاريس االقتصػػادي 

لػى أنػو قػػدـ عبػر قنػوات ال صػمة لػػدييا بالموضػوع. وبحسػب ىػذا المسػػؤوؿ الػذي طمػب عػدـ الكشػػؼ  العامػة وا 
لػيس “عمػى أف الطمػب ” دليبلً “العامة جدًا يعد عف اسمو، فإف حقيقة تقديـ الطمب عبر وزارة الحرب وطبيعتو 

إف كػػانوا “وقػػاؿ ”. إسػػرائيؿ“بػػؿ محاولػػة لتوجيػػو الغضػػب الفمسػػطيني مػػف ارتفػػاع تكػػاليؼ المعيشػػة تجػػاه ” جػػدياً 
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يريدوف إعادة فتح بروتوكوؿ باريس، وىي اتفاقية دولية، لكانوا قدموا طمبًا إلى وزارة الخارجية، أو كانوا قدموه 
 ”.لمالية، أو ببساطة إلى مكتب رئيس الوزراءإلى وزارة ا
مػػف تػػػؿ أبيػػب، عػػػف مراسػػميا نظيػػػر مجمػػي، أف النػػػاطؽ ، 11/9/2012الشـــرق األوســط، لنـــدن،  وأضػػافت

، إف اتفاقيػػة «الشػػرؽ األوسػػط»بمسػػاف وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية، ليئػػور بػػف دور، قػػاؿ فػػي تصػػريح خػػاص بػػػ
سػوية المرحميػة بػيف إسػرائيؿ والسػمطة الفمسػطينية. وىػذه االتفاقيػات باريس ىي جزء مف االتفاقيػات السػممية لمت

لػػػـ تكتمػػػؿ بسػػػبب رفػػػض الفمسػػػطينييف العػػػودة إلػػػى طاولػػػة المفاوضػػػات المباشػػػرة، التػػػي تعتبػػػر المكػػػاف الوحيػػػد 
لممفاوضات بيف الطرفيف. ونحف نستغرب كيؼ تمجأ السػمطة الفمسػطينية إلػى طمػب تعػديؿ اتفاقيػة بػاريس فػي 

ؼ. فكيؼ يريدوف تعػديميا، ألػيس بالمفاوضػات المباشػرةي وكيػؼ سػتتـ ىػذه المفاوضػات، بينمػا ىػـ ىذه الظرو 
 يرفضوفي

ال »وقد رد نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي، داني أيموف، في حديث مع اإلذاعة العبريػة الرسػمية، أمػس، أنػو 
مت العبلقات االقتصادية بيف الطػرفيف مجاؿ لتعديؿ اتفاؽ باريس ما دامت العممية السياسية ال تتقدـ، وما دا

تػػزداد تعقيػػدا مػػف جػػراء تصػػرفات الفمسػػطينييف، الػػذيف ال يػػدفعوف الػػديوف المسػػتحقة عمػػييـ مػػف جػػراء تزويػػدىـ 
، عمى حد زعمو. وأنيى ىو أيضػا، باإلشػارة إلػى الغضػب اإلسػرائيمي مػف النشػاط «بالكيرباء والوقود وغيرىما

يحرضػػوف ضػػد إسػػرائيؿ ويشػػوىوف سػػمعتيا ويطػػالبوف بفػػرض عقوبػػات »بل: السياسػػي الػػدولي لمفمسػػطينييف قػػائ
 «.عمييا مف عمى كؿ المنابر الدولية، ثـ يتمسكنوف ويطالبوننا بتعديؿ االتفاقيات

 
 ": تواصل أعمال مؤتمر "العدالة لالجئين الييود من الدول العربية"إسرائيل" 22

مؤتمر تنظمو وزارة الخارجية اإلسرائيمية و"المؤتمر  برىوـ جرايسي: تواصمت أمس االثنيف، اعماؿ -الناصرة 
الييودي العالمي"، تحت عنواف "العدالة لبلجئيف الييود مػف الػدوؿ العربيػة"، بػدعـ مػف رئػيس الػوزراء بنيػاميف 
نتنياىو، بيدؼ اختبلؽ قضية ما يسمى بػ "البلجئيف الييود مف الدوؿ العربية"، لتكوف قضيتيـ المفتعمػة "نػدا" 

 البلجئيف الفمسطينييف وحقيـ المشروع في العودة إلى وطنيـ وقراىـ. لقضية
ألفػػا ممػػا يسػػمى بػػػ الجئػػيف ييػػود أصػػوليـ مػػف الػػدوؿ  251وتػػزعـ منظمػػة "المػػؤتمر الييػػودي العػػالمي وجػػود 

 ألؼ ىاجروا الى فمسطيف. 100ألؼ منيـ في الواليات المتحدة وكندا واوروبا، بينما نحو  200العربية، 
الصػييونية، إف "ىػدؼ االجتمػاع  -زارة الخارجية و"المؤتمر الييودي العالمي" التػابع لموكالػة الييػوديوقالت و 

ىو رفع قصة البلجئيف الييود مف الدوؿ العربية الى جػدوؿ االعمػاؿ العػاـ، السياسػي الػداخمي والخػارجي فػي 
والعمػؿ ايضػا عمػى المسػتوى  الببلد وفي أرجاء العالـ، في ظؿ طرح شيادات شخصية مف البلجئػيف أنفسػيـ،

 السياسي والدولي لحث تشريع واعتراؼ بيوية وحقوؽ ىؤالء البلجئيف".
ىػػػذا والقػػػى رئػػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػػاميف نتنيػػػاىو كممػػػة متمفػػػػزة لممػػػؤتمر، وقػػػاؿ نائػػػػب وزيػػػر الخارجيػػػػة 

ت إلقػاء كامػؿ وزنيػا فػي ىػذه اإلسرائيمي داني أيالوف فػي كممتػو االفتتاحيػة لممػؤتمر، "إف حكومػة إسػرائيؿ قػرر 
 القضية، التي سيكوف ليا أيضا آثار سياسية وال سيما في سياؽ المفاوضات..

وتابع أيالوف زاعما، "إف عممية سبلـ حقيقية عمييا أف ترتكز عمى الحقائؽ التاريخية مف أف تسػتمر، فالعدالػة 
سػػيكوف الوقػػت متػػأخرا لطػػرح قضػػية  لبلجئػػيف ذات وجيػػيف، يوجػػد الجئػػوف عػػرب والجئػػوف ييػػود، وال أي مػػّرة

 كيذه، فالقصة التي نروييا اليـو يجب اف نروييا لكؿ تمميذ وطالب في اسرائيؿ وفي العالـ أيضا".
ويزعـ رئيس "المؤتمر الييودي العالمي" داف دايكر أف "السبب االساس في أف تتحقؽ العدالة لبلجئيف الييود 

 يست مسألة اسرائيمية بؿ مسألة ييودية. ىي وحدة االراء في ىذه المسألة. فيذه ل
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ويػػذكر اف وزارة "المػػواطنيف المسػػنيف" اإلسػػرائيمية، شػػرعت فػػي األشػػير األخيػػرة إلػػى جمػػع "وثػػائؽ" مػػف الييػػود 
المياجريف مف الدوؿ العربية، حوؿ أمبلكيـ وعقاراتيـ في أوطانيـ العربية االصمية، وتخطط حكومة اسرائيؿ 

 " لدفع "تعويضات" لمف يصفوف أنفسيـ "الجئيف ييود".إلى اقادمة "صندوؽ عالمي
 11/9/2012الغد، عم ان، 

 
 األمنية في الكيان اإلسرائيمي توصي بمساعدة السمطة الفمسطينية مالًيا األجيزة 23

صفا: أوصت األجيزة األمنية فػي الكيػاف اإلسػرائيمي بتحويػؿ مسػاعدات فوريػة إلػى السػمطة  –القدس المحتمة 
ب الضائقة الماليػة الخانقػة التػي تعانييػا، والتػي أثػارت الشػارع الضػفاوي ضػد سياسػات حكومػة الفمسطينية عق

فياض االقتصادية وارتفاع األسعار. وحسب اإلذاعة اإلسرائيمية العامة، فػإف الجيػات األمنيػة أوصػت بتبكيػر 
مميػػوف دوالر  100ي تحويػػؿ العائػػدات الضػػريبية التػػي تجبييػػا "إسػػرائيؿ" لصػػالح السػػمطة، والتػػي تقػػدر بحػػوال

إلػػى أف أجيػزة األمػف تتػػابع بترقػب وبمنتيػػى  -وفقػػا لئلذاعػة-تقريبػا كػؿ شػػير. وأشػار مصػػدر أمنػي إسػرائيمي 
 الجدية أحداث االحتجاجات االجتماعية في المناطؽ خشية انزالقيا إلى المستوطنات.

 11/9/2012وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 
 

 طن ديناميت 17ة: "إسرائيل" دمرت موقع دير الزور بـ األميركي« نيو يوركر» مجمة 24
األميركيػػة، أمػػس، تحقيقػػًا موسػػعًا حػػوؿ قصػػؼ منشػػأة ديػػر الػػزور السػػورية التػػي « نيػػو يػػوركر»نشػػرت مجمػػة 

طنػػًا مػػف المتفجػػرات  17، مشػػيرًة إلػػى أنػػو تػػـ اسػػتخداـ 2007اعتبرتيػػا إسػػرائيؿ مفػػاعبًل نوويػػًا سػػوريًا فػػي عػػاـ 
مسػػؤواًل إسػػرائيميًا،  12سػػرائيمية حربيػػة. واسػػتند تقريػػر ديفيػػد مكوفسػػكي، إلػػى محادثػػات مػػع طػػائرات إ 2ألقتيػػا 

.  ومثميـ مف كبار المسؤوليف األميركييف، الذيف كاف ليـ دور في اتخاذ القرار بشف اليجـو
كنو ، اقػػتحـ عمػبلء الموسػاد منػزاًل فػي فيينػا كػاف يسػػ2007وبحسػب التقريػر، ففػي السػابع مػف آذار مػف العػاـ 

إبػػراىيـ عثمػػاف، وىػػو رئػػيس الوكالػػة السػػورية لمطاقػػة الذريػػة، والػػذي كػػاف يشػػارؾ فػػي اجتمػػاع لموكالػػة الدوليػػة 
صػورة وصػفت  31لمطاقة الذريػة. وجػاء أف عمػبلء الموسػاد، تمكنػوا مػف اقتحػاـ حاسػوب عثمػاف ونسػخ نحػو 

 «.تديف سوريا»بأنيا 
مشاورات، بعضيا جرت خبلؿ اجتماعات بمنزلو، مع  إف أولمرت سارع إلى عقد سمسمة« نيو يوركر»وقالت 

كبػػػار المسػػػؤوليف، ووقّػػػع الجميػػػع عمػػػى التػػػزاـ بالحفػػػاظ عمػػػى السػػػرية التامػػػة. وتابعػػػت المجمػػػة إنػػػو تػػػـ عػػػرض 
المعمومػػات والصػػور التػػي سػػرقت مػػف حاسػػوب عثمػػاف عمػػى كبػػار المسػػؤوليف فػػي اإلدارة األميركيػػة، وعنػػدىا 

التحقػػؽ مػػف الموضػػوع. وأشػػار التقريػػر إلػػى أف اإلدارة األميركيػػة لػػـ تكػػف طمػػب الػػرئيس األميركػػي جػػورج بػػوش 
متحمسػة لشػػف ىجػػـو أميركػػي، كمػػا أف وزيػػرة الخارجيػػة األميركيػة فػػي حينػػو كونػػدوليزا رايػػس فقػػدت الثقػػة بقػػدرة 

 .2001في أعقاب الحرب عمى لبناف في تموز « المفاعؿ»الجيش اإلسرائيمي عمى تدمير 
كبػػػار المسػػػؤوليف فػػػي اإلدارة األميركيػػػة واالسػػػتخبارات، أبمػػػي إسػػػرائيؿ بػػػأف الواليػػػات وبعػػػد اجتمػػػاع بػػػوش مػػػع 

المتحػػدة ال تسػػتطيع قصػػؼ المفاعػػػؿ بػػدوف إثبػػات وجػػػود برنػػامج نػػووي عسػػػكري سػػوري. ويتػػابع التحقيػػػؽ إف 
أولمػػرت خشػػي مػػف تسػػريب المسػػؤوليف األميػػركييف معمومػػات، كمػػا أنػػو لػػـ يطمػػب الضػػوء األخضػػر مػػف بػػوش 

يجوـ. وفي الوقت نفسو، فػإف بػوش لػـ يضػع أمامػو ضػوءًا أحمػر، وىػو مػا اعتبػره أولمػرت بأنػو ضػوء لشف ال
، عمػػى تفاصػػيؿ 1أخضػػر، بحسػػب مصػػدر عسػػكري إسػػرائيمي. كمػػا أطمػػع الموسػػاد نظيػػره البريطػػاني، أـ آي 

 القضية بدوف اإلفصاح عف معمومات عف اليجـو المرتقب. 
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كػانوا يعممػوف فػي المنشػأة قػد قتمػوا فػي القصػؼ. ويتػابع التحقيػؽ  شخصػاً  35وبحسب مسؤوؿ إسرائيمي، فإف 
شػػيئًا مػػا كػػاف موجػػودًا لػػـ يعػػد كػػذلؾ، وتػػـ ذلػػؾ »إنػػو بعػػد دقػػائؽ معػػدودة، أبمػػي أولمػػرت الػػرئيس األميركػػي بػػأف 

 «.بنجاح كبير
 11/9/2012االخبار، بيروت، 

 
 الضفة تثير مخاوف "إسرائيل" احتجاجات 25

ة خاصة: حذر مسؤلوف إسرائيميوف، اليـو االثنػيف، مػف اف تتحػوؿ المظػاىرات ترجم -القدس دوت كوـ -غزة
والحراؾ الشعبي الفمسطيني الداخمي في الضفة الغربية إلى "انتفاضة ثالثة" ضد "إسرائيؿ"، في ظؿ عدـ قدرة 

رفعػت تأىبيػا  السمطة الفمسطينية عمى مجابيتيا والسيطرة عمييا، وأشاروا إلػى أف األجيػزة األمنيػة اإلسػرائيمية
فػػي الضػػفة، مشػػيريف الػػى مػػا حػػدث فػػي الخميػػؿ مسػػاء اليػػـو االثنػػيف، حينمػػا تحولػػت االحتجاجػػات عمػػى غػػبلء 

 المعيشة إلى مواجيات مع الجيش اإلسرائيمي.
ونقؿ موقع "واال" العبري، عف مسؤوليف إسرائيمييف "واسػعي اإلطػبلع" قػوليـ، إنػو فػي حػاؿ "خرجػت المسػيرت 

مػػػؿ بعػػػض الجيػػػات لتوجيييػػػا ضػػػد إسػػػرائيؿ، ومػػػف الصػػػعب التقػػػدير إلػػػى أيػػػف سػػػيؤوؿ عػػػف السػػػيطرة، قػػػد تع
مصػػيرىا، لكػػف مػػف الواضػػح أنػػو إذا اسػػتمرت المسػػيرات، فسػػتعـ الفوضػػى، وسػػتتحوؿ لمواجيػػات عمػػى نقػػاط 

 التفتيش وضد المستوطنيف وغيرىـ".
السػمطة وقعػت فػي منػاطؽ عػدة وأشار الموقع االسرائيمي "واال" إلى أف مواجيات بػيف المحتجػيف وأجيػزة أمػف 

بالخميؿ، وتحوؿ جزء منيا لمواجيات مع الجيش اإلسرائيمي، واف عددا مػف الفمسػطينييف اصػيبوا نتيجػة ذلػؾ، 
فيما رشؽ متظاىروف سيارات إسرائيمية قرب بمدة بيت أمر أيضًا، حيػث كانػت فػي المنطقػة مسػيرة احتجاجيػة 

 مماثمة.
جػػػيش اإلسػػرائيمي "نيتسػػاف الػػػوف"، قػػد اجتمػػع مػػػع رؤوسػػاء المجمعػػػات وقػػاؿ اف قائػػد المنطقػػػة الوسػػطى فػػي ال

االستيطانية في غوش عتصػيوف عمػى ىػامش احتفػاؿ بالسػنة العبريػة، وتحػدث معيػـ بشػأف االحتجاجػات فػي 
األراضػػي الفمسػػطينية، حيػػث خػػاطبيـ قػػائبل " فػػي األسػػابيع األخيػػرة الحظنػػا تغيػػرات وبدايػػة النتفاضػػة داخميػػة، 

يػػد ضػػد السػػمطة الفمسػػطينية، وعمينػػا تطبيػػؽ مبػػادئ الحفػػاظ عمػػى االسػػتقرار ومنػػع التصػػعيد، وربيػػع عربػػي جد
ونستعد بشكؿ كبير إلى إمكانية انتقاؿ تمؾ المواجيات ضدنا، وأف نتصرؼ بمثابة حراس لمغابة حينمػا تكػوف 

 تمؾ الغابة قابمة لبلشتعاؿ واعواد الثقاب منتشرة في كؿ مكاف".
 10/9/2012القدس، القدس، 

 
 ألف صاروخ 70" يمتمك زب اهلل": "حإسرائيل" 26

« حػػزب اهلل»قػػاؿ رئػػيس الييئػػة الديبموماسػػية واألمنيػػة فػػى وزارة الػػدفاع اإلسػػرائيمية عػػاموس جمعػػاد، امػػس، إف 
 ألؼ صاروخ يستيدؼ بيا توجيو ضربات إلى إسرائيؿ. 70لديو نحو 

عػػف جمعػػاد قولػػو خػػبلؿ القمػػة  -إللكترونػػي عمػػى موقعيػػا ا -اإلسػػرائيمية »جيػػروزاليـ بوسػػت »ونقمػػت صػػحيفة 
يمتمؾ مخزونا احتياطيا مف الصػواريخ المتعػددة األنػواع، وتعػد « حزب اهلل»اف »العالمية لمناىضة اإلرىاب: 

يمتمكيا قبؿ حرب لبناف الثانية فػي « حزب اهلل»ىذه الترسانة مف الصواريخ أقوى كثيرا مف سابقتيا التي كاف 
محّمػػػبل «.. ستسػػػتيدؼ الحػػػرب المقبمػػػة الجبيػػػة الداخميػػػة اإلسػػػرائيمية»د محػػػذرا: وقػػػاؿ جمعػػػا«. 2001تمػػػوز 
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عمػػػى شػػػنو سمسػػػمة مػػػف اليجمػػػات تكمػػػؿ بعضػػػيا بالنجػػػاح واآلخػػػر بالفشػػػؿ.. خػػػارج « حػػػزب اهلل»المسػػػؤولية لػػػػ
 إسرائيؿ.

 11/9/2012السفير، بيروت، 
 

 يسقط أسرع مما يعتقد الكثيروند سريز: األسبي 27
أسػرع »اإلسرائيمي شمعوف بيريز أمس، إف نظػاـ الػرئيس السػوري بشػار األسػد سيسػقط )أ ش ا(: قاؿ الرئيس 
واعتبػػر بيريػػز، فػػي كممػػة ألقاىػػا أمػػاـ رؤسػػاء البعثػػات األجنبيػػة فػػي إسػػرائيؿ فػػي حفػػؿ «. ممػػا يعتقػػد الكثيػػروف

الػدوؿ التػي »اإلسػرائيمية عمػى موقعيػا االلكترونػي، أف « جيروزاليـ بوست»االستقباؿ السنوي ونقمتيا صحيفة 
تػػزعـ انيػػا تسػػاند سػػوريا مػػف خػػبلؿ مواصػػمة دعيمػػا لنظػػاـ األسػػد ...ال تػػدعـ فػػي حقيقػػة األمػػر سػػوى النظػػاـ 

وعمى صعيد آخر أعرب بيريز في كممتو، عف اعتقاده بأف الغرب «. ومصالحو وال تقدـ خيرًا لمشعب السوري
إذا لـ تنجح تمػؾ »دوف إراقة دماء. وقاؿ يبحث عف السبؿ المتاحة أمامو إلحباط طموحات إيراف النووية مف 
 «.التدابير واإلجراءات، فبل يزاؿ الخيار العسكري مطروحًا عمى الطاولة

 11/9/2012السفير، بيروت، 
 

 تصدر أوامر جديدة ليدم منازل فمسطينية في سموان االحتاللالقدس: سمطات  28
سرائيمية انو في الوقت الذي  تغض فيو بمدية القدس الغربية الطرؼ عف القدس: قالت منظمات فمسطينية وا 

أعماؿ بناء واسعة يقوـ بيا المستوطنوف اإلسرائيميوف في أبنية تـ االستيبلء عمييا في بمدة سمواف في القدس 
الشرقية المحتمة فإنيـ يصعدوف في عممية إصدار أوامر اليدـ اإلدارية ضد المنازؿ الفمسطينية في نفس 

 المنطقة.
بلـ اآلف" اإلسرائيمية: قامت بمدية القدس )الغربية( اليوـ )أمس( بتوزيع أوامر ىدـ لمنازؿ وقالت حركة "الس

فمسطينية في حي وادي حموة حيث قاـ موظؼ مف البمدية وبحماية الشرطة اإلسرائيمية بتسميـ األوامر لعدد 
 مف أصحاب المنازؿ".

مية( تضعاف الكثير مف الضغط عمى السكاف وأضافت "البمدية سوية مع سمطة الحدائؽ الطبيعية )اإلسرائي
 الفمسطينييف في سمواف مف خبلؿ إصدار العديد مف األوامر وتنفيذ عدد منيا".

وتابعت "السبلـ اآلف": البمدية عمى دراية بعمميات البناء الواسعة التي تجري في منازؿ المستوطنيف في وادي 
 البناء غير القانوني لممستوطنيف ال يجري المس بو.حموة عمى الرغـ مف أف التجارب السابقة أثبتت أف 

سمواف مف توزيع أوامر ىدـ إدارية لمنازؿ في عدد مف أحياء -وبدوره فقد َحذر مركز معمومات وادي حموة
 البمدة، في وقت ُيشيد فيو المستوطنوف الوحدات السكنية فييا دوف رقيب.

 11/9/2012، األيام، رام اهلل
 
 
 

 سامر البرق يسجل رقمًا قياسيًا في أيام اإلضراب عن الطعام الفمسطينياألسير  29
واصؿ أربعة أسرى فمسطينييف إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ : فتحي صّباح -غزة 

العسكرية مساء أوؿ مف أمس قرارًا ثبتت اعتقاؿ األسير « عوفر»اإلسرائيمي، في وقت أصدرت محكمة 
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مس، شماؿ الضفة الغربية، إداريًا ألربعة أشير، عمى رغـ تدىور وضعو حسف الصفدي مف مدينة ناب
 الصحي.

عمى  113وضرب األسير سامر البرؽ رقمًا قياسيًا في عدد أياـ اإلضراب المتواصؿ، إذ أنيى أمس يومو الػ
 عمى التوالي. 83التوالي، فيما واصؿ الصفدي إضرابو لميـو الػ

عمى  42عمى التوالي، واألسير سامي العيساوي لميوـ الػ 73و لميوـ الػوواصؿ األسير أيمف الشراونة إضراب
يسطروف صمودًا وتحديًا لمصمحة السجوف اإلسرائيمية »ويرى الفمسطينيوف أف البرؽ ورفاقو  التوالي.

 «.ويضربوف مثبًل رائعًا غير مسبوؽ في التاريخ البشري
 11/9/2012، الحياة، لندن

 
 إلنقاذ حياة األسرى المضربين عن الطعاميطالب مصر بالتدخل  قراقع 30

طالب وزير األسرى لدى السمطة الفمسطينية عيسى قراقع القنصؿ المصري ىماـ أبو : حامد جاد -راـ اهلل 
زيد والنائب العربي في الكنيست اإلسرائيمي إبراىيـ صرصور بالتدخؿ العاجؿ النقاذ حياة األسرى المضربيف 

الصفدي وأيمف شراونة وسامر العيساوي الذيف يعانوف مف أوضاع صحية عف الطعاـ سامر البرؽ وحسف 
خطيرة لمغاية نتيجة االضراب، مشددا اف تعرض األسرى المضربيف ألي سوء سيفجر األوضاع بالسجوف 

 وسيكوف لو تداعيات خطيرة.
 11/9/2012، الغد، عم ان

 
 حياة االسرى الفمسطينيين" "إنقاذ "سرائيل"إطالب المجتمع الدولي بالزام الميزان ي مركز 31

مع مواصمة عدد مف االسرى الفمسطينييف اضرابيـ عف الطعاـ في السجوف : آماؿ شحادة -القدس 
االسرائيمية، احتجاجا عمى اوضاعيـ القاسية، وّجو مركز الميزاف لحقوؽ االنساف الى المجتمع الدولي مذكرة 

لزاميا احتراـ الت زاماتيا بموجب القانوف الدولي، ومعاممة المعتقميف معاممة تطالبيـ  بالضغط عمى اسرائيؿ وا 
 تنسجـ مع معايير االمـ المتحدة لمعاممة السجناء والمعايير الدولية األخرى ذات العبلقة.

وطالب المركز بالعمؿ عمى ضماف اإلفراج عف المعتقميف الفمسطينييف، خاصة مف يقبعوف في السجوف مف 
ـ محاكمات عادلة يمتمسوف فييا وسائؿ الدفاع عف النفس. وعبر مركز دوف تيـ ومف دوف أف تتاح لي

الميزاف عف قمقو الشديد عمى حياة المعتقميف المضربيف عف الطعاـ، وحّمؿ السمطات االسرائيمية المسؤولية 
قانوف عف حياتيـ مستنكرًا االنتياكات االسرائيمية الجسيمة التي ترتكب بحؽ المعتقميف الفمسطينييف بدءًا مف 

المقاتؿ غير الشرعي واالعتقاؿ اإلداري، وسياسة العزؿ االنفرادي، وجممة اإلجراءات التي تنتيؾ إنسانية 
 المعتقميف وخاصة اإلىماؿ الطبي والتفتيش العاري والحرماف مف زيارة األىؿ وغيرىا مف الممارسات.

 11/9/2012، الحياة، لندن
 
 

 مى قطاع غزةفي سمسمة غارات إسرائيمية ع جرحىخمسة  32
مواطنيف، ثبلثة منيـ في غارة جوية شنتيا طائرات  5أعمنت مصادر طبية وأمنية إصابة  فايز أبوعوف:

االحتبلؿ فجر أمس، عمى أرض فارغة بمخيـ النصيرات في محافظة وسط القطاع، فيما ُأصيب االثناف 
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ر رفح الحدودي جنوب قطاع اآلخراف في غارة جوية شنتيا الطائرات الحربية عمى نفؽ حدودي شرؽ معب
 غزة.

وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الصحة المقالة في غزة أشرؼ القدرة، إف ثبلثة مف المصابيف ىـ مف األطفاؿ، بينما 
أصيبت امرأة ورجؿ، ُنقموا جميعيـ إلى مستشفيي شيداء األقصى بمدينة دير البمح وسط قطاع غزة، وأبو 

 بلج.يوسؼ النجار في محافظة رفح لتمقي الع
ووصؼ القدرة لػ"األياـ" حالة المصابيف الخمسة بأنيا ما بيف طفيفة ومتوسطة، موضحًا أف جميعيـ ُأصيبوا 
بشظايا الصواريخ مف نوع جو أرض التي ُأطمقت عمى عدة مناطؽ متفرقة في قطاع غزة ليمة أوؿ مف أمس، 

 وفجر أمس.
 11/9/2012، األيام، رام اهلل

 
 تقيم حفالت موسيقية "صاخبة" جنوب المسجد األقصى "إسرائيل": األقصىمؤسسة  33

إف إسرائيؿ عمدت إلى إقامة حفبلت موسيقية  ،قالت مؤسسة االقصى لموقؼ والتراث :د ب أ -القدس 
 "صاخبة" في محيط المسجد األقصى.

وذكرت "مؤسسة االقصى في بياف صحفي، أف مئات األجانب مف جنسيات مختمفة شاركوا الميمة الماضية، 
بحفبلت ليمية راقصة أقيمت في منطقة قصور الخبلفة األموية خمؼ محراب المسجد االقصى والمصمى 

 المرواني.
وبينت المؤسسة أف الحفبلت التي شارؾ فييا عدد مف الفرؽ األجنبية واإلسرائيمية عمى التوالي، امتدت حتى 

 مغرب والعشاء ما أزعج المصميف.ساعات الميؿ، واعتمى خبلليا صوت الموسيقى والغناء خبلؿ صبلتي ال
وقالت إف ىذه الحفبلت تأتي ضمف البرامج اإلسرائيمية الستقباؿ "عيد راس السنة العبرية" الذي يوافؽ 

 األسبوع المقبؿ تحت رعاية البمدية اإلسرائيمية في القدس.
 10/9/2012، القدس، القدس

 
 ق صور صالح الدين األيوبي بالقدس إسرائيمي بشطبو من المنياج الدراسي تعمي ردًا عمى قرار 34

أثار قرار وزير التربية والتعميـ اإلسرائيمي "جدعوف ساعر" شطب اسـ القائد : عبد الحميد مصطفى -القدس 
المسمـ صبلح الديف األيوبي ومعركتو الشييرة" حطيف" مف المناىج الدراسية في مدينة القدس حفيظة 

 ذه الخطوة.المسمميف، ودفع ببعضيـ إلى الرد عمى ى
حيث اعتبروا في القرار اإلسرائيمي محاولة الغتياؿ الذاكرة اإلسبلمية، وانتياجًا لسياسة التعتيـ التي تمارسيا 

 الحكومة اإلسرائيمية، وتواصبًل في مسمسؿ تضميؿ وقمب الحقائؽ.
ي مصحوبًة بنبذة فقد عمؽ الحاج المقدسي عايد األيوبي عمى حائط منزلو صورة كبيرة وممونة لمقائد األيوب

 تاريخية في محاولة منو لمتصدي لمقرار اإلسرائيمي.
وقد أثارت ىذه الصورة إعجاب الجيراف والمارة مف المسمميف، كوف الشارع الذي يقبع فيو المنزؿ يؤمو يوميًا 

 العشرات مف جنود االحتبلؿ والمستوطنيف وفي ذلؾ استفزاز ليـ.
 10/9/2012، فمسطين أون الين

 
 احتجاجًا عمى معاناتيم من سوريا امام تمفزيون الجديد الفمسطينيينالجئين اعتصام ل لبنان: 35
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نّفذ النازحوف الفمسطينيوف مف المخيمات السورية اعتصامًا أماـ قناة "الجديد"، بمشاركة رجاؿ ونساء وأطفاؿ 
وفد مف "جمعية بيت انضـ إلييـ وفد مف "المقاء الشبابي المبناني الفمسطيني" برئاسة أحمد الشاويش، و 

اآلداب والعموـ والتنمية" برئاسة محمد ديب. ورفع المعتصموف الفتات ترمز إلى معاناتيـ وتطالب بتوفير 
 المأوى والمساعدات ليـ.

وألقى زكريا غناـ كممة النازحيف وقاؿ: "نحف الفمسطينييف، نعاني مف نزوح إلى نزوح، ونوجو رسالة إلى 
نطالب بحقنا منكـ. أنتـ مسؤولوف عف ذلؾ ألجؿ اف نعيش بكرامة إلى حيف عودتنا االونروا نقوؿ فييا اننا 

إلى ديارنا". كما ألقى ديب كممة أكد فييا ضرورة دعـ النازحيف الفمسطينييف مف سوريا، وتبله الشاويش 
السممية حتى  فشرح معاناة النازحيف مطالبًا االونروا بتحّمؿ مسوؤلياتيا. وقاؿ "لف يوقؼ النازحوف تحركاتيـ

 تتـ تمبية مطالبيـ اإلنسانية".
 11/9/2012، المستقبل، بيروت

 
 مؤتمر "األطباء والصيادلة الفمسطينيين"لبنان:  36

تحت تسمية "دورة الشييد القائد ىاني الحسف" عقد االتحاد العاـ لؤلطباء والصيادلة الفمسطينييف في لبناف 
 لشعبي في منظمة التحرير.مؤتمرىـ الذي نظمتو دائرة العمؿ والتنظيـ ا

أميف سر حركة فتح فتحي ابو  -شارؾ في افتتاح المؤتمر الذي أقيـ في سفارة فمسطيف السفير أشرؼ دبور
العردات وعضوا المجمس الثوري آمنة جبريؿ وجماؿ قشمر، أميف سر إقميـ فتح رفعت شناعة وممثؿ نقابة 

 األطباء المبنانييف أحمد صادؽ وشخصيات.
مد الصالح، باسـ دائرة العمؿ والتنظيـ الشعبي، أف المؤتمر يدؿ عمى صبلبة وقوة األوضاع واعتبر أح

التنظيمية والنقابية والسياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية رغـ الظروؼ الصعبة. ولفت الى أف الوضع 
ي والوقائي، الصحي في لبناف مأزوـ وتطاؿ أزمتو مختمؼ جوانب المسألة الصحية العامة بشقييا العبلج

مشددًا عمى وضع جدوؿ لقاءات دورية بيف النقابة واالتحاد وتعزيز التعاوف والتواصؿ وتشكيؿ لجنة مشتركة 
لمتابعة إنجاز مرحمة أولية تأسيسية تفتح المجاؿ أماـ تعاوف أوسع وفي مختمؼ المياديف بيدؼ خمؽ تكامؿ 

 وتبادؿ تجارب وخبرات مشتركة.
 باء بتسميـ شيادة تقدير ودرع الرئيس الشييد ياسر عرفات.ثـ تـ تكريـ عدد مف األط

وتـ انتخاب رئاسة المؤتمر مف األعضاء، كما تمت مناقشة التقرير األدبي والنقابي والمالي، وُفتح باب 
 طبيبًا(. 11الترشيح لمييئة اإلدارية الجديدة لبلتحاد العاـ والذي يبمي عدد أعضائو )

 11/9/2012، المستقبل، بيروت
 
 
 

ل من االحتالل الفمسطيني لحقوق اإلنسانمركز  37  تعويضًا ألسرة شييدين من غزة عمى يحص 
أعمف المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف، أنو نجح في التوصؿ إلى تسوية مع النيابة العسكرية : )أ .ؼ .ب(

.  2009-2008ة غزة خبلؿ محرق” اإلسرائيمي“لدفع تعويض لعائمة فمسطينييف قتميما الجيش ” اإلسرائيمية“
براىيـ شراب، المذيف  وفي بياف، قاؿ المركز إنو نجح في ضماف جبر الضرر عف عائمة الشابيف كساب وا 
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قتمتيما قوات االحتبلؿ خبلؿ العدواف عمى غزة، وذلؾ عبر تسوية توصؿ إلييا مؤخرًا مع ممثمي النيابة 
 ”.اإلسرائيمية“العسكرية 

 11/9/2012، الخميج، الشارقة
 

 األقصى المسجد لحسم معركة شرق القدس ستيدف سموانمطات االحتالل تس 38
تعتبر بمدة سمواف الخاصرة الجنوبية ألسوار المسجد األقصى، وتشكؿ جبية : محمد محسف وتد -القدس 

النضاؿ الوحيدة بالقدس المحتمة التي لـ تنؿ منيا سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي باعتبارىا المنطقة العازلة 
لسيادة والسيطرة الفمسطينية. وتسعى إسرائيؿ لحسـ معركة القدس والمسجد األقصى مف خبلؿ ذات ا

 استيدافيا لبمدة سمواف بالذات.
وعمقت سمطات االحتبلؿ مف حفرياتيا عمى امتداد األسوار الجنوبية التي طالت القصور األموية واآلثار 

 يا.العربية واإلسبلمية في مسعى منيا لطمس اآلثار وتزييف
كما صعدت مف استيداؼ البشر بسمواف بإصدار أوامر إخبلء لممنازؿ والتمويح بيدـ عشرات المنازؿ بذريعة 
انعداـ التراخيص. وأصدرت أوامر بمصادرة مسطح أراضي مقبرة الرحمة بالجية الجنوبية الشرقية لممسجد 

 األقصى.
ات الفمسطينية لتفعيميا وتجنيدىا بمعركة وأطمؽ مركز معمومات وادي حموة حممة لمتنسيؽ مع مختمؼ الحرك

سمواف، في حيف تواصؿ "مؤسسة األقصى" توثيقيا العتداءات االحتبلؿ عمى المقدسات واآلثار والحضارة 
 العربية واإلسبلمية.

وأبدى مدير مركز معمومات وادي حموة جواد صياـ مخاوفو مف مغبة خسارة الفمسطينييف المعركة الدائرة 
األسوار الجنوبية لممسجد األقصى، "لما تمثمو سمواف مف درع واؽ ىو األخير المتبقي بسمواف وعمى 

 لممقدسييف حوؿ أسوار البمدة القديمة".
وقاؿ في حديثو لمجزيرة نت، إف القدس المحتمة بمقدساتيا وآثارىا وسكانيا بحاجة في ىذه المرحمة إلى وقفة 

ف كذلؾ، "بعيدا عف الشعارات والتصريحات والشجب جدية وأفعاؿ مف العرب والمسمميف والفمسطينيي
 واالستنكار".

وقاؿ إف سمواف تتعرض لعممية تطيير عرقي باليدـ والطرد واإلبعاد والسجف والمساومة مف قبؿ أجيزة األمف 
 اإلسرائيمية التي تستعيف بالعمبلء لتفتيت وحدة الصؼ والنيؿ مف الحراؾ الشعبي المتواصؿ، حسب قولو.

اـ إلى أف إسرائيؿ تخوض العديد مف المعارؾ مع أىالي القدس خاصة، والشعب الفمسطيني ولفت صي
عامة، وأنيا نجحت في توزيع الصراع إلضعاؼ نضاؿ الشعب الفمسطيني في سعييا لحسـ معركة القدس 

 لصالحيا.
د إلغاثة أىالي وأضاؼ "ال بد مف إعادة ترتيب األوراؽ والبيت الفمسطيني مف خبلؿ التنسيؽ وتركيز الجيو 

 سمواف".
وتحرؾ سمطة اآلثار اإلسرائيمية في الوقت ذاتو مشاريع تنقيب وحفر لشبكات األنفاؽ عمى امتداد األسوار 

 الجنوبية لؤلقصى وبمدة سمواف وأحياء وادي حموة والبستاف.
دفع بعض وزعمت إسرائيؿ أنيا عثرت عمى مواقع أثرية تعود إلى عيد الييكؿ األوؿ والثاني، وىو ما 

 الجمعيات االستيطانية والتيارات الييودية إلى المطالبة ببناء الييكؿ المزعـو في ذلؾ المكاف.
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وأكد مدير مؤسسة األقصى الميندس زكي اغبارية أف سمطات االحتبلؿ صعدت مف استيدافيا لآلثار 
ر مف العيديف األموي العربية واإلسبلمية حوؿ أسوار األقصى والبمدة القديمة، عبر تدمير وطمس لآلثا

 والعباسي، الفتا إلى أف أعماؿ الحفريات والتنقيب بمنطقة القصور األموية تعتبر األشرس واألخطر.
ودعا اغبارية في حديثو لمجزيرة نت، العالـ العربي واإلسبلمي إلى الخروج عف صمتو ومواجية المشروع  

ادفة إلى فرض األمر الواقع، مؤكدا ضرورة الصييوني بالقدس المحتمة، إلفشاؿ مخططات االحتبلؿ الي
اعتماد مشاريع تعبوية وجماىيرية بالعالـ العربي نصرة لمقدس واألقصى، "وإليقاؼ مسمسؿ التدنيس واالنتياؾ 

 اإلسرائيمي لؤلقصى ولممقدسات اإلسبلمية والعربية".
 11/9/2012، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ل الحفريات في القدس وحول المسجد األقصىيدين استمرار أعمااألردني  األوقافوزير  39

عبد السبلـ العبادي  .د األردني أداف وزير األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسبلمية: باسؿ الزغيبلت - عماف
قرار سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي بمنع مدير المسجد األقصى في القدس مف دخوؿ المسجد لمدة ستة 

صرفات التي تعتبر تدخبل سافرًا في شؤوف المسجد األقصى المبارؾ أشير، رافضًا ىذه اإلجراءات والت
عاقة مرفوضة ألعماؿ إدارة األوقاؼ وشؤوف المسجد األقصى في القدس الشريؼ التابعة لوزارة األوقاؼ  وا 

 والشؤوف والمقدسات اإلسبلمية في األردف.
قدس وحوؿ المسجد األقصى المبارؾ واستنكر الوزير العبادي استمرار أعماؿ الحفريات اإلسرائيمية في ال

 وفي طريؽ باب المغاربة.
 11/9/2012الدستور، عمان، 

 
 مميون دينار 30مستشفيات أردنية تطالب السمطة بـ  40

فوزي الحموري، أمس، مف وزير الصحة  .عّماف: طالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في األردف د
الديوف المترتبة لممستشفيات الخاصة عمى السمطة الفمسطينية ىاني عابديف بذؿ جيوده لتسديد  الفمسطيني د.

 مميوف دينار. 30والتي تجاوزت 
 11/9/2012الخميج، الشارقة، 

 
 لمفمسطينيين النازحين من سوريامساعدات من حزب اهلل: الحموةعين  41

غذائية في مدينة صيدا ومحيطيا، عمى خط توزيع المساعدات ال المبناني دخؿ حزب اهلل: محمد صالح
والمواـز المنزلية لمفمسطينييف النازحيف مف سوريا، وذلؾ لممرة األولى منذ وصوؿ النازحيف إلى عاصمة 

ىدية المقاومة اإلسبلمية إلى الشعب السوري "الجنوب ومخيماتيا. وقد وزعت المساعدات تحت شعار 
و لتوزيع المساعدات الغذائية وعمـ أف حزب اهلل قطاع صيدا )شعبة عيف الحموة( بدأ أمس حممت ."الشقيؽ

التحتاني،  -والمواـز المنزلية لمنازحيف السورييف، القاطنيف لدى أىالييـ في منطقة تعمير عيف الحموة 
عائمة، بحضور مسؤوؿ قطاع صيدا الشيخ  70المبلصقة لمخيـ عيف الحموة. وشممت في مرحمتيا األولى 

 زيد ضاىر.
 11/9/2012السفير، بيروت، 
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 التعاون اإلسالمي" تجري اتصاالت دولية لمتابعة تنفيذ خطة مشاريع تنموية في القدس"أوغمو:  42
أكد األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسبلمي، أكمؿ الديف إحساف أوغمو أنو تـ االتفاؽ مع الرئيس  :جدة

س التي تـ الفمسطيني محمود عباس عمى متابعة تنفيذ الخطة القطاعية الخاصة بالتنمية في مدينة القد
 اعتمادىا في القمة اإلسبلمية االستثنائية الرابعة التي عقدت في مكة المكرمة في رمضاف الماضي.

وأشار إلى أف المنظمة شرعت بالفعؿ كذلؾ في االتصاؿ مع عدد مف الدوؿ لدعـ المشاريع المتضمنة في  
 الخطة. 

لمدورة التاسعة والثبلثيف لمجمس وزراء وأوضح أوغمو في كممتو أماـ اجتماع كبار الموظفيف التحضيري 
/ أيموؿ 11-9الخارجية المنعقد في مقر األمانة العامة لمنظمة التعاوف اإلسبلمي في جدة خبلؿ الفترة 

سبتمبر الجاري، أف مجمس وزراء الخارجية المقبؿ في جيبوتي، سيدرس تطورات األوضاع في فمسطيف ال 
يمية عمى المسجد األقصى المبارؾ المتمثمة باالقتحامات ومنع سيما ظاىرة تصاعد االعتداءات اإلسرائ

جراء حفريات خطيرة تحتو ومف حولو مما جعؿ ىذا المسجد المبارؾ عرضة  المصميف مف الوصوؿ إليو، وا 
لمخراب واالنييار، فضبل عف تزايد االعتداءات عمى المقدسات اإلسبلمية والمسيحية في أنحاء فمسطيف 

 كميا. 
 10/9/2012قدس برس، 

 
 يكمف الشاطر بإدارة ممف المنطقة الحرة مع غزة يمرسالمصرية":  الوطن" 43

أف نائب المرشد  ،رئيس غرفة تجارة شماؿ سيناء ،اهلل قنديؿ كشؼ عبد :الجواد وكماؿ عبد ،جياد الطويؿ
منطقة بإدارة ممؼ إقامة ال رئاسيحصؿ عمى تفويض  ،خيرت الشاطر. ـ المسمميف، العاـ لجماعة اإلخواف

حوؿ محاور تنفيذ المشروع، لعبلقاتو القوية بحركة  الفمسطينيالحرة بيف مصر وغزة، واالتفاؽ مع الجانب 
 حماس، وباعتباره أحد كبار المروجيف لمشروع النيضة، عمى حد قولو.

تبذؿ جيودًا كبيرة إلنشاء المنطقة، وأرسمت  في قطاع غزةحكومة ال فيوأشار إلى أف وزارة االقتصاد 
، وتنتظر الموافقة عمى توقيع االتفاقية وبدء التنفيذ، مؤكدًا عمى أف المنطقة المصرياقتراحاتيا إلى الجانب 
 اإلسرائيميوتكسر الحصار  التجاري، وتعزز حركة التبادؿ والفمسطيني المصريالحرة ستخدـ الجانبيف 

 المفروض عمى غزة.
أف حماس دفعت بالعديد مف المعدات  اإلسرائيمي، لموقع والبل إسرائيميفى السياؽ ذاتو، كشؼ مصدر أمنى 

إلقامة المنطقة الحرة، لكنو أكد  األراضيدونـ مف  200اليندسية إلى المنطقة الحدودية مع مصر، لتجييز 
سيناء لؤلنفاؽ، زادت  فيوقاؿ إف ىدـ العممية األمنية  أف مصر ال تدعـ الفكرة وتعكؼ عمى دراستيا حاليًا.

المصادقة عمى استيراد البضائع مف  فيغزة عمى المنتجات اإلسرائيمية، وكشؼ أف حماس شرعت طمب 
 سالـ. بكميات غير مسبوقة عبر معبر كـر أبو "إسرائيؿ"

 10/9/2012القاىرة،  الوطن،
 

 كامب ديفيد ودعم القضية الفمسطينيةاتفاقية مفكرون يطالبون بإعادة النظر في القاىرة:  44
مفكروف سياسيوف مصريوف بضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، مؤكديف أىمية  القاىرة: طالب

القضية الفمسطينية وعدـ التخمي عف مساندة الشعب الفمسطيني في مواجية المحتؿ اإلسرائيمي، الفتيف إلى 
وأشاروا خبلؿ  اف.أف الصراع ال يزاؿ مستمرًا رغـ االتفاقات والمعاىدات بيف العديد مف دوؿ المنطقة والكي
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ندوة نظمتيا لجنة العبلقات الخارجية بنقابة الصحافييف، مساء األحد، بمناسبة مرور عاـ عمى محاولة 
اقتحاـ سفارة الكياف بالقاىرة، إلى المحاوالت األمريكية لمسيطرة عمى المنطقة العربية وفرض ىيمنتيا عمى 

 الشرؽ األوسط. في "إسرائيؿ"ثروات المنطقة لخدمة مصالحيا ومصالح 
وقاؿ الكاتب والمفكر التقدمي عبد العاؿ الباقوري، إف الصياينة يفيموف الوضع العربي جيدًا ويعمموف دائما 

 عمى استغبلؿ الفرص دوف تردد.
واعتبر الكاتب والمحمؿ السياسي محمد سيؼ الدولة أف النظاـ المصري خادـ لممصالح األمريكية عمى 

الفتًا إلى استخداـ كؿ ما يمكف أف يتبع ليبقى في منصبة ويرسخ مشروع  حساب مصالح وكرامة شعبو،
 التوريث في مصر.

لغاء كامب  "إسرائيؿ"وشدد المفكر السياسي الفمسطيني عبد القادر ياسيف عمى أىمية إعبلف الجياد عمى  وا 
دة الفمسطينييف إلى ديفيد ومقاطعة أمريكا والكياف، داعيًا الرئيس المصري محمد مرسي إلى العمؿ عمى إعا

حياء المشروع الوطني الخاص بيـ .  المربع األخضر وا 
 11/9/2012الخميج، الشارقة، 

 
 في مؤتمر دولي حضره إسرائيميون تقمل من مشاركة قياديين المسممين اإلخوانجماعة  45

ياديي سعت جماعة اإلخواف المسمميف في مصر إلى التقميؿ مف مشاركة وفد مف ق: أحمد رحيـ -القاىرة 
ذراعيا السياسية حزب الحرية والعدالة في جمسات مع إسرائيمييف خبلؿ مؤتمر دولي نظَّمتو جامعة أميركية 

 ية براغ.كووزارات خارجية أوروبية في العاصمة التشي
التي اختارت عددًا مف كوادرىا لممشاركة مف بينيـ  ،وكاف منظمو المؤتمر وجيوا دعوة إلى جماعة اإلخواف

لعاـ لمحرية والعدالة في الجيزة عمرو دراج ومسؤوؿ لجنة العبلقات الخارجية في الحزب جياد األميف ا
  الحداد.

 50الموضوع باختصار أف مؤتمرًا دوليًا نظَّمتو جامعة أميركية، وشاركت فيو "إف  :الحياة جريدةوقاؿ دراج ل
وجيت الدعوة إلى الحزب لممشاركة فيو، دولة لمناقشة أوضاع المنطقة ومستقبميا بعد ثورات الربيع العربي و 

وشاركنا كأفراد وليس بصفة رسمية، والمؤتمر كاف فيو باحثوف مف دوؿ مختمفة بينيا إسرائيؿ، وحيف عممنا 
وشدَّد  ."باألمر كاف موقفنا واضح وىو أال نجمس عمى منضدة وال منصة واحدة مع أي شخصية إسرائيمية

حيف سئمنا عف مستقبؿ "، مضيفًا: "ة مع الوفد اإلسرائيمي في المؤتمرلـ تحدث أي نقاشات مباشر "عمى أنو 
عممية السبلـ ورؤيتنا لمعبلقات الخارجية لمصر بعد الثورة، أكدنا أف مصر دولة تحتـر تعيداتيا وتقيـ 

ال  عبلقاتو عمى أساس متوازف وعادؿ مع كؿ دوؿ العالـ، لكننا أكدنا أيضًا أف التزاـ الدولة بمعاىدة السبلـ
يعني أف الشعب ممتـز بالتطبيع مع إسرائيؿ، ونحف كحزب شعبي ال نشارؾ في التطبيع، وتحدثنا عف أف 

 ."السبلـ يجب أف يكوف شامبًل ما يعني إعادة حقوؽ الشعب الفمسطيني كاممة
يريد طبيعة المؤتمر لـ تكف لتجبرنا عمى لقاء اإلسرائيمييف، إذ كانت عبارة عف جمسات عدة ومف "وأكد أف 

أف يشارؾ في أية جمسة كاف يحضرىا، وحرصنا عمى التأكد قبؿ أف نحاضر في أي جمسة مف أنو لف 
وفد الحزب لـ يشارؾ في أي جمسات خاصة حضرىا ". وشدد عمى أف "يجاورنا عمى المنصة إسرائيميوف

 ."إسرائيميوف
اركت فيو عشرات األحزاب منيا المؤتمر ش"إف  :مف جيتو، قاؿ الناطؽ باسـ اإلخواف محمود غزالف لمحياة

حزب الحرية والعدالة، ولما وجد ممثموه إسرائيمييف، لـ يتعامموا معيـ ولـ يمتقوىـ منفرديف... ذىبنا وطرحنا 
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رؤيتنا لقضايا المنطقة وانتيى األمر. لكف مف يصطادوف في الماء العكر يريدوف توضيح األمر كما لو أف 
 ."ذا كذباإلخواف ُيطبِّعوف مع إسرائيؿ وى

 11/9/2012الحياة، لندن، 
 

 مطابقة "ألفكار الصييونية العالمية"يةكندالحكومة الأفكار إيران:  46
أفكار الحكومة الكندية بأنيا  ،: وصؼ وزير الخارجية اإليراني عمي أكبر صالحي.(اي.بي.يووكالة )
حدود يعتبر مف  أية مف دوف الدفاع عف الصييونية العالمي"ف أو "، ألفكار الصييونية العالمية"مطابقة 

 إفاالثنيف، عف صالحي، قولو  أمسونقمت وكالة مير اإليرانية لؤلنباء،  ."سياسات حكومة )ستيفف( ىاربر
 إغبلؽليست لدييا عبلقات سياسية واقتصادية جادة مع كندا. وكانت كندا قررت األسبوع الماضي  إيراف

 .أراضييالدييا مغادرة  رانييفاإليسفارتيا في طيراف وطمبت مف الدبموماسييف 
 11/9/2012، لندن، القدس العربي

 
 مسؤولية معاناة غزة "العشوائيالفمسطينية الصواريخ "و يسرائيمالحصار اإلل تحم   المتحدةاألمم  47

يـو  "إسرائيؿ"ي موف كحذر األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف : محمد ىميمي ،عبد المنعـ درار -جنيؼ 
ستمرار حصارىا الذي تفرضو عمى قطاع غزة منذ فترة طويمة ليس مف شأنو إال أف يتسبب االثنيف مف أف ا

 في معاناة سكاف المنطقة مف فقر دائـ ويصب في مصمحة المتشدديف في الشرؽ األوسط.
ي موف "المعاناة اإلنسانية كوفي كممة ألقاىا أماـ مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة أرجع باف 

مف  "إسرائيؿ"إلى ما وصفو "بإطبلؽ الصواريخ العشوائي" عمى  ة" التي يعيشيا سكاف قطاع غزة أيضاً الشديد
 القطاع واالنتياكات الخطيرة لمحقوؽ ىناؾ.

وقاؿ األميف العاـ لممنظمة الدولية "أدعو إسرائيؿ إلى رفع قيودىا الصارمة لتخفيؼ معاناة المدنييف ووضع 
إلبقاء عمى عدد كبير مف السكاف في فقر ُمستمر ال يصب في مصمحة أحد وأضاؼ "إف ا ،نياية لمحصار"

 .سوى المتشدديف األكثر تطرفا في المنطقة"
ي موف في المجمس كورددت مفوضة األمـ المتحدة السامية لحقوؽ اإلنساف نافي بيبلي تصريحات باف 

 مف الدوؿ األعضاء. 47الذي يضـ 
احتراـ حقوؽ الفمسطينييف والقانوف الدولي ودعـ الجيود الرامية إلى  عمى أيضاً  "إسرائيؿ"ي موف كوحث باف 

وقاؿ إف إيجاد حؿ دائـ لمصراع في الشرؽ األوسط يتطمب التوصؿ إلى اتفاؽ  إقامة دولة فمسطينية مستقمة.
قامة "دولة فمسطينية ديمقراطية مستقمة ذات سيا 45عف طريؽ التفاوض إلنياء االحتبلؿ الذي داـ  دة عاما وا 

 ."إسرائيؿ"وقابمة لمحياة" تعيش في سبلـ مع 
وأشارت بيبلي إلى أف توسيع المستوطنات "وأعماؿ العنؼ التي يرتكبيا المستوطنوف اإلسرائيميوف ضد 

إلى إطبلؽ سراح الفمسطينييف المحتجزيف دوف  "إسرائيؿ"ودعت بيبلي  لمتوتر. الفمسطينييف" تشكؿ مصدراً 
إطبلؽ الصواريخ مف غزة  غير أنيا انتقدت أيضاً  أربعة آالؼ فمسطيني.محاكمة والبالي عددىـ نحو 

ساءة المعاممة" لؤلشخاص المحتجزيف لدى قوات األمف الفمسطينية في غزة والضفة  و"االعتقاؿ التعسفي وا 
 الغربية.

 10/9/2012وكالة رويترز، 
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 ة مستوطنة أريئيل إلى جامعةتدعو الحكومة اإلسرائيمية إلعادة النظر بقرارىا تحويل كمي بريطانيا 48
عمى الشبكة، اليـو الثبلثاء، أف وزير الخارجية البريطاني، ولياـ ىيج، دعا  أفادت جريدة ىآرتس في موقعيا

أمس الحكومة اإلسرائيمية إلى إعادة النظر في قرارىا تحويؿ كمية أريئيؿ االستيطانية إلى جامعة رسمية، 
ائيمية التأثير عمى العبلقات المتبادلة بيف مؤسسات األكاديميا إلى أف مف شأف الخطوة اإلسر  مممحاً 

 البريطانية ونظيرتيا اإلسرائيمية.
"إف ىذه الخطوة وبالذات عمى ضوء توقيتيا ىي خطوة مؤسفة، تأتي في وقت  ونقؿ الموقع عف ىيج قولو:

ىذه الخطوة في وقت تتخذ فيو  يتـ فيو توسيع نطاؽ التعاوف بيف الجامعات البريطانية واإلسرائيمية، إذ تأتي
الحكومة البريطانية خطوات شديدة ضد جيات وأطراؼ تحاوؿ ضرب شرعية إسرائيؿ عبر مقاطعة 
 مؤسسات أكاديمية إسرائيمية، وأنا أدعو حكومة إسرائيؿ إلى إعادة النظر بيذه القضية بشكؿ عاجؿ".

"إف  ريئيؿ لجامعة رسمية قد خّيب أممو. وقاؿ:وأضاؼ وزير الخارجية البريطانية، أف قرار رفع مستوى كمية أ
ىذه الخطوة ستقود إلى تأسيس أوؿ جامعة وراء الخط األخضر، في مستوطنة غير شرعية بموجب القانوف 
الدولي. ىذا القرار سيعمؽ مف وجود المستوطنات في المناطؽ الفمسطينية، وسيخمؽ عائقا إضافيا أماـ 

 تحقيؽ السبلـ مع الفمسطينييف.
 11/9/2012، 48قع عرب مو 

 
 لمواجية حق العودة الفمسطيني بـ"الجئين ييود" أمريكية تحركات إسرائيمية 49

الخميج وجود تحركات  جريدةحناف البدري: أكدت مصادر دبموماسية عربية باألمـ المتحدة ل -واشنطف 
العربية، لوضعيا عمى  الييود مف الدوؿ "قضية البلجئيفػ"يعرؼ ب إسرائيمية، بدعـ أمريكي إلدراج ممؼ ما

جدوؿ أعماؿ األمـ المتحدة والمنظمات التابعة ليا، ولتمرير تشريع يعترؼ بما تسمى معاناة الييود الذيف 
أجبروا عمى الخروج، أو الذيف فروا مف الدوؿ العربية وذلؾ خبلؿ انعقاد الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة ىذا 

برعاية أمريكية ييودية سيعقد في مقر األمـ المتحدة وتحديدًا في الشير، وأف مؤتمرًا سيناقش ىذا الموضوع 
سبتمبر الحالي، وأف طمبًا بيذا الخصوص سيقدـ لؤلميف العاـ باف كي موف، ولفت المصدر إلى  /أيموؿ 21

نجحت في حشد رأي مؤيد لدى كثير مف األطراؼ  "إسرائيؿ"أف ىذا الموضوع يروج لو منذ فترة وقاؿ إف 
بيا  "إسرائيؿ"ى مدى األشير الماضية، وليذا الممؼ الذي كاف بمثابة ورقة ضغط احتفظت الدولية عم

وجمعت ما تزعـ أنو وثائؽ مف الييود الذيف ىاجروا مف الدوؿ العربية ال سيما مصر، الستخداميا في 
ة اآلف لتستبؽ الوقت المناسب لممقايضة بو بحؽ العودة لبلجئيف الفمسطينييف، وأنيا رأت استخداـ ىذه الورق

أية محاولة عربية فمسطينية لمجوء إلى األمـ المتحدة مجددًا لبلعتراؼ بالدولة الفمسطينية، وأيضًا لشراء 
 الوقت لمتمدد في األراضي المحتمة لفرض أمر واقع .

تي وحذر مصدر مف أف يتخذ العرب موقفًا دفاعيًا في ىذه القضية وليس موقفًا ىجوميًا مشفوعًا بالوثائؽ ال
 "الياغاناهػ"سيما مف مصر إثر قياـ مجموعة متشددة منيـ مرتبطة ب تؤكد أف ييود العرب ىـ مف ىاجروا ال

 "إسرائيؿػ"بمياجمة وتفجير منشآت عامة ودور سينما لربط ىذه العمميات اإلرىابية بييود رفضوا اليجرة ل
صري وقتيا في العممية المعروفة كشفت عنو تحقيقات األمف الم ومف ثـ دفعيـ لمخروج مف مصر. وىو ما

العزيز المعروؼ  بعممية الفوف، وتولى التحقيؽ فييا آنذاؾ ضابط مخابرات مصري ىو مصطفى عبد
وقد سجؿ ووثؽ اعترافات الييود المتورطيف في تمؾ العمميات اإلرىابية، إضافة  باكتشاؼ رفعت الجماؿ.
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مصر. وطالب الدبموماسي العربي رئيس مصر لشيادات الييود المصرييف الذيف مازالوا يعيشوف في 
 مزعومة لدى وصوليـ إلى نيويورؾ ىذا الشير. إسرائيميةوالمسؤوليف العرب باالستعداد لمرد أي مطالب 

وكاف عدد مف أعضاء الكونغرس األمريكي وأعضاء برلمانات دولية ييودية وعمى رأسيـ النائب الديمقراطي 
وفي مؤتمر رعتو خارجية ” . البلجئيف الييود“عتراؼ بما تسمى قضية جيرولد نادلر، طالبوا بتدويؿ اال

العدالة لبلجئيف "الكياف والمؤتمر الييودي العالمي ووزارة المسنيف في القدس المحتمة قبؿ يوميف تحت عنواف 
ؤالء. دعا إلى تفعيؿ المبادرات التشريعية الدولية لدعـ وتعويض ى "الييود مف الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا

مف الخطأ أف نشير إلى الفمسطينييف فقط عند معالجة قضية البلجئيف فيما ىناؾ الجئوف ييود "وقاؿ نادلر 
 ."أو االعتناء بيـ قط إلييـال تتـ اإلشارة 

استوعبت الييود  "إسرائيؿ"وكاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو تحدث أماـ المؤتمر ذاتو زاعمًا أف 
 ."إسرائيؿ"العربية، فيما استخدـ العالـ العربي لعقود موضوع البلجئيف العرب ضد مف الدوؿ 

تـ عمى مدى يوـ أمس توزيع توصيات ىذا المؤتمر عمى مراكز تجمع الييود الشرقييف في أنحاء الواليات 
دىا ىذا المتحدة، في ظؿ أجواء تشير إلى مظاىرات يتـ اإلعداد ليا أماـ مقر األمـ المتحدة خبلؿ انعقا

الشير مف جانب ىؤالء يطالبوف فييا المجتمع الدولي بدعـ قضيتيـ وحث الييئات التشريعية في جميع 
بيف الفمسطينييف  "سبلـ"أنحاء العالـ لتمرير قرارات االعتراؼ بالبلجئيف الييود وتضمينيا في أية مفاوضات 

جئيف الييود عما يوصؼ بالمعاناة واإلسرائيمييف تتـ في المستقبؿ، ناىيؾ عف المطالبة بتعويض لبل
ىي قيد المناقشة في مجمس  "البلجئيف الييودػ"والممتمكات المفقودة . يذكر أف قرارات مشابية باالعتراؼ ب

 النواب األمريكي ومجمس الشيوخ منذ فترة.
 11/9/2012الخميج، الشارقة، 

 
 سيسي أبولدى السمطة الفمسطينية ينفي عممو باعتقال  أوكرانيا سفيرغزة:  50

نائب  ،سيسي أبوضرار  .لدى السمطة الفمسطينية ايغور تورشيف عممو بوجود د أوكرانيانفى سفير  :غزة
يكوف قد خطؼ مف أراضييـ قبؿ نحو عاـ  ف، أو أاإلسرائيميةفي السجوف  ،مدير محطة توليد كيرباء غزة

ية واعد لؤلسرى والمحرريف، جاء ذلؾ خبلؿ لقاء ممثميف عف الفصائؿ الفمسطينية وجمع ونصؼ العاـ.
في غزة تقـو  أطفاؿخبلؿ زيارتو لروضة  10/9يوـ االثنيف  األوكرانيسيسي مع السفير  أبو األسيروزوجة 

 .األوكرانيةبتعميـ المغة 
تحدثنا مع  ،والذي حضر االجتماع ،قدس برس وكالةباسـ واعد ل اإلعبلميوقاؿ عبد اهلل قنديؿ، الناطؽ 

سيسي وضرورة التحرؾ العاجؿ مف قبؿ حكومتو إلنياء اعتقالو  أبوعف قضية اعتقاؿ  األوكرانيالسفير 
اختطافو مف  أوسيسي  أبولـ يسمع عف اعتقاؿ  األوكرانيالسفير  أف: فوجئنا قنديؿوتابع  ومعاناتو.
 .أوكرانيا
مسطينييف متزوجات مف ف أوكرانية 500 أوضاعغزة لمتابعة  إلىجاء  األوكرانيف السفير أ إلىويشار 

 ومقيمات في قطاع غزة.
 10/9/2012قدس برس، 
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أعمنت وزيرة الخارجية األميركية ىيبلري كمينتوف، أف واشنطف ال تفرض ميمة نيائية : (، رويترز.ب.ؼ.)ا
وذلؾ بعد ساعات مف إعبلف رئيس  عمى إيراف في إطار مساعييا إلقناع طيراف بوقؼ برنامجيا النووي،

 "خطوط حمراء واضحة"الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أف تؿ أبيب تتحدث مع واشنطف حوؿ وضع 
عتقد أننا حافظنا "أوقالت كمينتوف، في مقابمة مع إذاعة بمومبرغ بثت أمس،  إليراف حوؿ برنامجيا النووي.

أف كؿ الخيارات مطروحة عمى الطاولة،  لقد قمنا دائماً "أوضحت . و "عمى مسيرة ثابتة لسياستنا ذات الحديف
ولكننا نؤمف بالتفاوض وبالجيد الديبموماسي مف خبلؿ مجموعة الخمسة زائد واحد، ولكف كذلؾ نؤمف 

نحف ال نحدد ميبل نيائية. نحف نراقب عف كثب ما يفعمونو، الف أفعاليـ وليس أقواليـ "وقالت  ."بالضغط
دفعيـ لمتحرؾ بطريقة تنسجـ مع التزاماتيـ الدولية ىو أمر يشكؿ تحديا كبيرا، "ضافت إف . وأ"ىي الميمة

 ."ولكننا نعتقد أف ذلؾ ىو أفضؿ وسيمة نتبعيا حالياً 
 11/9/2012السفير، بيروت، 
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 يا عمى الشبكة، اليوـ الثبلثاء، أف الحكومة البريطانية أوفدت مؤخرا مبعوثاً كشفت جريدة ىآرتس في موقع
إلى رئيس الحكومة اإلسرائيمية، حمؿ رسالة حازمة مف رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميروف، ضد  سرياً 
بؿ نحو ق "إسرائيؿ"بأي عممية عسكرية في إيراف. وقاؿ الموقع إف المبعوث السري وصؿ  "إسرائيؿ"قياـ 

ييود براؾ وسمميما رسالة مف كاميروف حوؿ  "إسرائيؿ"أسبوعيف، والتقى خبلؿ مكوثو في  بكؿ مف نتنياىو وا 
 مخاطر شف ىجـو إسرائيمي في ىذا الوقت.

 11/9/2012، 48موقع عرب 
 

 وزير الخارجية األلماني يؤكد لنتنياىو أن الضربة العسكرية إليران سُتفكك التحالف الدولي 53
زىير أندراوس: كشفت جريدة ىآرتس العبرية في عددىا الصادر أمس االثنيف، النقاب عف أف  - الناصرة

يدو فيسترفيمو، حذر خبلؿ اجتماعو برئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو جوزير الخارجية األلماني 
تحالؼ الدولي الجاري ، مف أف توجيو ضربة عسكرية إسرائيمية إليراف مف شأنو أف يؤدي إلى تفكؾ الاألحد

وزادت  تشكيمو، والمناىض المتبلؾ إيراف لمقوة النووية، عمى حد تعبير المصادر السياسية في تؿ أبيب.
الجريدة قائمًة إف فيسترفيمو أكد عمى أف ببلده تعارض ىجوـ عسكري إسرائيمي منفرد ضد المنشآت النووية 

 الشأف. اإليرانية، وذلؾ لمنع تفكيؾ التحالؼ الدولي بيذا
 11/9/2012، لندن، القدس العربي
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توماس »رّشح الحزب الديموقراطي الذي أسسو الرئيساف الثالث  1828في عاـ عمي بف طبلؿ الجيني: 
لخوض انتخابات « أندرو جاكسوف»، السيد 19في أوائؿ القرف الػ« جيمس ماديسوف»والرابع « جفرسوف

 الرئاسة في ذلؾ العاـ.
بالمغفؿ أو « أندرو جاكسوف»ُلقب أحد أبرز منافسي المرشح الديموقراطي  1828ض انتخابات وخبلؿ خو 

إبراىاـ »، مع أنو لـ يكف جميوريًا، إذ لـ يتـ تأسيس الحزب الجميوري الذي أسسو الرئيس «الحمار»
مسيف وصاحب الصورة في فئة الخ« أندرو جاكسوف». فما كاف مف الديموقراطي 1860في عاـ « لينكولف
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ووضعو شعارًا لحممتو « الحمار»دوالرًا مف فئات العممة األميركية إال أف فاجأ خصمو السياسي فرحب بمقب 
رمزًا لحممتو االنتخابية أداة تسويقية مميزة في « لمحمار»أف استخداـ رسـ « جاكسوف»االنتخابية. إذ وجد 

 وقت كانت تقنية االتصاؿ بالناخبيف بدائية جدًا.
وبقية أعضاء حزبو مف نواب « أندرو جاكسوف»المؤرخيف األميركييف الفوز الساحؽ الذي حققو  ويعزو كبار

وتوظيفو لقبًا كاف القصد « جاكسوف»إلى ذكاء  1828وأعضاء مجمس شيوخ وحكاـ واليات في انتخابات 
 منو الحط مف رمز الحزب الديموقراطي.

المجنة »اطي، مع أنو لـ يصدر بذلؾ قرار رسمي مف رمزًا لمحزب الديموقر « الحمار»ومنذ ذلؾ الوقت غدا 
رسـ أحد أشير رسامي الكاريكاتور في  1874بتبني ىذا الشعار. وفي عاـ « الوطنية لمحزب الديموقراطي

« الحمار»وقتو حيوانات كثيرة في حديقة حيوانات. وقد بدا عمى حيوانات الحديقة الذعر والفزع حينما رأت 
رمزًا لمحزب الديموقراطي. وقد كتب الرساـ الشيير المقروء حينئٍذ تحت « كسوفجا»بالشكؿ الذي اتخذه 

 «.جميوري»الذي كاف أشد الحيوانات خوفًا وفزعًا مف الحمار « الفيؿ»صورة 
بنحو خمسيف سنة رمزًا لمحزب « الحمار»رمزًا لمحزب الجميوري بعد أف سبقو « الفيؿ»صار  1874ومنذ 

 الديموقراطي.
رت الرئاسة األميركية وقفًا عمى أحد مرشحي الحزبيف الديموقراطي والجميوري. والتأثير الوحيد وتدريجًا صا

ترجيح احتماؿ الفوز « روس بيرو»و« رالؼ نادر»لممستقميف إف استطاعوا ترشيح أنفسيـ رسميًا مف أمثاؿ 
ضد الرئيس « بيروروس »ألحد المرشحيف الرئيسيف ضد اآلخر. وحدث ىذا أكثر مف مرة كما كاف لتأثير 

نفَسو ضد « رالؼ نادر». وبدرجة أقؿ ربما كاف ترشيح 1992( في انتخابات عاـ 41الرقـ )« بوش األب»
(، 43أدى إلى كسب بوش االبف، الرئيس الرقـ )« آؿ غور»المرشح الديموقراطي نائب الرئيس السابؽ 

مف النوازؿ المفجعة التي ألمت (، 2000. ونجاح بوش االبف، في انتخابات عاـ )2000انتخابات عاـ 
بأميركا فدمرت اقتصادىا وفي العالـ أجمع، ألنو كاف رجبًل ساذجًا خدعو نائبو ومف أحاط بنائبو مف 

 «.رالؼ نادر»الكودييف. وحتمًا ما كاف ذلؾ ما تمنى حدوثو التقدمي 
أعظـ رئيس جميوري بعد  الذي كاف يعتبر وال يزاؿ ثاني« ثيودور روزفمت»وحتى الرئيس الجميوري العظيـ 

 1908لـ يستطع الفوز حينما رشح نفسو لممرة الثالثة في عاـ « إبراىاـ لينكولف»الرئيس الجميوري األوؿ 
بصفتو مرشحًا مستقبًل، ألف الحزب الجميوري رفض ترشيحو لممرة الثالثة، ورشح بداًل منو عضو مجمس 

ضد منافسيو الديموقراطي  1908فعبًل في انتخابات « تتاف»وفاز «. ويمياـ تافت»الشيوخ مف والية أوىايو 
 «.ثيودور روزفمت»والمستقؿ، الذي كاف باألمس، جميوريًا « جيمس شيرماف»

وليس اليدؼ مف كتابة ىذا المقاؿ في ىذا الوقت ترجيح احتماؿ فوز أحد المرشحيف بالرئاسة األميركية في 
فاليدؼ «. باراؾ أوباما»مرشح الديموقراطي الرئيس وال« ميت رامني»بيف المرشح الجميوري  2012عاـ 

الذي قد يجده العربي رمزًا غريبًا لحزب سياسي ضخـ كالحزب « الحمار»يكاد ينحصر في إيضاح رمز 
في الحضارة العربية وتراثيا يرمز إلى الغفمة والغباء. أما رمز « الحمار»الديموقراطي األميركي، إذ إف 

قد يكوف مقبواًل في نظر العرب. فالفيؿ لـ يعش ولـ يعرؼ في العالـ العربي إال لمحزب الجميوري ف« الفيؿ»
 في حدائؽ الحيوانات.

*** 
يتعمؽ بتسمية المؤرخ « العمـ الكئيب»(، موضوعًا بعنواف 4/9/2012كتبت في مقاؿ األسبوع الماضي )

َفبّدؿ مف صؼ «. نبز»ف ىذا بأ« الكئيب»لعمـ االقتصاد بػ« توماس كارليؿ»اإلنكميزي الشيير في زمانو 
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كممة عربية « نبز»فغير مف دوف قصد المعنى المقصود. مع أف كممة « نبذ»بكممة « نبز»المقاؿ كممة 
 (:10صحيحة وردت في سورة الحجرات اآلية الرقـ )

ـْ واََل ِنَساٌء ِمْف ِنَساٍء َعَسى َأْف َيُكفَّ َخْيًرا )َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوـٌ ِمْف َقْوـٍ َعَسى َأْف َيُكوُنوا َخْيًرا مِ  ْنُي
يَماِف َوَمفْ  ـُ اْلُفُسوُؽ َبْعَد اإْلِ ـْ واََل َتَناَبُزوا ِباأْلَْلَقاِب ِبْئَس ااِلْس ـُ  ِمْنُيفَّ واََل َتْمِمُزوا َأْنُفَسُك ـْ َيُتْب َفُأوَلِئَؾ ُى َل

 الظَّاِلُموَف(.
 11/9/2012الحياة، لندن، 

 
 

 أمام معادلة صعبة "إسرائيل"اإلخوان المسممون وضعوا ..لمواجية مصر عسكرياً  "عوز"خطة  55
الصػػييونية خطػػة مفصػػمة السػػتعدادات الجػػيش الصػػييوني لممواجيػػة « يسػػرائيؿ ديفيػػنس»نشػػرت مجمػػة الػػدفاع 

شػػكؿ  تسػػير فػػي« تػػؿ أبيػػب»العسػػكرية مػػع مصػػر، فػػي حػػاؿ نشػػوبيا، مشػػيرة إلػػى أف العبلقػػات بػػيف القػػاىرة و
بينيما ستنتيي بخسػائر كبيػرة فػي حػاؿ إعػبلف « عامًا مف السبلـ اليادئ، وأف لعبة البوكر 30تصادمي بعد 

 الحرب مف كبل الطرفيف. 
وأوضحت المجمة العسكرية اإلسرائيمية أف دخوؿ الدبابات المصرية بشػكؿ كبيػر لشػماؿ سػيناء، دوف التنسػيؽ 

 ، شكمت الخطوة األولى نحو المسار التصادمي بيف البمديف.المسبؽ مع القيادة العسكرية اإلسرائيمية
إف الجػػػػيش « يسػػػػرائيؿ ديفيػػػػنس»وعػػػػف تفاصػػػػيؿ االسػػػػتعدادات العسػػػػكرية اإلسػػػػرائيمية لمواجيػػػػة مصػػػػر، قالػػػػت 

الصييوني بدأ بالفعؿ في تدريب عدد كبير مف قواتو عمى المواجية الحربية عمى عػدة جبيػات، وأخػذ بتأىيػؿ 
 واجية مصر، حاؿ نشوب الحرب. مقاتميو نفسيًا في م

وكشفت المجمة العسكرية عف تفاصيؿ خطة الجيش الصييوني الجديدة متعػددة السػنوات، والتػي أطمػؽ عمييػا 
، والتي وافقت عمييا ىيئة األركػاف العامػة، مشػيرة إلػى أف تمػؾ الخطػة سػتحدث تغيػرًا ثوريػًا «عوز»اسـ خطة 

 لموازيف القوة خبلؿ الخمس سنوات المقبمة.
 محاور الخطة
، فقػػػػد بػػػػدأ الجػػػػيش اإلسػػػػرائيمي، بالفعػػػػؿ، تأسػػػػيس تشػػػػكيبلت مقاتمػػػػة متعػػػػددة الميمػػػػات «عػػػػوز»ووفقػػػػًا لخطػػػػة 

العسػػكرية، عقػػب األحػػداث المأسػػاوية األخيػػرة فػػي مصػػر، كمػػا وافقػػت وزارة الحػػرب والجػػيش اإلسػػرائيمي عمػػى 
ذات القػػػدرات العاليػػػة فػػػي التجسػػػس  ومدرعػػػة ميركافػػػا« 4ميركافػػػا »االسػػػتمرار فػػػي إنتػػػاج الػػػدبابات مػػػف طػػػراز 

 وجمع المعمومات، بعد أف كاف قد تـ تخفيض إنتاجيا لتوفير الميزانية.
عمػػى  2022حتػػى عػػاـ « 4ميركافػػا »أنػػو سػػوؼ يسػػتمر إنتػػاج « عػػوز»وجػػاء فػػي خطػػة الحػػرب اإلسػػرائيمية 

نتػػػاج المػػػدرعات والم ركبػػػات القتاليػػػة األقػػػؿ، وحتػػػى ذلػػػؾ الحػػػيف سػػػتؤتي الخطػػػة ثمارىػػػا مػػػف خػػػبلؿ تطػػػوير وا 
المستقبمية بالتعاوف مع اليند، حيث ستتمتع بخزانات وقود كبيرة لمغاية ستكوف مختمفة تمامًا عف نظرائيػا فػي 

 العالـ، حيث يقـو عمى تطويرىا العميد احتياط يوآش بف ديدي.
جديػػدة وفػي سػياؽ خطػػة الحػرب المسػػتقبمية ضػد مصػر، سػػيقـو سػبلح الجػػو اإلسػرائيمي باالتفػاؽ عمػػى صػفقة 

، ذات القدرات القتالية العالية، والتػي تتمتػع بقػدرات عاليػة فػي التخفػي «F35»مف المقاتبلت األميركية طراز 
مف كػؿ أنػواع الػرادرات، والتػي لػـ تقػـ واشػنطف ببيعيػا ألي دولػة فػي العػالـ سػوى )إسػرائيؿ(، وذلػؾ بعػد زيػادة 

 ميزانية القوات الجوية لشراء ىذا النوع مف الطائرات.
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مػؤخرًا ليتسػمميا فػي « F35»كانت الصػفقة األولػى قػد تعاقػد عمييػا الجػيش اإلسػرائيمي لشػراء سػرب طػائرات و 
القتاليػػة لتشػػف بيػػا أوؿ « عػػوز»، أي عنػػد اقتػػراب االنتيػػاء مػػف خطػػة 2017أو بدايػػة عػػاـ  2016نيايػػة عػػاـ 

انتياء الخمس سنوات، أي  معركة حربية في المستقبؿ، وسيقوـ سبلح الجو بالتعاقد عمى السرب الثاني عقب
 .2018في بداية عاـ 

، لتػدخؿ فػي «راكػض السػماء»كما سيزود سبلح الجو اإلسرائيمي بنوع جديد مف الطائرات بدوف طيار تسمى 
، تكػػوف ميمتيػػا حمايػػة الػػدبابات «الصػػفحة الخضػػراء»الخطػػة خػػبلؿ الخمػػس سػػنوات الجاريػػة، لتعمػػؿ بخطػػة 

ت كبيػػرة مػػف الصػػواريخ المضػػادة لمػػدبابات عمػػى قػػوات العػػدو، كمػػا ونػػاقبلت الجنػػود المدرعػػة، وضػػرب كميػػا
 دقيقة التصويب، والتي تعمؿ بأشعة الميزر.« ىاوف»سيزود الجيش بقذائؼ 

، فػػػإف سػػػبلح البحريػػػة سيتسػػػمـ قريبػػػًا «عػػػوز»وفيمػػػا يتعمػػػؽ بالقػػػدرات البحريػػػة لمجػػػيش اإلسػػػرائيمي، وفػػػؽ خطػػػة 
ذات القػدرات النوويػة جديػػدة لتػدخؿ فػي الخطػػة، وذلػؾ لػػدعـ « دولفػػيف»غواصػتيف ألمػانيتي الصػػنع مػف طػراز 
، التي ينوي الجػيش اإلسػرائيمي نشػرىا فػي البحػر األحمػر فػي «5ساعر »زوارؽ الصواريخ الجديدة مف طراز 

عامػػًا عمػػى  20حػػاؿ حػػدوث المواجيػػة العسػػكرية مػػع مصػػر، وذلػػؾ لتػػدمير قنػػاة السػػويس وشػػؿ حركتيػػا لمػػدة 
 يؼ مف الصواريخ.األقؿ بإغراقيا بوابؿ كث

المتطػػورة قػػد وصػػمت إلػػى منتصػػؼ عمرىػػا فػػي الخدمػػة داخػػؿ « 5سػػاعر »ورغػػـ أف معظػػـ قػػوارب الصػػواريخ 
الجيش اإلسرائيمي، إال أف سبلح البحرية سيعمؿ عمى تطويرىػا خػبلؿ الخمػس سػنوات الجاريػة، وفقػًا لمخطػة، 

 لزيادة قدرة البحرية اإلسرائيمية لمواجية البحرية المصرية.
إنو بعد حصوليا عمى تفاصيؿ الخطة الجديػدة لمواجيػة مصػر مسػتقببًل، فػي حػاؿ « يسرائيؿ ديفينس»لت وقا

نشوب مواجية، فإف الجيش اإلسرائيمي سيقوـ خبلؿ السنوات الخمس المقبمػة باسػتكماؿ تطػوير ونشػر أنظمػة 
احة كبيػرة مػف األرض، ، والػذي يسػتطيع مسػح مسػ«600المنارة »التحكـ الراداري الرقمي األراضي المسمى بػ

فػػي حػػاؿ نصػػبو عمػػى الحػػدود المصػػرية، ليكشػػؼ كػػؿ التحركػػات فػػي شػػبو جزيػػرة سػػيناء، مشػػيرة إلػػى أف وحػػدة 
مػف « 800المنػارة »التطوير بسبلح اليندسة اإلسرائيمي يعمؿ حاليًا عمػى تطػوير جيػؿ جديػد مػف ىػذا الػرادار 

 رية.اإلسرائيمية لمصناعات العسك« البيت سيستمز»إنتاج شركة 
 تغييرات عسكرية

مػػف إنتػػاج « الػػرمح السػػحري»ومػػف ناحيػػة الػػدفاع الجػػوي، فسػػيقـو الجػػيش اإلسػػرائيمي بنشػػر كتيبػػة الصػػواريخ 
اإلسرائيمية عمى الحدود المصرية، وبعد ذلؾ سيتـ إنشاء قوات خاصة إضافية خبلؿ السنوات « IMI»شركة 

فيمػػػؽ مدفعيػػػة أرضػػػية تكػػػوف قػػػادرة عمػػػى إطػػػبلؽ الخمػػػس المقبمػػػة مسػػػمحة ببنػػػادؽ مدفعيػػػة، باإلضػػػافة إلنشػػػاء 
 كـ داخؿ سيناء وزيادة معدؿ إطبلؽ النار لدييا. 40صواريخ عمى بعد 

وقالػػت المجمػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية إف الجػػيش اإلسػػرائيمي قػػاـ خػػبلؿ ىػػذا األسػػبوع بتخػػريج دفعػػة جديػػدة مػػف 
ونيػة لمضػباط والجنػود، حيػث قػاـ نائػب رئػيس لتعمـ كيفيػة إدارة الحػروب اإللكتر « الحرب اإللكترونية»مدرسة 

، «بئػر السػبع»ىيئة األركاف المواء يائير نافيو والعميػد دانيمػوفيتش روبيػؾ وكبػار الشخصػيات المحميػة بمدينػة 
 «.8200فيمؽ »خبلؿ حفؿ تخرج الدفعة األولى، باإلعبلف عف إنشاء وحدة الجمع المركزية لبلستخبارات 

إلػػػػى أنػػػػو بػػػػالرغـ مػػػػف أف الحفػػػػؿ كػػػػاف متواضػػػػعًا، إال أنػػػػو دؿ عمػػػػى أف الجػػػػيش  وأشػػػػارت المجمػػػػة اإلسػػػػرائيمية
، ألف ىػػػذا النػػػوع مػػػف «السػػػيبر»اإلسػػػرائيمي يعمػػػؿ جاىػػػدًا لتػػػدريب جيػػػؿ جديػػػد مػػػف المجنػػػديف لمواجيػػػة حػػػرب 

 الحروب يعد واحدًا مف أىـ ساحات الحرب في المستقبؿ وحتى في الوقت الحاضر.
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، فإف ىناؾ قيادات عسكرية كثيرة سيتـ تغييرىا بصورة مسػتمرة، «عوز»فقًا لػإنو، و « يسرائيؿ ديفينس»وقالت 
وتعيػػػيف قػػػادة جػػػدد ألفػػػرع األسػػػمحة الرئيسػػػية فػػػي الجػػػيش اإلسػػػرائيمي لضػػػماف تجديػػػد الػػػدماء داخػػػؿ المؤسسػػػة 

 العسكرية.
ضػػي ليػػذا وأشػػارت المجمػػة العسػػكرية إلػػى أف تعيػػيف الجنػػراؿ بينػػي غػػانتس رئػػيس األركػػاف الحػػالي العػػاـ الما

المنصب جاء وفقًا ليذه الخطة الخمسية، مضيفة أف ىناؾ عدة تغيرات جديػدة سػتحدث خػبلؿ الفتػرة المقبمػة، 
مف بينيػا تعيػيف قائػد القػوات البريػة الحػالي المػواء سػامي ترجمػاف لقيػادة المنطقػة العسػكرية الجنوبيػة المتاخمػة 

 لمحدود المصرية.
يرجػى مبلحظػة السػيناريو التػالي.. قػوة »ىرة، قالػت المجمػة العسػكرية، وعف توتر العبلقات بيف تػؿ أبيػب والقػا

مف الدبابات المصرية عبرت قناة السويس إلػى سػيناء، وحتػى دوف قياميػا بػأي تحػرؾ عسػكري، فػإف وضػعيا 
الحالي يشكؿ معضمة لػػ)إسرائيؿ(، حيػث إف تواجػد ىػذه األعػداد الكبيػرة مػف األسػمحة المصػرية الثقيمػة بشػماؿ 

لمسػػبلـ الموقعػػة بػػيف البمػػديف، « كامػػب ديفيػػد»يشػػكؿ خرقػػًا واضػػحًا لمممحػػؽ العسػػكري المرفػػؽ باتفاقيػػة سػػيناء 
والذي ينص عمى أف تظؿ شبو جزيػرة سػيناء منزوعػة السػبلح والقػوات العسػكرية، وبالتػالي فػإف انسػحاب تمػؾ 

 «.وسيناريو خيالياً  القوات المصرية مف سيناء مستقببًل في ظؿ القيادة المصرية الجديدة سيعد درباً 
وأضافت المجمة اإلسرائيمية، المتخصصة في الشئوف العسكرية، أنو في عيد الرئيس المصري السابؽ حسني 
ََ لمغاية، بؿ قامت مصر بضخ الغاز في أنابيب لتؿ  مبارؾ كاف السبلـ بيف البمديف باردًا، ولكنو كاف مستقرًا

اإلسػػرائيمي يوسػػي ميمػػاف، بتمويػػؿ مػػف أربػػاح قنػػاة السػػويس،  أبيػػب عبػػر شػػركة "أمبػػاؿ" اإلسػػرائيمية لممميػػونير
موضحة أنو كاف ال يمكف ألحد أف يشؾ في قوة اتفاقية السبلـ التي وقعيا كؿ مػف رئػيس الػوزراء اإلسػرائيمي 

 مناحـ بيجيف والرئيس المصري أنور السادات، لكف األمور اآلف أصبحت تتدىور بسرعة.
فػػي مصػػر كػػاف متوقعػػًا، ولكػػف مػػا أثػػار  2011مػػا حػػدث عقػػب ثػػورة ينػػاير وقالػػت المجمػػة العسػػكرية، إف كػػؿ 

الدىشػػة ىػػو وتيػػرة األخبػػار السػػيئة واألحػػداث التاريخيػػة التػػي حػػدثت خػػبلؿ الفتػػرة السػػابقة، والتػػي كانػػت تحتػػاج 
مف السيطرة عمى حكـ « اإلخواف المسمميف»لسنوات لتنفيذىا، ففي غضوف أياـ، بؿ ساعات، تمكنت جماعة 

نتػػػػزاع صػػػػبلحيات المجمػػػػس العسػػػػكري ونػػػػزع معظػػػػـ مراكػػػػز قوتػػػػو، ممػػػػا أدى لصػػػػدمة كبيػػػػرة ألجيػػػػزة مصػػػػر وا
 المخابرات اإلسرائيمية.

 مرحمة اإلخوان
إف التحػػدي أمػػاـ معاىػػدة السػػبلـ بػػيف )إسػػرائيؿ( ومصػػر وصػػؿ خػػبلؿ ىػػذا األسػػبوع « يسػػرائيؿ ديفيػػنس»قالػػت 

جنػديًا  16ىجػـو رفػح الػذي قتػؿ فيػو « خواف المسػمميفاإل»لحالة سيئة، مما كاف متوقعًا مف قبؿ، فقد استغؿ 
فػي وقػت سػابؽ مػف ىػذا الشػير لقطػع رؤوس وزيػر الػدفاع المشػير « كـر أبو سالـ»مصريًا بالقرب مف معبر 

حسػػيف طنطػػاوي والقػػادة العسػػكرييف، كمػػا اسػػتغموا الوضػػع األمنػػي السػػيئ فػػي سػػيناء لنشػػر أعػػداد كبيػػرة مػػف 
دبابػة لممنطقػة  20ت بدوف تنسيؽ مع تؿ أبيب، موضحة أنو بالرغـ مػف دخػوؿ الدبابات والمدرعات والمقاتبل

منزوعة السبلح فػي سػيناء ىػذا األسػبوع دوف أي تنسػيؽ، وأف ىػذا العػدد ال يشػكؿ أي تيديػد عسػكري حقيقػي 
 لػ)إسرائيؿ(، إال أنو يشكؿ تيديدًا أكبر وأخطر عمى اتفاؽ السبلـ.

تؿ أبيب أجبرت عمى ابػتبلع دخػوؿ القػوات المصػرية فػي سػيناء بالمنػاطؽ وقالت مجمة الدفاع اإلسرائيمية إف 
منزوعة السبلح لعدة سنوات ماضية، وذلؾ لتمكيف مصر مف مكافحة تيريب األسمحة إلى قطاع غزة، ولكف 

كتائػػب عسػػكرية لشػػبو الجزيػػرة،  7سػػمحت )إسػػرائيؿ( بػػدخوؿ مػػا ال يقػػؿ عػػف  2011منػػذ كػػانوف الثاني/ينػػاير 
فسػػو سػػمحت بػػأثر رجعػػي بػػدخوؿ قػػوات إضػػافية لتػػأميف خطػػوط الغػػاز قبػػؿ إلغػػاء االتفاقيػػة مػػف وفػػي الوقػػت ن
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جانب القاىرة، ومع ذلؾ كاف المصريوف طواؿ تمؾ الفترة حريصيف عمى عدـ خرؽ اتفاؽ السبلـ، وحريصػيف 
 عمى إدارة أي تحرؾ بالتنسيؽ مع )إسرائيؿ(.

الحػػاؿ وتبػػػدلت األمػػػور تمامػػًا، وبػػػدأت فػػي التػػػدىور بعػػػد وأضػػافت المجمػػػة العسػػكرية أف ىػػػذه المػػػرة فقػػد تغيػػػر 
اليجوـ عمى رفح مػف جانػب اإلرىػابييف، حيػث سػمح المصػريوف ألوؿ مػرة منػذ انتيػاء الحػرب بػيف )إسػرائيؿ( 

، وفػي «أباتشػي»بتحميؽ الطائرات المقاتمػة فػوؽ سػيناء، باإلضػافة لممروحيػات مػف طػراز  1973ومصر عاـ 
اإلسػػرائيمي، وأكػػد أف نشػػاط ىػػذه الطػػائرات جػػاء بالتنسػػيؽ مػػع تػػؿ أبيػػب، ولكػػف  حينيػػا اجتمػػع مجمػػس الػػوزراء

 دبابة دوف أي تنسيؽ مع اإلسرائيمييف. 20المفاجأة جاءت بعد ذلؾ بأسبوع، عندما سمحت القاىرة بإدخاؿ 
ؿ(، وزعمػت المجمػة اإلسػرائيمية أف دخػوؿ الػدبابات لسػيناء حطّػـ وىػـ العبلقػات الطبيعيػة بػيف مصػر و)إسػػرائي

العدائيػػػة تجػػػاه تػػػؿ أبيػػػب، مضػػػيفة أف تمػػػؾ الجماعػػػة ال تعتػػػرؼ « اإلخػػػواف المسػػػمميف»وأظيػػػر رغبػػػة جماعػػػة 
، والتي تػرفض «حماس»بػ)إسرائيؿ( كدولة ألسباب أيديولوجية، كما ىو الحاؿ لنظيرتيا في قطاع غزة حركة 

لجماعػػػة تعتبػػػر أف الشػػػرؽ ، مشػػػيرة إلػػػى أف ا2007االعتػػػراؼ بػػػػ)إسرائيؿ( منػػػذ سػػػيطرتيا عمػػػى القطػػػاع عػػػاـ 
 األوسط برمتو عبارة عف جزء مف الخبلفة اإلسبلمية، وأنو ينبغي طرد )إسرائيؿ( منو.

إف أولئػػػؾ الػػػذيف يسػػػيطروف عمػػػى الحكػػػـ فػػػي مصػػػر فػػػي الوقػػػت الحػػػالي وضػػػعوا « يسػػػرائيؿ ديفيػػػنس»وقالػػػت 
لواليات المتحػدة األميركيػة )إسرائيؿ( أماـ معادلة صعبة، بالرغـ مف الضغوط التي يتعرضوف ليا مف جانب ا

بسبب اعتماد مصر عمى واشنطف لضعؼ اقتصادىا، مضيفة أنػو فػي كمتػا الحػالتيف، فػإف )إسػرائيؿ( ال تػزاؿ 
تواجو مسألة كيفية الرد عمى االنتياؾ الصارخ التفاؽ السبلـ، مشيرة إلى أف ىناؾ اتصاالت وتباداًل لمرسػائؿ 

ئػػيس فػػرع األمػػف والخارجيػػة بػػوزارة الػػدفاع اإلسػػرائيمية الجنػػراؿ بػػيف ضػػباط المسػػتوى السياسػػي، عمػػى رأسػػيـ ر 
 عاموس جمعاد وضباط الجيش المصري.

وأضافت المجمة العسكرية اإلسرائيمية أف خيارات )إسرائيؿ( لمرد عمى أي خرؽ التفاقية السبلـ وانتشػار قػوات 
حاب الفوري لمدبابات، مشيرة في مسمحة في سيناء يأتي عمى حد سواء باتخاذ موقؼ متشدد والمطالبة باالنس

الوقت نفسو إلى أف المطالبة بانسحاب الدبابات ضعيفة بعد االنتياء مف العمميات العسكرية، ألف المصرييف 
قد ال يفوا بتعيداتيـ، وبالتالي لف تقبؿ تؿ أبيب أي تبرير لذلؾ، وأنو عمى المدى البعيد فإف الخيار األوؿ قػد 

سػػػتفكر )إسػػػرائيؿ( بعمػػػؿ شػػػيء إلجبػػػار مصػػػر عمػػػى االنسػػػحاب مػػػف سػػػيناء بمغػػػة ال يصػػػمح لػػػذلؾ، وبالتػػػالي ف
 ستكوف صارمة، وستفسر مف قبؿ المصرييف بأنيا بوادر حرب جديدة.

 10/9/2012، فمسطين المسممة
 

 انتفاضُة رغيف الخبز أم صراٌع عمى الس مطة؟ 56
 ىاني المصري

ات الواسػػػعة والشػػػعارات الحػػػاّدة واالضػػػرابات مػػػا الػػػذي يجػػػري فػػػي الضػػػفة الغربّيػػػة، ومػػػف يقػػػؼ وراء االحتجاجػػػ
العاّمةي. ىؿ بدأ الربيُع الفمسطينيُّ في مواجية الغبلء ومػف أجػؿ الرواتػب، كمػا قػاؿ الػرئيس أبػو مػازف، أـ أّف 
مػػا يجػػري مجػػرد ارتػػدادات طبيعّيػػة لزلػػزاؿ الغػػبلء العػػالمي، أـ أّف األمػػر صػػراٌع عمػػى السػػمطة اسػػتغّؿ الغػػبلء 

ة والفقري. ىؿ ما يجري "بروفة" النتفاضة قادمة ضد السمطة أو ضد االحتبلؿي. ىؿ نسي والضرائب والبطال
 ابف الضفة االحتبلؿ والعدواف واالستيطاف ولـ يعد يحركو سوى اليموـ المعيشّيةي.

حتػػػى نسػػػتطيع اإلجابػػػة عػػػف ىػػػذه األسػػػئمة، البػػػد مػػػف مبلحظػػػة االلتػػػزاـ المطمػػػؽ مػػػف السػػػمطة بحرّيػػػة التعبيػػػر 
حضاري الذي سمكتو الشرطة واألجيزة األمنّية إزاء الحراؾ االقتصادي، حيث دافع الرئيس ورئيس والمظير ال
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حكومتو عف حؽ الشعب الفمسطيني في التحرؾ ولػـ تعتػرض الشػرطة وأجيػزة األمػف ولػـ تحػرؾ سػاكًنا، حتػى 
ة والعامػػة، عنػػدما قػػاـ بعػػض المتظػػاىريف بقطػػع الطػػرؽ وحػػرؽ اإلطػػارات واالعتػػداء عمػػى الممتمكػػات الخاصػػ

وبالرغـ مف أف الشعارات المرفوعة واليتافػات التػي تتػردد طالػت بحػدة غيػر مسػبوقة برحيػؿ الحكومػة ورئيسػيا 
 ووصفتو بأشد الصفات. 

ولػػوحظ أف أوسػػاًطا فاعمػػة مػػف "فػػتح" شػػاركت بفعالّيػػة، إف لػػـ نقػػؿ إنيػػا المحػػرؾ الرئيسػػي لؤلحػػداث، مػػا اعتبػػره 
صػػػبلًحا فػػػي "فػػػتح" ، فيمػػػا اعتبػػػره الػػػبعض محاولػػػة لركػػػب الموجػػػة لحصػػػد األصػػػوات عشػػػّية الػػػبعض تجديػػػًدا وا 

االنتخابات المحمّية، فيمػا اعتبػره آخػروف "محاولػة نضػالّية" إللغائيػا نظػًرا لمصػعوبات التػي تواجييػا "فػتح" فػي 
 تشػػػكيؿ القػػػوائـ االنتخابّيػػػة، خصوًصػػػا فػػػي المػػػدف الرئيسػػػة، ووجػػػود منافسػػػة شػػػديدة لػػػػ"فتح" داخمّيػػػة وخارجّيػػػة،
وتشػػكيؿ عشػػرات القػػوائـ الخارجػػة عػػف القػػرار المركػػزي بػػالرغـ مػػف تيديػػدات المجنػػة المركزّيػػة بفصػػؿ كػػؿ مػػف 

 يرشح نفسو بشكؿ فردي.
بالرغـ مف البعد االقتصادي المحرؾ لؤلحداث، وأف ىناؾ الكثير ممػا يمكػف عممػو لتصػحيح الخمػؿ واألخطػاء 

دة األزمػة عػف الفئػات الفقيػرة والعاطمػة عػف العمػؿ، إال لمسياسة االقتصادية واالجتماعيػة لمسػمطة، وتخفيػؼ حػ
أنػػو ال يمكػػف تفسػػير مػػا يجػػري إال بوصػػفو أحػػد تجميػػات األزمػػة العامػػة التػػي تضػػرب بأطنابيػػا كػػؿ المسػػتويات 
والقضػػػايا، وأحػػػد أسػػػبابيا الخشػػػية الفمسػػػطينّية بصػػػورة عامػػػة، وخشػػػية الػػػرئيس و"فػػػتح" بصػػػورة خاصػػػة، مػػػػف 

وما رافقو مف صعود لئلسبلـ السياسي، خصوًصا في مصر، وما أدى إليو ذلؾ إلى تداعيات الربيع العربي، 
المزيد مف تيميش القضّية الفمسطينّية وتحفيز إسرائيؿ لئلسراع في تطبيؽ المخططات التوسعّية واالستيطانّية 

لمنظػور، وفػي والعنصرّية، وسط تأكد انييار "عممّية السبلـ"، وغيػاب أي أفػؽ سياسػي إلحيائيػا عمػى المػدى ا
لػػى الضػػفة الغربّيػػة وقطػػاع غػػزة  ظػػؿ االنقسػػاـ الفمسػػطيني المػػدمر، وانتقالػػو شػػيًئا فشػػيًئا إلػػى منػػاطؽ أخػػرى وا 

 وداخؿ صفوؼ "فتح" و"حماس".
إف جػػذر األزمػػة يعػػود إلػػى غيػػاب أي رؤيػػة أو خطػػة أو إسػػتراتيجّية لػػدى السػػمطة أو القيػػادة أو "حمػػاس" بعػػد 

ّيػػة السػػبلـ"، وتعميػػؽ المقاومػػة، بحيػػث أصػػبح الصػػراع عمػػى القيػػادة والتمثيػػؿ وقػػؼ المفاوضػػات، وانييػػار "عمم
 والسمطة يطغى عمى أي شيء آخر.

ومػػا زاد الطػػيف بمػػة أف السػػمطة تبػػدو مشػػمولة مػػف دوف شػػرعّية وال أفػػؽ سياسػػي، وال تجػػد مػػا تقولػػو أو تفعمػػو. 
ثبػػات الجػدارة كطريػػؽ إلنيػاء االحػػتبلؿ وصػمت سػػق فيا الزمنػي وفشػػمت، ولػـ تجػػددىا فخطػة بنػػاء المؤسسػات وا 

السمطة أو الحكومة ولـ تطرح خطة جديدة. وشعار تقميص االعتماد عمػى المسػاعدات الخارجّيػة وصػواًل إلػى 
تيػػػػاوى فػػػػي ظػػػػؿ صػػػػرخات السػػػػمطة التػػػػي تتػػػػردد حاليعػػػػا السػػػػتدعاء  2013االسػػػػتغناء عنيػػػػا كميعػػػػا فػػػػي العػػػػاـ 

صػػادّية والمالّيػة المتفاقمػػة. وخطػة مقاطعػػة االسػتيطاف سػػحبت المسػاعدات الخارجّيػػة إلنقاذىػا مػػف األزمػة االقت
مف التداوؿ مع أنيا أحرزت خطوات ممموسة. وغدت المقاومة الشعبّية شػعاًرا أكثػر مػا ىػي خطػة، وأصػبحت 
عبارة عف مظاىرات محمّية فػي القػدس وبعػض منػاطؽ )ج( تصػطدـ مػع االحػتبلؿ، ومظػاىرات داخػؿ المػدف 

 ع، وال تؤثر عمى االحتبلؿ شيًئا.ال تسمف وال تغني مف جو 
أما خطػة التػدويؿ، فتخطػو فييػا السػمطة خطػوة إلػى األمػاـ وتعػود اثنتػيف إلػى الػوراء، فبعػد الخطػاب التػاريخي 
لمرئيس في األمػـ المتحػدة، الػذي كػاف مػف المفتػرض أف يكػوف البدايػة ولػيس النيايػة، عػدنا إلػى نقطػة الصػفر 

ث اآلف عػػف التحضػػيرات والتشػػاور مػػع الػػدوؿ والمنظمػػات اإلقميمّيػػة، وعػػف وأضػػعنا عاًمػػا كػػامبًل. وأخػػذنا نتحػػد
تحديد التوقيت المناسب لعرض مشروع القرار عمػى التصػويت لمحصػوؿ عمػى عضػوّية مراقبػة لدولػة فمسػطيف 
 مف دوف إستراتيجّية متكاممة، ووسط الخشية مف التيديدات األميركّية واإلسػرائيمّية بمعاقبػة السػمطة إذا أقػدمت
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عمى ىذه الخطوة، وبالرغـ مػف أف المقػدمات ال تشػير إلػى توجينػا فعػبًل إلػى مجابيػة مػع حكػاـ واشػنطف وتػؿ 
ذا كنػػػا كػػػذلؾ، فممػػػاذا ال نصػػػارح الشػػػعب بعػػػدـ قػػػدرتنا عمػػػى المجابيػػػة، ومػػػا الػػػذي أوصػػػمنا إلػػػى ىػػػذا  أبيػػػب، وا 

عد لمتضػػحية إذا كػػاف ىنػػاؾ المصػػيري، أو لمػػاذا ال نسػػتعد لممواجيػػة ونحضػػر الشػػعب ليػػا، ىػػذا الشػػعب المسػػت
ىدؼ يستحؽ التضحية وليس مف أجؿ سمطة تبػدو فاقػدة االتجػاه، وىػي أحػد الترتيبػات التػي أقاميػا االحػتبلؿ 

 إلعفائو مف مسؤولياتوي.
السمطة إما أف ترحػؿ أو تعيػد النظػر فػي شػكميا ووظائفيػا والتزاماتيػا  لتصػبح أداة فػي يػد المنظمػة والمشػروع 

تقػػػديـ "كػػػبش فػػػداء" إذا كػػػاف رئػػػيس الػػػوزراء أو غيػػػره. فػػػالمطموب تغييػػػر نيػػػج وسياسػػػات الػػػوطني، فػػػبل يكفػػػي 
 وأشكاؿ عمؿ وأشخاص وعودة إلى المقاومة.

إف خطػػػاب السػػػمطة وأوضػػػاعيا وتػػػوتر األوضػػػاع الداخمّيػػػة بػػػيف "فػػػتح" و"حمػػػاس" واألزمػػػة االقتصػػػادّية تجعػػػؿ 
مقومػػػات صػػمود وال أسػػمحة، ويواجػػو أزمػػػة  الشػػعب يخشػػى التػػدويؿ وأي مجابيػػة، ألنػػػو يقػػؼ عارًيػػا مػػف دوف

اقتصادّية وسياسّية واجتماعّيػة شػاممة، فكيػؼ إذا نفػذت اإلدارة األميركّيػة والحكومػة اإلسػرائيمّية تيديػداتيما إذا 
 قدمت السمطة طمب الحصوؿ عمى العضوّية المراقبة أو إذا فّعمت طمبيا لمحصوؿ عمى العضوّية الكاممة.

المراقبة لوحده ال يعني شيًئا، خصوًصا أف المنظمة حصمت عمى العضوّية المراقبػة الحصوؿ عمى العضوّية 
نمػا يجػب أف يكػوف صػدى لمعػارؾ أخػرى تجػري أساًسػا فػي فمسػطيف المحتمػة، فالدولػة  منذ عشرات السنيف، وا 

نما في ودياف وجباؿ وسػيوؿ فمسػطيف، وعنػدما يصػبح االحػتبلؿ مكمفًػا جػًدا إلسػ رائيؿ، لف تقاـ في نيويوؾ، وا 
 وليس كما ىو اآلف "احتبلؿ خمس نجوـ".

وال يكتمػػػؿ تفسػػػير مػػػا يجػػػري فػػػي الضػػػفة مػػػف دوف وضػػػعو فػػػي سػػػياؽ الصػػػراع الجػػػاري والمتزايػػػد فػػػي األشػػػير 
األخيػػرة عمػػى السػػمطة فػػي الضػػفة وعمػػى البرنػػامج الػػذي يجػػب اعتمػػاده، بػػيف الػػرئيس و"فػػتح" مػػف جيػػة ورئػػيس 

زف ذرًعا أكثر وأكثر مف سبلـ فّياض، ويبػدو أنػو يريػد الػتخمص حكومتو مف جية أخرى، حيث يضيؽ أبو ما
 منو ولكنو يخشى العواقب، ألف ىذا ليس قراًرا اقتصاديعا فقط.

كاف يبدو أف الفرصة توفرت لمتخمص مف فّيػاض بعػد "إعػبلف الدوحػة"، ولكنيػا ضػاعت بانييػاره، ويبػدو اآلف 
فّيػػػاض وتمسػػػكو بمنصػػػبو بػػػالرغـ مػػػف اسػػػتعداده تػػػوافر فرصػػػة أخػػػرى، ولكنيػػػا معرضػػػة لمضػػػياع وسػػػط عنػػػاد 

نمػػا مكمػػؼ  لبلسػػتقالة إذا كانػػت اسػػتقالتو ىػػي الحػػؿ، فكمػػا قػػاؿ إنػػو لػػيس عنػػواف األزمػػة، وىػػو لػػيس موظفًػػا، وا 
نػػو سػػيرحؿ إذا أقالػػو مػػف عّينػػو أو إذا وجػػد أف الشػػعب يريػػد رحيمػػو، وىػػذا لػػف يظيػػر إال بعػػد  بميمػػة لػػـ تنتػػو، وا 

 الشعب عف إرادتو الحرة. إجراء انتخابات يعبر فييا
كػػأف لسػػاف فّيػػاض يقػػوؿ: إذا أردتػػـ الػػتخمص منػػي فميطمػػب الػػرئيس ذلػػؾ بصػػراحة، أو لتسػػحب "فػػتح" الغطػػاء 
عنػػي. إف ىػػذا الموقػػؼ الػػػذي يتعػػرض لػػو فّيػػػاض منػػذ توليػػو رئاسػػػة الحكومػػة فػػي عيػػػد االنقسػػاـ يسػػيء إليػػػو 

 ويصعب تفسيره.
ة أمػاـ إنيػاء االنقسػاـ، بػالرغـ مػف أنػو مجػرد عقبػة مػف ضػمف قائمػة فمقد ظير فّيػاض باعتبػاره العقبػة الرئيسػيّ 

طويمة مف العقبات، وكاف عميو أف يستقيؿ استقالة نافذة منذ فترة، عمى األقؿ منذ توقيع اتفػاؽ القػاىرة  ليػدلؿ 
 عمى أنو ليس العقبة أماـ الوحدة.

س ال يريػده، وكػذلؾ "فػتح" و"حمػػاس"، ويظيػر اآلف أكثػر وأكثػر بوصػفو مفروًضػا مػف الخػارج، فػإذا كػاف الػرئي
 وليس لديو حزب سياسي قوي يدعمو، فعمى ماذا يستند فّياض، ولماذا يعاندي!



 
 
 

 

 

           34ص                                    2617العدد:                11/9/2012 الثالثاء التاريخ:

االستغناء عف فّياض ال يتطمب إطبلؽ ثورة اقتصػادّية أو توظيفيػا بعػد انػدالعيا، بػؿ يمكػف أف يقيمػو الػرئيس 
الفمسػػطيني حػػرج جػػًدا، وال يحتمػػؿ المزيػػد مػػف  أو يطمػػب منػػو االسػػتقالة، أو يبػػادر ىػػو باالسػػتقالة، ألف الوضػػع

 الصراع عمى السمطة، وال محاولة حؿ األزمة العامة بحموؿ جزئية أو تقديـ كبش فداء.
مػػف حػػؽ فّيػػاض أف يطمػػح لمعػػب دور سياسػػي مسػػتقؿ ومختمػػؼ عػػف الػػرئيس و"فػػتح"، ولكنػػو ال يسػػتطيع فعػػؿ 

 رئيس وتحظى بشرعّية ودعـ مف "فتح".ذلؾ مف موقع منصبو كرئيس لمحكومة التي تعتبر حكومة ال
فػػي كػػؿ األحػػواؿ، ُأَحػػذُِّر مػػف االنػػزالؽ إلػػى الفوضػػى بفعػػؿ بعػػض األطػػراؼ الفمسػػطينّية أو بػػانفبلت األمػػور، 
وتدخؿ أطراؼ أخرى. فيناؾ فػرؽ حاسػـ بػيف حريػة التعبيػر والنضػاؿ المطمبػي أو الثػورة ضػد االحػتبلؿ وبػيف 

ضػى والفمتػاف األمنػي مػراًرا وتكػراًرا، ولػيس ىنػاؾ داٍع لتجربػة جديػدة تأكػؿ الفوضى، وجربنػا واكتوينػا بنػار الفو 
األخضر واليػابس، ألف المعطيػات المتبلحقػة تشػير إلػى مخطػط يرمػي إلػى إعػادة صػياغة السػمطة لكػي تقبػؿ 
بالمعروض عمييا، ولو ارتضى األمر أف تبقى عمى حاّفة الياوية حتى تخضػع، أو تغييػر الػرئيس وقياداتيػا، 

ال فمتذىب إلى الجحيـ. ىؿ نعي خطورة ما نواجيو ونسػتعد لمواجيتػو بشػعب واحػد ومؤسسػة جامعػة وقيػادة وا  
 واحدة ومشروع وطني شامؿي

 11/9/2012، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(

 
 تناقضات السمطة في الضفة.. إلى أين؟ 57

 د. محمود الرمحي
طة فػػي الضػػفة.. الػػى أيػػف ي " لػػـ أكػػف اعمػػـ بمػػا تخبػػئ االيػػاـ بمػػا عنػػدما كتبػػت المقػػاؿ األخيػػر " صػػراع السػػم

أخبرت بو مؤخرًا مف نزوؿ إلى الشػارع رفضػًا لسياسػة السػمطة االقتصػادية كمػا تظيػر لمعامػة، وكانيػا جػاءت 
متممة لما تحػدثنا بػو مػف قبػؿ، وربمػا يحػؽ لنػا أف نتسػاءؿ عمػى ىػامش األحػداث األخيػرة فػي شػوارع الضػفة. 

لديمقراطيػػة عنػػد السػػمطة فػػي الضػػفة الغربيػػة " سػػكر زيػػادة" حتػػى تسػػمح بحريػػة التعبيػػر والشػػتـ ىػػؿ أصػػبحت ا
غبلؽ الشوارع ي إذا كاف اإلجابة بنعـ فأيف كانت ىذه الديمقراطية قبؿ نحو شيريف عندما كسرت  والتكسير وا 

نػت ىػذه الديمقراطيػة عظاـ مف خرج ليحتج عمى زيػارة موفػاز لػراـ اهلل عمػى سػبيؿ الػذكر ال الحصػري وأيػف كا
عنػػدما نظمػػت فعاليػػات التضػػامف مػػع االسػػرى المضػػربيف عػػف الطعػػاـ حيػػت تػػـ اعتقػػاؿ واسػػتدعاء عػػدد مػػف 
المشاريكف في االعتصامات والمسيرات حينيا ي والتساؤؿ الثاني لما يتـ توجيو اليتاؼ لشخص سػبلـ فيػاض 

ؿ أسعار السمع بمػا فييػا المحروقػات عمى وجو الخصوص ي وانا ىنا لست مف المدافعيف عف فياض ولكف ى
ىػػي صػػنيعة فيػػاض أـ صػػنيعة اوسػػمو، والممحػػؽ االقتصػػادي المتعػػارؼ عميػػو باتفاقيػػة بػػاريسي اذف ىػػي ثػػورة 

 ضد الغبلء أـ حرب باردة بيف أقطاب السمطةي
خػػرج المػػواء توفيػػؽ الطيػػراوي مياجمػػًا حكومػػة فيػػاض مػػف جديػػد بعػػد أف كػػاف قػػد  6/9/2012بػػاالمس القريػػب 

جـ د. سػػبلـ فيػػاض مػػف قبػػؿ قػػائبل أنػػو يسػػعى لمرئاسػػة وأنػػو ال يصػػمح ليػػا، وبعػػد اف كػػاف قػػد ىػػاجـ ريػػاض ىػػا
المػػػالكي عمػػػى خمفيػػػة الحػػػديث عػػػف تأجيػػػؿ تقػػػديـ طمػػػب العضػػػوية المزمػػػع لبلمػػػـ المتحػػػدة. وىػػػو االف ييػػػاجـ 

ممػػة تصػػؿ إلػػى أربعػػة الحكومػػة برمتيػػا فيقػػوؿ" أف الحكومػػة الفمسػػطينية أوصػػمتنا إلػػى مديونيػػة ىائمػػة وغيػػر محت
مميار دوالر، مضيفًا أنو مع مطالب الشعب وانأ أوؿ المحتجيف ضد سياسة الحكومة التي تقودنا إلى الياوية" 
ويتابع " إف الحكومة لـ تستطع أف تقتص مف قتمػة النسػاء وال مػف تػوفير الحريػات وال التقميػؿ مػف المحسػوبية 

دد األسػعار ويمنػع تبلعػب التجػار ولػـ تأخػذ بعػيف االعتبػار ولـ تنجح بالتخطيط وتطبيؽ لنظػاـ اقتصػادي يحػ
 حاؿ المواطف الفقير والذي يعيش تحت االحتبلؿ حيف رفعت الضرائب".
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كػبلـ جميػؿ تفضػؿ بػػو سػيادة المػواء عضػػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػػتح ولكػف، مػف الػػذي سػمح لحكومػة غيػػر 
دار سػت سػنوات وتعبػث بػأمف المػواطف وتصػادر شرعية لـ تنؿ الثقة مف المجمس التشريعي أف تعمؿ عمى مػ

حريتػػو وتخػػتمس أموالػػو وتزىػػؽ أرواح ابنػػاءه فػػي اقبيػػة تحقيقيػػا، ومػػف الػػذي قػػاؿ مػػرارًا اف حكومػػة فيػػاض ىػػي 
حكومػػة فػػتح، ألػػيس رئػػيس حركػػة فػػتح ورئػػيس السػػمطة ابػػو مػػازف الػػذي مػػا زاؿ يصػػدح بيػػا فػػي ظػػؿ األزمػػة 

ديث في السياسة وأف يجتمع مع قادة الكياف الصييوني ويضػع الراىنة.ومف الذي أعطى فياض صبلحية الح
الخطػػط القامػػة "الدولػػة" ويمػػتص دمػػاء الشػػعب الفمسػػطيني تحػػت مػػا يسػػمى" بنػػاء مؤسسػػات الدولػػة ". اليسػػت 

 حركة فتح .
الػؼ دوالر" حسػػب مػػا  30محمػود اليبػػاش، وزيػر األوقػػاؼ فػػي حكومػة فيػػاض صػػاحب نثريػات خمػػس نجػػـو "

سػػف خريشػػة النائػػب الثػػاني لػػرئيس المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني، وصػػاحب الحراسػػات ورد عمػػى لسػػاف د. ح
المشػػػددة والمواكػػػب التػػػي تشػػػيد بيػػػا شػػػوارع راـ اهلل يصػػػؼ بػػػاالمس القريػػػب فػػػي خطبػػػة الجمعػػػو االحػػػداث فػػػي 
الضفة الغربية بالفوضى ويدعي بأف االزمة نتاج تناغـ بيف اسرائيؿ وأطراؼ عربيػة وحركػة حمػاس !!. عمػى 

ايبػػدوا اف سػػيادة الػػوزير لػػـ يسػػمع باوسػػمو مػػف قبػػؿ. ثػػـ انػػو لػػـ ينظػػر كػػـ تبمػػي فاتورتػػو الشػػيرية مػػف ميزانيػػة م
السمطة الفمسطينية. وال مجاؿ لمحديث ىنا عف الذمـ المالية قبؿ وبعد الوزارة. وال بػد مػف التػذكير، فمػف يمثػؿ 

يػاض التػي ىاجميػا الطيػراوي وخطابػو اليباش ىؿ يمثؿ فػتح اـ يمثػؿ الػرئيس عبػاس فيػو وزيػر فػي حكومػة ف
 ىذا كاف اما الرئيس في مسجد التشريفات.

 خطاب الرئيس محمود عباس.. خطاب المأزوم
عندما أعمف عف المػوتمر الصػحفي الػذي سػيعقده سػيادة الػرئيس محمػود عبػاس انتظػر الشػارع الفمسػطيني اف 

طيني بما آلت اليو االمور عمى جميع الصعد يقدـ الرئيس حموال لؤلزمة االقتصادية واف يصارح الشعب الفمس
بما فييػا الصػعيد االقتصػادي، ولكػف عمػى غيػر مػا توقعػو الشػعب الفمسػطيني جػاء خطػاب الػرئيس بعيػدا عػف 

 الوقائع ومحاولة لتصدير االزمات.
تحػػدث الػػرئيس محمػػود عبػػاس بميجػػة حػػادة تخبػػر عػػف ازمػػة تعيشػػيا السػػمطة بقيادتػػو، فينػػاؾ جمػػود تػػاـ عمػػى 

د السياسػػي بفعػػؿ توقػػؼ المفاوضػػات وعػػدـ تجػػاوب الكيػػاف االسػػرائيمي وعػػدـ اكتػػراث الجانػػب االمريكػػي الصػػعي
 المشغوؿ باالنتخابات المقبمة، اضافة الى ضعؼ النصير العربي في ظؿ التغيرات في المنطقة .
خارجيتػػو،  لقػػد ىػػاجـ الػػرئيس القريػػب والبعيػػد، ىػػاجـ الكيػػاف االسػػرائيمي وعمػػى راسػػيـ رئػػيس الحكومػػة ووزيػػر

وىػػػاجـ االمريكػػػاف ميػػػددا بالػػػذىاب لبلمػػػـ المتحػػػدة، ووصػػػؿ بػػػو الحػػػد لمياجمػػػة مصػػػر ووسػػػاطتيا فػػػي ممػػػؼ 
المصػػػالحة فػػػأنكر عمييػػػا اف تكػػػوف عمػػػى مسػػػافة واحػػػدة مػػػف االطػػػراؼ الفمسػػػطينية رافضػػػا المسػػػاواة بػػػيف فػػػتح 

 وحماس وفي ذلؾ تعطيؿ ورفض ضمني لممصالحة .
صػػطمحات القديمػػة التػػي تػػوتر الشػػارع الفمسػػطيني، وفػػي نبػػرة جديػػدة تنكػػر عػػاد الػػرئيس محمػػود عبػػاس الػػى الم

عمػػى حمػػاس ذات االغمبيػػة البرلمانيػػة، ينكػػر عمييػػا وجودىػػا فقػػاؿ اف رئػػيس الػػوزراء الفمسػػطيني د. اسػػماعيؿ 
 ىنية ال شي وال يمثؿ شي، في حيف قاؿ اف سبلـ فياض جزء ال يتجزأ مف السمطة الفمسطينية.

عبػاس كػػؿ التفاىمػات السػابقة وقػاؿ إف المصػالحة ىػػي االنتخابػات فػي تنػاقض واضػػح  نسػؼ الػرئيس محمػود
 مع نصوص االتفاقيات الموقعة كما عاد لينكر االعتقاؿ السياسي.

بقي اف نقوؿ اف رئيس حكومة الضفة الغربية الذي ىو جزء ال يتجزأ مػف السػمطة الفمسػطينية كمػا قػاؿ سػيادة 
داف المنارة وسػط مدينػة راـ اهلل اثنػاء خطػاب الػرئيس ممػا اضػطر االجيػزة الرئيس كاف موكبو محاصرا في مي

 االمنية الخبلئو مف الموقع تحت الحراسة المشددة .
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 تعقيب ..
اف جممة التناقضػات التػي تعيشػيا السػمطة الفمسػطينية فػي الضػفة الغربيػة أصػبحت طافيػة عمػى السػطح، مػف 

ر وفػػي مقػػاؿ سػابؽ إلػػى االزمػػة السياسػػية ومػا نػػتج عنيػػا مػػف أزمػة الزعامػػة التػػي تحػدثنا عنيػػا فػػي ىػػذه السػطو 
أزمػػة اقتصػػادية، وفػػي ظػػؿ ىػػذا الحقػػائؽ ال بػػد لمسػػمطة الفمسػػطينية أف تصػػارح الشػػعب الفمسػػطيني بعيػػدًا عػػف 
التيريج السياسي الذي مؿ منو الصغير قبؿ الكبير وما عاد ينطمي عمى أحد، فكفى استخفافًا بعقػوؿ الشػعب 

 حتبلؿ وما زاؿ يعاني مف ظمـ سمطتو وقيادتو.الذي عانى مف اال
ثـ مف االولى بالقيادة الفمسطينية في الضفة الغربية أف تتنكر ألمريكا والكياف التي ما زالت تكيد المكائد بداًل 

 مف التنكر لمعمؽ العربي بطمب مف امريكا بما تقتضيو المصمحة االسرائيمية.
يا سػػوى بػػالعودة الػػى توحيػػد صػػفوفنا ولفػػظ كػػؿ الخبػػث مػػف بينػػا، ال أرى مخرجػػا مػػف كػػؿ االزمػػات التػػي نعيشػػ

فالشػػعب الفمسػػطيني اختػػار قيادتػػو مػػف قبػػؿ وىػػو مػػدعو لتجديػػد االختيػػار ولكػػف بعػػد تييئػػة الظػػروؼ المبلئمػػة 
لذلؾ وفؽ ما نصت عميو اتفاقيات المصالحة في القاىرة والدوحة، حتػى يػتـ اختيػار القيػادة لكافػة الشػعب فػي 

 .تات وعمى كافة المستوياتالداخؿ والش
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 عريب الرنتاوي

ومجػػاؿ اختبارىػػا الحيػػوي األوؿ...فػػاف قطػػاع غػػزة قػػد تحػػوؿ منػػذ ” الفياضػػية“اذا كانػػت الضػػفة الغربيػػة مػػوطف 
اف ” فياضية معكوسة“مف نوع جديد، ” ياضيةف“، الى حقؿ الختبار 2007، وباألخص بعد عاـ 2006العاـ 

سبلـ فياض وسمطة الرئيس محمود عباس، لكنيا تتفؽ معيمػا فػي ” فياضية“جاز التعبير، تفترؽ ظاىريًا مع 
 المحصمة والمآالت النيائية.

الضفة، تستيدؼ بناء الدولة تحت جمد االحتبلؿ واف بشروطو...تنشد بناء المؤسسات وتستمر في ” فياضية“
، بالتيدئػػػػة مػػػػع االحػػػػتبلؿ وتفػػػػادي ”االمارة\الدولػػػػة“القطػػػػاع، تنشػػػػد أيضػػػػًا بنػػػػاء ” فياضػػػػية”تنسػػػػيؽ األمنػػػػي...ال

الضػػفة تكػػرس نصػػيبًا وافػػرًا مػػف مواردىػػا لحفػػظ األمػػف، أمنيػػا الخػػاص، واسػػتتباعًا أمػػف ” فياضػػية”اسػػتفزازه...
مػف مواردىػا، لبلنفػاؽ عمػى أجيػزة تكفػؿ  القطاع تفعؿ شيئًا مماثبًل، اذ ترصد جزءًا رئيساً ” فياضية”اسرائيؿ...

الضػػػػفة اقصػػػػائية، ال مطػػػػرح فييػػػػا لمعارضػػػػيف حقيقيػػػػيف، ” فياضػػػػية”وتحفػػػػظ التيدئػػػػة....” سػػػػمطتيا المنفػػػػردة“
تسػػػػػػػػتيدؼ نشػػػػػػػػطاء حمػػػػػػػػاس والجيػػػػػػػػاد )وكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف خػػػػػػػػرج عػػػػػػػػف الحػػػػػػػػدود المقبولػػػػػػػػة لمعارضػػػػػػػػة الفصػػػػػػػػائؿ 

القػوة “قوؽ والحريات، وال تتورع عػف ممارسػة القطاع اقصائية ىي األخرى، منتيكة لمح” فياضية”اليسارية(...
التػػػػي تطػػػػوؼ ” روح الثػػػػورة“ضػػػػد خصػػػػوميا...كبل الفياضػػػػيتيف، لػػػػـ تمسسػػػػيما ” األمػػػػف الخشػػػػف”و” المفرطػػػػة

 بفضاءات المدف العربية، وتقاوماف ىبوب رياح الحرية والديمقراطية والتغيير التي تعصؼ بالمنطقة.
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وألجػؿ ممارسػة ”...الفياضػية معكوسػة”و” الفياضػية”دؼ األسػمي لػػالسمطة في المقػاـ األوؿ واألخيػر، ىػي اليػ
، سػػػواء كانػػػػت تحػػػت االحػػػػتبلؿ أـ فػػػي مرمػػػػى ”البحػػػػث عػػػف دولػػػػة“السػػػمطة والبقػػػاء فػػػػوؽ ىرميػػػا، ال بػػػػد مػػػف 

الحصار...بسيادة أو مف دونيا...بمعابر مفتوحة تحت الحراسة االسرائيمية أـ بأنفاؽ فييا مف البيػزنيس أكثػر 
نجحتػػا فػػي تخميػػؽ طبقػػة مػػف أصػػحاب المصػػالح ” الفياضػػيتيف“كػػبل ”...دعػػـ الصػػمود“معػػاني مػػا تحتممػػو مػػف 

والطفيمييف واالنتيازييف، الذيف ال مصمحة ليػـ فػي مصػالحة، والمؤكػد أنيػـ مػف أنصػار تأبيػد االنقسػاـ وادامػة 
 األمر الواقع ومنع انطبلؽ حركة وطنية تحريرية وتغييرية فمسطينية جديدة.

، ”ماضػػػػػي فياضػػػػػية راـ اهلل“ب، واسػػػػػتتباعًا لبلتفاقيػػػػػات المذلػػػػػة مػػػػػع اسػػػػػرائيؿ، أبػػػػػرز مػػػػػا َميػػػػػز االرتيػػػػػاف لمغػػػػػر 
الذي ُيطؿ برأسو مف ثنايا الحاضر الُمعاش، األولى نشأت ” فياضية غزة” مستقبؿ“وحاضرىا...وىو ما ُيميز 

ب وتبػػدي اسػػتعدادًا مػػف رحػػـ ىػػذا االرتيػػاف ومػػا زالػػت تسػػتمد منػػو نسػػي حياتيػػا، والثانيػػة تػػرىف مسػػتقبميا لمغػػر 
دالة عمى ىػذا االسػتعداد )االنتخابػات ” وطنية“مع اسرائيؿ، وثمة سوابؽ ” االتفاقيات الُمذلة المبرمة” الحتراـ“

دوؿ الربيػع العربػي الػذيف أرىقػوا ” اسػبلميي“الممثمػة فػي تجربػة ” القومية” عمى أساس أوسمو(، فضبًل السوابؽ
 طميف.مسامعنا بكتب الضمانات والطمأنة والت

ال مضػمونو، فػبل فػوارؽ برنامجيػػة ” شػكؿ الخطػاب“احػداىما عػف األخػرى..ليس سػػوى ” الفياضػيتيف“مػا يميػز 
” خيػار المقاومػة“جديتػو وجػدواه...وىناؾ بػات الحػديث عػف ” المشروع الػوطني“بينيما...ىنا َفَقَد الحديث عف 

المشػػػػػروع الػػػػػوطني “عػػػػػف فشػػػػػؿ أكذوبػػػػػة يجػػػػػد أصػػػػػحابيا أنفسػػػػػيـ، صػػػػػعوبة فػػػػػي تصػػػػػديقيا...كمتاىما تعبػػػػػراف 
كمتاىما ال تؤذناف بخبلص قريب وال تؤشراف عمى طريقو، بعد أف تحولتا الى مشػاريع سػمطوية ”...الفمسطيني

وأطراؼ في صراٍع دائـٍ ونيـٍ عمػى مكاسػبيا ومغانميػا ...لقػد باتتػا عبئػًا ثقػيبًل عمػى الشػعب وقضػيتو الوطنيػة 
 لمشكمة ال جزءًا مف الحؿ.ومشروعو الكفاحي..لقد صارتا جزءًا مف ا

األولػػى باتػت جػزءًا مػف الماضػي، وارىاصػػات ”...الفياضػيتيف“ثمػة مػا يجػدر أف يقػاؿ فػػي سػياؽ الحػديث عػف 
الػى طريػػؽ مسػػدود..أما ” المفاوضػػات حيػػاة“سػقوطيا بػػدأت مػع انػػدالع شػػرارات الربيػع العربػػي ووصػػوؿ خيػار 

وتػػونس وسػػوريا )ربمػػا( مػػا قػػد يطيػػؿ فػػي أمػػد بقائيػػا  فػػي مصػػر” الػػريح االخوانيػػة“الثانيػػة، فقػػد تجػػد فػػي ىبػػوب 
الحػػػؿ “األولػػػى فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، وىنػػػا ينفػػػتح البػػػاب مػػػف جديػػػد حػػػوؿ أسػػػئمة ” الفياضػػػية“قمػػػيبًل، بػػػؿ ووراثػػػة 

االسػػػبلـ “، ومػػػف دوف أف يقصػػػد بػػػالطبع ”حػػػبًل اسػػػبلمياً “الػػػذي يػػػراه الػػػبعض  لمقضػػػية الفمسػػػطينية..” النيػػػائي
االسػػػبلـ “، بػػػؿ “المسػػػمـ والييػػػودي والحجػػػر “وحكايػػػة ” أكنػػػاؼ بيػػػت المقػػػدس”و” ؼاألرض الوقػػػ”و” الجيػػػادي

 التي ُيعاد احياؤىا مف جديد.” الرائج في خطاب الحرب الباردة وتحالفاتيا
 11/9/2012، الدستور، عم ان
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 د. عدناف أبو عامر
اإلسرائيمية في األسػابيع األخيػرة، بحالػة الحػراؾ الميػداني عمػى الحػدود مػع تنشغؿ األوساط العسكرية واألمنية 

قطاع غزة، وما تسمييا بحالة عدـ "التوافؽ الراسخ" بيف "إسرائيؿ" والمقاومة الفمسطينية، ما قد يؤدي لمواجية 
ؼ يحػػارب عسػػكرية مػػا، وليػػذا ُيحتػػاج لتحديػػد أساسػػي فػػي المسػػتوييف االسػػتراتيجي والتكتيكػػي ليػػا، يقػػرر كيػػ

 الجيش في الشارع الغزي.
مػػع العمػػػـ أف أىػػداؼ المواجيػػػة العسػػكرية المرتقبػػػة، تػػتمخص برغبػػػة "إسػػرائيؿ" فػػػي أف تُثبػػت الواقػػػع الجغرافػػػي 
السياسػػي، وتحػػرز تيدئػػة، وحػػيف تفحػػص نسػػبة القػػوى مػػع الفصػػائؿ المسػػمحة، تػػرى تػػؿ أبيػػب أف جيشػػيا ىػػو 
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د والػػدبابات والطػػائرات والسػػفف، فيمػػا الفمسػػطينيوف الجانػػب الجانػػب القػػوي، ألف فيػػو مئػػات اآلالؼ مػػف الجنػػو 
الضػػعيؼ، عنػػدىـ عشػػرات اآلالؼ مػػف المقػػاتميف، وغيػػر مسػػمحيف بسػػبلح ثقيػػؿ، وحػػيف يػػدخؿ الجانبػػاف فػػػي 
مواجية عسكرية بينيما، سيتغمب القوي عمى الضعيؼ، وقد ثبت ذلؾ أنو غير صحيح، وخطأ كبير، ألنو ال 

 نيما برؤية سطحية كيذه.يمكف قياس نسبة القوى بي
فالجانػػػب "الضػػػعيؼ" وىػػػـ الفمسػػػطينيوف، حسػػػب التصػػػنيؼ اإلسػػػرائيمي، يجػػػر )إسػػػرائيؿ( لممواجيػػػة فػػػي صػػػعد 
أخرى تقرر بقدر كبير جػدًا نتيجػة المواجيػة العسػكرية، ال فػي المسػتوى التكتيكػي فحسػب، بػؿ فػي المسػتوييف 

ر تناسػػػبية، ال تقػػػاس بمفػػػاىيـ القػػػوة فحسػػػب، بػػػؿ التجييػػػزي واالسػػػتراتيجي أيضػػػا، ألنيػػػا مواجيػػػة عسػػػكرية غيػػػ
موجودة في كؿ مكاف بو اختبلؼ في طبيعة الجيات المتواجيػة عسػكريًا، وأىػدافيا، وقوتيػا، وطريقػة عمميػا، 

 السيما قواعد المعب التي تعمؿ بحسبيا.
كتائػب وسػرايا  أكثر تفصيبًل فإف الجيش اإلسرائيمي نظامي وتقميدي، يعمؿ بشػيفرة عسػكرية غربيػة، وفػي غػزة

وألويػػة، ذائبػػة فػػي المحػػيط المػػدني، ومعػػدة تحػػت بيػػوت ومؤسسػػات مدنيػػة، كمػػا أف ىنػػاؾ اختبلفػػا فػػي منطػػؽ 
المعركة، ألنو حسب التصور اإلسرائيمي يجب أف يكوف القتاؿ قصيرًا، ويحرز نتػائج قاطعػة ُتمّكػف مػف ىػدوء 

لميػاديف الموجػودة، ويحػاولوف التوصػؿ لخطػة زمنًا طويبًل، أما الفمسطينيوف فيتحدثوف عف صمود طويؿ فػي ا
تفػرض عمػػى )إسػرائيؿ( حػػدودًا فػػي األمػد البعيػػد، فػػبل أحػد يتوقػػع ىزيمتيػػا، وىػي أقػػوى مػػنيـ كثيػرا، وبيػػذا تقيػػد 

 أيدييـ، وتجعؿ العمؿ صعبا عمييـ.
ائيمية كبيػػرة أمػػا مػػف جيػػة مػػا تسػػمى بالمغػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية بػػػ"العوامؿ القسػػرية"، فػػإف ىنػػاؾ حساسػػية إسػػر 

بمدة المعركة، والتأثير فػي الجبيػة الداخميػة، وعػدد المصػابيف فػي الطػرفيف، رغػـ أف الجػيش ُبنػي مػف وحػدات 
في بنية عسكرية تقميدية، وصورة عممو واضحة بّينة ذات ظيور كبير، فيما المجموعات الفمسطينية المسمحة 

محػػيط مػػدني مييػػأ لعمػػؿ عسػػكري، وموجػػودة تعمػػؿ فػػي غػػزة بطريقػػة االختفػػاء، وبظيػػور ضػػئيؿ جػػدا، داخػػؿ 
تحػػػت األرض، وليػػػا اتصػػػاؿ مسػػػػتقؿ عػػػف الشػػػبكات العامػػػػة، وتممػػػؾ مخزونػػػا مػػػػف الػػػذخائر المتفرقػػػة كػػػػي ال 
يضػػػػطروا لحمميػػػػا مػػػػف مكػػػػاف آلخػػػػر، ويحػػػػاولوف االبتعػػػػاد قػػػػدر المسػػػػتطاع عػػػػف مراكػػػػز الثقػػػػؿ كػػػػي ال تمكػػػػف 

 مياجمتيـ.
يػر مػف المحػاربيف يبمػي عشػرات اآلالؼ يعممػوف فػي أطػر مفرقػة كما أّف الحديث اإلسرائيمي يدور عف عدد كب

داخػػػػػؿ محػػػػػيط مػػػػػدني، مػػػػػا يعنػػػػػي أف المنطقػػػػػيف العسػػػػػكرييف المػػػػػذيف يوجيػػػػػاف الطػػػػػرفيف مختمفػػػػػاف، )إسػػػػػرائيؿ( 
 والفمسطينيوف، عمى النحو التالي: 

حداث صورة فما يوجو حماس ىو المس بمنعة )إسرائيؿ(، وتصميميا عمى القتاؿ بسبب خسائر كثيرة، وا   -1
 وضع إنساني صعب، مقابؿ أف تفضي لضغوط دولية تسبب وقؼ القتاؿ.

أما عف منطؽ )إسرائيؿ(، فينبغػي القضػاء فػي أسػرع وقػت ممكػف عمػى إطػبلؽ حمػاس لمنػار، القضػاء ال  -2
الوقؼ، ألف وقفو صعب جدا مف جية عسكرية، ويضر إضرارا شديدا بكؿ ما يتعمؽ بحمػاس العسػكرية، كػي 

 في المستقبؿ. تنشئ ردعا
كمػػا أف أسػػموب إنيػػاء )إسػػرائيؿ( لممعركػػة ىػػو إحػػراز األىػػداؼ، فيمػػا أسػػموب إنيػػاء الفمسػػطينييف، ضعضػػعة 
شرعية عمؿ )إسػرائيؿ( ، مػا يشػير لجممػة مػف التحػديات التػي سػتواجييا فػي الحػرب القادمػة تجػاه غػزة، وىػي 

ار مساعدة، مع االمتناع عػف إضػرار بػالمحيط، القتاؿ في مناطؽ مأىولة، بالقياـ بعممية منسِّقة، كاستعماؿ ن
وما زاؿ التحدي كبيرا في ىذا المجاؿ، وجمع معمومات استخبارية قبؿ الخروج لممعركة، لمتمكيف مف القضػاء 
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صابة مراكز قػوة جيازيػة، مػع االمتنػاع عػف اإلضػرار بالسػكاف غيػر المشػاركيف  عمى أىداؼ بصورة كثيفة، وا 
 في القتاؿ.

ؿ البػػري وسػػط القطػػاع، مػػع الػػتحكـ باإليقػػاع، والوصػػوؿ لؤلىػػداؼ، واالمتنػػاع عػػف سػػقوط فضػػبًل عػػف الػػدخو 
خسػػائر مػػف الجػػيش، والقضػػاء عمػػى نيػػراف حمػػاس، مػػع تػػأميف تػػوازف مناسػػب بػػيف إحػػراز األىػػداؼ، والػػتحكـ 

 بالتوقيت، وبصورة الخروج مف الميداف مف طرؼ واحد، كما تـ في عممية "الرصاص المصبوب". 
 9/9/2012الين،  اون فمسطين
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