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 تطالب أبو مازن بإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية قدس نت": اإلدارة األميركية" 5
القدس المحتمة: طمبت اإلدارة األميركية مف الرئيس الفمسطيني محمود عباس)أبو مازف( تحديد موعد إلجراء 
اإلنتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت محدد وجدوؿ زمني يمكف مف خاللو إتخاذ اإلجراءات الكفيمة 

ديمقراطية. وقاؿ مسؤوؿ كبير في السمطة الفمسطينية في تصريحات لػ" وكالة قدس نت إلنجاح العممية ال
إف الرئيس أبو مازف تمقى رسالة أميركية عبر مسؤوؿ كبير في اإلدارة األميركية أبمغو بطمب إدارتو  ،لألنباء"

بأف الرسالة تحديد موعد إلجراءات اإلنتخابات الفمسطينية العامة في وقت محدد. وأوضح المسؤوؿ " 
األميركية حممت نوعًا مف التمويح بالتيديد في حاؿ لـ يستجيب أبو مازف لمثؿ ىذا الطمب، وأكدت الرسالة" 
بأف الطريؽ الوحيد لحمحمة الكثير مف األمور العالقة التي تشيدىا األراضي الفمسطينية تكمف في إجراء 

  اإلنتخابات العامة...حسب ما جاء في الرسالة
"الرسالة تظير أف اإلدارة األميركية بدت أكثر تدخاًل في الشأف الفمسطيني الداخمي عمى ، مسؤوؿوأضاؼ ال

الرغـ مف نية الرئيس أبو مازف إجراء اإلنتخابات العامة موحدة بيف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس بعد 
رة أوباما يؤكد بأنيا غير إتماـ ممؼ المصالحة بيف حركتي فتح وحماس، موضحًا" ولكف ىذا الطمب مف إدا

  .معنية بتوحيد إجراء اإلنتخابات وتريد إجرائيا بتوقيت معيف بالضفة الغربية فقط
ستغرب المسؤوؿ "الطمب األميركي خاصة وأنو يأتي في ظؿ اإلحتجاجات الشعبية الفمسطينية ضد سياسة  وا 

رتفاع األسعار وىذا ناتج عف سياسة الحكومة  اإلسرائيمية التي تريد تقويض اإلقتصاد الحكومة الفمسطينية وا 
براز تحكـ إسرائيؿ بموارد الشعب الفمسطيني  .الفمسطيني، وا 

 13/9/2012وكالة قدس نت، 
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 لدى ليبيا األمريكييعزي بالسفير  عباس 
بعث الرئيس محمد عباس برقية تعزية إلى وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف، عبر  :وفا – راـ اهلل

ييا لمرئيس أوباما ولمشعب األميركي عف خالص عزائو لمقتؿ السفير األميركي لدى ليبيا كريستوفر ف
 ستيفينس وزمالئو.

في ىذه الساعة العصيبة أتقدـ باسمي وباسـ الشعب الفمسطيني بخالص العزاء "وقاؿ عباس في تعزيتو 
قتموا في حادث االعتداء اإلجرامي عمى  لمرئيس باراؾ أوباما ولؾ معالي الوزيرة ولعائالت الضحايا الذيف

 ."القنصمية األميركية في بنغازي
 //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، 

 
 فياض: قّمصنا نفقات أساسية لمعالجة اآلثار المترتبة عمى ارتفاع األسعار 

جيودًا كبيرة لتوفير الموارد الكفيمة سالـ فياض رئيس الوزراء أف الحكومة بذلت  د.األياـ: أكد  -راـ اهلل 
لمتدخؿ ولمتخفيؼ مف صعوبة األوضاع المعيشية، مشيرًا إلى أف الحكومة ولجانيا الُمختصة عقدت سمسمة 
مف االجتماعات والحوارات، بما في ذلؾ في إطار الحوار االقتصادي واالجتماعي، وأقرت عددًا مف 

 مة.اإلجراءات والتدابير الكفيمة بتجاوز األز 
وقاؿ فياض، خالؿ حديثو األسبوعي، أمس: "مع تفاقـ صعوبة األوضاع االقتصادية والمعيشية بسبب 
ارتفاع في أسعار بعض السمع األساسية، ضاعفت الحكومة جيودىا واتصاالتيا ومشاوراتيا عمى كافة 

مف ىذه األعباء المستويات في محاولة لتوفير الموارد الكفيمة بتمكيف الحكومة، مف التدخؿ لمتخفيؼ 
 والصعوبات التي تواجو المواطنيف".

ودعا المانحيف، خاصة األشقاء العرب إلى الوقوؼ مع الشعب الفمسطيني، واإلسراع في تحويؿ أكبر قدر 
 .ممكف مف المساعدات الكفيمة بتمكيف السمطة الوطنية مف االستمرار في أداء مياميا

 //األيام، رام اهلل، 
 
 االقتصادية انفراج األزمةينية: فياض سيستقيل فور فمسط مصادر 

االستقالة  ينوي ومقربوف مف رئيس الوزراء الفمسطيني د. سالـ فياض إن : قاؿوكاالت –البياف  - راـ اهلل
 .الفمسطينية فور االنفراج المالي لألزمة التي تمر بيا السمطة

تفاجأ مف حجـ االنتقادات "يـ، إف فياض ويضيؼ ىؤالء، في تصريحات صحافية رفضوا خالليا كشؼ ىويت
الداخمية لسياسة حكومتو رغـ حالة االنفراج االقتصادي التي شيدتيا األراضي الفمسطينية منذ تسممو رئاسة 
الحكومة بتكميؼ مف الرئيس محمود عباس ، فيما اشتكى فياض لمرئيس مف موجة االنتقادات الالذعة التي 

 ."تح ومقربوف مف الرئيسشنيا ضده قادة كبار في حركة ف
//البيان، دبي، 

 
 حمد المغنيأينهي رسميا أعمال النائب العام  "وكالة معا": عباس 

بشكؿ رسمي  أنيىالرئيس محمود عباس  إف، األربعاءكشفت مصادر لوكالة "معا" مساء  :معا -راـ اهلل 
عبد الغني العويوي قائما بأعماؿ النائب النائب العاـ المستشار احمد المغني، وعيف مساعده محمد  أعماؿ
 العاـ.
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النائب العاـ السابؽ احمد المغني سيعود قاضيا في محكمة العدؿ العميا  أفوذكرت المصادر لػ"معا"، 
 الفمسطينية، وحسب قانوف السمطة القضائية فاف عبد الغني العويوي الذي عمؿ مساعدا لمنائب العاـ لمدة 

 اؿ النائب العاـ.سيكوف قائما بأعم أعواـ
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 إهانة لألمة  صمى اهلل عميه وسمم لمنبي المسيء: الفيمم هنية حكومة 

استنكرت الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة الفيمـ المسيء لرسوؿ اهلل محمد صمى اهلل عميو وسمـ، مؤكدة 
وقاؿ المتحدث باسـ الحكومة طاىر النونو في  وامتنا. ىانة لديننا وعقيدتناا  أف الفيمـ يمثؿ يشكؿ جريمة و 

 . اإلنسانيةتصريح مكتوب، أف الفيمـ مرفوض أخالقيًا ودينيًا ويمثؿ خروجا عمى حرية التعبير وكؿ القيـ 
 //فمسطين أون الين، 

 
 هنية تحذر االحتالل من المساس بالمسجد األقصى حكومة 

غزة االحتالؿ اإلسرائيمي مف أي مساس بالمسجد األقصى، منبية مف أف حذر الحكومة الفمسطينية في : غزة
جاء ذلؾ خالؿ جمستيا األسبوعية التي عقدت  ذلؾ قد يكوف لو "انعكاسات خطيرة عمى مختمؼ الصعد".

برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا، حيث عبرت في بياف ليا عف إدانتيا واستنكارىا لمتصعيد اإلسرائيمي 
  طاع غزة، ودعت إلى وقفو بشكؿ فوري ولجـ االحتالؿ عف عدوانو.ضد ق

قامة  األقصىواستنكرت محاوالت االحتالؿ تكريس سيطرتو عمى المسجد  وفرض التقسيـ الزمني لو وا 
الحفالت في باحاتو وتدنيسو، داعية األمة العربية واإلسالمية إلى تحمؿ مسؤولياتيا تجاه ما يجري مف تيويد 

وعبرت الحكومة عف تأييدىا لخطوات األسرى في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي "حتى نيؿ  قصى.لممسجد األ
 األداءوقررت الحكومة صرؼ مبمغ ثالثة مالييف دوالر لموزارات المختمفة لتطوير  مطالبيـ العادلة".

 الحكومي وخاصة في المجاؿ الصحي والزراعي والمروري واالقتصادي.
 //قدس برس، 

 
 يطالب بسن تشريع دولي لتجريم المساس بالعقائد الدينية باشاله 

طالب وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية د. محمود اليباش بسف تشريع دولي لتجريـ المساس  :معا - بيت لحـ
 والتطاوؿ عمى العقائد الدينية بيدؼ الحفاظ عمى السمـ العالمي. األنبياءبمقامات 

موقفنا الثابت كمسمميف  إفوالرسوؿ " لإلسالـرير "معا" عمى الفيمـ المسيء اؿ اليباش في تعقيب لغرفة تحقو 
تمس سيدنا محمد عميو الصالة والسالـ"، معتبرا  اإلساءةكانت  إذانبي وخصوصا  أيعمى  اإلساءةضد 

 الفتف بيف الشعوب، واعتداء عمى مشاعر المسمميف وعقيدتيـ. أبوابذلؾ باب مف 
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 عمى فمسطيني باإلعدام لتعاممه مع االحتالل الحكمغزة:  

، حكمت أمس في غزةب: أعمنت مصادر أمنية فمسطينية أف محكمة عسكرية تابعة لمحكومة  ؼ أ -غزة 
 باإلعداـ عمى فمسطيني وبالسجف عشر سنوات عمى زوجتو بعد إدانتيما بتيمة التخابر لصالح إسرائيؿ. 

 //ن، الشرق األوسط، لند
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 تدعو فتح لعدم تصدير أزمتهاو  تنفي تشكيل خمية لقمب االمور بالضفة.. حماس 10

نفت حركة حماس ما أوردتو بعض مواقع حركة فتح حوؿ تشكيؿ حركة حماس خمية لقمب األمور : وكاالت
األزمة  ودعت حماس في بياف ليا األربعاء، حركة فتح إلى التوقؼ عف مسمسؿ تصدير في الضفة الغربية.

 في الضفة والتيرب مف مسؤوليتيا تجاه ىذه األحداث.
 12/9/2012فمسطين اون الين، 

 
 قريع: مستعدون لخوض مفاوضات مع "إسرائيل" حول إنشاء دولة ثنائية القومية أحمد 11

الناصرة: أعمف أحمد قريع، القيادي البارز في حركة "فتح"، استعداد السمطة الفمسطينية لخوض مفاوضات 
 احثات مع الجانب اإلسرائيمي حوؿ إنشاء دولة ثنائية القومية.ومب

وقاؿ قريع، الذي لعب دورًا بارزًا في مفاوضات اتفاقية "أوسمو" وباقي المفاوضات الالحقة مع اإلسرائيمييف: 
"إف الفمسطينييف مستعدوف لخوض مباحثات مع إسرائيؿ حوؿ إنشاء دولة ثنائية القومية، إذا ما سئمت حؿ 

 ولتْيف لمشعبْيف".الد
وأضاؼ قريع، في تصريح لو خالؿ لقاء صحفييف إسرائيمييف بمناسبة مضي تسعة عشر عامًا عمى توقيع 

(: "إف القيادة الفمسطينية ما 9|13اتفاؽ "أوسمو"، ونشرت اإلذاعة العبرية جزًءا منيا صباح اليوـ الخميس )
 زالت تؤيد حؿ الدولتْيف إال أف إسرائيؿ تقضي عميو".

لة بكامؿ  وأكد القيادي في منظمة التحرير، ومسؤوؿ لجنة القدس فييا، أف "القيادة الفمسطينية مخوَّ
الصالحيات لتوقيع اتفاؽ مع إسرائيؿ، وتستطيع القياـ بذلؾ إذا كانت إسرائيؿ جادة مف جانبيا"، عمى حد 

 تعبيره.
 12/9/2012قدس برس، 

 
 فة لتحريرهايدعو إلى تصعيد المقاومة في الض عمي بركة 12

خدمة قدس برس : دعا ممثؿ حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" في لبناف عمي بركة جميع  -بيروت 
الفصائؿ الفمسطينية إلى "تصعيد االنتفاضة والمقاومة حتى تحقيؽ أىداؼ الشعب الفمسطيني بالتحرير 

 دة لمواجية االحتالؿ".والعودة واالستقالؿ، وذلؾ عبر "رص الصفوؼ واالتفاؽ عمى إستراتيجية موح
( بمناسبة الذكرى السابعة 9|12وقاؿ بركة، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نسخة عنو اليوـ األربعاء )

 2005لتحرير قطاع غزة وخروج جيش االحتالؿ مف القطاع في الثاني عشر مف أيموؿ )سبتمبر( مف عاـ 
ف ك مفة بقاء االحتالؿ الباىظة أجبرت اإلرىابي آرائيؿ "إف تحرير األرض ال يكوف إال بالجياد والمقاومة، وا 

 شاروف رئيس حكومة العدو عمى سحب جيشو وتفكيؾ كافة المستوطنات مف قطاع غزة".
ودعا بركة الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية إلى "تصعيد االنتفاضة والمقاومة ضد االحتالؿ إلجباره 

طريؽ المفاوضات والتسوية طريؽ فاشؿ ولـ يجمب إاّل عمى الجالء عف األرض المحتمة"، مؤكًدا أف "
 االنقساـ وتكريس االحتالؿ".

 12/9/2012قدس برس، 
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 شهداء األقصى: الوضع في غزة قد ينفجر في أي لحظة بسبب حالة االحتقان السائدة 13
ي قالت كتائب شيداء األقصى: إف الوضع في قطاع غزة في حالة احتقاف ويمكف أف ينفجر ف حسف جبر:

أي لحظة، مؤكدة أف بشائر ىذا االحتقاف بدأت واضحة مف خالؿ مف أحرقوا أنفسيـ بسبب الوضع 
 االقتصادي الصعب.

وأكد أبو محمد، المتحدث باسـ كتائب شيداء األقصى لواء الشييد نضاؿ العامودي، في حديث خّص بو 
ي في الضفة والقطاع واحدة، إال أنو "األياـ" أف المشكمة االقتصادية التي يواجييا أبناء الشعب الفمسطين

جرى السماح ألبناء الشعب الفمسطيني في الضفة بالتعبير عف رأييـ والخروج والنزوؿ لمشارع، بعكس ما 
 جرى في غزة مف عدـ السماح لممواطنيف بالخروج.

 13/9/2012األيام، رام اهلل، 
 

 جمع الليات العدو اإلسرائيميأبو عمي مصطفى تتبنى مسؤوليتها عن إطالق النار عمى ت كتائب 14
أشرؼ اليور: تبنت كتائب أبو عمي مصطفى الجناح العسكري لمجبية الشعبية مسؤوليتيا عف إطالؽ  -غزة

نار عمى تجمع آلليات وجنود مف جيش االحتالؿ خالؿ تواجدىـ في منطقة حدودية تقع شرؽ مخيـ المغازي 
واجية ومقاومة االحتالؿ' وقالت 'سنواصؿ مقاومتنا وأكدت في بياف ليا عمى خيار 'الم وسط قطاع غزة.

وردنا العسكري طالما بقي االحتالؿ مستمرًا في احتاللو وعدوانو وسنبقى العيوف الساىرة عمى حماية الوطف 
 والمواطف'.

 13/9/2012القدس العربي، لندن، 
 

 "هداريم"نقل القائد سعدات من سجن شطة إلى العزل الجماعي بـ  15
فاد األسير المحرر والمبعد إلى غزة عالـ الكعبي اف مصمحة السجوف االسرائيمية نقمت األميف أ :راـ اهلل

العاـ لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف القائد احمد سعدات مف سجف شطة، إلى العزؿ الجماعي في ىداريـ، 
 ومف ثـ نقؿ القائد عاىد أبو غممى مف ىداريـ إلى سجف شطة.

 13/9/2012هلل، الحياة الجديدة، رام ا
 

 مستوطنة عمى أراض فمسطينية خاصة 84اإلسرائيمية تسعى لتوسيع  الحكومة :5
قالت صحيفة "ىآرتس" في عددىا الصادر اليـو الخمػيس، إف الحكومػة اإلسػرائيمية تسػعى فػي اآلونػة األخيػرة 

رائيمية تقـو عمػى مستوطنة إس 00إلى الحصوؿ عمى موافقة مف المحكمة اإلسرائيمية تمكنيا مف توسيع أكثر 
أراض  فمسطينية خاصة، وشرعنة عمميات البناء القديمة بموجب مبدأ أوامر وضع اليد العسكرية التي قامػت 

 إسرائيؿ عبرىا بالسيطرة عمى أراض فمسطينية خاصة "ألغراض عسكرية".
كمػة العميػا ردا وقاؿ الصحيفة في موقعيا عمى الشػبكة، إف ىػذا مػا يستشػؼ مػف الػرد الػذي قدمتػو الدولػة لممح

عمػػى التمػػاس لممحكمػػة قدمتػػو منظمػػة "يػػش ديػػف"، حػػوؿ عػػدـ قيػػاد الدولػػة اإلسػػرائيمية بتنفيػػذ أوامػػر اليػػدـ التػػي 
 أصدرتيا المحكمة ليدـ بيوت أقاميا المستوطنوف في مستوطنة بيت أيؿ عمى أراضي فمسطينية خاصة.

 00ة التػػػػي قػػػػدمتيا لممحكمػػػػة، أف نحػػػػو وبحسػػػػب الموقػػػػع تعتػػػػرؼ الحكومػػػػة اإلسػػػػرائيمية فػػػػي المػػػػذكرة الرسػػػػمي
مسػػػتوطنة إسػػػرائيمية أقيمػػػت فػػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػػة، أقيمػػػت كميػػػا أو أجػػػػزاء منيػػػا عمػػػى أراضػػػػي 

 فمسطينية خاصة، باالعتماد عمى أوامر عسكرية صدرت بمصادرة ىذه األراضي ألغراض عسكرية. 
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قرار الحكـ المذكور ال يمنع استنفاذ كامػؿ االحتمػاالت  وتدعي الحكومة اإلسرائيمية في المذكرة المذكورة أف "
وتعمػػػؿ الحكومػػػة نيتيػػػا توسػػػيع المسػػػتوطنات عبػػػر اسػػػتخدـ األوامػػػر  ،واإلمكانيػػػات القائمػػػة ليػػػذه المسػػػتوطنات"

عامػا بالحاجػة إلػى "المحافظػة عمػى المصػالح الكامنػة فػي صػمب إقامػة  10العسكرية المػذكورة قبػؿ أكثػر مػف 
 حجرىا".المستوطنات ومنع ت

وجػػاء فػػػي المػػػذكرة الرسػػػمية اإلسػػػرائيمية إف االسػػػتعداد لدراسػػػة مسػػػألة تنظػػػيـ "المجمػػػع االسػػػتيطاني" الػػػذي قػػػدـَ 
االلتمػػػاس بسػػػببو، جػػػاء مػػػف رغبػػػة الحكومػػػة تشػػػجيع المسػػػتوطنيف عمػػػى إخػػػالء المبػػػاني القائمػػػة عمػػػى أراض 

ى حساباتيا وتمكينيا مػف وضػع خطػط فمسطينية خاصة، وبالتالي تطالب الحكومة بالسماح ليا باالعتماد عم
 بناء عمى األراضي الفمسطينية الخاصة.

 00وأشار الموقع إلى أف وثيقة داخمية لممستشار القضائي الحكومي لمنطقة "ييودا والسامرة، يقػُر بػأف نحػو  
مستوطنة تقوـ كميا، أو أغمبيا عمػى أراضػي فمسػطينية بممكيػة خاصػة، وبضػمف ىػذه المسػتوطنات مسػتوطنة 
أريئيؿ، بيت أيؿ، إفرات، كريات أربع والمستوطنات اإلسرائيمية في غور األردف. وتقوؿ منظمة ييش ديػف إف 
مسػػتوطنات العػػزار ومفػػو حػػوراف تقػػـو جزئيػػا عمػػى أراض فمسػػطينية خاصػػة تمػػت مصػػادرتيا بػػأوامر عسػػكرية 

 وبحجة حاجة الدولة ليا ألغراض عسكرية.
 6456/=/57، >8عرب 

 
 مميار دوالر لمدفاع 59تقّر  الكنيست ;5

، 1031صػػادقت لجنػػة الماليػػة فػػي الكنيسػػت، صػػباح أمػػس، عمػػى ميزانيػػة الػػدفاع اإلسػػرائيمية لمعػػاـ : )السػػفير(
مميار دوالر(، وىو ما يعني زيادة الميزانيػة بحػوالي نصػؼ مميػار  31مميار شيكؿ )حوالي  2001والتي بمغت 

أف ىػذه ىػي الميزانيػة الجاريػة لمجػيش اإلسػرائيمي وىػي ال وليس تقميصيا كما تقّرر سابقا. ومػف الميػـ معرفػة 
تحػػوي معالجػػة أي طػػارئ، حيػػث ترصػػد الحكومػػة فػػي حينػػو لمطػػوارئ مبػػالغ متناسػػبة مػػع الظػػروؼ. كمػػا تقػػرر 
منح الجيش نصؼ مميار آخر مف الشواقؿ لغرض تغطيػة نفقػات نقػؿ عػدد مػف القواعػد العسػكرية الكبيػرة مػف 

مميػار شػيكؿ لمجػيش  101ة فػي النقػب أو الشػماؿ. وأقػرت المجنػة أيضػا صػرؼ الوسط إلى مناطؽ أخرى بعيد
 لتغطية نفقات إضافية لمعاـ الجاري.

ومعمػػػػـو أف ميزانيػػػػة الػػػػدفاع تشػػػػيد عمػػػػى الػػػػدواـ سػػػػجاالت كبيػػػػرة قبػػػػؿ إقرارىػػػػا، خصوصػػػػا فػػػػي ظػػػػؿ الظػػػػروؼ 
ة ميزانيػػػات التعمػػػيـ والرفػػػاه االقتصػػػادية المترديػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ وبعػػػد تقريػػػر لجنػػػة ترختنبػػػرغ الػػػذي أوصػػػى بزيػػػاد

 االجتماعي وتقميص ميزانية الدفاع. 
 6456/=/57، السفير، بيروت

 
 حاولت شراء جزيرة يونانية لتحويمها قاعدة عسكرية "إسرائيل: "يديعوت >5

النقػػاب عػػف محاولػػة الحكومػػة اإلسػػرائيمية شػػراء جزيػػرة يونانيػػة إلنشػػاء « يػػديعوت أحرونػػوت»كشػػفت صػػحيفة 
وزيػر الػػدفاع إييػود بػاراؾ قػرر عمػى مػػا يبػدو التفكيػر بعيػدًا، وأمػر الجػػيش »عمييػا. وقالػت إف قاعػدة عسػكرية 

اإلسػػػػرائيمي بفحػػػػص جػػػػدوى شػػػػراء جزيػػػػرة يونانيػػػػة لتحويميػػػػا إلػػػػى قاعػػػػدة لسػػػػالح البحريػػػػة بغػػػػرض التػػػػدريب أو 
 «.الستخداميا كميناء انطالؽ لمسفف والغواصات
را خبرًا عف دراسة الحكومة اليونانيػة، وفػي إطػار جيودىػا لحػؿ وكانت وسائؿ اإلعالـ العالمية قد نشرت مؤخ

يبدو أف »أزمتيا االقتصادية، بيع جزر لتوفير أمواؿ لتغطية ديونيا. وقالت مصادر في الخارجية اإلسرائيمية 
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لجيات في الجيش وقتًا كافيًا يبػذرونو عمى شراء جزر يونانيػة، حتػى مػف دوف سػماع رأي المسػتوى السياسػي 
 «.الموضوعحوؿ 

«. األمر لـ يعد ذا شأف، وىو ليس مػدرجا عمػى جػدوؿ األعمػاؿ»وردت وزارة الدفاع عمى الموضوع قائمة إف 
ليس في نيتنا التعقيب عمى »ورفض وزير العموـ التعميؽ عمى الموضوع. أما الناطؽ بمساف الجيش فرد قائال 

الػػوزير عػػرض »ؽ ديػػواف وزيػػر الػػدفاع قػػائاًل ، فيمػػا عمّػػ«مضػػموف المػػداوالت الداخميػػة فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي
 «.األمر لدراستو، وحينما تبيف أف ال حاجة لو، ألغي الموضوع وانتقؿ مف ىذا العالـ

 6456/=/57، السفير، بيروت
 

 تل أبيب تنفي عرقمة البرنامج النووي األردني =5
ردنػي الممػؾ عبػد اهلل الثػاني نفػى مسػؤوؿ إسػرائيمي االتيػاـ الػذي وجيػو العاىػؿ األ: أ ؼ ب -القدس المحتمة 

العػػذر »البرنػػامج النػػووي السػػممي األردنػػي، واصػػفًا إيػػاه بػػػ « إعاقػػة»إلػػى الدولػػة العبريػػة األربعػػاء بالعمػػؿ عمػػى 
اعتمػدنا نيجػًا إيجابيػًا فػي كػؿ مػرة جػرت »وقاؿ المسؤوؿ اإلسرائيمي طالبًا عدـ الكشؼ عف اسػمو:  «.الواىي

جػػػرت »، مؤكػػػدًا أنػػػو «اتيامػػػات الممػػػؾ تبػػػدو عػػػذرًا واىيػػػاً »وأضػػػاؼ أف  «.استشػػػارتنا فييػػػا عػػػف ىػػػذا الموضػػػوع
شػرافيا وكػؿ  استشارتنا وقمنا دائمًا انو بالطبع إف تـ القياـ بذلؾ وفقًا لقػوانيف معاىػدة حظػر االنتشػار النػووي وا 

 .3550ووقعت إسرائيؿ واألردف معاىدة سالـ عاـ  «.ما إلى ىنالؾ فعندىا لف يكوف لدينا أي اعتراض
 6456/=/57، الحياة، لندن

 
 خالف بين ليبرمان ومحافظ البنك المركزي حول التعاون بين البنك األوروبي وتونس 64

تؿ أبيب ػ يو بي اي: ذكر تقرير إسرائيمي أف خالفا شديدا نشب بيف وزير خارجية إسرائيؿ أفيغدور ليبرماف، 
رائيؿ مػػف التعػػاوف بػػيف البنػػؾ األوروبػػي ومحػػافظ البنػػؾ المركػػزي اإلسػػرائيمي سػػتانمي فيشػػر، حػػوؿ موقػػؼ إسػػ

 وتونس.
وقالػػت صػػحيفة 'يػػديعوت أحرونػػوت' امػػس االربعػػاء إف الخػػالؼ بػػيف ليبرمػػاف وفيشػػر نػػابع مػػف تأييػػد محػػافظ 
 البنػػؾ المركػػزي اإلسػػرائيمي أف تصػػوت إسػػرائيؿ فػػي ىيئػػات البنػػؾ األوروبػػي إلػػى جانػػب التعػػاوف مػػع تػػونس.

روبي معني بتوسيع التعاوف مع تونس ومنح األخيرة قػروض ومسػاعدتيا وأشارت الصحيفة إلى أف البنؾ األو 
 في تنفيذ مشاريع عديدة.

وبػػرر ليبرمػػاف مطالبتػػو فيشػػر بالتصػػويت ضػػد التعػػاوف بػػيف البنػػؾ األوروبػػي وتػػونس بسػػبب بنػػد فػػي الدسػػتور 
عمييا القانوف التونسي ينص عمى أف أي خطوات تطبيع مع 'الكياف الصييوني' يعتبر مخالفة جنائية يعاقب 

وقالت الصػحيفة إف فيشػر يعتػـز تأييػد التعػاوف بػيف البنػؾ األوروبػي وتػونس عقػب ضػغوط أوروبيػة  التونسي.
 عمى إسرائيؿ.

وقاؿ ليبرماف 'توجينا إلى األوروبييف مف أجؿ ممارسة ضغوط عمى التونسييف لكي يغيروا البند في الدستور، 
ف فعمػػو وال يمكػػنيـ إقنػػاع التونسػػييف بتغييػػره، وأف عمينػػا أف نتحمػػى وقػػاؿ لنػػا األوروبيػػوف إنػػو لػػيس ثمػػة مػػا يمكػػ

بالصػػػبر والعمػػػؿ بطػػػرؽ شػػػتى، واآلف ىػػػـ يمارسػػػوف ضػػػغوطا عمينػػػا مػػػف أجػػػؿ أف نؤيػػػد' التعػػػاوف بػػػيف البنػػػؾ 
 األوروبي وتونس.
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 نيويورك تايمز: "نتنياهو يعرض مستقبل إسرائيل لمخطر" 65
حتمػػة / سػػما: كتبػػت صػػحيفة "نيويػػورؾ تػػايمز" عمػػى صػػدر صػػفحتيا الرئيسػػية فػػي عػػددىا الصػػادر القػػدس الم

لصباح ىذا اليوـ الخمػيس، "أف نتنيػاىو يعػرض مسػتقبؿ إسػرائيؿ لمخطػر"، مضػيفة أنػو مػف الصػعب المبالغػة 
. وىػػاجـ فػػي المخػػاطر التػػي يضػػعيا نتنيػػاىو عمػػى مسػػتقبؿ "إسػػرائيؿ" مػػف خػػالؿ الصػػداـ مػػع الواليػػات المتحػػدة

"ديفيػػد رافييػػؿ" محػػرر الصػػحيفة مػػف أصػػؿ ييػػودي، بشػػدة نتنيػػاىو واتيمػػو بالتػػدخؿ الصػػارخ فػػي االنتخابػػات 
األمريكية، ومساندة المرشح الجميوري ميت رومني، وأظيػر الػرئيس األمريكػي الحػالي "بػاراؾ اوبامػا" كسػاذج 

 ومتطرؼ.
ريكيػػػة اإلسػػػرائيمية لػػػـ يصػػػنعيا أي سياسػػػي وأضػػػاؼ "رافييػػػؿ" بػػػأف نتنيػػػاىو صػػػنع حػػػواجز فػػػي العالقػػػات األم

إسػػػرائيمي أخػػػر، وألغػػػى كػػػؿ إمكانيػػػة لصػػػياغة حػػػؿ صػػػادؽ مػػػع الفمسػػػطينييف، وعػػػزؿ "إسػػػرائيؿ" عػػػف المنصػػػة 
الدبموماسػػية العالميػػة. وكتػػب أنػػو بػػات مػػف المالحػػظ مسػػاعي نتنيػػاىو إلبعػػاد الػػرئيس األمريكػػي بػػاراؾ اوبامػػا 

كثػػػر مػػػف أي وقػػػت مضػػػى، وتحويػػػؿ نفسػػػو كشػػػخص مػػػؤثر فػػػي والظيػػػور كحميػػػؼ لممرشػػػح المنػػػافس رومنػػػي أ
 .1031الحممة االنتخابية األمريكية لعاـ 

نما اليميف األمريكػي،  وخُمص "رافييؿ" بالقوؿ : أف حميؼ "إسرائيؿ" في واشنطف ىو ليس الرئيس المنتخب، وا 
موماسي، إال أف نتنياىو وأنو عمى الرغـ مف الجيود التي يبذليا أوباما مف فرض عقوبات وتفعيؿ الضغط الدب

 يرى في اوباما شخص ضعيؼ ومخادع.
 6456/=/57وكالة سما اإلخبارية، 

 
 نتنياهو سادس أغنى سياسي إسرائيمي: فوربسمجمة  66

نشػػرت مجمػػة فوربػػاس األميركيػػة المتخصصػػة بشػػؤوف المػػاؿ واألعمػػاؿ جػػدواًل يتضػػمف تقػػديرات حػػوؿ الثػػروات 
الػػذي أجرتػػو المجمػػة أف وزيػػر تنميػػة الجميػػؿ والنقػػب « مػػدرج الثػػراء»الشخصػػية لمساسػػة اإلسػػرائيمييف. وأظيػػر 

مميػػوف شػػيكؿ  310سػػيمفاف شػػالـو يحتػػؿ المرتبػػة األولػػى كػػأغنى رجػػؿ سياسػػة إسػػرائيمي، حيػػث قػػدرت ثروتػػو بػػػ
مميػوف شػيكؿ، فػي  12مميوف دوالر(. وحؿ وزير الدفاع إييود باراؾ في المرتبة الثالثة مػع ثػروة قػّدرت بػػ 00)

مميػوف شػيكؿ، يميػو وزيػر  03ء رئيس الػوزراء بنيػاميف نتنيػاىو فػي المرتبػة السادسػة مػع ثػروة قػّدرت بػػحيف جا
 مميوف شيكؿ. 10الشؤوف االستخبارية داف ميريدور، الذي قّدرت ثروتو بػ

 6456/=/57، االخبار، بيروت
 
 
 

 تندد بالفيمم المسيء لإلسالم وتنفي عالقتها به "إسرائيل" 67
االربعاء بالفيمـ المسيء لالسالـ، والذي اثػار موجػة احتجاجػات فػي العػالـ االسػالمي اسػفرت نددت "إسرائيؿ" 

فػػي ليبيػػا عػػػف مقتػػؿ اربعػػػة اميػػركييف بيػػػنيـ السػػفير، مؤكػػدة اف ال عالقػػػة ليػػا بػػػو وال بمخرجػػو الػػػذي قيػػؿ انػػػو 
وكالة فرانس برس: "ليست وقاؿ المتحدث باسـ وزارة الخارجية االسرائيمية ايغاؿ بالمور ل إسرائيمي. -اميركي 

وقمؿ المتحدث  لنا اي عالقة بو، اسرائيؿ ال عالقة ليا بيذا الموضوع"، واصفا الفيمـ بانو "تعصب ال يطاؽ".
مػػػف شػػػأف امكانيػػػة اف يكػػػوف مخػػػرج الفػػػيمـ يحمػػػؿ الجنسػػػية االسػػػرائيمية. وقػػػاؿ: "مػػػاذا يعنػػػي لػػػو كػػػاف مواطنػػػا 

 )اسرائيميا(؟ لسنا مسؤوليف عف ذلؾ".
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وزارة الداخميػػػة االسػػػرائيمية رفضػػػت اف تؤكػػػد او تنفػػػي مػػػا اذا مػػػا كػػػاف مخػػػرج الفػػػيمـ يحمػػػؿ الجنسػػػػية وكانػػػت 
 وبحسب صحيفة ووؿ ستريت جورناؿ؛ فإف مخرج الفيمـ يحمؿ الجنسيتيف االسرائيمية واالميركية. االسرائيمية.

 6456/=/57، السبيل، عّمان
 

 ءيلمسوراء الفيمم ا ي": مقاول عقارات إسرائيممعاريف" 68
كشػفت وسػائؿ إعػػالـ إسػرائيمية أف موجػة الغضػب التػى اشػػتعمت بشػكؿ مفػاج  ضػد الواليػػات ي: محمػود محيػ

محمػػد "عميػػو الصػػالة  يء لشػػخص النبػػيالمتحػػدة فػػى مصػػر، والعديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة، بسػػبب الفػػيمـ المسػػ
ة "معاريؼ" اإلسرائيمية إف وقالت صحيف يحمؿ الجنسية األمريكية. يوالسالـ"، مف إخراج رجؿ أعماؿ إسرائيم

تػػؿ أبيػػب طالبػػت القػػاىرة بزيػػادة تػػأميف الطػػاقـ الدبموماسػػى اإلسػػرائيمى فػػى القػػاىرة، عقػػب اشػػتعاؿ المظػػاىرات 
حراقػػػػو مسػػػػاء أمػػػػس. نػػػػزاؿ العمػػػػـ األمريكػػػػى وا  وأوضػػػػحت  المصػػػػرية أمػػػػاـ السػػػػفارة األمريكيػػػػة وسػػػػط القػػػػاىرة، وا 

تػـ إخراجػو  Innocence of Muslimsسـ "براءة المسمميف" "معاريؼ" أف الفيمـ المسىء الذى أطمؽ عميو ا
 عاما. 10البالغ مف العمر  يساـ باسيؿ، المستثمر العقار  يعمى يد المخرج اإلسرائيم

ماليػيف دوالر، وقػاـ  1وأشار باسيؿ أنو ليس نادمًا عمى إنتاج الفيمـ الذى تبمغ مدتػو سػاعتيف، وبمغػت تكمفتػو 
خراجػو، ولػـ يعػرض سػوى مػرة واحػدة منػذ ، فيمتبرع ييود 300بتمويمو  يما أشرؼ باسيؿ عمى كتابػة نصػو وا 

 شيور فى صالة خمت مف الحضور فى والية كاليفورنيا.
إلػى أف حػوالى ألفػى شػخص تظػاىروا خػارج السػفارة  يوفى السياؽ نفسو، لفت موقع "واال" اإلخبارى اإلسرائيم
لسػػػاخر مػػػف النبػػػى محمػػػد، ودعػػػوا لقطػػػع العالقػػػات مػػػع األمريكيػػػة، احتجاجػػػا عمػػػى الفػػػيمـ األمريكػػػى المسػػػىء ا

سرائيؿ.  الواليات المتحدة وا 
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 اإلسرائيمي يحاكم مواطنة كندية لرفضها الخدمة في صفوفه الجيش 69

يحتجز الجيش اإلسرائيمي منذ أسبوع كندية مف أصؿ إسرائيمي، وذلؾ بدعوى «: الشرؽ األوسط» -تؿ أبيب 
ا تتيرب مػف الخدمػة العسػكرية. وىػي تصػر عمػى محاكمتيػا فػي محكمػة عسػكرية، رافضػة كػؿ التوجييػات أني

شػػخص مػػػف القػػوى الميبراليػػػة مظػػاىرة مقابػػػؿ وزارة  300وأقػػػاـ نحػػو  ليػػا بػػالتراجع عػػػف طمبيػػا غيػػػر المنطقػػي.
 الدفاع اإلسرائيمية في تؿ أبيب، احتجاجا عمى ىذه المحاكمة.

 
 ندية بالتدخؿ لوقفيا.وطالبوا القنصمية الك 

 6456/=/57، الشرق األوسط، لندن
 

 ذات أغمبية يهودية مدينة القدس  لجعل جديد إسرائيمي: مخطط "عدالة" :6
زىير اندراوس: عقد مركز عدالة واالئتالؼ األىمي لمدفاع عف حقوؽ الفمسطينييف أمس األربعاء،  -الناصرة 

مس القطري اإلسرائيمي لمتخطيط والبناء القاضي برفض في القدس مؤتمرا صحافيا عرضا خاللو قرار المج
جميع االعتراضات التي قدميا أىالي القدس الشرقية ضد الخارطة الييكمية الموائية لمنطقة القدس، مقرا بذلؾ 
المخطط بصيغتو األولى والتي تقوـ عمى إقصاء الفمسطينييف وتثبيت السيطرة اإلسرائيمية عمى أراض محتمة 

 األغمبية الديمغرافية الييودية في المنطقة. وكذلؾ تثبيت
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وقاؿ حقوقيوف ومسؤولوف فمسطينيوف اف السمطات االسرائيمية تسعى عبر المخطط الييكمي الجديد لمدينة 
وعرض  الى تجزئة االحياء الفمسطينية في مدينة القدس، وجعميا ذات اغمبية ييودية. 1010القدس لمعاـ 

' والذي صادقت عميو وزارة الداخمية االسرائيمية في العاـ 1010ينة القدس لمعاـ 'المخطط الييكمي الموائي لمد
 خالؿ مؤتمر صحافي عقدتو جمعيات مدنية في مدينة القدس. 1004

ػ مركز عدالة 04وقالت المحامية سياد بشارة مف المركز القانوني لحقوؽ االقمية العربية في منطقة الػ 
ة عف ىندسة ديمغرافية مف اجؿ تقميص عدد السكاف الفمسطينييف في 'اعترضنا عمى المخطط النو عبار 

 مدينة القدس الى الحد األدنى وجعميا ذات اكثرية ييودية وذات طابع ييودي'.
مؤسسة مقدسية اعترضوا عمى المخطط بالتفصيؿ لكف  33فمسطينيا مف القدس ونحو  12وكاف نحو 

 المجمس القطري لمتخطيط رفض االعتراض.
المحامية بشارة 'عندما اعترضنا لـ نتوقع اف يتغير شيء مف المخطط، لكننا حصمنا بشكؿ واضح  واضافت

بالمئة ييود مقابؿ نسبة  30يمـز الحفاظ عمى اغمبية ييودية بنسبة  1010ومكتوب باف اليدؼ السكاني لعاـ 
ي القدس الشرقية واشارت الى انو ضمف المخطط 'سيستمر التنقيب عف الماء ف بالمئة مف العرب'. 10

 المحتمة مف اجؿ االستعماؿ االسرائيمي'.
اما الباحث خميؿ التفكجي فقاؿ في المؤتمر 'اف اسرائيؿ تقوـ بربط المستوطنات مف الشرؽ، معاليو ادوميـ 

مستوطنة بمخطط مدينة القدس الكبرى  31مستوطنات، ومف الجنوب غوش عتصيوف وعددىا  4وىي 
 تفيد المستوطنوف منيا'.بشبكة حديدية ومواصالت يس

وتابع اف اسرائيؿ بذلؾ 'ستضيؽ عمى سكاف القدس المحتمة وتصادر ما تبقى مف اراض لشؽ الطرؽ 
االستيطانية، ومصادرة المزيد مف اراضي الضفة الغربية. وستربط وفؽ ىذا المخطط مجاري المستعمرات 

 الغربية وىذا ما يرفضو الفمسطينيوف'. الييودية، بالمجاري الفمسطينية عمى اف يتـ تكريرىا في الضفة
 6456/=/57، القدس العربي، لندن

 
 تعميق االجراءات االحتجاجية ضد ارتفاع األسعار حتى األحدالضفة: النقابات العامة تعمن  ;6

اعمنت النقابات العامة في الضفة أمس تعميؽ االجراءات االحتجاجية ضد ارتفاع  :ا.ؼ.ب -راـ اهلل 
 مف تعيد الحكومة بتخفيض أسعار الوقود ودفع جزء مف الرواتب. األسعار بعد يوـ

وقاؿ ابراىيـ عوض اهلل الناطؽ االعالمي لمجنة العميا لقطاع النقؿ العاـ لوكالة فرانس برس انو لف تكوف 
ىناؾ احتجاجات اخرى حتى يوـ األحد المقبؿ لحيف انتياء مشاورات قطاع النقؿ العاـ مع الحكومة. 

 ا تعميؽ خطواتنا االحتجاجية حتى يـو األحد في انتظار ما ستسفر عنو ىذه الحوارات".واضاؼ "قررن
مف جيتو قاؿ بساـ زكارنة رئيس نقابة العامميف في القطاع الحكومي انو "لف تستأنؼ أي خطوة احتجاجية 

 قبؿ يـو األحد المقبؿ".
 6456/=/57، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 "عتصيون" سجن طريات واألمراض الجمدية بصفوف األسرى فيانتشار الف: األسيرنادي  >6

أكد رئيس نادي األسير قدورة فارس انتشار األمراض الجمدية خاصة الفطريات في صفوؼ أسرى : راـ اهلل
 سجف "عتصيوف" بسبب سياسة اإلدارة التي ترغميـ عمى ارتداء مالبس قذرة ومستخدمة وتنشر األمراض.
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تحتجز األسرى في ظروؼ مأساوية وسط حرمانيـ مف كافة حقوقيـ، اضافة لسوء وأفاد فارس اف اإلدارة 
 المعاممة وأماكف االحتجاز تتعمد فرض المعاناة في كؿ نواحي حياتيـ حتى في مالبسيـ.

 6456/=/57، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

  الفمسطينيون يضربون عن الطعام اليوم بمناسبة ذكرى توقيع اتفاق اوسمو االسرى =6
قرر االسرى الفمسطينيوف في سجوف االحتالؿ االسرائيمي االضراب عف الطعاـ اليـو : وليد عوض -راـ اهلل 

، وتضامنا مع زمالئيـ المعتقميف 3551ايموؿ مف عاـ  31الخميس بمناسبة ذكرى توقيع اتفاؽ اوسمو في 
 منذ ما قبؿ ذلؾ االتفاؽ.

 6456/=/57، القدس العربي، لندن
 

 ألسرى القدامى واحتجاجًا عمى االقتحاماتوفر" يعمنون االضراب عن طعام تضامنا مع ابـ"عسرى األ 74
قرب مدينة راـ اهلل بالضفة الغربية، ” عوفر“أعمف األسرى الفمسطينيوف في سجف  رائد الفي: -غزة 

والدىـ اإلضراب عف الطعاـ ليوـ واحد، اليوـ، دعًما لألسرى القدامى واحتجاجًا عمى سمسمة االقتحامات 
 االستفزازية المتكررة التي قامت بيا قوات خاصة إسرائيمية.

 6456/=/57، الخميج، الشارقة
 

 : الوضع الصحي لألسير الصفدي "شديد الخطورة" األسيرنادي  75
قاؿ مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي جواد بولس، اليوـ األربعاء، بأنو استدعي : وكاالت

مستشفى 'أساؼ ىروفيو' بناء عمى طمب مف الطاقـ الطبي في المستشفى نتيجة لخطورة بشكؿ طارئ إلى 
وأوضح  يوما. 40الوضع الصحي الذي يعاني منو األسير حسف الصفدي المضرب عف الطعاـ منذ مف 

بولس في بياف صدر عف نادي األسير أف إدارة سجف الرممة نقمت الصفدي في وضع صعب لمغاية 
وفيو بعدما اتخذ موقؼ بعدـ تناوؿ الماء أو أي نوع مف الفيتامينات التي يسمح بيا لمستشفى أساؼ ىر 

 القانوف.
 وقاؿ بولس: 'إف األطباء أكدوا لي بأف وضع األسير الصفدي ال ينذر بخير'. 

 6456/=/56، فمسطين أون الين
 

 مألسرى المضربين عن الطعال ورت الوضع الصحيخط من "أطباء لحقوق اإلنسان" تحذر 76
اعربت مؤسسة أطباء لحقوؽ االنساف عف قمقيا البالغ لمعناية الطبية المنتقصة والتي تقارب االىماؿ : راـ اهلل

الطبي التي تقدميا ادارة السجوف لألسرى المضربيف عف الطعاـ سامر البرؽ وحسف الصفدي وأيمف شراونة 
 فحوصات شاممة وتمقي العالج. وطالبت بتحويميـ بشكؿ فوري لمعالج في مستشفى عاـ مف أجؿ اجراء

وقالت المؤسسة في بياف اصدرتو أمس بعد زيارة طبيبة مف قبميا يـو االثنيف الماضي لالسرى المضربيف 
جراء الفحوصات الطبية، عف الطعاـ عف تدىور خطير في حالتيـ الصحية، وعف األضرار الجسدية ، وا 

ص اف المضربيف الثالثة عف الطعاـ يعانوف مف الجسيمة التي اصيبوا بيا. ووجدت الطبيبة خالؿ الفح
انياؾ شديد؛ ضعؼ شديد ونضوب في العضالت؛ دوراف شديد؛ انخفاض حاد في ضغط الدـ؛ نبض بطيء 
لمغاية؛ ضعؼ في النظر؛ نزيؼ في المثة وفطريات في الفـ". واشارت الى انو وعمى الرغـ مف وضعيـ 
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بوف عف الطعاـ الى أداء كافة احتياجاتيـ اليومية، بما في الصحي المتدىور، يضطر األسرى الثالثة المضر 
 ذلؾ االستحماـ، بشكؿ مستقؿ ودوف أي مساعدة.

وطالبت المؤسسة بنقؿ األسرى الثالثة المضربيف عف الطعاـ فورا الى مشفى عاـ وعالجيـ دوف تكبيميـ 
ا اضافيا غير ضروري عمى مشيرة الى اف احتجازىـ في المركز الطبي التابع الدارة السجوف يشكؿ خطر 

 حياتيـ وصحتيـ.
 6456/=/57، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 خواننا المسممين وهم يتعرضون لهذا التطاول عمى دينهم وعقائدهمإنتضامن مع عطااهلل حنا:  77

استنكر المطراف عطااهلل حنا رئيس اساقفة سبسطية لمروـ االرثوذكس عرض الفيمـ، مؤكدا "اننا : بيت لحـ
 ضامف مع اخواننا المسمميف وىـ يتعرضوف ليذا التطاوؿ الغير مسبوؽ عمى دينيـ وعقائدىـ".نت

وأضاؼ حنا "باف اولئؾ الذيف يتطاولوف عمى الديانة االسالمية ىـ ذاتيـ الذيف يتطاولوف عمى الديانة 
 المسيحية وخاصة عمى شخص السيد المسيح وأمو العذراء البتوؿ".

": "باف مف يقؼ وراء ىذا الفيمـ المشبوه المسيء إنما ىي جيات تتفنف وتتمذذ وقاؿ في بياف وصؿ "معا
بالتطاوؿ عمى الرموز الدينية، وأىدافيا مشبوىة اذ انيا تسعى بيذه الوسائؿ الثارة النعرات الطائفية والفتف 

 والتطرؼ".
 6456/=/57، وكالة معًا اإلخبارية

 
 ضب الجمعة تظاهرة بغزة نصرة لمنبي ودعوات لمسيرات غ 78

نظمت حركة المقاومة الشعبية في فمسطيف عصر األربعاء وقفة واعتصاما أماـ مقر األمـ المتحدة في : غزة
 مدينة غزة؛ نصرة لمرسوؿ محمد صمي اهلل عميو وسمـ.

وطالب ناطؽ باسـ الحركة في بياف لو خالؿ الوقفة بمحاكمة رموز الفتنة مف األقباط والييود في أمريكا 
عادة االعتبار لو. الذيف أ  نتجوا ىذا الفيمـ المسيء لنبينا الكريـ, وا 

كما دعا الناطؽ أمريكا لالعتذار ألكثر مف مميار ونصؼ المميار مسمـ, عمى الجريمة القذرة مف قبميـ، 
 مؤكدا أف مصالح أمريكا لـ تعد بأماف والمسمموف لف يتركوا حؽ رسوليـ الكريـ. 

اإلسالمي في فمسطيف بالفيمـ المسيء إلى الرسوؿ الكريـ محمد )صمى اهلل  وفي السياؽ، نددت حركة الجياد
 عميو وسمـ(، الذي ُأنتج في الواليات المتحدة األمريكية وبدأ عرضو في دور السينما ىناؾ.

 ودعت الحركة جماىير شعبنا وأمتنا إلى إعالف الغضب العاـ يـو الجمعة القادـ انتصارا لمرسوؿ الكريـ.
الحركة الجماىير إلى المشاركة الفاعمة والحاشدة في مسيرات "الغضب" انطالقا مف المسجد واستنفرت 

 الكبير بمدينة خانيونس عقب صالة الجمعة القادمة، وذلؾ لمتنديد باإلساءة لمرسوؿ الكريـ.
 6456/=/57، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 ساحات الهيكل اليهودي المزعوم مستوطنون يقتحمون االقصى حفاة االقدام خشية تدنيس 79

وليد عوض: اقتحـ العشرات مف المستوطنيف االربعاء المسجد االقصى المبارؾ وادوا طقوسا دينية  -راـ اهلل 
 في ساحاتو بحماية شرطة االحتالؿ االسرائيمي.
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احات واكد شيود عياف بأف المستوطنيف تجولوا في ساحات المسجد االقصى حفاة االقداـ خشية تدنيس س
 الييكؿ الييودي المزعـو الذي يسعوف القامتو عمى انقاض الحـر القدسي الشريؼ.

وأكد عدد مف حراس األقصى، أف المستوطنيف اقتحموا المسجد مف جية باب المغاربة، وتجولوا في باحاتو 
 ومرافقو المختمفة.

مستوطًنا اقتحموا  10وقاؿ المختص في شؤوف القدس جماؿ عمر في تصريح صحافي إف ما يزيد عف 
المسجد عمى شكؿ مجموعات، وتجولوا في باحاتو، فيما أدوا طقوًسا دينية خاصة بيـ، كما تمقوا دروًسا مف 

 الحاخامات الييود حوؿ كيفية أداء الصموات التممودية.
فؽ وأشار إلى أف المستوطنيف تجولوا حفاة األقداـ داخؿ األقصى حتى ال يدنسوا ساحات الييكؿ المزعوـ و 

 اعتقادىـ.
 6456/=/57، القدس العربي، لندن

 
 "إسرائيل"من سكان  >8استمرار ارتفاع نسبة فمسطينيي دائرة األحصاء اإلسرائيمية:  :7

يستدؿ مف تقرير دائرة االحصاء المركزية اإلسرائيمية الذي نشر أمس الثالثاء، : برىوـ جرايسي - الناصرة
%، بعد  3304مف بيف مجمؿ سكاف إسرائيؿ، وبمغت حوالي  استمرت في االرتفاع 04أف نسبة فمسطينيي 

أف كانت قد شيدت تراجعا ثـ جمودا قبؿ سنوات بفعؿ اليجرة، وحسب التقرير فإف عدد سكاف إسرائيؿ 
 مميوف فمسطيني. 30112مميوف نسمة، مف بينيـ  30211حوالي 

يوف نسمة، ولكف مف بيف ىؤالء ىناؾ مم 30511وكانت الدائرة ذاتيا قد أعمنت اف عدد سكاف إسرائيؿ يبمغ 
ألؼ سوري في مرتفعات  11ألؼ فمسطيني في القدس المحتمة، بحوزتيـ بطاقات ىوية، وحوالي  114نحو 

الجوالف السورية المحتمة، وتضـ حكومة االحتالؿ ىاتيف المجموعتيف إلى احصائياتيا بفعؿ قانوف الضـ 
 االحتاللي لممنطقتيف.

ألؼ فمسطيني "تجنسوا"  32ألؼ فمسطيني، مف بينيـ نحو  10أيضا حوالي  يشار إلى أف في القدس
 .04آالؼ مف فمسطينيي  4وحصموا عمى الجنسية اإلسرائيمية، وحوالي 

%، ولكنيا بيف الييود وحدىـ  304ويقوؿ تقرير الدائرة، إف نسبة التكاثر العامة في إسرائيؿ ىي في حدود 
، ومصدر التكاثر األكبر بيف الييود ىو في جميور 04سطينيي % بيف فم 100%، مقابؿ  303أقؿ مف 

 االصولييف الييود والمتدينيف الميبرالييف دينيا، المتشدديف سياسيا.
لألـ الييودية، ولكف ما  1054مولود بالمعدؿ مقابؿ  101ويظير مف التقرير، أف معدؿ الوالدات لألـ العربية 

 5وحتى  3ؿ الوالدات لدى االصولييف، إذ يصؿ المعدؿ إلى ما بيف يرفع ىذا المعدؿ كما ذكر آنفا، ىو معد
 والدات لألـ الواحدة، مقابؿ اقؿ مف اثنيف لدى األـ العممانية.

اما مف حيث اليجرة الييودية إلى إسرائيؿ، فقد تبيف أف كؿ الجيود والموارد الضخمة التي توظفيا الحكومة 
ييونية لـ تؤت بأي نتيجة خالفا عما ىو قائـ في السنوات الست الص -اإلسرائيمية ومعيا الوكالة الييودي

ألؼ مياجر، في حيف تجاوز عدد  33األخيرة، إذ بمغ عدد المياجريف إلى إسرائيؿ في العاـ األخير أقؿ مف 
 آالؼ شخص. 2المياجريف مف إسرائيؿ في العاـ األخير 

، 3504لييود عمى االنتشار في جميع مناطؽ كذلؾ يؤكد التقرير فشؿ المخططات اإلسرائيمية في تحفيز ا
رغـ كؿ المحفزات التي تدفع لمييود في منطقة الشماؿ حيث أغمبية عربية وفي منطقة الجنوب حيث تصؿ 

% مف الييود في إسرائيؿ يعيشوف في منطقة  10%، وبموجب التقرير، فإف  00إلى  04نسبة فمسطينيي 
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% مف الييود في مدينة القدس  31تؿ أبيب(، يضاؼ إلييـ حوالي  تؿ أبيب الكبرى )منطقة المركز بما فييا
، في حيف أف عدد الييود المستوطنيف في الضفة الغربية وحدىا مف 23و 04بشطرييا المحتميف منذ العاـ 
 %. 1دوف القدس يشكموف أكثر مف 

ا شماال، ونحو يقطنوف في شماؿ فمسطيني، مف الناصرة وحيف 04% مف فمسطينيي  20وفي المقابؿ فإف 
 % في الجنوب. 31% في وسط البالد، و 11

، وبالتالي 04وتنعكس ظروؼ المعيشة الصعبة وسياسة التمييز العنصري عمى مستوى معيشة فمسطينيي 
عاما وبيف الرجاؿ  40عمى اوضاعيـ الصحية ومعدؿ األعمار، إذ أف معدؿ األعمار بيف الرجاؿ الييود 

 عاما. 43عاما وبيف النساء العرب قرابة  40الييود قرابة  عاما، وبيف النساء 32العرب 
 6456/=/56، الغد، عّمان

  في عين الحموة "يقتحمون أحد مقار "األنروامن سوريا  نازحة فمسطينية عائالت ;7
اتخذ االعتصاـ االحتجاجي الذي نفذتو "المجاف الشعبية" عند المدخؿ الفوقاني لمخيـ عيف : محمد صالح

نسانية ومعيشية لمنازحيف الحموة، ضد و  حجاميا عف تقديـ مساعدات غذائية وا  كالة "األونروا"، لتقاعسيا وا 
الفمسطينييف مف سوريا، منحى تصعيديا سمبيا أمس، حيث أقدمت عائالت نازحة عمى اقتحاـ أحد مقار 

 "األنروا" في المخيـ، وافترشت أرضو بقصد اإلقامة فيو، بعد تعذر العثور عمى مأوى ليا.
وكانت "المجاف الشعبية" التابعة لفصائؿ "منظمة التحرير الفمسطينية"، والقوى اإلسالمية، و"قوى التحالؼ 
الفمسطيني"، قد نظمت اعتصاما في المخيـ أمس، بمشاركة العديد مف العائالت الفمسطينية النازحة. وحمؿ 

ازحيف مف سوريا، وعدـ تقديـ أي المعتصموف الفتات تديف تقاعس "األونروا"، وتتيميا بإىماؿ بممؼ الن
 مساعدات ليـ.

وخالؿ االعتصاـ، قاـ عدد مف العائالت، بمواكبة مف ممثمي الفصائؿ والمجاف الشعبيو، بالتوجو إلى مكاتب 
الوكالة في الشارع الفوقاني، حيث دخمت تمؾ العائالت المقر وقامت بافتراش المكاتب بعد تفريغيا مف 

الشعبية"، بقصد اإلقامة الدائمة فييا، بعد تعذر إيجاد المسكف المالئـ. وىددت  أثاثيا، بمساعدة "المجاف
"المجاف الشعبية" بأف العائالت النازحة ستقدـ عمى اإلقامة الدائمة في بقية منشآت ومراكز "األونروا"، حتى 

غاثتيا. وحذر أميف السر لػ"المجاف الشعبي ة" عبد مقدح، مف أنو تقوـ بواجبيا في إيواء العائالت النازحو وا 
 "في حاؿ لـ تقـ الوكالة بواجبيا، سيتـ المجوء إلى إسكاف العائالت النازحو في كؿ مراكزىا ومدارسيا". 

 6456/=/57السفير، بيروت، 
 

 " الفنبسرائيميون وفمسطينيون: الصراع السياسي إــ فنانون  بالد العجائبحيفا: معرض " >7
بير يكسر حالة اإلجماع عمى مقاطعة المؤسسة االسرائيمية في أوؿ مشروع ك: حساـ غوشة -حيفا 

االحتاللية يونا ياىؼ، وعضو البرلماف « بمدية حيفا»واألنشطة التي تصب في خدمتيا، افتتح رئيس 
األلماني وولفغانغ غيركي، وشخصيات إسرائيمية وألمانية حكومية، معرضًا فنيًا أوؿ مف أمس الثالثاء يحمؿ 

يقاـ المعرض في كؿ «. ائب ػ فنانوف اسرائيميوف وفمسطينيوف: الصراع السياسي في الففبالد العج»عنواف 
في « الغاليري الجديد لمفف المعاصر»و« رابطة الفنانيف والنحاتيف اإلسرائيمييف»التابع لػ« بيت الفنانيف»مف 

يميًا، باإلضافة إلى مشاركة فنانًا إسرائ 10فنانًا فمسطينيًا إلى جانب أكثر مف  32حيفا. ويشارؾ فيو حوالي 
 االلكتروني.« قديتا»كاتبيف ىما االسرائيمي تسفيكا شطرنفيمد وعالء حميحؿ محرر موقع 

 6456/=/57، االخبار، بيروت
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 "التحريض عمى اإلرهاب"سنوات بتهمة  ثالثمحكمة إسرائيمية تحكم عمى إمام مسجد بالسجن  =7

 1دينة الناصرة بشماؿ إسرائيؿ، أمس، حكما بالسجف أ.ؼ.ب: أصدرت محكمة إسرائيمية في م -القدس 
وتـ توقيؼ إماـ مسجد شياب «. اإلرىاب»سنوات بحؽ إماـ مسجد بالمدينة بعدما أدانتو بالتحريض عمى 

، وفي أبريؿ )نيساف( 1030عاما(، في أكتوبر )تشريف األوؿ(  03الديف في الناصرة ناظـ أبو سميـ، )
، بحسب ما أعمف مكتب «حريض عمى العنؼ واإلرىاب، ودعـ جماعة إرىابيةبالت»الماضي أدانتو المحكمة 
 المتحدث باسـ المحكمة.

 6456/=/57، الشرق األوسط، لندن
 

 سنوات لزوجته عشر مع االحتالل والسجن  اإلعدام لمتهم بالتخابرالمحكمة العسكرية بغزة:  84
متيـ )ز،ح( في قضية التخابر والمشاركة أصدرت المحكمة العسكرية في غزة، أمس، حكما باإلعداـ عمى ال

 في معمومات أدت إلى مقتؿ مواطنيف فمسطينييف.
 كما حكمت المحكمة عمى زوجتو بعشر سنوات التياميا بالتخابر مع االحتالؿ.

وقاؿ الناطؽ باسـ وزارة الداخمية إسالـ شيواف في صفحتو عمى "الفيس بوؾ": "إف الحكـ أوليا وليس تنفيذا 
 ناؾ استئناؼ لمحكـ إلى حيف استيفاء كافة الشروط واإلجراءات القانونية". لمحكـ، وى

 6456/=/56، فمسطين أون الين
 

 دونًما من األراضي الزراعية جنوب نابمس 9;:االحتالل يصادر  85
سممت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مزارعيف فمسطينييف قرارات بمصادرة مئات الدونمات الزراعية : نابمس
 بجنوب مدينة نابمس )شماؿ الضفة الغربية(. الواقعة

وأوضح غساف دغمس، مسؤوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية لػ"قدس برس" بأف "األراضي 
دونًما، وتقع بيف قريتي عورتا وبوريف جنوب مدينة نابمس وىي قريبة مف  231المصادرة تبمغ مساحتيا 

ؼ أف ىذه القرارات تأتي بعد يوـ واحد مف قرارات مماثمة وأضا معسكر حوارة التابع لجيش االحتالؿ".
دونـ غرب نابمس، وذلؾ تزامنا مع اقتراب موسـ قطؼ الزيتوف، مشيًرا إلى أف "ىناؾ خطوات  400بمصادرة 

 قانونية سيتـ القياـ بيا لمتصدي لمقرار اإلسرائيمي"، حسب قولو.
 6456/=/56قدس برس، 

 
 "إسرائيل"تأتي من  السممي النووي مبرنامجالمعارضة األشد لممك األردن:  86

عماف: اتيـ العاىؿ االردني الممؾ عبد اهلل الثاني في مقابمة مػع وكالػة فػرانس بػرس االربعػاء اسػرائيؿ بالعمػؿ 
أف المعارضة األشد لمبرنامج تأتي مف إسرائيؿ. فعندما » وقاؿالبرنامج النووي السممي االردني،  "اعاقة"عمى 

بدأنا اإلعداد لمحصوؿ عمى طاقة نووية ألغراض سممية، تواصمنا مع بعض الدوؿ ذات المستوى المتقدـ مف 
العمػػػؿ المسػػػؤوؿ فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ ليتعػػػاونوا معنػػػا. ولػػػـ يمػػػض وقػػػت طويػػػؿ حتػػػى أدركنػػػا أف إسػػػرائيؿ تمػػػارس 

 إلعاقة أي شكؿ مف التعاوف معنا.الضغط عمى ىذا الدوؿ 
ففي كؿ مرة يتوجو وفد أردني لالتصاؿ بشريؾ محتمػؿ، نجػد وفػدا إسػرائيميا يتوجػو لمشػريؾ نفسػو بعػد أسػبوع، 

 «.ويطمب مف الطرؼ الذي نتفاوض معو عدـ دعـ خطط األردف لمحصوؿ عمى الطاقة النووية
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6456/=/57، الدستور، عّمان  
 

 أردنيًا من أصل فمسطيني 6=5جنسية لـ الحكومة األردنية تعيد ال 87
وافقت الحكومة األردنية أمس، عمى توصػيات المجنػة الوزاريػة المكمفػة تصػويب أوضػاع عػدد : )يو .بي .آي(

 أردنيػػًا مػػف أصػػؿ فمسػػطيني. 351مػػف حممػػة بطاقػػات إحصػػاءات الجسػػور الصػػفراء، وأعػػادت الجنسػػية لنحػػو 
ـ الوطنيػػة لحػػاممي بطاقػػات الجسػػور الصػػفراء ممػػف فقػػدوا حػػؽ وتضػػمف قػػرار الحكومػػة األردنيػػة إعػػادة األرقػػا

 المواطنة في الضفة أو سحبت منيـ البطاقات الصفراء عمى ىذا األساس.
الحكومة األردنية أعادت جنسيتيا "وقاؿ عضو مجمس النواب )عف المخيمات الفمسطينية( محمد الحجوج إف 

بسػػبب تفسػػيرات خطيػػة سػػرية صػػادرة بنػػاء عمػػى أردنيػػًا مػػف أصػػؿ فمسػػطيني، كػػاف سػػحبت مػػنيـ  351لنحػػو 
 ."3544تعميمات فؾ االرتباط مع الضفة الشرقية عاـ 

6456/=/57، الخميج، الشارقة  
 

 في األردن هتافات لفمسطين وسوريا في مسيرة حي الطفايمة 88
ة تظاىر المئات في حي الطفايمة بعد صالة عشاء األربعاء مػف مسػجد جعفػر الطيػار فػي مسػير : مؤيد باجس

طالؽوىتؼ المتظاىروف لسوريا ولفمسطيف عمى غرار مطالبيـ باإلصالح  جابت شوارع الحي.  المعتقميف. وا 
6456/=/57، السبيل، عّمان  

 

 مميار دينار موجودات البنوك المحمية العاممة في فمسطين 7.9 89
ة البنػػوؾ األردنيػػة أظيػػرت البيانػػات الصػػادرة عػػف البنػػؾ المركػػزي والمتعمقػػة بميزانيػػ: ىػػال أبػػو حجمػػة -عمػػاف 

 مميار دينار.  102العاممة في فمسطيف أف موجودات البنوؾ قد بمغت بنياية شير تموز مف العاـ الحالي 
 

 مميوف بالعمالت األجنبية. 313مميوف بالدينار و 1401مميوف دينار منيا  315وقد بمغ النقد في الصندوؽ 
6456/=/57، الدستور، عّمان  

 
 ات يثمنون جهود الممك لتحسين مستوى معيشتهمالمخيم األردن: أبناء :8

 التقػػػى رئػػػيس الػػػديواف الممكػػػي الياشػػػمي ريػػػاض أبػػػو كركػػػي، امػػػس، وجيػػػاء وممثمػػػي مخيمػػػات: بتػػػرا –عمػػػاف 
ورؤساء لجاف خدماتيا وممثمي الييئات االستشارية فييػا، الػذيف أعربػوا عػف  األردففي  الالجئيف الفمسطينييف

 الثػػاني لتواصػػمو المسػػتمر مػػع أبنػػاء المخيمػػات، وتوجيياتػػو السػػامية لالطػػالع اهلل مممػػؾ عبػػدلشػػكرىـ وتقػػديرىـ 
 عمى احتياجاتيـ ومتابعة شؤونيـ.

6456/=/57، الدستور، عّمان  

 
 خمس طائرات إسرائيمية تخترق أجواء لبنان ;8

منػػاطؽ د ب أ: اخترقػػت خمػػس طػػائرات إسػػرائيمية األربعػػاء أجػػواء لبنػػاف ونفػػذت طيرانػػًا دائريػػا فػػوؽ  -بيػػروت 
وذكر بياف لقيػادة الجػيش المبنػاني مسػاء األربعػاء  الجنوب والبقاع شرؽ لبناف قبؿ أف تغادر األجواء المبنانية.

)الجنوبيػة( ونفػذت  اخترقت االجواء المبنانية مف فػوؽ بمػدة كفػركال اإلسرائيميأف 'طائرة استطالع تابعة لمعدو 
 غادرت األجواء مف فوؽ البمدة المذكورة'.طيرانًا دائريًا فوؽ منطقتي البقاع والجنوب ثـ 
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وأضػػاؼ البيػػاف أف 'أربػػع طػػائرات حربيػػة تابعػػة لمعػػدو االسػػرائيمي اخترقػػت أجػػواء لبنػػاف مػػف فػػوؽ بمػػدة كفػػركال 
 ونفذت طيرانا دائريا فوؽ منطقتي البقاع والجنوب ثـ غادرت األجواء مف فوؽ بمدة رميش )الجنوبية('.

6456/=/57، القدس العربي، لندن  
 
 مصر ستتمسك بـ"كامب ديفيد" ما دامت تحقق مصالح مصرية: في لبنانالسفير المصري  

في حوار مع "السفير" في حديث عف سفير مصر الجديد في لبناف أشرؼ محمد سعد : قاؿ مارليف خميفة
لـ تغب مصر يومًا عف القضية الفمسطينية، ويتوقؼ الدور المصري  موقؼ مصر مف القضية الفمسطينية:

عمى عوامؿ عدة أوليا الوضع الفمسطيني الداخمي وتقّبؿ األطراؼ الفمسطينية المختمفة ما تطرحو مصر مف 
أفكار في ما يتعمؽ بتحقيؽ المصالحة وفي ما يتعمؽ بالتقارب بيف مختمؼ الفصائؿ الفمسطينية، ال تمتمؾ 

راؼ الفمسطينية نفسيا عمى مصر كؿ األوراؽ في ما يتعمؽ بالممؼ الفمسطيني لكنيا تسعى لتشجيع األط
التواصؿ وتحقيؽ المصالحة الفمسطينية. وىذا لف ينجح إال إذا اقتنعت األطراؼ المعنية بحتمية تحقيؽ 

 المصالحة وبأىميتيا.
أوّد التذكير بأّف مصر دولة موقعة عمى اتفاقية سالـ مع إسرائيؿ، وما دامت ىذه االتفاقية تحقؽ  وأضاؼ

ستظؿ مصر متمسكة بيا، ىذه االتفاقية تحقؽ لمصر في الوقت الراىف  مصالح مصرية، فبالتأكيد
 مصالحيا، وبالتالي إف استمرار وجودىا ىو مف مصمحة مصر.

في الفترة الماضية ونتيجة لمتداعيات اإلقميمية، سواء في ما يتعمؽ قاؿ:  شبو جزيرة سيناءوعف حوادث 
يا وتيريب السالح منيا، وفي ما يتعمؽ بالوضع في داخؿ باألزمة الميبية والتسميح الذي كاف موجودا في ليب

األراضي الفمسطينية نفسيا، نشأت بعض التيارات المتشددة التي ترفض الواقع السياسي الموجود وحصمت 
جنديا مصريا موجوديف في شبو جزيرة سيناء، وكاف ال بّد مف معالجة ىذا األمر  نتيجة ذلؾ عممية قتؿ 
ار الوضع في شبو جزيرة سيناء وضماف سيطرة مصر عمى أمنيا وحدودىا، مف ىنا بكّؿ ما يضمف استقر 

جاءت العمميات العسكرية في شبو جزيرة سيناء لبسط السيطرة المصرية عمى شبو الجزيرة وتأكيد سيادة 
 مصر عمى كّؿ شبر مف أراضييا.

 //السفير، بيروت، 
 
 "إسرائيل" ضدّ  إسالميةفشمت في خمق جبهة  يرانإإستراتيجية  :القناة اإلسرائيمية العاشرة 

 إسالميفشمت في خمؽ جبية وحزاـ  إيراف أفالعاشرة في تقرير ليا  اإلسرائيميةزعمت القناة  :القدس المحتمة
وذلؾ  األخيرةالزىار استقبؿ في طيراف ببرود خالؿ زيارتو القيادي في حماس محمود واف إسرائيؿ، ضد 

 اإليرانييف أفالعكس، مضيفة  أوطيراف سوؼ تقؼ مع حماس في تعرضت ليجوـ  أف اإليرانيةرغـ الوعود 
رد حماس سيكوف محدودا في  أف أوضحتالحرب عمى غزة، قد  "الرصاص المصبوب"فيموا مف عممية 

في حاؿ تعرض برنامجيـ  إسرائيؿحوؿ  إسالميحزاـ  إنشاء، واف ىـ غيروا رؤيتيـ في إسرائيؿتأثيره عمى 
 جوـ.النووي لي

محمود الزىار والذي استقبؿ  د.ويناقض تقرير القناة العاشرة الحفاوة البالغة التي استقبؿ القائد في حماس 
 حيث يتمتع باحتراـ شديد. اإلسالميةالمستويات في الجميورية  أعمىبحفاوة بالغة مف 
 إسرائيؿحوؿ  إسالميحزاـ  إنشاءكاف  اإليرانيةالدفاعية  اإلستراتيجية أىداؼحد أ أف إلىوأشارت القناة 

، وذلؾ بحسب رؤية آيات اهلل، ويشمؿ المسار سوريا وحزب اهلل في لبناف وحماس  بردعيا عف القياـ بيجـو
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وزعمت القناة "انيارت ىذه الجبية منذ فترة  .إيرافعمى  إسرائيؿىجوـ  أيفي غزة، والذيف سيردوا عمى 
ؾ االتصاؿ بيف طيراف وحماس قد توقؼ. فحماس الحركة ، وكذلإلحاحا أكثرطويمة، فاألسد مشغوؿ بقضايا 

، أعداءاكبر  واإليرانييفسنية متعصبة ترى الشيعة  األخيرةالمسمميف، وتعتبر  اإلخوافالسنية ولدت مف 
 .األسدتعارض حماس مع نظاـ  إلى باإلضافة

 //وكالة سما اإلخبارية، 
 
 سيناء  مبعوث إسرائيمي يصل إلى القاهرة لبحث تطورات 

وصؿ إلى القاىرة أمس مبعوث إسرائيمي في زيارة لمصر تستغرؽ عدة ساعات. وقالت مصادر  :د ب ا
رافؽ المبعوث ثالثة أفراد أمنييف حيث خرج الوفد اإلسرائيمي داخؿ سيارتيف وسط "مطمعة بمطار القاىرة 

تناوؿ التطورات األخيرة في ، وأضافت أف المبعوث، الذي لـ تكشؼ عف اسمو أو وظيفتو، سي"حراسة مشددة
 . "إسرائيؿ"سيناء إلى جانب التوصؿ إلى اتفاؽ بشأف صفقة تبادؿ السجناء بيف مصر و

 //الخميج، الشارقة، 
 
 جدل حول حضور قيادات إخوانية مؤتمرًا شارك فيه "إسرائيميون" 

لسياسية لجماعة اإلخواف أثار حضور قيادات مف حزب الحرية والعدالة، الذراع ا: الخميج -القاىرة 
المسمميف، في مؤتمر حوؿ موقؼ قوى اإلسالـ السياسي مف السالـ وقضايا الشرؽ األوسط، شارؾ فيو 
ىدارا لممحرمات الوطنية، بينما أكد  إسرائيميوف، جدال واسعًا، حيث اعتبره سياسيوف ومحمموف تطبيعا وا 

 د مشاركة شخصيات إسرائيمية.آخروف أنو ال يجوز رفض حضور المنتديات العالمية لمجر 
إف مشاركة مصرييف بصرؼ  "الخميجػ"وقاؿ مؤسس حزب االشتراكي المصري أحمد بياء الديف شعباف ل

النظر عف انتمائيـ السياسي في مؤتمرات يشارؾ فييا إسرائيميوف، تعد خرقا لحالة اإلجماع الوطني والشعبي 
خواف قد بدلت مواقفيا السياسية، السيما بعد وصوليا الرافضة لمتطبيع مع الكياف. وأضاؼ أف جماعة اإل

إلى الحكـ في البالد، حيث كانت مف القوى الداعمة الفاعمة لمقاطعة إسرائيؿ في النظاـ السابؽ، وذلؾ عمى 
عكس ما تذىب إليو اآلف مف مواقؼ، السيما بعد تبرير قياداتيا لممشاركة بأنو ال يجوز رفض حضور 

 جرد مشاركة شخصيات مف إسرائيؿ، وىو ما اعتبره شعباف تبديال في المواقؼ الوطنية.المؤتمرات العممية لم
بينما قاؿ نائب رئيس المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف والقيادي بحزب التحالؼ الشعبي عبد الغفار شكر إف 

يويد التطبيع مع الكياف سيظؿ خطًا أحمر ما دامت ىناؾ أراض عربية محتمة وطالما ظمت سياسات الت
والتوسع االستيطاني قائمة عمى حساب الحؽ العربي والفمسطيني، واعتبر شكر مشاركة وفد مف قيادات 

 ال بد مف مراجعتيا وعدـ تكرارىا. "سقطة"اإلخواف 
 //الخميج، الشارقة، 

 
  : ميركل تعهدت لــ"إسرائيل" بالغاء صفقة بيع الغواصات لمصرشبيغلدير  52

دت المستشارة األلمانية "انجيال ميركؿ" شخصيا لرئيس وزراء إسرائيؿ نتنياىو بعد بيع تعي: وكاالت -برليف 
بالدىا غواصات لمجيش المصري اف حكومتيا لف تصادؽ عمى ىذه الصفقة التي صودؽ عمييا مبدئيا، 

 حسب ما أورده الموقع االلكترونية ألسبوعية "دير شبيغؿ" األلمانية.
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ف الحكومة األلمانية أعطت الضوء األخضر في شير نوفمبر الماضي إلتماـ وأضاؼ الموقع االلكتروني بأ
الصفقة ومف ثـ اطمعت إسرائيؿ عمييا وقامت المستشارة شخصيا بإبالغ نتنياىو بالصفقة فيما تولى وزير 

 الدفاع األلماني ميمة تبادؿ المعمومات الخاصة بيا مع وزير الجيش اإلسرائيمي.
العاصمة األلمانية برليف قوليا أف إسرائيؿ لـ تعرب بداية األمر عف أية  نقؿ الموقع عف مصادر في

تحفظات عمى الصفقة المصرية األلمانية، لكف المفاجئة أصابت كبار المسؤوليف األلماف حيف استمعوا لردود 
عف الفعؿ اإلسرائيمية الحادة التي أعقبت تصريحات قائد سالح البحرية المصري التي كشؼ فييا النقاب 

 الصفقة وقرب تنفيذىا.
ويتوقع إعادت عرض الصفقة عمى المجنة الوزارية األلمانية الخاصة والمسؤولة عف إقرار صفقات السالح 
لمناقشة الصفقة المصرية وفيما يبدو بأف المجنة المذكورة ستقرر إلغاء الصفقة استجابة لمضغوط اإلسرائيمية 

 الكبيرة والشديدة حسب موقع دير شبيغؿ.
 12/9/2012الة سما االخبارية، وك

 
 في الساحة االنتخابية األميركية  "التالعب"محاولة نتانياهو  يمجمأوباما  53

تدّخؿ الرئيس األميركي باراؾ أوباما شخصيًا، لمجـ رئيس الوزراء بنياميف نتانياىو : جويس كـر -واشنطف 
ي، في شأف الموقؼ إزاء الممؼ النووي مف التالعب في الساحة االنتخابية األميركية وعمى الصعيد الدول

منع إيراف مف »أكد خاللو تصميـ واشنطف عمى « الميكود»اإليراني، وذلؾ في اتصاؿ منو بزعيـ حزب 
 ، كما نفى رفض واشنطف استقباؿ نتانياىو.«امتالؾ سالح نووي

عمى ىامش  وبعد ساعات عمى تسريب صحؼ إسرائيمية أف أوباما رفض استقباؿ نتانياىو في واشنطف،
زيارة األخير نيويورؾ لممشاركة في افتتاح الجمعية العامة لألمـ المتحدة، نفى البيت األبيض وجود طمب 

 لمقاء مف األساس في العاصمة األميركية، وتبع ذلؾ اتصاؿ مباشر مف أوباما برئيس الوزراء اإلسرائيمي.
)ليس مف عادة البيت األبيض اإلشارة « عةداـ سا»وفي إعالف استثنائي، أكد البيت األبيض أف االتصاؿ 

، نافيًا أف يكوف «متحداف في تصميميا لمنع إيراف مف امتالؾ سالح نووي»إلى الوقت(، وأف الجانبيف 
 نتانياىو طمب لقاء مع أوباما.

 ، مضيفًا أف الجانبيف«جزء مف مشاوراتيما المتواصمة»وأعمف البيت األبيض أف اتصاؿ أوباما بنتانياىو ىو 
وزاد أف أوباما ونتانياىو «. ناقشا تيديد البرنامج النووي إليراف والتعاوف الوثيؽ حوليا، ومسائؿ أمنية أخرى»

 «.متحداف في تصميميا عمى منع إيراف مف امتالؾ سالح نووي»أكدا أنيما 
13/9/2012الحياة، لندن،   

 
 : من غير المسموح فشل ما قامت به السمطة الفمسطينيةآشتون 54

قالت المفوضة العميا لمسياسة الخارجية واألمف في االتحاد األوروبي كاثريف آشتوف إنو مف غير  :بورغستراس
 المسموح فشؿ ما قامت بو السمطة الفمسطينية.

وأضافت آشتوف في كممة ألقتيا في مقر البرلماف األوروبي في ستراسبورغ، "إننا ممتزموف بعممية السالـ في 
 ألساسي ىو حؿ دائـ عمى أساس حؿ الدولتيف".الشرؽ األوسط، واليدؼ ا

وتابعت: "عمينا مواصمة الطريؽ إلى األماـ واإلقرار بالتحديات اإلضافية التي تواجييا اآلف السمطة الوطنية 
 عمى الصعيد المالي".
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ا وأشارت إلى أنيا تحدثت يوـ األحد الماضي مع رئيس الوزراء في الضفة الغربية سالـ فياض، قائمة: "إنن
سنعمؿ سويا في اجتماع لجنة تنسيؽ المساعدات لمشعب الفمسطيني، ووزير الخارجية النرويجي يوناس جار 
ستوراه، الذي يرأس لجنة تنسيؽ المساعدات، لنتأكد أف العمؿ الذي تـ القياـ بو، وأقرت بو إسرائيؿ والبنؾ 

 الدولي، ودوؿ المنطقة ليس مسموحا لو بالفشؿ".
 13/9/2012سطينية )صفا(، وكالة الصحافة الفم

 
 بريطانيا يؤيدون اعتراف األمم المتحدة بفمسطين برلمانيا 61 55

برلمانيا بريطانيا مف سبعة أحزاب سياسية، عمى عريضة تدعـ اعتراؼ  61وقع  -وفا 2012-9-12لندف 
 األمـ المتحدة بفمسطيف.

سطيف البرلمانية ريتشارد بيردف، إف فم -وقاؿ بياف وصؿ 'وفا' نسخة منو، مف مكتب رئيس مجموعة بريطانيا
األعضاء وقعوا عمى العريضة بعدما أعمف الرئيس محمود عباس نيتو الذىاب إلى الجمعية العامة لألمـ 

 أيموؿ الجاري. 24المتحدة لالعتراؼ بفمسطيف كدولة غير عضو، عندما تبدأ اجتماعاتيا في 
يطاني حتى اآلف، بما فييـ وزير الخارجية السابؽ برلماني بر  61ووقع عمى العريضة التي صاغيا بيردف، 

 جاؾ سترو، إضافة لوزراء خارجية آخريف مف حزبي العماؿ والمحافظيف.
وجاء في العريضة: 'إف مجمس العموـ البريطاني يؤيد اعتراؼ األمـ المتحدة بفمسطيف كدولة جنبا إلى جنب 

 مع دولة إسرائيؿ'.
 12/9/2012ية )وفا(، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطين

 
 ": فمسطينيو سوريا بحاجة إلى مساعدةأونروا" 56

:أعمنت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في األمـ المتحدة )أونروا( أمس، أف نصؼ  )أ .ؼ .ب(
، أي إلى ”ألؼ شخص يحتاجوف إلى مساعدة إضافية 500الالجئيف الفمسطينييف في سوريا البالغ عددىـ 

 ” .لماؿالغذاء وا“
بسبب اتساع نطاؽ النزاع  2011وقاؿ مدير الوكالة فيميبو غراندي إف الوضع في سوريا تدىور منذ مارس ،

وأوضح غراندي أف الوكالة ال تزاؿ تحتاج إلى خمسيف  في العديد مف المدف التي يقيـ فييا فمسطينيوف .
  .  2012ـ مميوف يورو( لتغطية موازنتيا المعتادة لمعا 38. 7مميوف دوالر )

 13/9/2012الخميج، الشارقة، 
 

 القاعدة من اجل اطالق سراحهتنظيم يحث نتنياهو عمى تمبية مطالب  امريكيرهينة  57
قالت خدمات سايت لمراقبة المواقع االلكترونية اف موظؼ اغاثة  :)اعداد وجدي االلفي لمنشرة العربية( -دبي

أكثر مف عاـ وجو نداء إلي رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف أمريكيا تحتجزه القاعدة رىينة في باكستاف منذ 
 نتنياىو لممساعدة في تمبية مطالب خاطفيو مف اجؿ اطالؽ سراحو.

وقاؿ الرىينة وارف وينشتايف اف الرئيس االمريكي باراؾ اوباما لـ يظير اىتماما بقضيتو وفشؿ في قبوؿ او 
 الرد عمى مطالب القاعدة.
تايف قولو في تسجيؿ صوتي بث في موقع اسالمي عمى االنترنت "لذلؾ فانني ونقمت سايت عف وينش

مناشدة ييودي لييودي أف تتكرموا  -زعيـ دولة اسرائيؿ الييودية-كييودي آناشدكـ رئيس الوزراء نتنياىو 
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بالتدخؿ مف أجمي لمعمؿ مع المجاىديف وقبوؿ مطالبيـ حتى يمكف أف يطمؽ سراحي واف أعود الي اسرتي 
 ري زوجتي وأطفالي واحفادي مرة اخرى."وأ

 13/9/2012وكالة رويترز لألنباء، 
 

 إلى لبنان لممشاركة في إحياء ذكرى مجزرة صبرة وشاتيالسيوية آأوروبية وأميركية و  وفود 58
تصؿ إلى بيروت اليوـ طميعة الوفود األوروبية واألميركية واآلسيوية التي ستحيي الذكرى الثالثيف لمجزرة 

اتيال. وسيكوف في عداد الوفد األميركي أليف سيغؿ، الممرضة الييودية التي كانت تعمؿ في صبرا وش
مستشفى غزة في صبرا، والتي كانت شاىدة عمى ىمجية الذيف ارتكبوا تمؾ المذبحة المروعة. ثـ يصؿ الوفد 

يف، إضافة إلى مف كتاب ومثقفيف وفنانيف ومحاميف وناشطيف سياسي 76االيطالي األحد المقبؿ، وقوامو 
 مناصريف مف ماليزيا وتركيا وبريطانيا والسويد والنروج وفنمندا وىولندا.

ومف الشخصيات التي ستشارؾ في ىذه الذكرى الكاتب والصحافي الفرنسي آالف غريش، الذي سيمقي 
 ػ« فندؽ كراوف بالزا»محاضرة في قاعة 

 13/9/2012السفير، بيروت، 
 

 "إسرائيل"يت األبيض.. بالنسبة ألوباما يبدأ من : الطريق إلى الباالندبندنت 59
وماذا عف اسرائيؿ ؟؟ ىو السؤاؿ الذي طرحو أحد الحاضريف بإلحاح مقاطعا الخطاب الذي ألقاه أوباما في 

وقالت صحيفة االندبندنت إف ىذا التساؤؿ جاء معبرا عف مدى حاجة أوباما ال يجاد إجابة  ،والية فموريدا
ىذا الرجؿ حيث يمثؿ ييود الجنوب جزءا ىاما مف الكتمة االنتخابية في ىذه الوالية دبموماسية لمرد عمى 

إف مايزيد موقؼ أوباما صعوبة في ىذا اإلطار ىو ما تقوـ بو حممة  ،وتستطرد الصحيفة قائمة األمريكية.
ما يجب أف  منافسو ميت رومني التي تروج دائما لفكرة إف عالقة الواليات المتحدة بإسرائيؿ لـ تكف عمى

 تكوف في عيد أوباما وأف ذلؾ سيتغير في عيد رومني.
وفي الوقت التي يرى الديموقراطيوف إف أمريكا لـ تقدـ الدعـ المناسب السرائيؿ لتوجيو ضربو إلى ايراف إال 
أف بعض األكاديمييف اإلسرائيميف يروف إف أوباما أسدى السرائيؿ كثيرا مف الخدمات وخاصة فيما يتعمؽ 

ادة المساعدات االمريكية العسكرية وعرقمة الجيود الفمسطينية لمحصوؿ عمى اعتراؼ مف األمـ المتحدة بزي
بدولة فمسطيف وتختتـ االندبندنت موضوعيا بإف الرئيس االمريكي أصبح مدركا إنو اليستطع تحمؿ تكمفة 

 خسارة صوت ييودي واحد في االنتخابات القادمة .
 12/9/2012، بي بي سي(هيئة اإلذاعة البريطانية )

 
 ماذا يريد الشعب من حركة حماس؟ 4:

 د. فايز أبو شمالة
أمػػا وقػػد حسػػـ رجػػاؿ الضػػفة الغربيػػة مػػوقفيـ النيػػائي مػػف السػػمطة الفمسػػطينية، وىتفػػوا ضػػد القيػػادة األزليػػة مػػف 

يػا  شماؿ الضفة حتى جنوبيا، ورددوا بصوت مزلزؿ: يا عبػاس، ويػا جبػاف، يػا عميػؿ األمريكػاف، ويػال ارحػؿ
عبػػاس، فػػإف ىػػذا الحسػػـ السياسػػي الفمسػػطيني ليفػػرض عمػػى قيػػادة حركػػة حمػػاس أف تطػػور مػػف مواقفيػػا مػػف 

 مسألة إنياء االنقساـ الفمسطيني.
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ذا كاف مقبواًل في مرحمة سػابقة أف تجمػس حركػة حمػاس مػع محمػود عبػاس، وتتوافػؽ معػو عمػى ورقػة عمػؿ  وا 
مػػر سػػميماف، وفػػي زمػػف كػػاف يػػرأس مصػػر شػػخص اسػػمو أعػػدتيا المخػػابرات المصػػرية؛ التػػي كػػاف يترأسػػيا ع

حسني مبارؾ، فإف تغير الزمف المصري، يفرض عمى حركة حماس أف تغير مف رؤيتيا لممصالحة، والسيما 
أف الشعب الفمسطيني الذي انتفض في الضفة الغربية ما عاد يرتضي أنصاؼ الحموؿ والمواقؼ، وال اختالط 

 الرؤى السياسية وامتزاج األلواف.
ذا كػػػاف السػػػيد إسػػػماعيؿ ىنيػػػة قػػػد ركػػػز فػػػي خطاباتػػػو السػػػابقة عمػػػى اسػػػتحالة إنيػػػاء االنقسػػػاـ طالمػػػا اسػػػتمر  وا 
التنسيؽ األمنػي  فػإف الشػعب يريػد فػي زمػف انتصػار إرادة الشػعب فػي الضػفة الغربيػة أف تمتػـز حركػة حمػاس 

 بالقواعد األساسية إلنياء االنقساـ، وىي كما يمي:
دو الصػػييوني اتفاقيػػة أوسػػمو مػػف طػػرؼ واحػػد، وطالمػػا فػػرض الصػػياينة عمػػى األرض أواًل: طالمػػا ألغػػى العػػ

حقائؽ جديػدة، فػإف الشػعب يريػد مػف حركػة حمػاس أف تػرفض المقػاء مػع أي قيػادي فمسػطيني لمػا يػزؿ يقػدس 
 اتفاقيات أوسمو، ويمتـز بما نجـ عنيا مف متغيرات أضرت بشعبنا.

ير عشريف سنة مف حياة الشعب الفمسػطيني فػي مفاوضػات عبثيػة، ثانيًا: بعد أف أضاعت قيادة منظمة التحر 
نمػػا تقػػوؿ: عمػػى قيػػادة  فػػإف الشػػعب يريػػد مػػف حركػػة حمػػاس أال تقػػوؿ: عفػػا اهلل عمػػا سػػمؼ، وتعػػالوا لمحػػوار، وا 
المنظمػػػػة أف تعتػػػػذر لمشػػػػعب الفمسػػػػطيني عمػػػػا تسػػػػببت لػػػػو مػػػػف أضػػػػرار سياسػػػػية وحياتيػػػػة ونفسػػػػية، وأف تنبػػػػذ 

 عمنًا، وأف تنحاز إلى الشعب المقاوـ. المفاوضات مع إسرائيؿ
ثالثًا: الشعب يريد مف حركة حماس أف يكوف شرطيا إلنياء االنقساـ ىو اإلعالف الصريح مػف قيػادة منظمػة 
طػػالؽ يػػد  طػػالؽ سػػراح المعتقمػػيف، وا  التحريػػر عػػف وقػػؼ التنسػػيؽ األمنػػي الكامػػؿ مػػع المخػػابرات اإلسػػرائيمية، وا 

 لتعمؿ ضد الغاصبيف.المقاومة الفمسطينية المسمحة 
رابعػػًا: بعػػد انتفاضػػة الضػػفة الغربيػػة عمػػى رمػػوز "أوسػػمو"، فػػإف الشػػعب يريػػد مػػف حركػػة حمػػاس العمػػؿ عمػػى 
تشػػكيؿ قيػػادة سياسػػية جديػػدة لمشػػعب الفمسػػطيني، يتسػػاوى فييػػا تمثيػػؿ الفمسػػطينييف فػػي الػػوطف وفػػي الشػػتات، 

 عمى أف تتواءـ القيادة الجديدة مع روح الربيع العربي.
مسػػًا: الشػػعب يريػػد مػػف حركػػة حمػػاس أف تعيػػد االعتبػػار لمػػنص األصػػمي لمميثػػاؽ الػػوطني الفمسػػطيني، وأف خا

يكوف المرجعية لكؿ تحرؾ سياسي، مع التأكيد عمى اإلعالف الفمسطيني الرسمي عف سحب االعتػراؼ بدولػة 
 اسميا "إسرائيؿ"، واالعتذار لمشعب عف سنوات الخطيئة.

يسػتحيؿ تطبيقيػا، إنيػا المغالبػة، وليسػت المصػالحة، وىػي بمثابػة إعػالف ىزيمػة قد يقوؿ أحدكـ: ىػذه شػروط 
 مدوية لمبرنامج السياسي لمنظمة التحرير .

سػػأقوؿ: نعػػـ؛ وىػػؿ مػػف الخطػػأ أف تعػػود منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية إلػػى الػػزمف الجميػػؿ؟ وىػػؿ كػػاف مخطئػػًا 
لح قػػوى الثػػورة؟ ألػػـ ييػػـز الربيػػع الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي حػػيف حسػػـ تعػػدد السػػمطات فػػي مصػػر لصػػا

العربػػي حسػػني مبػػارؾ وجنػػوده بالضػػربة القاضػػية، لييػػـز معػػو البرنػػامج التفاوضػػي لمنظمػػة التحريػػر؟ أمػػا آف 
 لممنظمة أف تمتثؿ لممصالح العميا لمشعب الفمسطيني..

عار: نحػػف سػػأقترح عمػػى الفمسػػطينييف عقػػد مػػؤتمر المصػػالحة فػػي قػػاىرة الصػػياينة، وأف يكػػوف المقػػاء تحػػت شػػ
 لكـ، وأنتـ لنا، سنتحرر مف أخطائنا، ونطيركـ مف خطاياكـ 
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 ياسر الزعاترة
في خطبة طويمة مطعمة بالفكاىة، وتبعا ليا اإلجابة عف أسئمة الصحافييف، منحنا السيد محمود عبػاس قبػؿ 

طينية الراىنة بكؿ تجمياتيا، سياسة واقتصادا وفصػائؿ وانقسػاما وسػوى ذلػؾ مػف أياـ فرصة تذكر الحالة الفمس
 التجميات.

الميػػـ أف الرجػػؿ أكػػد لنػػا أف كػػؿ مػػا تتعػػرض لػػو السػػمطة مػػف تضػػييؽ إنمػػا ىػػو نتػػاج ثوريتيػػا ورفضػػيا ال أكثػػر 
سرائيميا ألف ىناؾ مف العرب مف يتآمروف أيضا(، ولو وافقت عمى التوقيع والتفر   يط لياف كؿ شيء.)عربيا وا 

ىػػذا يعنػػي بمفيػػـو المخالفػػة أف السػػمطة ذاتيػػا كانػػت خػػالؿ السػػنوات الماضػػية تسػػير فػػي االتجػػاه الػػذي يريػػده 
المحتمػػوف، بػػدليؿ النيضػػة االقتصػػادية التػػي حققتيػػا عبقريػػة سػػالـ فيػػاض وتغنػػت بيػػا الػػدوائر الغربيػػة، وأيضػػا 

” بزنسػػا“لػػوا مػػف مػػوظفيف إلػػى مسػػتثمريف يػػديروف بػػدليؿ تضػػخـ ثػػروات أبنػػاء المسػػؤوليف وأصػػحابيـ الػػذي تحو 
 بعشرات المالييف.

المحتمػػػوف وأعػػػوانيـ كمػػػا يبػػػدو اكتشػػػفوا فجػػػأة أنيػػػـ حيػػػاؿ سػػػمطة ثوريػػػة سػػػتؤدي إف سػػػمحوا ليػػػا باالسػػػترخاء 
االقتصادي أف تسحب البساط مف تحػت أقػداميـ، وقػد تطػردىـ مػف كامػؿ الضػفة وقطػاع غػزة، وربمػا حػررت 

إسػرائيؿ وجػدت “ى النيػر، السػيما أف الػرئيس ال يبػدو صػادقا حػيف قػاؿ لوفػد إسػرائيمي إف البالد مػف البحػر إلػ
، وربما قاؿ ذلؾ في سياؽ تمرير خطتػو السػرية لتحريػر فمسػطيف مػف البحػر إلػى النيػر، وعمػى األرجػح ”لتبقى

 دوف رمي الييود في البحر   
مميوف دوالر مف أمػواؿ الضػرائب لمسػمطة  2101بعد تفكير، عاد القـو إلى رشدىـ، فبادر نتنياىو إلى تحويؿ 

إنما ىو تأكيد عمى وفائيا لشروط االحتالؿ، فضال عف تعبيػره عػف خػوؼ االحػتالؿ مػف تطػور االحتجاجػات 
 عمى السمطة إلى انتفاضة جديدة.

وف تحدث الرئيس كثيرا وانتيى إلى القوؿ إنيـ صامدوف ولف يرحموا ميما فعؿ المحتموف، واألىػـ أنيػـ سيكبسػ
عمػػػى الػػػزر النػػػووي ممػػػثال فػػػي الػػػذىاب لألمػػػـ المتحػػػدة مػػػف أجػػػؿ الحصػػػوؿ عمػػػى عضػػػوية غيػػػر كاممػػػة لدولػػػة 
فمسطيف العتيدة، مف دوف أف يقوؿ لمجميور المتعطش لخطبتو بعد احتجاجات الغالء كيؼ سيؤدي ذلؾ إلى 

الالجئػيف إلػى األراضػي بمػا فييػا القػدس وعػودة  23تحقيؽ الدولة كاممػة السػيادة عمػى األراضػي المحتمػة عػاـ 
 .04المحتمة عاـ 

يتحدث فخامتو كأنو يتحدث إلى شعب الواؽ واؽ األمي الذي ال يقرأ وال يكتب، وليس إلى شػعب ىػو األكثػر 
تعميما في العالـ، واألكثر تسييسا في ذات الوقت، وكاف بوسع أي طفؿ أيف يسػألو عػف مسػاره العتيػد لتحقيػؽ 

فػػي المئػػة مػػف فمسػػطيف فقػػط(، السػػيما حػػيف أعمػػف بافتخػػار )ٌيحسػػد  34يػػا )األىػػداؼ الكبػػرى التػػي يتحػػدث عن
عميو( بأنػو ضػد المقاومػة المسػمحة، مػف دوف أف يخبرنػا عػف رأيػو فػي االنتفاضػة السػممية الشػاممة التػي تعنػي 

 اشتباكا مع حواجز االحتالؿ ومظاىرات عارمة وليس مجرد مظاىرات موسمية ال تؤثر في االحتالؿ.
” ىػػآرتس“مػػا ذكػػر أعػػاله، لكننػػي تذكرتػػو فقػػط وأنػػا أقػػرأ مقػػاال لمكاتبػػة اإلسػػرائيمية )عميػػره ىػػس( فػػي ال جديػػد في

بعنػػواف الوضػػع االقتصػػادي الػػراىف لعبػػاقرة أوسػػمو، والػػذي أحػػب أف أشػػرؾ القػػراء بػػبعض معطياتػػو مػػف بػػاب 
 المعرفة، ألف فيو تفاصيؿ ميمة كثيرة، سنختصرىا ما أمكف.

وسػػمو أف يكتبػػوا عقػػدا يتػػرؾ إلسػػرائيؿ المػػوارد والسػػيطرة عمييػػا وسػػمطات السػػيد اسػػتطاعوا فػػي أ“تقػػوؿ ىػػس: 
ويمنحوا السمطة الفمسطينية المشػكالت والمسػؤولية عػف حميػا، بػال سػمطات وبػال مػوارد. وىكػذا جعمػوا السػمطة 

 ”.الفمسطينية سورا واقيا لحكومة إسرائيؿ مف غضب الجميور
 قتصادي الفمسطيني في ظؿ الييمنة الصييونية بعدد مف النقاط ىي:بعد ذلؾ تعدد الكاتبة معالـ الوضع اال
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 تمنع إسرائيؿ غزة مف تصدير اإلنتاج الزراعي والصناعي. -3
تسػػتغؿ إسػػػرائيؿ قػػػدر اسػػػتطاعتيا المػػػوارد الطبيعيػػػة لمضػػػفة الغربيػػػة: الميػػػاه، المقػػػالع، المنػػػاجـ فػػػي البحػػػر  -1

قع السياحة والتنزه. فكؿ زيػادة إسػرائيمية فػي الضػفة الغربيػة الميت، األرض الزراعية والمناطؽ الصناعية وموا
 ىي نقصاف مف الفمسطينييف.

تسػػيطر إسػػرائيؿ عمػػى المجػػاؿ اإللكترومغناطيسػػي وتقيػػد بػػذلؾ جػػدوى وربحيػػة شػػركات اليواتػػؼ المحمولػػة  -1
 الفمسطينية وصناعة الياي تيؾ الفمسطينية.

 بحار أكثر مف ثالثة أمياؿ بحرية.تمنع اسرائيؿ صيادي األسماؾ في غزة مف اإل -0
تنافس إسرائيؿ اإلنتاج الفمسطيني منافسة غير عادلػة: فيػي تػدعـ المػاء لممػزارعيف اإلسػرائيمييف ومػف ىػـ  -1

فػػي المسػػتوطنات مػػنيـ، مقابػػؿ تخصػػيص أقػػؿ قػػدر مػػف مػػاء الشػػرب لمفمسػػطينييف. وحينمػػا تػػزود البيػػوت فػػي 
 فال عجب مف خراب حقوؿ الخضراوات.الخميؿ وبيت لحـ بماء الشرب مرة كؿ شير 

بسبب رفض إسرائيؿ ربط مجموعات فمسطينية في المنطقة ج بشبكة الماء، يتوجب عمػى عشػرات آالؼ  -2
مػػف البشػػر أف يشػػتروا المػػاء مػػف حاويػػات طػػواؿ السػػنة كميػػا. ويتوجػػب فػػي الصػػيؼ عمػػى مئػػات اآلالؼ ممػػف 

جعؿ سعره أغمى بثمانية أضعاؼ وأكثر مف سعره عمى تجؼ صنابيرىـ أف يشتروا ماًء مف الحاويات والنقؿ ي
 المستوطنيف.” جيرانيـ“
تفرض إسرائيؿ عمػى الفمسػطينييف أف يسػافروا فػي طػرؽ التفافيػة معوجػة مػف جيػب إلػى جيػب أو مػف كػؿ  -3

مدينة إلى قرى وبمدات في المحافظػة. وتعػالوا نفتػرض أف المسػافة سػتطوؿ إلػى كػؿ محطػة عشػرة كيمػومترات 
وسط. فيجب أف ُيضرب ىذا بستة أياـ في األسبوع مرتيف كؿ يوـ عمى األقؿ، في ثالثيف ألػؼ سػيارة في المت

ألػػؼ سػػيارة خاصػػة(. وتُقسػػـ الزيػػادة التػػي ال داعػػي ليػػا عمػػى الكمفػػة بػػيف  300)مػػف غيػػر أف تشػػمؿ نحػػوا مػػف 
ـ مػف العيػادات تسػتطيع سائقي النقؿ العاـ وبيف الركاب، وبيف سائقي الشػاحنات وبػيف التجػار والمشػتريف. فكػ

ىػػػذه الزيػػػادة أف تنفػػػؽ عمييػػػا؟ وكػػػـ تكمػػػؼ دافػػػع الضػػػرائب األوروبػػػي مػػػف ماليػػػيف اليػػػوروات؟  )انتيػػػى كػػػالـ 
 الكاتبة(.

ىذه ىي حقيقة السمطة التي يقدسيا رئيسيا ويعتبرىا إنجازا عظيمػا لمشػعب الفمسػطيني، ويراىػا محطػة إلقامػة 
وضػػع مػػف ىػػذا النػػوع يصػػر أصػػحابو عمػػى اإلبقػػاء عميػػو ولػػو اسػػتمر الدولػػة العتيػػدة، فكيػػؼ يمكػػف التفػػاىـ مػػع 

 التفاوض مع العدو إلى يـو الديف؟ 
حماس مسػؤولة عػف ىػذا الوضػع العبثػي أيضػا مػا لػـ تطػرح مشػروع إنقػاذ لمقضػية عنوانػو سػمطة إداريػة )فقػط 

ة فػي كػؿ األرض إدارية( بالتوافؽ في الضفة والقطاع تؤكػد عػدـ حرصػيا عمػى حكػـ غػزة، مػع انتفاضػة شػامم
 الفمسطينية.
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 الفمسطيني...تراُجع أم إخفاق؟ الوطنيالمشروع  6:
 فايز رشيد
الخمس دقائؽ األخيرة قبؿ اإلخفاؽ.ىػذا ىػو عنػواف المرحمػة الفمسػطينية الراىنة،وقػد باتػت القضػية الفمسػطينية 

( كأولويػػة. عاشػػرة فمسػػطينيًا وعربيػػًا ودوليًا.اكتفينػػا ب تشػػكيؿ السػػمطة الفمسػػطينية. أصػػبحنا نناشػػد إسػػرائيؿ)لمتكـر
عمينػػا بإعطائنػػا دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة،نريدىا بمواصػػفاتنا نحف.منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية تصػػدر بيانػػا منػػذ 
أسػػػبوع تػػػتيـ فيػػػو االسػػػتيطاف اإلسػػػرائيمي بأنػػػو يشػػػكؿ عقبػػػة أمػػػاـ حػػػؿ الػػػدولتيف وكأف ىنػػػاؾ فرصػػػة بعػػػد ىػػػذا 
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تشػػدد مػػف اشػػتراطاتيا لمقبػػوؿ بالتفػػاوض مػػع الفمسػػطينييف والعػػرب)أيف تمػػؾ األيػػاـ التػػي كانػػت الحؿ إسػػرائيؿ 
تستجدي فييا إسرائيؿ المقاء حتى مع عاىرة عربية (.الجبية ىادئة مع إسرائيؿ،والتنسيؽ األمنػي معيػا يجػري 

 طينية واإلسرائيمية.عمى قدـٍ وساؽ،وما مف عمميات عسكرية مف الضفة الغربية تحت طائمة العقوبات الفمس
فػػي غػػزة نمػػر بمرحمػػة تيدئػػة غيػػر معمنػػة مػػع إسػػرائيؿ ويػػتـ سػػجف كػػؿ مػػف يطمػػؽ قذيفػػة عمػػى العدو.االنقسػػاـ 
السياسي والجغرافي الفمسطيني أصبح حقيقًة واقعة.حتى أف ىناؾ حكومة فمسطينية في غزة جرى تعديؿ سبع 

.القضية الفمسطينية غابت عػف الشػعارات العربيػة حقائب وزارية فييا،وحازت عمى الثقة مف مجمسيا التشريعي
بعػػػد أف كانػػػت القضػػػية المقدسػػػة األولى.األمػػػة العربيػػػة تقػػػؼ محتػػػارة أمػػػاـ الواقػػػع الفمسػػػطيني المنقسػػػـ.النظاـ 
الرسػػػػػمي العربػػػػػي وجػػػػػد مػػػػػا يريحػػػػػو فػػػػػي شػػػػػعار"نقبؿ بمػػػػػا يقبػػػػػؿ بػػػػػو الفمسػػػػػطينيوف" وكفػػػػػى اهلل المػػػػػؤمنيف شػػػػػَر 

لدوليػػة لمعالـ،أصػػبحت مركونة.ىػػػذا الوضػػع إذا مػػا اسػػتمر فسػػتتآكؿ القضػػػية القتاؿ،وفمسػػطيف عمػػى القضػػايا ا
الفمسطينية وتنتيي الحقوؽ الوطنية الفمسطينية إلى ما آلت عميو حاليًا مف: حكـ ذاتي منزوع السيادة في ظؿ 

لػة وجود سمطتيْف محتمتػيْف فعميػًا. وأصػوات تنػادي بػإعالف قطػاع غػزة كدولػة مسػتقمة.ىذه بعػض تفاصػيؿ الحا
ذا مػا سػألنا عػف األسػباب التػي أّدت إلػى ذلػؾ فقػد تختمػؼ األجوبػة،إال أف قاسػمًا  الفمسطينية الراىنة لألسؼ.وا 

 مشتركًا أعظـ يظؿ بينيا ويتمثؿ فيما سنقوؿ:
إف المسػػػؤوؿ عػػػف وصػػػوؿ المشػػػروع الػػػوطني الفمسػػػطيني إلػػػى درجػػػة كبيػػػرة مػػػف التراجػػػع ىػػػـ الفمسػػػطينيوف أواًل 

فمسطينية بشكؿ رئيسي ومحدد. فيي التي أوصمت الحالة إلى أقصى درجػات الرداءة.تػوىـ وأخيرًا،والقيادات ال
المشػػػؤومة حاليػػػا(.  35المتنفػػػذوف فػػػي منظمػػػة التحريػػػر أنيػػػـ مػػػف خػػػالؿ اتفاقيػػػات أوسػػػمو)التي نعػػػيش ذكراىػػػا 

ولواقػػع  سػػيحققوف الدولػػة المسػػتقمة وسػػيعيدوف الحقػػوؽ إلػػى شػػعبنا. فػػي قػػراءة قسػػرية لحقػػائؽ ال تحتمػػؿ الجػػدؿ
ينب  كؿ ما فيو بعكػس تصػوراتيـ.إف تصػريحًا لػرابيف قالػو فػي الكنيسػت عنػدما نوقشػت اتفاقيػات أوسػمو ذكػر 
فيو:"نحف أتينا بالقيادات والمقاتميف الفمسطينييف إلى ىنا لػنحكـ القبضػة عمػييـ،ولف ننفػذ مػف االتفاقيػات سػوى 

ألقػػوى". وبنػػاًء عمػػى ىػػذا التصػػريح أقّػػر الكنيسػػت مػػا ىػػو فػػي مصػػمحة إسػػرائيؿ،ولدينا القػػدرة عمػػى ذلػػؾ ألننػػا ا
 االتفاقيات باألغمبية النسبية.

،ورغـ ذلؾ يتمسؾ الجانب 1001جاء شاروف ليقبر ىذه االتفاقيات حيف أعاد اجتياح الضفة الغربية في عاـ 
 الفمسطيني بيا.

إسػالمية التوجػو واألخػرى  فصائؿ فمسػطينية كثيػرة رفضػت ىػذه االتفاقيػات جممػًة وتفصػياًل مػف بينيا:الفصػائؿ
اليسارية.لـ نشيد برنامجًا مشتركًا بديالً  يوجد فيما بينيا ضد أوسمو،حتى اليسار لـ يتوحد في جبية عريضة 
تشكؿ برنامجًا بدياًل لبرنامج االتفاقية المشؤومة. كذلؾ ىي الفصائؿ اإلسالمية،األمر الذي جعؿ مػف برنػامج 

والذي جعؿ مف البػرامج المتعػددة لمفصػائؿ الرافضػة مسػألًة نظريػة فقط.عػدا أوسمو حقيقة واقعة يجري تنفيذىا،
ذلػػػؾ فػػػإف بعػػػض الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية اليسػػػارية واألخػػػرى اإلسػػػالمية التحقػػػت بػػػإفرازات أوسمو،وشػػػاركت فػػػي 
الحكومات التي انبثقػت عنيا،وبػذلؾ شػيدنا تغييبػًا لشػعار:مرحمة التحػرر الػوطني الفمسػطيني بكػؿ مػا تقتضػيو 

المرحمػػػػة مػػػػف مقاومػػػػة بكافػػػػة أشػػػػكاليا ووسػػػػائميا وعمػػػػى رأسػػػػيا المقاومػػػػة المسػػػػمحة.بالتالي فػػػػإف السػػػػاحة  ىػػػػذه
الفمسطينية أخذت في افتقاد"القيادة الثورية" بكؿ ما يقتضيو وجود ىذه القيػادة مػف معنى.بالضػرورة افتقػاد ىػذه 

طينية. األمػر الػذي أّدى بػدوره إلػى أزمػة القيادة بالمعنى النسبي أدى إلى تغييرات بنيوية في جسـ الثورة الفمس
برنامجيػة،فالبرامج القائمػة يعاكسػيا الواقػع،ومف ينػادي بػالتغيير ورسػـ برنامجػو عمػى ىػذا األسػاس يفتقػد القػػدرة 
الذاتية والجماىيريػة ليجعػؿ ممػا ينػادي بػو برنامجػًا شػعبيًا عامػًا. يسػتقطب جمػاىير الشػعب الفمسػطيني لتمحػؽ 

زات قدميا فريؽ أوسمو لفئة عريضة مف جماىير الداخؿ. تمثمت في عشػرات اآلالؼ بو،خاصة في ظؿ امتيا
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نما وسػػط  الوظػػائؼ بمػػا تشػػكمو مػػف اسػػتفادة ماديػػة لفئػػة عريضػػة مػػف الشػػعب الفمسػػطيني. لػػيس ذلػػؾ فحسػػب،وا 
مظاىر عريضة مف الفسػاد واإلفسػاد والثػراء غيػر المشػروع واسػتغالؿ الوظػائؼ لممنفعػة الخاصػة والمحسػوبية 

االستيتار،األمر الذي أسيـ في تمييع كؿ المفاىيـ والمواقؼ الثوريػة.ما سػبؽ أدى إلػى اسػتفحاؿ ثػالوثي مػف و 
 األزمات:القيادية،البرنامجية،التراجعية في المنسوب الثوري.

مف ناحية ثانية فإف قوى التغيير لف تغػادر أسػاليبيا وآليػات عمميػا السػابقة رغػـ المسػتجدات اليوميػة القاضػية 
لموجبة آلليات عمؿ جديدة تحاكـ الجديد مف خالليا. وىو مػا صػنع عقبػات حقيقيػة أماميا،حيػث بتنػا نتػدفأ وا

عمى أحداث التاريخ ومواقفو الثورية السابقة.نعـ تفتقػد السػاحة الفمسػطينية إلػى استشػفاؼ المسػتقبؿ والتخطػيط 
سة السياسات االنتظارية.عندما يأتي عمى أساسو.السياسات المتبعة تفتقر إلى تمؾ الرؤى في محيط مف ممار 

 الحدث تتـ محاكمتو دوف توقع حدوثو مف األساس.
لطالما طالب البعض مف الفمسطينييف بالقرار الػوطني الفمسػطيني المسػتقؿ،انطالقًا مػف محاولػة التفػرد بػالقرار 

ذا ما تحققت ىذه المسألة يرتفع شعار"يا وحدنا".بالتالي فػإف ىػذه المطا لبػة ىػي كممػات حػؽ يػراد الفمسطيني وا 
بيػػا باطػػؿ.الخطر اإلسػػرائيمي ال يقتصػػر مػػداه عمػػى الفمسػػطينييف وحدىـ،إنػػو يتجػػاوز ذلػػؾ إلػػى األمػػة العربيػػة 
لى الوطف العربي بأكممو.النظاـ الرسمي العربي يعمؿ وفؽ استراتيجية"بناء سالـ مع إسػرائيؿ".تبمور  بأسرىا وا 

ـ ذلػؾ رفضػتيا إسػرائيؿ جممػة وتفصياًل.إسػرائيؿ تريػد استسػالمًا عربيػًا ذلؾ فيما يسمى بػػػ"المبادرة العربيػة"،ورغ
 وفمسطينيًا.

النضاؿ ضد إسرائيؿ وفػي سػبيؿ إحقػاؽ الحقػوؽ الوطنيػة الفمسػطينية والعربيػة بحاجػة إلػى جيػد األمػة العربيػة 
جسػد ىػذه  بكامميا.صحيح أف رأس الحربة ىػـ الفمسػطينيوف لكػف مػف الصػحيح أيضػًا أف تشػكؿ األمػة العربيػة

الحربة. جرى بناء بعض الجبيات العربية المسػاندة لمثػورة الفمسػطينية لكػف ىػذه التجػارب فشػمت بعػد اتفاقيػات 
أوسمو.إف صيغة التزاوج ما بيف الخاص الوطني الفمسطيني والعاـ القومي العربي: ىي إحدى الدعائـ الميمة 

العامؿ الكفاحي العربي لمذىاب إلى أوسمو ولػيس  لمنضاؿ الفمسطيني.بدت الساحة الفمسطينية وكأنيا تستخدـ
لممزيد مف تثوير الساحتيف الفمسطينية والعربية. مف أجؿ تجذير النضاؿ ضد إسػرائيؿ. لنيػؿ الحقػوؽ الوطنيػة 

 فمسطينيًا وعربيًا.
إف السػػاحة الفمسػػػطينية أمػػػاـ منعطػػػؼ طػػػرؽ خطير،فػػػإذا مػػا اسػػػتمر الػػػنيج الحػػػالي بخيػػػار المفاوضػػػات وبقػػػاء 

قساـ واالبتعاد عف المقاومة بكافة أشكاليا ووسائميا. سنكوف أماـ المزيد مف التراجػع وصػواًل إلػى اإلخفػاؽ االن
لمبرنػػامج الػػوطني بانتظػػار ظػػروؼ أخػػرى وواقػػع جيػػد ومعطيػػات جديػػدة لبػػدء مرحمػػة تحػػرر وطنػػي جديػػدة بكػػؿ 

ما التنبػػو لممرحمػػة الحرجػػة والدقيقػػة ىػػذه بػػالعودة إلػػى االسػػتر  اتيجية النضػػالية. ومحاسػػبة المرحمػػة مواصػػفاتيا،وا 
السػػابقة بكػػؿ أخطائيػػا واالسػػتفادة منيا،والبحػػث عػػف آليػػات فعػػؿ جديػػدة وتحقيػػؽ الوحػػدة الوطنيػػة الفمسػػطينية 
وتجاوز االنقساـ. وبناء البرنامج السياسػي ذي القواسػـ المشػتركة،واالعتراؼ بإحػدى حقػائؽ الواقػع وىػو أف ال 

ؿ الفعمػػػي،وأف ىػػػذه الحقػػػوؽ لػػػف تتػػػأتى ال بمناشػػػدة إسػػػرائيؿ وال الواليػػػات وصػػػوؿ لمحقػػػوؽ الوطنيػػػة دوف النضػػػا
المتحػػدة.الحقوؽ تػػأتي بفرضػػيا فرضػػًا عمػػى إسػػرائيؿ.وأىمية االنطػػالؽ مػػف المطمػػؽ فػػي االسػػتفادة مػػف طاقػػات 

نمػػا بالجيػػد الثػػوري المبػػذوؿ فػػ ي األمػػة العربيػػة فػػي معركػػة التحرير.القضػػايا العادلػػة ال تنتصػػر بعػػدالتيا فقط،وا 
 .سبيؿ انتصارىا
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 د. لبيب قمحاوي
لػػـ يعػػد الحػػديث عػػف اإلصػػالح أو قػػانوف االنتخػػاب ومػػا تمخػػض عنيمػػا يعبػػر عػػف حقيقػػة األمػػر الواقػػع فػػي 

دخؿ في تصنيؼ الدولػة المأزومػة األردف أو عف التحديات التي تجابو الحكـ فيو. الحقيقة ىي أف األردف قد 
 وأف مستقبميا بؿ ووجودىا قد أصبح في خطر.

المشػكمة اآلف ىػػي مسػػتقبؿ األردف واألردنيػػيف. فقػػد نجػػح الحكػػـ فػػي زج األردف فػػي مسػػار ال يسػػتطيع أحػػد أف 
ؼ يتكيف بدقة إلى أيػف سػينتيي. ولكػف الشػعور العػاـ بػيف أوسػاط األردنيػيف يشػير إلػى حالػة مػف القمػؽ والخػو 

وعدـ اليقيػػػف الػذي قػد يػػػػػؤدي إلػى قمػب األمػور رأسػًا عمػى عقػب. و ال يوجػد تفسػير لػذلؾ سػوى احتمػاؿ واحػد 
مػػف اثنػػيف: إمػػا أفَّ الحكػػـ يعمػػـ إلػػى أيػػف سػػتنتيي األمػػور وىػػو بػػذلؾ يعتػػػػػبر طرفػػًا فػػاعاًل فيمػػا جػػرى ويجػػري 

فع مػػف أنانيػػة الحكػػـ أو اسػػتيتار بعػػض وسػػيجري، أو أنػػو ال يعمػػـ بمػػا ىػػو مخطػػط لػػألردف ولكنػػو يتصػػرؼ بػػدا
المسػػػؤوليف فيػػػو بغػػػض النظػػػر عػػػف النتػػػائج المترتبػػػة عمػػػى ذلػػػؾ. وفػػػي كػػػال االحتمػػػاليف، فػػػإف مسػػػتقبؿ الػػػوطف 

 األردني إف لـ يكف وجوده قد أصبح في خطر.
إف تطػػػػور األمػػػػور فػػػػي األردف يشػػػػير اآلف إلػػػػى بػػػػدايات منعطػػػػؼ خطيػػػػر قػػػػد ال يأكػػػػؿ بالضػػػػرورة األخضػػػػػػػر 

ػػػػػػابس، ولكنػػػو بالتأكيػػػد سػػػوؼ يأكػػػؿ األخضػػػر. فػػػاألمور لػػػـ تعػػػد اآلف محصػػػورة بإصػػػالح نظػػػاـ الحكػػػـ أو واليػ
بمسيرة اإلصالح والديمقراطية بشػػكؿ عاـ بقدر ما أصبحت تتعمؽ ولممرة األولى بمسػتقبؿ األردف واألردنيػيف. 

يػاؿ األردنيػة التػي بػدأت تشػعر لقد ابتدأنا اآلف بالدخوؿ في مرحمة الػدفاع عػف الػوطف وعػف وجػوده وعػف األج
 أنو يتـ الزج بيا تدريجيًا في نفؽ مظمـ وأنيا قد ُوِضَعْت أماـ احتمالية أف تصبح شعبًا بال وطف.

الحؿ ال يكمف فػي اإلصػرار عمػى تكػرار األسػطوانة القديمػة المشػروخة بػأف المطالػب اإلصػالحية ىػي السػبب 
االسػتقرار. ىػذا زعػـ سػخيؼ يقمػب الحقيقػة دونمػا خجػػؿ، كونيػا سػوؼ تػؤدي فػي منتياىػا إلػى زعزعػة األمػػف و 

ذلػػؾ ألف زعزعػػة األمػػف واالسػػتقرار التػػي تتزايػػد تعبيراتيػػا ىػػذه األيػػاـ ىػػي بالضػػبط النتيجػػة الحتميػػة لسياسػػات 
الحكـ والرعونة السياسية التػي رافقػت مسػيرة العديػد مػف الحكومػات األردنيػة ومسػؤولييا فػي السػنوات األخيػرة، 

نييػػار االقتصػػادي والوجػػوـ السياسػػي، والفسػػاد الكبيػػر الػػذي صػػبغ األردف مػػؤخرًا وجعمػػو َكَمػػًا ال وأدت إلػػى اال
ُيْعَتدُّ بو تنظر إليو دوؿ الجوار بدونية واضحة بعد أف ثبتت عدـ قدرتػو عمػى احتػراـ مصػالحو. وبعػد أف كػاف 

مكا ناتػػو الحقيقيػػة، أصػػبح اسػػتمرار دوره اإلقميمػػي تحػػت إدارة الممػػؾ حسػػيف ممحوظػػًا ومحترمػػًا ويفػػوؽ حجمػػو وا 
وجػػود األردف نفسػػو موضػػع شػػؾ وأصػػبحت بعػػض دوؿ الجػػوار تنظػػر إليػػو باعتبػػاره حالػػة طارئػػة مكمفػػة كونػػو 

 أصبح غير قادر عمى إعالة نفسو.
إف سوء اختيار الحكـ لرؤساء الػوزارات، وسػوء اختيػار رؤسػاء الػوزراء لمعظػـ وزرائيػـ ، وسػوء اختيػار أولئػؾ 

وليف الخاضػػعيف ليػػـ، واعتبػػار المعظػػـ أف المنصػػب ىػػو فرصػػة أكثػػر منيػػا مسػػؤولية، قػػد حػػوؿ الػػوزراء لممسػػؤ 
األردف إلػػػى مزرعػػػة يقتػػػنص منيػػػا المسػػػؤوؿ عوضػػػًا عػػػف أف يعطييػػػا مػػػا يممػػػؾ مػػػف خبػػػرة وجيػػػد وطاقػػػة. وقػػػد 
 انعكػػس ىػػذا بوضػػوح عمػػى واقػػع الدولػػة األردنيػػة التػػي أصػػبح مسػػارىا السياسػػي واالقتصػػادي والمػػالي خاضػػعاً 
لمصػػالح بعػػض المسػػؤوليف ونػػزواتيـ، إف لػػـ يكػػف جيميػػـ واسػػتعدادىـ لمتضػػحية بالمصػػمحة العامػػة مػػف أجػػؿ 
مكاسػػب شخصػػية ضػػيقة. وفػػي ظػػؿ غيػػاب مبػػدأ المحاسػػبة والمسػػاءلة وتكػػرار اسػػتدعاء ىػػذا الػػنمط مػػف البشػػر 

حة العامػػة أمػػػرًا لتػػولي منصػػب المسػػؤولية مػػرارًا وتكػػرارًا عوضػػًا عػػف محاسػػبتيـ، أصػػبحت االسػػتيانة بالمصػػم
طبيعيًا، وأصبح الخضوع لرغبات ولي األمر ىي المرجعية األساسية لمنجاح والعمو في المناصب. وقد ساىـ 
ىػػذا الوضػػع الشػػائف فػػي االنييػػار المتواصػػؿ فػػي مسػػتوى األداء العػػاـ واحتػػراـ أمانػػة المسػػؤولية والحفػػاظ عمػػى 

إلػى المػدى الػذي وصػمت إليػو اآلف. ولكػف يبقػى السػؤاؿ الماؿ العػاـ ممػا سػاىـ فػي االنييػار التػدريجي لمدولػة 
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الكبير، إذا كاف مثؿ ىذا الوضع سيؤدي إلى انييار الدولة مػف الػداخؿ، فممػاذا يتصػرؼ الحكػـ األردنػي بيػذه 
الطريقػػة الغريبػػة؟ ولمػػاذا يػػتـ اسػػتعداء النػػاس مػػف خػػالؿ تقيػػيـ مطػػالبيـ وطموحػػاتيـ مػػف منظػػور الشػػؾ والريبػػة 

 لحؽ؟ ولماذا يتـ السماح باستقواء الفاسد عمى الشريؼ؟وليس مف منظور ا
إف لعبػػة القػػط والفػػأر بيػػدؼ إنيػػاؾ الشػػعب األردنػػي ووضػػعو أمػػاـ حػػائط الػػال خيػػارات ليسػػت سياسػػة مرتجمػػة 
عػػادة العمػػؿ بسياسػػة لجػػـ  وبػػدوف ىػػدؼ، ولكنيػػا سياسػػة لئيمػػة مقصػػودة تبتػػدئ بالصػػغائر وتنتيػػي بالكبػػائر، وا 

ت أصػػبحت بالتػػالي ضػػرورة ال غنػػى عنيػػا وأداة مثاليػػة فػػي تعامػػؿ السػػمطة مػػع الشػػعب األفػػواه وتكبيػػؿ الحريػػا
 ضمف ىذا المنظور.

ولـ تعد األمور في األردف مقتصرة عمى وقؼ برنامج اإلصالح وتجميد الحراؾ الشعبي الدافع لو، بػؿ تعػدت 
حػراؾ الشػعبي والنضػاؿ مػف أجػؿ ذلؾ إلى العودة إلى الوراء، أي إلى نقطة البداية واعتبػار كافػة االنجػازات لم

اإلصالح في األردف انجازات سمبية يجػب إمػا تجميػدىا أو العػودة عنيػا إف لػـ يكػف بقػوة القػانوف، فمػيكف بقػوة 
َكػػػَّدتو حكومػػة فػػايز الطراونػػة بأبشػػع تجمياتػػو قػػد أدى إلػػى خمػػؽ  السػػمطة وممارسػػاتيا. إف ىػػذا الػػنيج الػػذي َجسَّ

ت الحراؾ الشعبي األردنػي، أال وىػي سػمميتو واعتػداؿ سػقفو، مػع العمػـ توتر داخمي كاد أف يعصؼ بأىـ ميزا
بأف ىذه السممية بقيت النبراس اليادي لمجميع سواء الشعب أو السمطة وكانت مصػدر فخػر السػمطة والشػعب 

 سواء بسواء.
 االلتفػػػاؼ عمػػػى مطالػػػب اإلصػػػالح واسػػػتغالؿ إمكانػػػات الدولػػػة إلضػػػعاؼ الحركػػػة االحتجاجيػػػة خمقػػػا انطباعػػػاً 
خاطئًا لػدى بعػض المسػؤوليف بػأف ربيػع اإلصػالح فػي األردف قػد فقػد زخمػو وأنػو فػي الطريػؽ إلػى زواؿ. ىػذا 
االنطبػػاع الخػػاط  قػػد شػػجع بعػػض المسػػؤوليف ورؤسػػاء الحكومػػات عمػػى انتيػػاج سياسػػات معاديػػة لإلصػػالح 

االسػػتفزاز مػػف منطمػػؽ أف وتفتقػػر حتػػى إلػػى الحػػدود الػػدنيا مػػف الكياسػػة السياسػػية، وغالبػػًا مػػا كانػػت تجػػنح إلػػى 
الحركة االحتجاجية قد انتيت. وقد دفع ىذا المسمؾ الدولة األردنيػة إلػى الحافػة وأصػبح األردف عمػى مشػارؼ 
مرحمػة جديػدة أكثػػر قػوة ووضػػوحًا وشػمواًل فػػي المطالبػة باإلصػػالح وأكثػر اسػػتعدادًا لمنػزوؿ إلػػى الشػارع لمػػدفاع 

ع النظاـ الذي فشؿ، عمى ما يبدو، في فيـ واسػتيعاب أصػالة عف تمؾ المطالب. إف ىذا التطور ىو مف صن
وجدية المطالب الشعبية باإلصالح مما دفع بػاألمور إلػى حػد التشػنج وأصػبح الوضػع العػاـ يقػع ضػمف خانػة 
األزمػػػة، وابتػػػدأت األرض تيتػػػز تحػػػت أقػػػداـ الجميػػػع فػػػي إشػػػارة واضػػػحة إلػػػى أف زلػػػزااًل كبيػػػرًا سػػػوؼ يضػػػرب 

خاذ اإلجراءات الوقائية مبكرًا، أصر الحكـ عمى المضي فػي سياسػات فاقمػت الوضػع األردف. وعوضًا عف ات
الداخمي وزادت مف التوتر العاـ في البمد. وقد فتح ىػذا الوضػع البػاب عمػى مصػراعيو أمػاـ قػوى عديػدة لمقفػز 

نظيمًا وتأثيرًا إلى المقدمة وقيادة غضب الجماىير المتزايد. ومف ىذه القوى الحركات اإلسالمية وىي األكثر ت
 في الساحة السياسية األردنية.

تػػـ اسػػتغاللو مػػف قبػػؿ النظػػاـ  -قبػػؿ أي شػػيء آخػػر فػػي نشػػوءه -ىػػذا التطػػور الػػذي أسػػيمت سياسػػات الحكػػـ
كفزاعة لتخويػؼ الحػراؾ الشػعبي والمجتمػع عمومػًا ووضػعيما أمػاـ الخيػار الصػعب: إمػا بقػاء الحػاؿ عمػى مػا 

 ـ.ىو عميو أو تسمـ اإلسالمييف لمحك
إف السياسات العقيمػة لمحكػـ األردنػي ىػي التػي دفعػت األمػور باتجػاه تعزيػز سػطوة الحركػات اإلسػالمية عمػى 
الشػػػارع األردنػػػي. وىػػػي بػػػذلؾ تكػػػوف المسػػػؤولة األولػػػى عػػػف مثػػػؿ ىػػػذا التطػػػور و ال يحػػػؽ ليػػػا إطػػػالؽ أبػػػواؽ 

ا إلػػى الحػػد الػػذي يػػؤدي التحػػذير. فالحػػؿ ىػػو فػػي وقػػؼ السياسػػات والممارسػػات الخاطئػػة ولػػيس اإلصػػرار عمييػػ
 إلى تأزيـ األمور ويدفعيا في اتجاه كارثي.



 
 
 

 

 

           76ص                                    =6:5العدد:                6456/=/57 الخميس التاريخ:

وبالتالي فإذا أراد الحكـ في األردف أف يجد حاًل لممشاكؿ التي يجابييا فإف عميو أف يتخػذ مسػارًا أكثػر إبػداعًا 
وأكثػػر شػػفافية وأكثػػر صػػدقًا بحيػػث يػػتـ خمػػؽ قاعػػدة إجمػػاع عريضػػة ال يحكميػػا حػػزب واحػػد أو لػػوف سياسػػي 

احػد. ولكػف إف شػاء الحكػـ أف ُيبقػػي تحالفػو التػاريخي مػع قػوى الشػػد العكسػي واختػار أف يتعامػؿ مػع الحركػػة و 
اإلسػػالمية باعتبارىػػا الممثػػؿ الوحيػػد الحقيقػػي لممعارضػػة، فإنػػو سػػوؼ يعمػػؽ األزمػػة ويػػدفعيا إلػػى منعطفػػات ال 

الخيػار الثػاني. وكانػت النتيجػة أف  أحد يعمـ ماذا يكمف ورائيا. ويبدو مف ظػواىر األمػور أف الحكػـ قػد اختػار
اختػار الحكػـ سياسػػات مناقضػة ألمػاني الشػػعب فػي اإلصػػالح ولكػف متوافقػة مػػع نظػرة حمفػاء الحكػػـ مػف قػػوى 
اليمػػيف المحػػافظ وقػػوى الشػػد العكسػػي وخػػرج بسياسػػات وقػػرارات منيػػا قػػانوف الصػػوت الواحػػد والقػػانوف المعػػدؿ 

المػػواطنيف وقػػوى اإلصػػالح فػػي نوايػػا الحكػػـ تجػػاه اإلصػػالح لقػػانوف المطبوعػػات ممػػا أدى إلػػى تعزيػػز شػػكوؾ 
الحقيقي. وفي نفس الوقت أخذ الحكـ ينتحب عمى المقاطعة الشعبية الواسعة لمتسجيؿ لالنتخابات واختار أف 
يوجػػو ىػػذا النحيػػب نحػػو الحركػػة اإلسػػالمية فػػي الوقػػت الػػذي تعامػػؿ فيػػو مػػع بػػاقي القػػوى مػػف منطمػػؽ الترىيػػب 

حكومة جائرة ومف خالؿ استعماؿ سطوة مؤسسات الدولة األمنية واإلعالميػة والتشػريعية  والترغيب مف خالؿ
فػي محاولػة لفػرض وجيػة نظػر الحكػـ والحكومػة. أسػموب عجيػب وغريػب لمتعامػؿ مػع شػعب غاضػب ووطػػف 

ذه مأزوـ في حيف كػاف أسػموب الحػوار والتفػاىـ والتنػازالت المتبادلػة ىػو األسػموب األمثػؿ واألكثػر نجاعػة. وىػ
المواقؼ األنانية والسػطحية لمحكػـ وضػعت األردف والشػعب األردنػي أمػاـ خيػارات لػف تػؤدي بالنتيجػة إال إلػى 
خػػراب الػػوطف. وأصػػبح الخيػػار محصػػورًا أمػػاـ المػػواطف العػػادي إمػػا نظامػػًا بعيػػدًا عػػف روح اإلصػػالح وبالتػػالي 

ال يمثػؿ تعدديػة الػوطف. َوْصػَفٌة لػف  عف ضمير وأماني الشعب أو حكـ إسالمي إقصائي ال يريػده إال القمػة و
توصػػػؿ الػػػوطف إال إلػػػى الجحػػػيـ وخػػػط النيايػػػة. عمينػػػا أف ال ننسػػػى أف األردف بمػػػد صػػػغير وشػػػديد الحساسػػػية 
لممؤثرات اإلقميمية مف حولو. واألردف الذي ساىمت سياسات حكوماتو المتعاقبة في إيصػالو إلػى حافػة الثػورة 

لسػػمبية لمػػا يجػػري حولػػو مػػف تطػػورات، خصوصػػًا فػػي سػػوريا وأثػػر ذلػػؾ والياويػػة، لػػيس بمعػػزؿ عػػف المػػؤثرات ا
 عمى مستقبمو.

لػػى فػػرض حػػؿ لمقضػػية الفمسػػطينية سػػيكوف  إف انييػػار سػػوريا وتمزيقيػػا ُيخشػػى أف يػػؤدي إلػػى تمزيػػؽ األردف وا 
عمػى حسػاب الفمسػػطينييف وعمػى حسػػاب األردف ولصػالح إسػػرائيؿ. وكػؿ متػػابع لتطػور السياسػػة األردنيػة تجػػاه 

ريا ال يممػػؾ إال أف يتسػػاءؿ فيمػػا إذا كػػاف مثػػؿ ىػػذا التطػػور غائبػػًا عػػف ذىػػف صػػانع القػػرار األردنػػي. فيػػي سػػو 
 مصيبة إذا كاف غائبًا،والمصيبة أعظـ إذا لـ يكف غائبًا.

إف نيايات ما يجري اآلف في سوريا سوؼ تكوف عواقبو وخيمة عمى األردف وعمى المنطقػة. والنيايػة سػتكوف 
لمحؿ النيائي لمقضية الفمسطينية كما تريده إسرائيؿ وأمريكا. واألردف لف يكوف في منأى عػف  البداية والمدخؿ

ذلؾ المخطط وسوؼ يدفع الثمف، ألف ما ىو جيد إلسػرائيؿ لػف يكػوف جيػدًا ال لػألردف و ال لمفمسػطينييف. إف 
بقػى السػؤاؿ الكبيػر، لمػاذا ىذا الحديث ال يعني دعمًا لنظاـ حكـ مجـر وقاتؿ لشعبو كالنظاـ السوري. ولكف ي

ىػػذا االىتمػػاـ الشػػديد والمفػػاج  بحقػػوؽ ورفاىيػػة الشػػعب السػػوري؟ ىػػؿ ىػػي صػػحوة ضػػمير مفاجئػػة لػػدى دوؿ 
النفط العربية وأمريكا وأوروبا؟ أـ ىي بداية لتنفيذ مخطط جديد أكبػر مػف سػوريا وأكبػر مػف األردف وأكبػر مػف 

 العرب بؿ وأكبر مف العالـ اإلسالمي؟
ضػػػعيؼ سػػػيكوف بوابػػػة العبػػػور إلػػػى تسػػػوية مفروضػػػة وجػػػائرة فػػػي فمسػػػطيف، إال إذا أدرؾ الحكػػػـ فػػػي األردف ال

األردف أف قير إرادة الشعب األردني لف تؤدي في النياية إال إلى إضعاؼ الدولة األردنية إلى حػد اسػتباحتيا 
 مف قبؿ الصديؽ قبؿ العدو.
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 ر؟حمأم خط أ نهائيخط أ 8:

 غيورا آيالند 
اف الجدؿ الساخف بيف اسرائيؿ والواليات المتحػدة المتعمػؽ بػػ 'خطػوط حمػراء' اليػراف يطمػس عمػى تفريػؽ ميػـ 
بػيف مصػػطمحيف يبػػدواف متشػابييف باالنجميزيػػة لكنيمػػا يختمفػاف جوىريػػا بعضػػيما عػف بعػػض. االوؿ ىػػو 'خػػط 

والواليات المتحدة عمى حؽ حينمػا  .DEAD LINEوالثاني ىو خط او موعد نيائي  RED LINEاحمر' 
 ترفض اعالف خط نيائي وتخطيء جدا حينما ال تحدد خطا أحمر.

اف تحديػػد خػػط نيػػائي يعنػػي ضػػرب موعػػد اذا لػػـ يحػػدث شػػيء مػػا عنػػده فسػػيتـ كػػذا وكػػذا، والػػدوؿ ال تحػػب اف 
وف الظروؼ في ىذا تحدد خطا نيائيا ليكوف وقتا يوجب عمال لثالثة اسباب، االوؿ أف ال أحد يعمـ ماذا ستك

الوقت وأي ازمات في شؤوف اخرى قد تنشأ، وليػذا ال يحسػف اف يػتـ االلتػزاـ مسػبقا بالعمػؿ فػي موعػد مػا فػي 
المسػػتقبؿ. والثػػاني اف الدولػػة تفضػػؿ اف تتػػرؾ لنفسػػيا مجػػاؿ مرونػػة وحينمػػا يضػػربوف موعػػدا ينشػػئوف صػػرامة 

ؾ الػى 'انػذار ذاتػي': فالتيديػد بالعمػؿ فػي موعػد غير مطموبة. والثالث انو حينما ُيضرب موعػد فقػد يفضػي ذلػ
محدد قد يضطر دولة الى اف تختار بيف امكػانيف سػيئيف: عمػؿ فػي توقيػت مػا غيػر ُمػراد أو فقػداف الثقػة بيػا 

 بسبب االمتناع عف العمؿ.
 اف الخط االحمر ىو شيء مختمؼ، فمعناه في السياؽ الُمتحدث عنػو ىػو تحديػد انػو ال يحػؽ اليػراف اف تنفػذ
اعماال ما وأنيا اذا نفذتيا فستزف الواليات المتحػدة تغييػر سياسػتيا الػذي يشػتمؿ عمػى اسػتعماؿ قػوة عسػكرية. 
وماذا يمكف اف تكوف الخطوط الحمراء؟ حتى لو كانت الواليات المتحدة مستعدة لمتخمي وأال تطمب الى ايراف 

تحػدد مػا الػذي ال يجػوز فعمػو فػي المسػتقبؿ. 'اف تدحرج الى الوراء' أشػياء قػد تمػت مػف قبػؿ فمػدييا امكػاف اف 
فػي المائػة لػف يكػوف مقبػوال دونمػا صػمة بػأي تفسػير 'مػدني'  10وأوؿ ذلؾ تحديد اف تخصػيب اليورانيػـو فػوؽ 

 يصدر عف االيرانييف.
وىناؾ خط أحمر آخر ىو قوؿ انو اذا الحظت الواليات المتحدة وحينما تالحػظ تجديػد 'نشػاط السػالح' )وىػو 

وتػـ وقفػو(، فسػيكوف ذلػؾ 'مسدسػا مػدخنا'، والحػاؿ  1001الى جعؿ المادة الذرية قنبمة وكاف في  نشاط يرمي
كذلؾ ايضا اذا تبيف اف ايراف تبني منشػأة ثالثػة سػرا ُتضػاؼ الػى المنشػأتيف المعػروفتيف لتخصػيب اليورانيػوـ. 

 ديد نشاطيـ.وىناؾ خط أحمر آخر ىو كؿ عمؿ مف ايراف عمى طرد مراقبي االمـ المتحدة أو تح
وبعبارة اخرى تستطيع اسرائيؿ اف تتوقع مف الواليات المتحدة اف تحػدد سمسػمة اخػالالت ايرانيػة فػي المسػتقبؿ 
اذا حػػدثت وحينمػػػا تحػػػدث سػػػتكوف سػػػببا لتغييػػػر السياسػػة االمريكيػػػة نحػػػو ىجػػػـو عسػػػكري. واذا حػػػدث اعػػػالف 

زمػف مػا أعمػف رئػيس ايػراف اف بػالده سػتغمؽ امريكي كيذا فمف المحتمػؿ اف ُتعمػؽ ايػراف ىػذه النشػاطات. قبػؿ 
مضػػيؽ ىرمػػز. وبينػػت الواليػػات المتحػػدة اف ىػػذا الفعػػؿ سػػيكوف خطػػا أحمػػر فأسػػرعت ايػػراف الػػى التراجػػع عػػف 

 ذلؾ. فيمكف اذا ردع ايراف ولو جزئيا بشرط اف ُيرى التيديد االمريكي باستعماؿ القوة العسكرية صادقا.
بالبػػديؿ وىػو حػػؿ المشػػكمة بطريقػة دبموماسػػية. لػػو أنػو تػػـ تفػػاوض بػػيف  اف تسػويغ طمػػب اسػػرائيمي كيػذا يتعمػػؽ

ايراف والقوى الكبرى ألمكف بادي الرأي اف نزعـ انو ال حاجة لمتيديػد ألف ىنػاؾ احتمػاال لمتوصػؿ الػى تسػوية 
بطريقػػة سياسػػية. وتعممػػوف انػػو ال يوجػػد اآلف وال يوجػػد فػػي األفػػؽ ايضػػا تفػػاوض حقيقػػي مػػع ايػػراف. وفػػي ىػػذا 

وضػػع اذا لػػـ تشػػأ الواليػػات المتحػػدة اف تعمػػؿ اسػػرائيؿ، واذا لػػـ تشػػأ اف يكػػوف اليػػراف سػػالح ذري، فأقػػؿ قػػدر ال
يجػػب عمييػػا اف تفعمػػو ىػػو اف تحػػدد عمنػػا االخػػالالت االيرانيػػة التػػي سػػتكوف مسػػتحثا ممكنػػا لعمميػػة عسػػكرية. 

 وُأقّدر اف يكوف االيرانيوف في ىذه الحاؿ أوؿ مف يتقيقروف.
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سؼ فقط ألف النقاش الموضػوعي بػيف اسػرائيؿ والواليػات المتحػدة فػي ىػذه القضػية قػد تحػوؿ الػى يمكف اف نأ
تبادؿ دعاوى ُمعمف، يصاحبو اتيامات شخصية ايضا. وفي ىذه الحاؿ تـ االضرار بالمصمحة المشتركة بيف 

شػيء يجػب فعمػو ىػو الدولتيف وىي جعؿ االمور صعبة عمى ايراف. اذا تـ لقاء بيف اوباما ونتنياىو فاف أىػـ 
 اعادة التباحث االسرائيمي االمريكي المشتمؿ عمى االختالؼ المشروع في الرأي، اعادتو الى مسار سميـ.
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