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 سنوات خمسفتح تحيي انطالقتها في غزة ألول مرة منذ حركة  2
فػت  حركػ  اديوف فػي قيػ ، أفاشػرؼ اليػور عػف مراسػميا غػزةمف   ،6/2/3124، القدس العربي، لندن ذكرت

فػػي سػػاح   48الػػػ حركػػ  بػػذكرط انط قتيػػاالألػػؼ شػػضص ح ػػروا ميرطػػاف انط قػػ   700إف أكثػػر مػػف وا قػػال
الػػذل لػػـ تسػػتكمؿ فقراتػو بسػػبب االكتظػػاظ الطمػػاىيرل وعػدـ السػػيطرة عمػػى منصػػتو و وسػػط مدينػػ  غػزة،  السػرايا

 الرئيسي .
الصػػػناعي  أمػػػاـ طمػػػاىير غريػػػرة مػػػف حركػػػ  فػػػت  وقػػاؿ الػػػرئيس محمػػػود عبػػػاس فػػػي كممػػػ  نقمػػػت عبػػػر ا قمػػػار 

احتشدت مف كاف  مناطؽ القطاع، مثنيا عمى غزة 'س ـ عميِؾ يا غزة الحبيب ، س ـ عميؾ يػا غػزة ىاشػـ، يػا 
وأ اؼ 'س ـ عميؾ يػا غػزة، يػا مػف ولػدت مػف رحميػا  حا ن  الن اؿ، عمى مر تاريضو وبمضتمؼ أشكالو'.

 )..(، س ـ عميؾ يا غزة، يا مرطرة االنترا   ا ولى'.النواة ا ولى لحركتكـ الرائدة 
وأعمف الرئيس الرمسطيني أنو سيكوف في غػزة قريبػا، وقػاؿ 'إف شػا  ات نمتقػي بكػـ فػي غػزة ا بيػ  فػي القريػب 

وقػاؿ 'سػنحترؿ بػذكرط قادمػ  لثػورة انطمقػت حتػى  العاطؿ'، مؤكػدا  ػرورة تحقيػؽ أىػداؼ الشػعب الرمسػطيني.
فالنصر قادـ قػادـ قػادـ'، معمنػا أف 'فػت  ا مػس، ىػي فػت  اليػوـ، انطمقػت مػف أطػؿ فمسػطيف، تحقيؽ النصر، 

وقػػاؿ انػػو يػػولي اىتمامػػا حنيػػا  الحصػػار عػػف غػػزة 'لتكػػوف غػػزة حػػرة طميقػػ   وظمػػت فمسػػطيف ىػػي بوصػػمتيا'.
 موصول  بباقي أطزا  الوطف'، وطدد تأكيده وسعيو لتحقيؽ المصالح  عمى أساس الوحدة الوطني .

ويعػػد االحترػػاؿ الػػذل نظمتػػو حركػػ  فػػت  الطمعػػ  ا كبػػر حشػػدا الػػذل يشػػيده قطػػاع غػػزة، حيػػث بقيػػت طمػػاىير 
المحترمػػيف، التػػي قػػدرىا مسػػؤولو الحركػػ  بمميػػوف شػػضص محتشػػديف فػػي سػػاح  السػػرايا وسػػط مدينػػ  غػػزة، وفػػي 

لػى وقػوع العديػد مػف حػاالت الشوارع والمياديف القريب  إلى ما بعد انتيا  الميرطاف، وتسػبب تػدفؽ المحترمػيف إ
 احغما .
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متػرا، وطسػدت  20وحالت طموع المحتشديف التي وصمت حتى منص  االحتراؿ المركزي  التػي ارترعػت لنحػو 
المسػػطد ا قصػػى وباحاتػػو، دوف إكمػػاؿ فعاليػػات الميرطػػاف بالشػػكؿ المطمػػوب، إذ لػػـ تػػتمكف فرقػػ  'العاشػػقيف' 

 بأغاني الكراح المسم ، مف تقديـ فقراتيا.الرني  التي قدمت مف سوري  والتي اشتيرت 
وقػػػاؿ يحيػػػى ربػػػاح رئػػػيس القيػػػادة العميػػػا لرػػػت  فػػػي غػػػزة، اف سػػػبب إلدػػػا  بػػػاقي فعاليػػػات الميرطػػػاف ىػػػو تػػػدفؽ 

 الطماىير، الذل فاؽ كؿ التوقعات.
وكػػاف مػػف المقػػرر أف تمقػػي حركػػ  حمػػاس كممػػ  القػػوط الرمسػػطيني  فػػي الميرطػػاف، لكنيػػا قالػػت اف حركػػ  فػػت  

 بت منيا عدـ الح ور 'بسبب الرو ى وفقداف السيطرة عمى منص  الحرؿ'.طم
وعممػػت حركػػ  فػػت  مػػف ضػػ ؿ ميرطانيػػا إيصػػاؿ عػػدة رسػػائؿ أوليػػا حسػػرائيؿ، بػػأف ىنػػاؾ الترافػػا قويػػا حػػوؿ 
برنػػاما الػػرئيس عبػػػاس، وأرادت كػػذلؾ فػػػي ىػػذا الميرطػػػاف الػػذل تقيمػػػو فػػي القطػػػاع لممػػرة ا ولػػػى منػػذ ضمػػػس 

ر مدط قوتيا في الشػارع الدػزل، الػذل فقػدت السػيطرة عميػو لصػال  حركػ  حمػاس التػي تحكػـ سنوات أف تظي
 القطاع اآلف.

وقػػاؿ الػػدكتور نبيػػؿ شػػعث مرػػوض تنظػػيـ فػػت  فػػي غػػزة، اف طمػػاىير حركػػ  فػػت  التػػي قػػدرت بمميػػوف شػػضص 
ت  الوحػػدول وتمثػػؿ أكثػػر مػػف ثمثػػي سػػكاف قطػػاع غػػزة تؤكػػد أف ىػػؤال  المحترمػػيف يقرػػوف ضمػػؼ برنػػاما حركػػ  فػػ

وقػاؿ اف الحشػود تمثػؿ 'اسػترتا ' عمػى  والسياسي، وأف الحرك  ىي الشريؾ ا ساسػي فػي السػاح  الرمسػطيني .
 قوة حرك  فت  في غزة، ورد عمى مف يقولوف اف الحرك  انتيت مف ساح  قطاع غزة.
'رسال  وا ح  واسترتا   وقاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاس  نبيؿ أبو ردين ، اف احتراالت غزة باالنط ق  ىي

وأ ػػاؼ 'الربيػػف الرمسػػطيني  شػػعبي شػػامؿ عمػػى دعػػـ الطمػػاىير الرمسػػطيني  لمضػػط السياسػػي الصػػحي  لمقيػػادة'.
 الحالي ىو ربيف االنتصار في ا مـ المتحدة وربيف الموقؼ الرمسطيني المحافظ عمى الثوابت الرمسطيني '.

ناوشػات بػيف أنصػار فػت  وقػوات أمػف حمػاس، التػي نشػرت ومر الميرطاف الذل لـ تكتمؿ فعالياتػو دوف أل م
 فرقا مف شرط  المرور عمى المرترقات الرئيسي  والشوارع لتنظيـ حرك  المرور.

وقالػػت حركػػ  حمػػاس انيػػا تمقػػت اتصػػاال مػػف مسػػؤوؿ تنظػػيـ فػػت  بدػػزة يحيػػى ربػػاح أشػػاد فيػػو بػػدور ا طيػػزة 
 ا مني  لتقديميا التسيي ت حنطاح الميرطاف.

ت وزارة الداضمي  في حكوم  حماس، اف ا طيزة ا مني  والشرطي  تعمؿ عمى تسػييؿ وصػوؿ المشػاركيف وقال
 في ميرطاف انط ق  فت  إلى أرض السرايا وتأميف تنقميـ ومرورىـ.

وشػػكمت القيػػادة المشػػرف  عمػػى الميرطػػاف عػػدة لطػػاف مضتصػػ  حدارة الحرػػؿ، أبرزىػػا لطنػػ  ا مػػف التػػي نظمػػت 
لداضؿ، وفتحت 'ضطا ساضنا' مف لطن  أمني  تتبف حكوم  حماس، لحرظ الترتيبػات ا منيػ  فػي الميرطاف مف ا

 الضارج.
وفػي كممتػو  عبػاس، أف صال  النعاميعف مراسميا  ،غزةمف ، 6/2/3124، الشرق األوسط، لندن وأ افت

ا سػنحقؽ الوحػدة قريبػ»عبر الياتؼ، قاؿ إنو ال بديؿ عف الوحدة الوطني  مف أطػؿ تحقيػؽ النصػر. وأ ػاؼ: 
، مشػػيدا بن ػػػاالت «وصػػوال إلػػى إنيػػػا  االحػػت ؿ ليرترػػف العمػػػـ الرمسػػطيني فػػوؽ مػػػ ذف وأكنػػاؼ بيػػت المقػػػدس

سيحترموف بذكرط قادم  لثورة انطمقت »حركتو وبصمود قطاع غزة. وطمأف عباس الح ور بأف الرمسطينييف 
نطػػدد »وقػػاؿ: «. فػػي القريػػب العاطػػؿ حتػػى تحقيػػؽ النصػػر، النصػػر قػػادـ وسػػنمتقي بكػػـ فػػي غػػزة ىاشػػـ ا بيػػ 

العيد لشيدائنا المياميف عمى الم ي عمى درب ا خ أبو عمار )الراحؿ ياسر عرفات( ورفاقو القادة مػف كػؿ 
القػوط المنا ػػم ، وأبػػو طيػػاد، أبػػو إيػاد، وعبػػد الرتػػاح نػػور، وأبػػو عمػػي إيػاد، وأبػػو صػػبرل صػػيدـ صػػضر حػػبش 

د العزيػػز الرنتيسػػي، إسػػماعيؿ أبػػو شػػنب )مػػف قػػادة حمػػاس( فتحػػي )مػػف قػػادة فػػت ( والشػػيا أحمػػد ياسػػيف، وعبػػ
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الشػػػقاقي )الطيػػػاد احسػػػ مي( طػػػورج حػػػبش أبػػػو عمػػػي مصػػػطرى )الطبيػػػ  الشػػػعبي (، عمػػػر القاسػػػـ، وسػػػميماف 
 «.النطاب، وبشير البرغوثي )حزب الشعب(، وسمير غوش 

د الشػػقيرل مؤسػػس منظمػػ  لػػروح مرتػػي فمسػػطيف ا كبػػر محمػػد أمػػيف الحسػػيني، وأحمػػ»ووطػػو عبػػاس التحيػػ  
لػػى مرطػػر ثػػورة عػػاـ  التحريػػر الرمسػػطيني ، ويحيػػى حمػػودة رئػػيس المطنػػ  التنريذيػػ  لمنظمػػ  التحريػػر ا سػػبؽ، وا 

إف ىػػؤال  تركػػوا فػػي أعناقنػػا وصػػيتيـ أف نسػػتمر عمػػى الطريػػؽ، وأف »وأ ػػاؼ: «. عػػز الػػديف القسػػاـ 1936
 «.نعمؿ موحديف، ف  بديؿ عف الوحدة

فػػي  دد المشػػاركيف فػػي االحترػػاؿ بنحػػو المميػػوف )مئػػات اآلالؼ حسػػب تقػػديرات أضػػرط(،قػػدرت حركػػ  فػػت  عػػو 
الوقػػت ذاتػػو، فػػرف مسػػػار االحترػػاؿ دلػػؿ عمػػى عمػػػؽ الضػػ ؼ بػػيف أنصػػار الػػػرئيس أبػػو مػػازف وع ػػو المطنػػػ  
المركزي  لحرك  فت  السػابؽ محمػد دحػ ف، الػذل فصػمتو الحركػ  مػف صػروفيا، وىػو الضػ ؼ الػذل أدط إلػى 

حال  مف الرو ى أدت إلى انتيا  االحتراؿ قبؿ استكماؿ فقراتو. وعزا يحيى ربػاح، القيػادل البػارز فػي ترطر 
حركػػ  فػػت  فػػي قطػػاع غػػزة إنيػػا  االحترػػاؿ قبػػؿ اسػػتكماؿ فقراتػػو إلػػى االكتظػػاظ وحطػػـ المشػػارك  الطماىيريػػ  

 الواسع  التي لـ تكف متوقع .
فت  قررت إلدا  الميرطػاف بعػد إلقػا  الكممتػيف الرئيسػيتيف إف حرك  « فمسطيف برس»وقاؿ رباح في تصري  لػ

فػػي الميرطػػاف وىمػػا كممػػ  الػػرئيس محمػػود عبػػاس وكممػػ  ع ػػو المطنػػ  المركزيػػ  نبيػػؿ شػػعث، الفتػػا إلػػى أف 
فعاليػػػات الميرطػػػاف كػػػاف مقػػػررا ليػػػا أف تتواصػػػؿ لدايػػػ  السػػػاع  الثالثػػػ  والنصػػػؼ عصػػػرا ولكػػػف بسػػػبب التػػػدافف 

   تقرر إلدا  الميرطاف. الشديد والحشود اليائم
ونرى رباح بشدة ا نبػا  التػي تحػدثت عػف ضمػؿ أمنػي أو إسػا ة  حػد وعمميػات شػدب مؤكػدا أف روح المحبػ  
ىي التي كانت سائدة فػي الميرطػاف وال يوطػد أل ض فػات ومشػادات بػيف أبنػا  فػت  والطميػف وقػؼ طنبػا إلػى 

 لطماىير القبؿ مف الدكتور شعث والموا  طبريؿ الرطوب.طنب وكاف الترحيب بقيادتنا حاف  وكبيرا وتبادؿ ا
أف إلدػا  بػاقي فقػرات االحترػاؿ طػا  بسػبب حالػ  شػدب أحػدثيا « الشرؽ ا وسط»لكف أكثر مف مصدر أكد لػ

أنصار دح ف، الذيف رف وا وطود ع و المطن  المركزي  لحرك  فت  طبريؿ الرطوب عمى منص  االحترػاؿ، 
 يربا  عف مكبرات الصوت أثنا  كمم  ع و المطن  المركزي  لرت  نبيؿ شعث.في حيف قاموا بقطف الك

 
 هنية يدعو الستثمار األجواء اإليجابية إلطالق المصالحة 

دعا رئيس الحكوم  الرمسطيني  المقال ، إسماعيؿ ىني ، ض ؿ لقائو، الضميس، وفدًا قياديًا : )يو .بي .آل(
، عمى رأسو ”فت “وقاؿ ىني  ض ؿ لقائو وفدًا مف  ط ؽ المصالح .، الستثمار احيطابي  ح”فت “مف حرك  

مطموب استثمار ا طوا  احيطابي ، وطعميا “ع وا المطن  المركزي  الموا  طبريؿ الرطوب، وزكريا اآلغا 
قرار السماح بحرؿ االنط ق  اتضذ قياديًا بكؿ قناع  ورغب  حقيقي  “واعتبر أف . ”منص  انط ؽ لممصالح 

قرار السماح بحرؿ االنط ق  “وأ اؼ أف ”. رت  صرح  طديدة مف الع ق  واالسترادة مف التطرب  الما ي ل
 ”.نابف مف قاعدة طماىيري  وأمني  داعم  ومؤيدة لمقرار

ساىمنا طميعًا في ضمؽ ىذه المناضات احيطابي  ونديف بيذا التوفيؽ بعد ات سبحانو تعالى “وقاؿ ىني  
المطموب اآلف قرا ة التطرب  “وأكد أف  ، مينئًا حرك  فت  باالنط ق .”ا ضيرة عمى غزةلشيدا  الحرب 

 ”.الما ي  واالسترادة منيا عمى نحو يضدـ مستقبً  أف ؿ لشعبنا الرمسطيني
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لعقد الميرطاف، قائً  إف ” ا طوا  احيطابي  والمناضات المصاحب “مف طانبو، شكر الرطوب ىني  عمى 
نحف مف وحدة وطني  ليا برناما سياسي “وأ اؼ ” . ني العاـ تطاوز العوائؽ النرسي  الما ي الطو الوط“

ياكـ لترسيضيا“، مشيرًا إلى أف ”ن الي  ”.ا طوا  الحالي  ىي أطوا  وحدة وطني  نعمؿ وا 
 //، الخميج، الشارقة

 
  بانطالقة فتح ويهنئههنية يهاتف عباس  

ني  مسا  الطمع ، رئيس السمط  الرمسطيني  القائد العاـ لحرك  فت  محمود ىنأ رئيس الوزرا  إسماعيؿ ى
 .عباس بانط ق  الحرك  الػ

وأعرب ىني  في اتصاؿ ىاتري مف عباس عف ارتياحو بالوقائف منذ قرار السماح باحتراؿ االنط ق  لآلف 
م  طديدة مف الع قات وأكد أف حكومتو تسعى لمعبور لمرح بشكؿ يعكس إرادة سياسي  لدط حكومتو.

 الوطني .
مف طانبو، شكر عباس ىني  عمى القرار والطيود التي بذلت حنطاح حرؿ االنط ق ، معرًبا عف رغبتو أف 

 "تدضمنا ىذه احطرا ات لمرحم  طديدة مف الع قات الوطني ".
كثب مطريات حرؿ  في ذات السياؽ، أكد الناطؽ باسـ الحكوم  بدزة طاىر النونو أف الحكوم  تابعت عف

 انط ق  حرك  فت  وقامت بدور إيطابي فعاؿ حنطاح ىذه الرعاليات.
وأو   النونو في تصري  صحافي، أف وزارة الداضمي  رعت وصوؿ ومشارك  الطماىير مما شكؿ انطازا 

 لمحكوم  وأطيزتيا كواطب وطني تطاه مكونات الشعب الرمسطيني.
//، فمسطين أون الين

 
 فتح يبشر بالوحدةحركة نجاح مهرجان  البرغوثي:مصطفى  

كد النائب الدكتور مصطرى البرغوثي االميف العاـ لحرك  المبادرة الوطني  الرمسطيني  اف النطاح : أراـ ات
الكبير لميرطاف حرك  فت  في غزة والذل نظـ في اطوا  مف الوحدة الوطني  وقبؿ ذلؾ نطاح احتراالت 

كميا تمثؿ امورا ايطابي  وتؤكد عمى اىمي  توفر حري  العمؿ السياسي والتنظيمي حرك  حماس في ال ر ، 
 لكؿ الرصائؿ دوف م ايق  سوا  في ال ر  او في قطاع غزة.

وا اؼ البرغوثي اف تمؾ االطوا  تبشر بتوفر ار ي  مو وعي  لتحقيؽ ما يطالب بو شعبنا وىو االسراع 
وقاؿ النائب الدكتور مصطرى البرغوثي اننا  مقراطي  بكؿ مكوناتيا.في انطاز الوحدة الوطني  واستعادة الدي

واذ نينئ االضوة في حرك  فت  عمى نطاح احتراليـ في ذكرط االنط ق  الثامن  واالربعيف لنتطمف الى اف 
 يكوف ذلؾ مقدم  النطازات حقيقي  نما مف ض ليا في االياـ القادم  الوحدة الوطني .

 //، اهلل الحياة الجديدة، رام
 
 
 
 االنطالقة" بغزة هي ربيع عربي بنكهة فمسطينية مميونيةالطيب عبد الرحيم: " 

في حديث مباشر عبر ف ائي  معا  ميف عاـ الرئاس أ ،كد الطيب عبد الرحيـأ :ضاص معا -بيت لحـ 
اليوـ ىو ربيف  ميكس الطمع ، اف االحتراؿ الحاشد بذكرط االنط ق  في قطاع غزة "مميوني  االنط ق "
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فمسطيني وىو الربيف العربي الوحيد الذل يطالب بالتمسؾ بقيادتو الوطني ، فيو ربيف عربي عمى الطريق  
الرمسطيني ، وما حدث اليـو في غزة ىو انط ق  طديدة لحرك  فت  وانط ق  طديدة النيا  االنقساـ، ومف 

فيو واىـ، وشعبنا في غزة حصاف يراىف عميو، يظف اف حرك  فت  في غزة ماتت او استكانت او استسممت 
 وما طرط اليـو ىو وقر  عز وفضار ووفا  وانر  ووقر  التأييد التي تررض عمينا المزيد مف الطيود.

كد الطيب عبد الرحيـ لوكال  معا وف ائي  معا ميكس، انو والرئيس محمود عباس والقيادة اي ا لـ أو 
، فقد كانوا يتمقوف دوما التقارير السرايا الحيا  ذكرط االنط ق  الػيتراطؤوا بالحشود التي ضرطت لساح  

اليومي  عف االستعدادات والترتيبات، لكنو قاؿ تراطئنا بأنو ليست فقط ساح  السرايا كانت تعا بالمشاركيف 
 كـ تقريبا مف السرايا كانت مميئ  بالمشاركيف. -انما كؿ الشوارع المحيط  بيا وصوال الى 

د الطيب عبد الرحيـ اف شعب غزة بضير وما طرط اليـو ىو رسال  وا ح  الطراؼ عديدة بأف مف واك
يحاوؿ اف يقرز مف فوؽ فت  ومف يحاوؿ اف يقرز مف فوؽ الشعب ومف يحاوؿ اف يعمؽ االنقساـ سيكبو 

ؼ ارادة واكد اف ىذه الحشود ُتسقط كؿ التطمعات واالطندات الضارطي  التي تحاوؿ اف تزي عمى وطيو.
 الشعب في غزة وفي كؿ مكاف في ال ر  اي ا.

وقاؿ الطيب اف ىناؾ رسال  لحرك  حماس اف حرك  فت  تؤمف بالشراك  وال تؤمف باالقصا  وال باالستبعاد 
وال باالسترراد، وارطو اف تصؿ ىذه الرسال  لمطميف بأنو ال بد مف الشراك ، واف مف يركر انو يستطيف اف 

واضتتـ الطيب حديث عبر ف ائي  معا انو اذا الشعب ضاؼ اليـو مف  وحده فيو واىـ.يستررد بالساح  ل
 القمف، غدا سينقمب عمى القمف كما انقمبت شعوب كثيرة عمى القمف واال طياد.

 //، وكالة معًا اإلخبارية
 
 داخمية غزة تعمن القبض عمى "عمالء خطيرين" في قطاع غزة وتهدد بضرب بيد من حديد 

أعمف فتحي حماد وزير الداضمي  في حكوم  غزة تمكف أطيزة وزارتو برلقا  القبض عمى عدد مف : ةغز 
 "العم  " الذل وصريـ بػ" الضطيريف" مؤضرًا مؤكدًا أف التحقيقات معيـ ما زالت طاري  .

وؿ وقاؿ حماد في تصريحات لو نشرت اليوـ "إف وزارتو تتعاوف مف بعض وزارات الداضمي  في بعض الد
 العربي  بالعديد مف المطاالت، وضصوصا في تطوير منتسبي ا طيزة ا مني ".

وشدد حماد عمى أف ا طيزة ا مني  في الحكوم  ست رب بيد مف حديد كؿ مف يحاوؿ االض ؿ با مف في 
 غزة، مو حا أف وزارتو أعدت ضط  طوارئ  ل مواطي  مقبم  مف االحت ؿ.

بدزة تمكنت مف إلقا  القبض عمى عدد مف عم   االحت ؿ ض ؿ معرك  "حطارة وقاؿ إف "ا طيزة ا مني  
 السطيؿ" وما بعدىا، الفتا إلى تواصميـ مف دوائر ا مف في فصائؿ المقاوم  الرمسطيني ".

 
 
 

وأشار حماد إلى أف " ا طيزة ا مني  ال تعتقؿ أل مشتبو بو إال اذا كاف ممرو قد ن ا بنسب  تروؽ الػ 
، مؤكدا أف ولرت إلى أف العمؿ ا مني  د العم   كاف دائمًا أولوي  لدط وزارتو منذ عاـ  ".% 

 وزارتو لـ تتوقؼ عف محارب  ىذه الظاىرة.
 //، وكالة قدس نت
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 فتح.. واشتباكات بين مناصري عباس ودحالن تنظيم مهرجانباألجهزة األمنية نجحت شهوان:  
كد الناطؽ احع مي باسـ وزارة الداضمي  وا مف الوطني إس ـ شيواف أف ميرطاف أ: محمد أبو شحم  -غزة

انط ق  حرك  "فت " شيد بداضمو اشتباكات با سمح  البي ا  بيف مناصرل محمد دح ف ورئيس السمط  
 محمود عباس، ا مر الذل تسبب بحدوث إصابات بيف المشاركيف في الميرطاف"، مؤكًدا أف الداضمي  لـ

 تتدضؿ وراقبت ا و اع عف بعد.
وقاؿ شيواف لػ"فمسطيف أوف اليف": "إف ا طيزة ا مني  المضتمر  نطحت في تنظيـ الميرطاف مف الضارج، 
وتأميف حرك  السيارات والحاف ت وتسييؿ وصوليا إلى ساح  السرايا، والسيطرة عمى طميف االزدحامات 

 المروري ".
ي  مف الميرطاف بكؿ ميني  واحترافي  وحكم ، حيث و عت ضط  كامم  وأ اؼ: "تعاممت ا طيزة ا من

لكاف  عناصرىا لتأميف الميرطاف مف الضارج، وبالرعؿ تـ تطبيقيا كما ىو مضطط ليا منذ الرطر الطمع ، وتـ 
 تأميف ضروج المشاركيف في الميرطاف مف ساح  السرايا بكؿ أماف".

ي استيعاب ا مور بحكم  رغـ كؿ ما شيده الميرطاف مف أطوا  وبيف أف ا طيزة ا مني  نطحت بضطتيا ف
 وبعض احشكاليات بيف عناصر فت  نرسيا.

وتابف: "إف حكم  وصبر عناصرنا الشرطي  وا مني  وحرصيا عمى إنطاح انط ق  حرك  فت  كاف ليا الدور 
ا كبر في ضروج ىذا المشيد الوطني". 

 //، فمسطين أون الين
 
  غزة اليوم خرجت لتقول لمجميع إنه ال يمكن أحدًا أن ُيقصي أحدًا من العممية السياسية: عريقات 

أشاد ع و المطن  التنريذي  لمنظم  التحرير الرمسطيني ، صائب عريقات، بالحشود التي أحيت الذكرط الػ 
«. طماىيرل كبير ىذه الوفود ضرطت مف أطؿ استرتا »في قطاع غزة، قائً  إف « فت »النط ق  حرك   

غزة اليوـ ضرطت لتقوؿ لمطميف إنو ال يمكف أحدًا أف ُيقصي أحدًا »وأ اؼ في حديثو لتمرزيوف فمسطيف إف 
فيما رأط ا ميف العاـ لمرئاس ، الطيب عبد الرحيـ، أف ىناؾ ربيعًا فمسطينيًا في «. مف العممي  السياسي 

ني ، وىو الربيف العربي الوحيد الذل يطالب بالتمسؾ قطاع غزة، لكف مف نوع آضر وعمى الطريق  الرمسطي
 بالقيادة الوطني .

 //، االخبار، بيروت
 
 جهود الحكومة إلنجاح مهرجان انطالقتها عمىفتح تشكر هنية النونو:  

توّطيت قيادة حرك  "فت " إلى رئيس الوزرا  إسماعيؿ ىني  بشكره عمى الطيود التي بذلتيا حكومتو حنطاح 
 طاف انط ق  "فت " الذل ُعقد بدزة، الطمع .مير 

وقاؿ طاىر النونو الناطؽ باسـ الحكوم  الرمسطيني  في تصري  صحري مكتوب، إف ىني  تمّقى عّدة 
اتصاالت ىاتري  مف قادة حرك  "فت " تشكره فييا عمى الطيود التي قامت بيا حكومتو وحرك  المقاوم  

 اف انط ق  الحرك  في غزة.احس مي  "حماس" حنطاح إقام  ميرط
 //، فمسطين أون الين

 
 األشقر: نجاح مهرجان فتح فخر لمحكومة وحماسالنائب إسماعيل  
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أكد نائب رئيس كتم  التديير واحص ح البرلماني  ـ.إسماعيؿ ا شقر، أف نطاح ميرطاف انط ق  حرك  فت  
غزة "مدعاة لمرضر واالعتزاز بالحكوم  الرمسطيني  وكاف  ميرطانات الرصائؿ الرمسطيني  في قطاع  الػ 

 وبحرك  حماس".
وشدد ا شقر في تصري  صحري، وصمت "فمسطيف أوف اليف" نسض  عنو، الطمع ، عمى أف الحكوم  

 الرمسطيني  وحرك  حماس في غزة أرست التعددي  السياسي  واحترمت توطيات الشعب الرمسطيني المضتمر .
طدت ا مف وا ماف وحمت ظير المقاوم  وحافظت عمى الثوابت وعممت طاىدة وأ اؼ: "كما أنيا أو 

 حنيا  االنقساـ البديض".
 //، فمسطين أون الين

 
عادة طرح ممف االستيطان عمى مجمس األمن معاهدة جنيف  إلىفمسطين تستعد لالنضمام    وا 

حدة لمشير الحالي. وفيما تح ر بعثتيا تسممت فمسطيف رئاس  المطموع  العربي  في ا مـ المت: نيويورؾ
في نيويورؾ لمعودة سريعًا الى مطمس ا مف لطرح مسأل  االستيطاف، تستعد القيادة الرمسطيني  ل ن ماـ 

 الى معاىدات ومواثيؽ دولي  كمعاىدة طنيؼ لحقوؽ احنساف والنزاعات المسمح  قريبًا.
منصور مف راـ ات الى نيويورؾ مكمرًا ميم  إعادة طرح وعاد السرير الرمسطيني لدط ا مـ المتحدة رياض 

مسأل  االستيطاف في مطمس ا مف واستط ع مواقؼ ا ع ا  الضمس  الطدد في المطمس، ا رطنتيف 
وأستراليا ولوكسمبورغ وكوريا الطنوبي  ورواندا، حياؿ إمكاف تحرؾ المطمس حدان  االستيطاف، عمى أف يرأس 

 العربي  في ا مـ المتحدة ا ربعا  لمبحث في ا مر نرسو.اطتماعًا لممطموع  
وفي شأف دولي مواز قالت مصادر ديبموماسي  إف القيادة الرمسطيني  أطرت مراطع  شامم  في ا ياـ ا ضيرة 
لألدوات الديبموماسي  التي يمكنيا استضداميا لمبنا  عمى إنطاز الحصوؿ عمى اعتراؼ ا مـ المتحدة بالدول  

مسطيني  وقررت احن ماـ الى معاىدات واتراقات دولي  أساسي ، كمعاىدة طنيؼ، قبؿ االنتقاؿ الى الر
 االن ماـ الى منظمات وىيئات وكيانات دولي .

تمن  فمسطيف ح ورًا أساسيًا عمى »وقاؿ ديبموماسيوف مطمعوف إف اتراقي  طنيؼ وبروتوكوالتيا الممحق  
القانوني   د طرائـ االحت ؿ احسرائيمي وانتياكاتو  د الشعب الرمسطيني المستوط الدولي، وتعزز المرطعي  

 «.وبينيا االستيطاف وعنؼ المستوطنيف ومصادرة الممتمكات واالحتطاز التعسري واحبعاد وسواىا
طمس  المطمس »وبالنسب  الى التحرؾ في مطمس ا مف  د االستيطاف االسرائيمي، قالت مصادر عربي  إف 

شير الما ي أظيرت زضمًا كبيرًا  د االستيطاف بعدما أعمف كؿ أع ا  المطمس باستثنا  ال في 
ومف المقرر أف  «.الواليات المتحدة إدان  صريح  ل ستيطاف االسرائيمي، وىو ما يطب البنا  عميو ومتابعتو

لشير الحالي ا في « المستطدات في الشرؽ ا وسط بما فييا الق ي  الرمسطيني »يبحث مطمس ا مف 
 في طمس  عمني  يستمف فييا الى مبعوث ا مـ المتحدة الضاص الى الشرؽ ا وسط روبرت سيرل.

 //، الحياة، لندن

 إسرائيمًيا تسمموا إلى الضفة خالل  : أجهزة السمطة أعادت "قدس برس" 
  )طناح ال ر  الدربي ( برعادة راـ ات: رصد تقرير إحصائي فمسطيني قياـ أطيزة ا مف التابع  لمسمط
(، وذلؾ في ظؿ تصاعد ثماني  وعشريف إسرائيمًيا تسمموا إلى داضؿ ال ر ، ض ؿ العاـ المنصـر )

عمميات االعتقاؿ التي تشنيا قوات االحت ؿ احسرائيمي  د الرمسطينييف في ال ر  الدربي . وذكر التقرير 
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ع مي لحرك  "حماس"، وتمقت "قدس برس" نسض  عنو، إف اححصائي السنول الصادر عف المكتب اح
أطيزة أمف السمط  أعادت ثماني  وعشريف إسرائيمًيا ممف دضموا المناطؽ الضا ع  لمسيطرة ا مني  والمدني  

 الكامم  لمسمط  الرمسطيني .
 //قدس برس، 

 
 فتح حركة بتسهيالت حكومة هنية لمهرجان يشيدانمشعل وشعث  24

د رئيس المكتب السياسي لحرك  المقاومػ  احسػ مي  "حمػاس" ضالػد مشػعؿ بالتسػيي ت التػي قػدمتيا أشا: غزة
وأكػد مشػعؿ  الحكوم  في غزة لميرطاف حركػ  فػت  التػي احترمػت ظيػر الطمعػ  بانط قتيػا الثامنػ  وا ربعػيف.

 ّدر".في اتصاؿ ىاتري مف ىني  مسا  الطمع ، أف ىذه التسيي ت تعبر عف "موقؼ وطني مق
وفي ذات السياؽ، عبر ع و المطن  المركزي  لحرك  فت ، نبيؿ شعث، ض ؿ اتصػاؿ ىػاتري مػف ىنيػ ، عػف 
شكره لما قدمتو حكومتو وحرك  حماس مف إطرا ات وتسيي ت لحرؿ انط ق  حرك  فت . وقاؿ شعث ليني : 

 "كريت ووفيت".
 5/2/3124، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 في سياق إنجاح الوحدة تأتيالرجوب لغزة  الرشق: زيارة 25

أكد ع و المكتب السياسي لحرك  المقاوم  احس مي  "حماس" عزَّت الّرشؽ، أف زيارة الموا  طبريؿ الرطوب 
وقػاؿ  ع و المطن  المركزي  لحرك  فت  إلى قطاع غزة؛ تأتي "في سياؽ إنطػاح الوحػدة الوطنيػ  الرمسػطيني ".

، الطمعػػػ  : "بعػػػض أبنائنػػػا مػػػف الشػػػباب تػػػذمروا وانتقػػػدوا زيػػػارة ا خ طبريػػػؿ الرشػػػؽ فػػػي تصػػػري  صػػػحري لػػػو
الرطػػوب، كمػػا اعتر ػػوا عمػػى اسػػتقباؿ قيػػادات حمػػاس لػػو"، م ػػيرًا:" يػػا أحبابنػػا.. يػػا شػػباب حمػػاس، ويػػا كػػؿ 
 أبنا  شعبنا المطاىد.. اليـو نحف نعيش أطوا  الوحدة الوطني  واالنتصار العظيـ في معركػ  حطػارة السػطيؿ،
ونحف في قيادة حماس معنيوف بكؿ قػوة حنطػاز المصػالح ، وتوحيػد شػعبنا، وعػدـ نكػأ الطػراح، رغػـ مرارتيػا، 

 وكؿ ذلؾ في سبيؿ فمسطيف والوحدة الوطني ".
وضاطػػب الرشػػؽ منتقػػدل الزيػػارة بقولػػو:" عمينػػا أف نتطػػاوز كػػؿ مػػرارات وآالـ الما ػػي ونرػػت  صػػدورنا وعقولنػػا 

والرصائؿ، ونتعػاوف طميعػا عمػى تكػريس الػروح احيطابيػ ، وغػزة البطمػ  لكػؿ أبنػا  لألضوة في فت  وكؿ القوط 
 الشعب الرمسطيني".

وأشػػار ع ػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػ  حمػػاس إلػػى أفَّ غػػزة تمثػػؿ الصػػمود والعنرػػواف واالنتصػػار، كمػػا أنَّيػػا 
 ػػيًرا: "أىػػً  بػػأبي رامػػي تتصػػؼ بالتسػػام  والوحػػدة الوطنيػػ  ، وىػػي ا ـ الطيبػػ  التػػي تطمػػف كػػؿ ا بنػػا "، م

 "ا خ طبريؿ الرطوب".. وأىً  با خ الرئيس أبو مازف.. بيف أىمو في غزة".
مػػف طيػػ  أضػػرط، أعػػرب الرشػػؽ عػػف أسػػرو لمػػا حػػدث مػػف إربػػاؾ فػػي ميرطػػاف احضػػوة فػػي فػػت  بدػػزة، الطمعػػ ، 

 مي .الذل أدط حلدا  بعض الرقرات بما فييا كمم  حماس باسـ الرصائؿ الوطني  واحس 
 5/2/3124، فمسطين أون الين

 
 حماس تدعو السمطة إلى خطوات إيجابية بالضفة غزةبعد نجاح مهرجان فتح في  26

دعا المتحدث الرسمي باسـ حرك  "حماس" في غزة سامي أبو زىرل، الطمع ، السمط  الرمسطيني  في ال ر  
ت طيبػ  تقابػؿ نطػاح ميرطػاف انط قػ  الدربيػ  إلػى "القيػاـ بضطػوات إيطابيػ  فػي مطػاؿ الحريػات وضمػؽ مناضػا
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وثمف أبو زىرل، في بياف مقت ب، دور الحكوم  الرمسطيني  وا طيػزة ا منيػ  التابعػ   حرك  "فت " في غزة".
ليا عمى "الطيد الكبير الذل بذؿ حنطاح ميرطاف انط ق  فت "، معتبًرا ىذا ا مر بمثاب  "ضطوة واسع  عمػى 

 دة الوحدة الوطني ".طريؽ تييئ  ا طوا  الستعا
 5/2/3124، فمسطين أون الين

 
 بين حماس وفتح الثقةإجراءات تعيد  27

شكمت إطرا ات عمى ا رض تبادلتيا حركتػا المقاومػ  احسػ مي  )حمػاس( والتحريػر : غزة -  يا  الكحموت
تعقيػدات فػي الوطني الرمسطيني )فت ( بػادرة أمػؿ لطػي صػرح  االنقسػاـ الرمسػطيني، رغػـ كثػرة الصػعوبات وال

 الممؼ الذل أرؽ الرمسطينييف طيم  ست سنوات.
وباتػػػت مؤشػػػرات مػػػف قبيػػػؿ السػػػماح لحمػػػاس وفػػػت  باالحترػػػاؿ بػػػذكرط انط قتييمػػػا فػػػي كػػػؿ مػػػف غػػػزة وال ػػػر  
الدربيػ ، تعطػي انطباعػا عػف بػد  عػػودة الثقػ  إلػى الع قػ  بػيف الطػػرفيف بعػد سػنوات فقػدانيا وغيػاب الضطػػاب 

بحاطػػ  إلػػى ضطػػوات أضػػرط، بينمػػا  -وفػػؽ قيػػادييف ومحممػػيف-ف المصػػالح  ونطاحيػػا لكػػ احع مػػي التػػوافقي.
سػػيبدأ الػػرئيس المصػػرل محمػػد مرسػػي فػػي ا يػػاـ المقبمػػ  طيػػودًا حنطػػاز المصػػالح  الرمسػػطيني  عبػػر لقػػا ات 

 سيعقدىا مف نظيره الرمسطيني محمود عباس ومسؤوليف آضريف.
السػػماح لرػػت  فػػي غػػزة ولحمػػاس فػػي ال ػػر  باالحترػػاؿ حػػؽ  وقػػاؿ القيػػادل بحركػػ  حمػػاس صػػ ح البردويػػؿ إف

طبيعي، مؤكدًا أف حركتو ال تمف عمى فت  بالسماح ليا باالحترػاؿ فػي غػزة، وال فػت  تمػف عمػى حمػاس بػذلؾ 
وأشار البردويؿ في حديثو لمطزيرة نت إلى أف الحكومػ  التػي تػديرىا حمػاس فػي غػزة أفرطػت عػف  في ال ر .

ضطوات أضرط لموصوؿ إلى تييئ  ا طوا  لممصالح ، لكف ذلؾ لـ يقابؿ بطديػ  فػي  معتقميف مف فت  وقدمت
وأو ػػ  أف حمػػاس تعتقػػد بػػأف مثػػؿ ىػػذه الضطػػوات يمكػػف أف تحػػرؾ ال ػػمائر لمػػف يممكػػوف  ال ػػر  الدربيػػ .

 القرار في ال ر  الدربيػ  لوقػؼ م حقػ  عناصػرىا ووقػؼ اعتقػاليـ واحفػراج عػف المعتقمػيف السياسػييف ىنػاؾ.
وشدد عمى أف حركتو تمد يدىا لممصالح  ومستعدة لتطبيؽ ما تـ االتراؽ عميو رزم  واحدة، لكنو تحدث عف 

 إحباط حركتو مف نبرة الضطابات التي يمقييا عباس.
وفػػي المقابػػؿ أكػػد ع ػػو المطمػػس الثػػورل لحركػػ  فػػت  فيصػػؿ أبػػو شػػي  أف مثػػؿ ىػػذه الضطػػوات أثػػرت إيطابيػػًا 

نيػا  عمى ا طوا  المحيط  بال واقف الرمسطيني، معتقدًا بأنيا مقدمات إيطابي  في طريؽ المصػالح  الوطنيػ  وا 
 االنقساـ.

وكشػػؼ أبػػو شػػي  لمطزيػػرة نػػت أف ا يػػاـ المقبمػػ  ستشػػيد اطتماعػػًا لتطػػار القيػػادل المؤقػػت لمنظمػػ  التحريػػر 
فػػي اترػػاؽ القػػاىرة  لمبحػػث فػػي الممارسػػات الواطبػػ  مػػف أطػػؿ إنطػػاز المصػػالح  وتطبيػػؽ مػػا تػػـ االترػػاؽ عميػػو

ع ف الدوحػ . وذكػر أف حركتػو مؤمنػ  بػأف المصػالح  قريبػ  وأف االنقسػاـ سػينتيي، فيػي ضيػار إسػتراتيطي  وا 
 تسعى فت  إليو بكؿ قوة، مشددًا عمى  رورة االبتعاد عف كؿ ما يعمؽ االنقساـ ويبدد آماؿ إنيائو.

طممػػػ  مػػػف المؤشػػػرات تريػػػد بػػػأف الو ػػػف مػػػف طيتػػػو يػػػرط الكاتػػػب والمحمػػػؿ السياسػػػي ىػػػاني حبيػػػب أف ىنػػػاؾ 
الرمسػػػطيني الػػػداضمي بػػػات أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى التعػػػاطي مػػػف ا زمػػػ  الداضميػػػ ، وضاصػػػ  لطيػػػ  االنرتػػػاح بػػػيف فػػػت  

لكف حبيػب أكػد فػي حػديث لمطزيػرة نػت أف ىػذه المؤشػرات ال تمنػف وطػود تعقيػدات ومندصػات، فػي  وحماس.
نيا  االنقساـ.ظؿ فشؿ الطرفيف في تذليؿ كاف  الصعوبات التي ت  واطو المصالح  وا 

 5/2/3124، الجزيرة نت، الدوحة
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 وعهدا أن نكون عمى قدر األمانة والمسؤولية لشعبنافتح: شكرا  28
شكرت حرك  التحرير الوطني الرمسػطيني 'فػت ' الطمػاىير فػي قطػاع غػزة، 'التػي ىبػت واحتشػدت  :سما \غزة 

يا' ومػػف حوليػػا، لممشػػارك  فػػي ميرطػػاف إحيػػا  الػػذكرط بمئػػات اآلالؼ فػػي سػػاح  الشػػييد ياسػػر عرفػػات 'السػػرا
 الثامن  وا ربعيف النط ق  الثورة الرمسطيني  يـو أمس'.

'نبػػرؽ رسػػال   ،وقػػاؿ المتحػػدث باسػػـ الحركػػ  فػػايز أبػػو عيطػػ  فػػي بيػػاف صػػادر عػػف مرو ػػي  احعػػ ـ والثقافػػ 
لطنتيػػػا المركزيػػػ  ومطمسػػػيا الثػػػورل شػػػكر وعرفػػػاف ومحبػػػ  ووفػػػا  وتقػػػدير مػػػف قيػػػادة الحركػػػ ، ممثمػػػ  برئيسػػػيا و 

وقياداتيػػػػا وكوادرىػػػػا وأبنائيػػػػا، لكػػػػؿ أبنػػػػا  شػػػػعبنا الػػػػذيف شػػػػاركوا أو سػػػػاىموا فػػػػي إنطػػػػاح ميرطػػػػاف االنط قػػػػ ، 
 متطشميف معاناة السرر برا وبحرا وسيرا عمى ا قداـ لموصوؿ إلى ساح  الميرطاف'.

شػعبنا لمحركػ ، وىػذه مسػؤولي  وأمانػ  عظيمػ ، وقػد وأ اؼ أبو عيط : نقدر عاليا الثقػ  الداليػ  التػي أوالىػا  
التقطػػػت الحركػػػ  رسػػػال  طمػػػاىير شػػػعبنا فػػػي غػػػزة التػػػي قالػػػت أنيػػػا تريػػػد فػػػت  قويػػػ  ورائػػػدة وحاميػػػ  لمشػػػروعو 

وأردؼ أبػػو عيط :'نعاىػػد طمػػاىير شػػعبنا  أف تكػػوف حركػػ  فػػت  عمػػى قػػدر المسػػؤولي  وا مانػػ  التػػي  الػػوطني.
مرار فػػي حمػػؿ رايػػ  الثػػورة حتػػى تحقيػػؽ أىدافػػو وأمانيػػو وطموحاتػػو باسػػتعادة حمميػػا شػػعبنا ليػػا، وعمػػى االسػػت

قام  الدول  الرمسطيني  المستقم  وعاصمتيا القدس الشريؼ'.  الوحدة الوطني  وبالعودة وتقرير المصير وا 
 6/2/3124، وكالة سما اإلخبارية

 
 نطالقةاال تأمين مهرجان بالشرطة  بجهوديحيى رباح يشيد  29

أشاد رئيس الييئ  القيادي  العميا لحرك  فت  في قطاع غزة يحيى رباح، بطيود رطاؿ : أبو شحم محمد  -غزة
وقػػاؿ  الشػرط  الرمسػػطيني  فػػي تػػأميف ميرطػػاف انط قػػ  حركػػ  فػػت  مػف ضػػارج سػػاح  السػػرايا وسػػط مدينػػ  غػػزة.

ارج الميرطػاف قػدموا رباح في تصري  لػػ"فمسطيف أوف اليػف"، الطمعػ : "إف ا طيػزة ا منيػ  ورطػاؿ الشػرط  ضػ
كاف  التسيي ت بروح عالي ، وقاموا بطيد ىائؿ طػًدا، لػذلؾ قمػت أنػا بمصػافحتيـ وتقبػيميـ تعبيػًرا عػف شػكرل 

 وأ اؼ: "كاف لرطاؿ الشرط  دور ميـ في تأميف الميرطاف مف الضارج وتسييؿ وصوؿ المشاركيف". ليـ".
 5/2/3124، فمسطين أون الين

 
صابة  :2  في تدافع الحشود بمهرجان "فتح" مقتل فمسطيني وا 

آضروف بطروح متراوت ، بينيـ فتاة حالتيا ضطيرة،  21لقي ناشط فتحاول مصرعو، وأصيب  ”:الضميا“ -غزة 
إحيػػا  لػػذكرط انط قتيػػا وسػػط ” فػػت “أمػػس، طػػرا  تػػدافف الحشػػود عمػػى مكػػاف الميرطػػاف الػػذل نظمتػػو حركػػ  

عامػػًا(، لقػػي مصػػرعو  23مػػ  المقالػػ ، أف الشػػاب إبػػراىيـ تايػػو )وأعمنػػت وزارة الداضميػػ  فػػي الحكو  مدينػػ  غػػزة.
نتيط  إصابتو بصعق  كيربائي ، إثر سقوطو عف عمود كيربائي ض ؿ محاولتو تعميؽ راي  بالقرب مف ساح  

فمسػطينيًا لتصػاب  طػرا  التػدافف  21وأكد النػاطؽ باسػـ وزارة الصػح  فػي غػزة أشػرؼ القػدرة، تعػرض  السرايا.
 مصابيف، بينما تـ معالط  الباقيف ميدانيًا. 7ف عمو، مو حًا أف مستشرى الشرا  قدـ الع ج ؿوالسقوط م

 6/2/3124، الخميج، الشارقة
 

 " ميزا مهرجان فتح 2:5شبيه عرفات وصاروخ "عباس  31
"، )فػي إشػارة 194حازت صورة الطرؿ الذل يرفف مطسما لصاروخ ُكتب عميػو "عبػاس : ىاني الشاعر -غزة 

ـ ع ػػوي  دولػػ  فمسػػطيف فػػي ا مػػـ المتحػػدة( أثنػػا  حممػػو عمػػى كتػػؼ والػػده وسػػط انط قػػ  حركػػ  فػػت  إلػػى رقػػ
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وارتػػػدل الطرػػػؿ الم بػػػس  بسػػػاح  السػػػرايا وسػػػط مدينػػػ  غػػػزة إعطػػػاب الطمػػػاىير المشػػػارك  بحرػػػؿ االنط قػػػ .
ميرطاف، بينما تياتؼ العسكري  والكوفي  عمى طبينو، وبدا عميو ووالده السعادة أثنا  تطوالو بو بشتى أرطا  ال

واضتمطػت مشػاعر الطمػاىير فػور مشػاىدتيـ الصػاروخ  الكثير مػف أبنػا  فػت  والصػحرييف اللتقػاط الصػور لػو.
الذل يحممو الطرؿ، وتنوعت ما بيف مبتسـ لمركرة كونيا طديدة بميرطانات انط ق  الحرك ، وما بيف متراطئ 

 منيا.
الػػرئيس الراحػػؿ ياسػػر عرفػػات، وىػػو يرتػػدل الػػزل العسػػكرل  وفػػي زاويػػ  أضػػرط مػػف داضػػؿ الميرطػػاف حػػاز شػػبيو

والكوفيػػ  التػػي كػػاف يرتػػدييا "أبػػو عمػػار" فػػي معظػػـ المناسػػبات العامػػ  الرسػػيم  وغيػػر الرسػػمي  عمػػى نظػػرات 
 المشاركيف بالميرطاف.

مسدسيف عمى طانبيػو  -مف عائم  النحاؿ ويقطف مدين  رف  طنوب قطاع غزة -وامتشؽ شبيو الراحؿ عرفات
كاف يموح بيديو لمطماىير، إلى طانب إرسالو الُقب ت مف فمو بيديو لمطماىير ورفعو شارة النصر، فػي تقميػد و 

 لمراحؿ عرفات.
سػنوات مشػارك  مئػػات ا الؼ مػف عناصػر حركػ  فػػت  الػذل وصػموا عمػػى  4وشػيد الميرطػاف الػذل ُيقػػاـ منػذ 

اكر لسػػاح  السػػرايا، حػػامميف رايػػات الحركػػ  مػػتف مسػػيرات محمولػػ  مػػف ُمضتمػػؼ مػػدف القطػػاع ُمنػػذ الصػػباح البػػ
 وصور رموزىا الشيدا .

وحظػي بح ػػور الفػت لمرصػػائؿ الرمسػطيني ، وكػػاف مػف المتوقػػف أف ُيمقػي ممثػػؿ عػف وفػػد حركػ  حمػػاس كممػػ  
القوط الوطنيػ  واحسػ مي  إلػى طانػب كممػات أضػرط وفقػرات إنشػادي  قبػؿ أف ُتمدػى فقراتػو بسػبب تػدفؽ النػاس 

 بحسب مسئوليف برت .بشكٍؿ كبير، 
لكف مصادر مضتمر  تحدثت لػوكال  "صرا" عف أف إلدا  باقي فقرات الميرطاف بسػبب شػدب أحدثتػو عناصػر 

 تابع  لمقيادل الرتحاول المرصوؿ محمد دح ف.
 5/2/3124، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 3123خالل عام  ةأجهزة أمن السمطة ضد أنصارنا في الضف نفذتهااعتداًء  2373حماس:  32

قالت حرك  المقاوم  احس مي  "حماس" إف السمط  الرمسػطيني  وأطيزتيػا ا منيػ  فػي ال ػر  الدربيػ  : راـ ات
 .2012صعدت مف انتياكاتيا واعتدا اتيا بحؽ أنصار ومؤيدل "حماس" ض ؿ عاـ 

تمػػؾ االعتػػدا ات  وأو ػػحت الحركػػ  فػػي بيػػاف لممكتػػب احع مػػي، حصػػؿ "قػػدس بػػرس" عمػػى نسػػض  منػػو، أف
 توزعت عمى االعتقاالت واالستدعا ات والرصؿ الوظيري وعرض أنصار الحرك  عمى المحاكـ العسكري .
 813وذكػر البيػػاف أف عػدد حػػاالت االعتقػػاؿ بحػؽ أنصػػار "حمػػاس" فػي ال ػػر  ضػػ ؿ العػاـ المنصػػـر "بمدػػت 

امعي، وأربعػػ  طػػ ب مدرسػػ ، طالػػب طػػ 112أسػػيًرا محػػرًرا مػػف سػػطوف االحػػت ؿ، و 382حالػػ ، مػػف بيػػنيـ 
وأربعػػ  أسػػاتذة طػػامعييف، وضمسػػ  عشػػر مػػدرس فػػي المػػدارس الحكوميػػ . كمػػا شػػممت االعتقػػاالت تسػػع  أئمػػ  

ف مبعػػػدل مػػػرج الزىػػػور، أربعػػػ  عشػػػر إع مًيػػػا مػػػمسػػػاطد، ضمسػػػ  أع ػػػا  مطػػػالس بمديػػػ  منتضبػػػيف، عشػػػرة 
 .وصحرًيا، أربع  محامييف وقانونييف، ست  تطار، وضمس  ميندسيف"

أسير محرر مف  204حال ، منيـ  426وأفاد المكتب احع مي لػ "حماس" أف عدد حاالت االستدعا  بمدت 
سػػطوف االحػػت ؿ، سػػبعيف طالًبػػا طامعًيػػا، ثػػ ث نسػػا ، سػػبع  طػػ ب مػػدارس، سػػبع  ميندسػػيف، أحػػد عشػػر 

ع مي  ْيف.مدرًسا، إمامي مسطد، ع ول مطمس بمدل منتضب، ضمس  مف مبعدل مرج الزىور، وا 
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وأكد البياف أف "الرصؿ الوظيري استمر في العاـ المنصػـر ض فػًا لمػا ادعػت حكومػ  ال ػر  مػف وقػؼ العمػؿ 
وقػػاؿ إف أطيػزة أمػػف السػػمط   حالػ ". 12بمػا يسػػمى "السػ م  ا منيػػ "، حيػث بمدػػت حػػاالت الرصػؿ الػػوظيري 

   "حماس".عر ت عمى المحاكـ العسكري  التابع  ليا بال ر  أحد عشر مف عناصر حرك
 5/2/3124، قدس برس

 
 تقارير عبرية: ارتفاع وتيرة المقاومة الشعبية في الضفة 33

أظيرت تقارير إع مي  عبري ، تصاعد وتيرة عمميات المقاوم  الشعبي  التي نرّذىا مواطنوف فمسطينيوف  د 
ير، تنريذ عشرات ورصدت التقار  أىداؼ إسرائيمي  في ال ر  الدربي  المحتم ، ض ؿ الشيريف الما ييف.

عمميات المقاوم  مف قبؿ شّباف فمسطينييف تنّوعت بيف رشؽ الحطارة والزطاطات الرارغ  وقنابؿ "المولوتوؼ" 
عمى مواقف إسرائيمي  عسكري  واستيطاني  في أنحا  مضتمر  مف ال ر  الدربي  المحتم  ترّكزت بشكؿ عاـ في 

 مدف القدس والضميؿ وراـ ات وقمقيمي .
ما نشره موقف "يشف" احع مي العبرل، فرف تمؾ العمميات تكّررت ض ؿ الشيريف الما ييف بشكؿ  وبحسب

ـّ تسطيؿ أكثر مف عشرة حوادث مف ىذا النوع كانت نتيطتيا إصابات كثيرة في صروؼ  يومي، حيث ت
 المستوطنيف والطنود احسرائيمييف وت ّرر عدد كبير مف السيارات والمركبات العسكري .

شار الموقف، إلى أف الرترة ا ضيرة شيدت ابتكار أنواع طديدة مف المقاوم  الشعبي  تمّثمت بنصب حواطز وأ
حطري  ومتاريس غير مرئي  عمى مداضؿ القرط والبمدات الرمسطيني  لصد عمميات االقتحاـ مف قبؿ قوات 

قرط المحيط  بمدين  راـ ات، االحت ؿ والمستوطنيف، مو حًا أف ىذه الحواطز انتشرت بصورة كبيرة في ال
 وتسّببت برحداث أ رار كبيرة في مركبات المستوطنيف والطنود احسرائيمييف.

 5/2/3124فمسطين أون الين، 
 
 

 "األوسطمن استمرار حال الهيجان في "الشرق يحذر نتنياهو  34
استمرار  أبعادمف حذر رئيس الحكوم  احسرائيمي ، بنياميف نتنياىو، : آماؿ شحادة -القدس المحتم  

. ا وسطتتواصؿ ما اسماىا "حاؿ الييطاف" في الشرؽ  أفالمتوترة التي تشيدىا المنطق  وتوقف  ا و اع
المتصدرة لقائم  التيديدات بالنسب  لمدول   إيرافوفي اطتماع عقده مف عدد مف سررا  معتمديف اعتبر 

 عمى قدرات نووي  عسكري . إيرافتحصؿ  لـ إذاالعبري ، ورط  عدـ حدوث تديير في المدط البعيد، 
وفي محاول  لتبرير موقرو تطاه رئيس السمط  الرمسطيني ، محمود عباس، والمسيرة السممي  روج نتنياىو 

حرك  حماس تدمدمت في ال ر  وباتت قادرة عمى  أف قطاع غزة مدعياً  إلىتتحوؿ ال ر   أفالحتماؿ 
زا وقت تتضذ مثؿ ىذا القرار.  االستي   عمى السمط  الرمسطيني ، في أل ىذا الو ف، قاؿ نتنياىو  وا 

تت مف ىذه التسوي  االعتراؼ  أفتسوي  سياسي  مستقبمي  عمى  أي ثابت  في  أمني  إطرا اتيتوطب تحديد 
ع ناً كدول  الشعب الييودل  "إسرائيؿػ"ب عف و ف حد لمنزاع الرمسطيني احسرائيمي"، عمى حد  حقيقياً  وا 

 نتنياىو.
 6/2/3124لحياة، لندن، ا

 
 نتنياهو يرجئ تنفيذ خطط استيطانية في الضفة الغربية 35
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في تنريذ ضطط  "يتردد"بنياميف نتنياىو  احسرائيميف رئيس الوزرا  أ أمس إضبارلذكر تقرير : وكاالتال
 أحرونوتبال ر  الدربي . وذكرت طريدة يديعوت  "1إل"استيطاف في المنطق  الرمسطيني  المصنر  

نتنياىو دعمو لضطط االستيطاف المثيرة لمطدؿ في  إع فانو بعد  أمسفي موقعيا االلكتروني  حسرائيمي ا
تدييرات عديدة طرأت عمى ضطط البنا   إفالشير الما ي، يبدو أنو يتردد في تنريذىا. وقالت  "1إل "

 بو نتنياىو. أدلىالمثيرة لمطدؿ منذ التصري  الذل 
بعدـ تقديميا  أمراً باراؾ عمى الضطط ولكف مكتب رئيس الوزرا  اصدر  إييود رائيمياحسووافؽ وزير الدفاع 

تديير عمى  أللـ يطرأ " . ولـ ينؼ مكتب نتنياىو تأطيؿ تنريذ الضطط ولكنو قاؿآنذاؾلمطن  التضطيط والبنا  
 ."1القرار الضاص بمواصم  الترويا لمضط  إل 

 6/2/3124الدستور، عمان، 
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سرت في ا ياـ ا ضيرة ضيب  مستترة في نروس ال العيف في مطاؿ الداز والنرط في إسرائيؿ : حممي موسى
، وىي ائت ؼ شركات نالت استثمار البحث "الررص  احسرائيمي "طرا  بعض التطورات. فقد أعمنت شراك  

، "إسرائيؿ"القبرصي القريب مف ضط الحدود االقتصادي  البحري  مف  "2أفروديت "والنرط في حقؿ عف الداز 
لى طانب ذلؾ، فرف فرح  احسرائيمييف  أف نتائا التنقيب أظيرت وطود الداز ولكف ليس بكميات كبيرة. وا 

يف أف المنص  تقف في بتدشيف أكبر منص  الستقباؿ ومعالط  الداز في البحر المتوسط لـ تكتمؿ، بعدما تب
 مرمى الصواريا القصيرة المدط مف قطاع غزة.

ونقمت الصحؼ احسرائيمي  معمومات عف مصادر في قطاع الداز احسرائيمي تريد بأف كميات الداز التي 
القبرصي كانت أقؿ بكثير مف المتوقف. وطا ت ىذه المعمومات بعدما أعمنت  "2أفروديت "عثر عمييا في 

أنيا عثرت عمى الداز في الحقؿ مف دوف أف تبيف مقدار وكميات الداز  "ص  احسرائيمي الرر "شراك  
 المتوقع .

ذا صحت المعمومات حوؿ كميات الداز ال ئيم  في ىذا الحقؿ، فرف ىذا ىو الضبر الثاني المضيب آلماؿ  وا 
 "ميرا"حرريات حقمي  بعد فشؿ مساعي العثور عمى الداز أو النرط في "إسرائيؿ"قطاع النرط والداز في 

 المذيف تـ احع ف أنيما يحتوياف عمى كميات كبيرة مف الداز. "سارة"و
مف طي  ثاني ، اعتبر المعمؽ االستراتيطي في طريدة معاريؼ عمير ربابورات أف تدشيف منص  استقباؿ 

نا  عسق ف، كاف كيمومترًا غربي مي 24، الواقف عمى مقرب  مف قطاع غزة وعمى بعد "تمار"الداز في حقؿ 
ألؼ طف، تقف  34مترًا وتزف  290وبالنسب  لربابورات، فرف المنص  التي ترترف عمى عمو  مثيرًا ل ستدراب.

رطاؿ حماس الذيف حمموا ىذا ا سبوع منظارًا وصوبوه نحو البحر "عمميًا غربي شواطئ غزة، وبالتالي فرف 
وكتب  ."فأماـ أعينيـ أنشئ ىيكؿ عم ؽ، منص  الداز يمكنيـ أف يظنوا في أنرسيـ أف الييود طف طنونيـ:

ربابورات أف المنص  تقف في مرمى آالؼ الصواريا مف طراز غراد المتوفرة في غزة، وأف رطاؿ حماس 
والطياد احس مي سيشرعوف في التصويب نحو المنص  في طول  القتاؿ المقبم . وأو   أنو حتى إذا لـ 

يمكنيا أف تياطميا إذا فكر الطيش  "إسرائيؿ"فرف حماس تمقت ىدي  مف تطمؽ صواريا باتطاه المنص  
واعتبر أف قرار نصب المنص  في ىذا  احسرائيمي ذات مرة في استيداؼ منش ت الكيربا  في القطاع.

الموقف كاف قرارًا بائسًا، تحكمت فيو مصال  وطني   يق  ومصال  اقتصادي  واسع  قادت إلى اتضاذ قرارات 
 ."مى حدود الحماق  الوطني تقف ع"
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بعاد المنص  قدر احمكاف  كذلؾ، أشار إلى أنو مف بيف دوافف اضتيار المكاف اعتبارات تتعمؽ بحماي  البيئ  وا 
، "عسق ف -إي ت "عف الشواطئ المأىول  باحسرائيمييف. ولكف تدضمت أي ًا مصال  شرك  أنبوب النرط 

صً  في عيد الشاه احيراني  مف طموح لتضطي عقب  إغ ؽ قناة إيراني  أنشئت أ -وىي شرك  إسرائيمي  
 .1967السويس إثر حرب العاـ 

أما ثالث  ا ثافي، في نظر ربابورات، فيي أف الطيش احسرائيمي نظر إلى ا مر مف زاوي  أنو سيتسم  بسرف 
منص  وحقوؿ الداز ومعدات طديدة، لف تكوف عمى حساب ميزانيتو المعيودة. فميمتو ىي حماي  ىذه ال

 ا ضرط، ما يعني زيادة قدراتو وتوسيف نطاؽ عممو.
 6/2/3124السفير، بيروت، 
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طريدة يديعوت ، أف برىوـ طرايسي ،الناصرةنقً  عف مراسميا في  6/2/3124الغد، عّمان، نشرت 
وت نشرت أمس مقابم  مطول ، مف الرئيس السابؽ لطياز الشاباؾ يوفاؿ ديسكيف، ىاطـ فييا بشدة أحرون

أنيما يتضذاف قرارات مف منطمقات  رئيس الوزرا  بنياميف نتنياىو ووزير الحرب لديو إييود باراؾ، مؤكداً 
مف الساح  الرمسطيني ،  نماذج عديدة عمى كيري  تعامميما مف ضطورة نيطيما، مقدماً  شضصي ، وحذر عممياً 

 وأي ا تطاه إيراف.
وقاؿ ديسكيف، "يؤسرني أف شعورل وشعور كثيريف مف كبار مسؤولي طياز ا مف حينما كنا نتحدث عف 

. وُضذ .نتنياىو وباراؾ، أف المصمح  الشضصي  واالنتيازي  عندىما ىي الشي  الذل يسبؽ كؿ شي  آضر.
. فيا ىما إيرافلما سيحدث حينما نضرج لمحارب   تكوف مثاالً  فأحتى عممي  "عمود السحاب" التي يمكف 

 إلىىذاف يضرطاف في عممي  بدأت بصوت بطولي مف تصريحات مترطرة ومف وعود بأف العممي  لف تقؼ 
مف أعماؽ قمبي مطورييا ومقاتمييا  أف.. ووقرنا آضر ا مر وصرقنا لكف لمف؟ لمقب  الحديدي  التي ُأطرل حقاً 

 الحؿ والطواب عف الو ف الذل نعيشو". لكنيا ليست
وحوؿ المراو ات مف الطانب الرمسطيني، وفشميا في فترة حكوم  إييود أولمرت قاؿ ديسكيف، "كاف السبب 

، ولـ يشعر أبو مازف بالثق  الرئيسي ىو أف أولمرت سار بعكس ساع  رممو السياسي  التي أضذت تنرد سريعاً 
الذل يستطيف معو أف ُيتـ ا مور، ال  نو لـ يعتمد شضصيا عمى  ىو في الحقيق  الشضص أولمرتبأف 

ستكوف عنده القدرة  أولمرت، لكنو لـ يؤمف في رأيي بأف يعني ما يقوؿ حقاً  أولمرت، فقد رأط أف أولمرت
في الساح   قرارات حاسم  طداً  إلىوالوقت حتماـ العمؿ، في وقت يطب فيو عمى أبو مازف أف يقود 

ذلؾ أي ا المشكم  غير المحمول  وىي ماذا يرعموف بقطاع غزة الذل ال يسيطر عميو  إلىعنده الرمسطيني  و 
 . وليذا استقر رأيو عمى االنتظار".أص ً 

حكوم  نتنياىو مف  أفالحقيق  التالي :  إلىوعف نيا حكوم  نتنياىو تطاه المراو ات قاؿ ديسكيف، "انتبو 
تيا في الطمود. ستبقى ىذه الحكوم  واالئت ؼ ما بقي الطمود في ىذا اليوـ كاف معظـ قو  إلىيوـ ُأنشئت 

مسار الدولتيف، مف  إلىيتطو  أف، وىذا ىو ىدؼ نتنياىو الرئيسي، لكف نتنياىو يضشى كؿ مطاؿ تقريباً 
مستوط القرارات التي اتضذىا  إلىطي  عقائدي ، وىو فوؽ ذلؾ غير مييأ بشضصيتو التضاذ قرارات تبمغ 

اليميف  إلىبيف أو شاروف. وا ضطر في نظرل ىو أنو محاط بناس يحرفوف الميكود أكثر يف أو راطبي
ا مريكييف ال يستعمموف تأثيرىـ لطعؿ الطرفيف يتقدماف وىكذا وصمنا  أف أي اً وبائت ؼ ُيعوقو. ويؤسرني 

 حيث وصمنا". إلى
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ع  بار إي ف، قبؿ ث ث سنوات ما قالو في طام وأ اؼ ديسكيف، قائ ، إف نتنياىو لـ يكف يقصد فع ً 
نياي  واليتي عمى ا قؿ  إلىونصؼ السن ، بشأف قبولو بحؿ الدولتيف، وقاؿ، "إنو ك ـ فارغ"، ولـ أشعر 

 بوطود رغب  حقيقي  لدط نتنياىو بما قاؿ.
الذل الدمياف  ا ضيرةوحذر ديسكيف مف ا و اع في ال ر  الدربي  المحتم ، وقاؿ، "بدأنا نرط في ا شير 

نقوـ برطرا ات لقمف ذلؾ الدمياف،  أفأضذ يقوط في الشارع الرمسطيني، وحينما تشتعؿ ا رض عمينا 
 عنير  وىكذا سينشأ مسار يضرج االنترا   عف السيطرة. واحطرا ات العنير  ستولد ردوداً 

غير لذيذ.  ذراً ق وأ اؼ، "وفي النياي  يطب عمى قوات ا مف أف تقـو بالعمؿ الصعب الذل يكوف أحياناً 
ما، واليدو  الذل  يستطيف المستوط السياسي أف يرعؿ بيا شيئاً  لكف عمؿ قوات ا مف ىو أف تضمؽ ظروفاً 

تـ إحرازه في السنوات ا ضيرة ىو فرص  ما كاف يطوز لممستوط السياسي أف ي يعيا. يمكف إذف أف نسمي 
في الس ـ لكف تعاؿ  سي ً  ـ. لف يكوف شريكاً لمس  لمس ـ. وأقوؿ لؾ إنو ليس راف اً  أبو مازف راف اً 

 نعترؼ بالحقيق . ىؿ نحف أنرسنا شركا  سيموف؟".
ما سيكوف غير قابؿ لمحؿ  نو لف يكوف  وعف تكثيؼ االستيطاف قاؿ ديسكيف، "إننا ببساط  ننشئ و عاً 

ف أوىاـ الحسـ ممكناً  مف الناس وتقمف  إسرائيؿ تستطيف السيطرة عمى عدد كبير طداً  أف. ال يمكف. وا 
مف أقرب مكاف  ا مور، ىي أوىاـ مضير . صدقني فأنا كنت ىناؾ وأعرؼ طوي ً  مطامحيـ وحريتيـ زمناً 

ألؼ، ستزيد المشكم  فقط  ف  500ألؼ أو  300ألؼ ييودل أو  200ممكف. حتى لو أسكنا في ال ر  
 موازاة ذلؾ. أي اً الرمسطينييف يكثروف 

إسرائيؿ ىو اتراؽ مف الرمسطينييف ينشئ دولتيف  إليولحؿ الذل يطب أف تسعى وقاؿ ديسكيف، "أعتقد أف ا
تتقمب  فا مورنبقى في و ف الطمود ىذا  نو ال يوطد في الحقيق  شي  كيذا،  أفلمشعبيف، وال يطوز لنا 

يقوط طوؿ الوقت. يوطد "طمود سياسي" لكف المستوطنات مستمرة وضيب  ا مؿ الرمسطيني  مستمرة والدمياف 
طواؿ الوقت. وما تزاؿ ا مور تحت السط  تشتعؿ  وفت  ت عؼ وحماس تقوط وما يزاؿ ا مر يزداد تعقيداً 

بنياميف  أفذلؾ طواؿ السنيف رأينا  إلىنظرنا  إذاوتابف ديسكيف قائ ، إف "ذروة التناقض أننا  وتدمي".
حماس منذ كانت واليتو ا ولى لرئاس  نتنياىو ىو أحد ا شضاص المركزييف الذيف أسيموا في تقوي  حرك  

الوزرا . كاف ذلؾ مرة بسبب تعقيدات محاول  اغتياؿ ضالد مشعؿ، وبعد ذلؾ أفرج عف طميف ا سرط في 
قطاع  إلىليط التي كانت دفع  أضرط لحماس، ومّكف آضر ا مر مف دضوؿ ضالد مشعؿ كزعيـ اصرق  ش

حيث كانت حماس قبؿ اغتيالنا  حمد الطعبرل  لىإنظرُت  إذاغزة عمى إثر عممي  "عمود السحاب. 
 وضروطنا لعممي  "عمود السحاب" وأيف أصبحت اليـو أرط أنيا أصبحت في مكاف أف ؿ مف طي  سياسي ".

تصريحات يوفاؿ  ، أفاسعد تمحمي ،الناصرةنقً  عف مراسميا في  6/2/3124الحياة، لندن، وأ افت 
الضائؼ والمتقمب الذل ال يستقر عمى رأل "بنياميف نتنياىو بػديسكيف التي وصؼ فييا رئيس الحكوم  

، فتصدرت اىتمامات وسائؿ احع ـ "إسرائيؿ"، أحدثت ىزة في الساح  السياسي  في "ويتيرب مف المسؤولي 
، "وانتزاع مقود الدول  مف يديو"العبري  كاف . ودعا زعما  أحزاب الوسط الناضبيف إلى نزع ثقتيـ عف نتنياىو 

أبرزىا عدـ تعيينو  "دوافف شضصي "ناطم  عف  "سضير "عمى اتيامات ديسكيف بأنيا  "ليكود"ما رد حزب في
رئيسًا لطياز االستضبارات الضارطي )موساد( بعد انتيا  فترة عممو في طياز االستضبارات الداضمي )شيف 

 بيت(.
 إييودتو لنتنياىو ووزير الدفاع واعتبر مراقبوف حديث ديسكيف غير مسبوؽ في ليطتو الحادة وفي اتياما

باراؾ، ضصوصًا أنيا صادرة عف شضصي  رفيع  كانت  الع  عمى مدار نحو أربع  عقود مف الزمف في 
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كؿ صديرة وكبيرة في المؤسس  ا مني  في الدول  العبري ، عممًا أنو كاف في السنوات ا ضيرة مف أىـ 
ًا في ما يتعمؽ بالممؼ النوول احيراني والق ي  المؤثريف في صنف القرار السياسي وا مني، ضصوص

الرمسطيني  وسائر الممرات ا مني  الحساس . ويعتبر إسرائيميوف كثر ديسكيف أحد ألمف الشضصيات التي 
 .(شاباؾ)شدمت منصب رئيس ا مف الداضمي 

أمني معمؽ في دور ليبرماف اىتموا، ض ؿ بحث طوكشؼ ديسكيف أف نتنياىو وباراؾ ووزير الضارطي  أفي
ار وشرب الكحوؿ واحعداد لوطب  غدا  فاضرة. وقاؿ إنو بالنظر إلى عمؽ طالممؼ احيراني، بتدضيف السي

ويصعب ترسير "المو وع الذل تـ بحثو، لمس ال باط الكبار أف الث ث  يستضروف استضرافًا مطمقًا بيـ، 
 ."المشاعر التي انتابتنا في تمؾ المحظ 

، وزيرة الضارطي  السابق  تسيبي ليرني إنو ال يمكف إبقا  أمف "الحرك "عؿ، قالت زعيم  وفي معرض ردود الر
إنيما ضطيراف وال يتحمياف بالمسؤولي ... والتقرير المرزع الذل "ومستقبميا بيدل نتنياىو وليبرماف،  "إسرائيؿ"

 ."و وليبرمافأصدره ديسكيف عف طريق  اتضاذ القرارات يستوطب إضراج مقود الحكـ مف نتنياى
، معتبرًا أف إفادات "نتنياىو  عيؼ يعني إسرائيؿ  عير "عمراـ متسناع إف  "الحرك "ورأط الرطؿ الثاني في 

تثير القشعريرة " "إسرائيؿ"رطاالت المؤسس  ا مني  عف نتنياىو وسموكو في الق ايا الحساس  والحيوي   مف 
الحزبي ىو ا ىـ عند نتنياىو مف دوف أف يتحمى بذرة  والرزع، ضصوصًا أنو يتأكد مف طديد أف االعتبار

 ."مسؤولي  وطني 
وقاؿ وزير الدفاع السابؽ بنياميف بف اليعيزر )العمؿ( إف نزع الثق  عف نتنياىو يتكرر مف طميف رؤسا  

وىذا ما يطب أف يثير الرَزع لدط طميف مواطني "ا ذرع االستضباراتي  الذيف عمموا إلى طانب نتنياىو، 
. وأ اؼ أف إفادات قادة المؤسس  ا مني  عف سير ا مور لدط بحث المسائؿ السري  لمداي  التي "إسرائيؿ

تؤكد أف المصال  الشضصي  لنتنياىو ىي التي ترشده في اتضاذ القرارات، " "إسرائيؿ"تقرر مصير مواطني 
 ."وليس المصال  القومي 

  الوزاري  المصدرة موشيو يعالوف عف زعيـ حزبو بقولو ليكود، ع و الييئحزب مف طيتو، دافف القطب في 
 إف المحادثات التي تتناوؿ المسائؿ الحساس  تتـ بتعّمؽ وبمسؤولي  مف طانب نتنياىو.

 "ربيف إسرائيمي"يوفاؿ ديسكيف دعا إلى ، إلى أف القدس المحتم مف  6/2/3124الخميج، الشارقة، وأشارت 
 ارىا.وانيي "إسرائيؿ"مف أطؿ منف ترتت 

 
 الجيش اإلسرائيمي يبرر اعتقاالته الواسعة في الضفة لمنع انتفاضة 38

أكد الطيش احسرائيمي انو ينرذ حمم  االعتقاالت الواسع  في ال ر  الدربي   :آماؿ شحادة -القدس المحتم  
عف حد انترا   مصدرة، عمى حد وصؼ احسرائيمييف. ونقؿ  إلىضشي  تصعيد المواطيات مف الرمسطينييف 

ىناؾ صحوة حقيقي  لدط الرمسطينييف وتصعيد العمميات  أفاحسرائيمي يرط  ا مف"طياز  أفمسؤوؿ امني 
ينذر بضطر انترا   طديدة، وعميو اتضذ قرار باعتقاؿ النشطا  الرمسطينييف، الذيف يشكموف المحرؾ  ا ضيرة

 ليذه المواطيات".
قررت م اعر  النشاط االستضبارل واالعتقاالت بيف عناصر  ا مني المؤسس   أفاحسرائيمي   احذاع ونقمت 

 ."إسرائيؿ"حرك  حماس ومف تعتبرىـ نشطا   د 
"انترا   مصدرة"، تنعكس في ارتراع  إنماانترا   ثالث  قريب   ا منيوفوفيما استبعد المسؤولوف 

اليوـ ىو استمرار لعممي  ما تشيده ال ر  الدربي   أف وأكدواالمواطيات، عاد مسؤولوف في طياز الشاباؾ 
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"عامود السحاب"، التي نرذىا الطيش احسرائيمي في غزة. وفي معطيات الشاباؾ فقد ارترف عدد الصدامات 
 إلى تشريف ا وؿ/ أكتوبرفي شير  39بيف الرمسطينييف والطيش احسرائيمي والمستوطنيف في ال ر  مف 

 .44 إلى 31في الشير الما ي وفي القدس ارترف العدد مف  122
 6/2/3124الحياة، لندن، 

 
 قطاع غزةفي فتح  مهرجانمن  "مصدومة"مصادر أمنية وسياسية  ي:سرائيماإلجيش الإذاعة  39

عّبرت مصادر أمني  وسياسي  إسرائيمي  عف صدمتيا ودىشتيا مف التأييد الكبير الذل : سنا  كماؿ -غّزة 
كزل الكبير الذل احتشد بو مئات آالؼ ظير أمس، في قطاع غزة لحرك  فت  عبر ميرطانيا المر 

ونقمت إذاع  طيش االحت ؿ عف تمؾ المصادر قوليا إف الحديث عف غزة كقاعدة لترىاب  الرمسطينييف.
والتي وقعت  "إسرائيؿ"أصب  غير ذل معنى، حيث يؤيد معظـ السكاف الحرك  التي تضوض مراو ات مف 

الذل يردده الساس  في القدس المحتم  بأف عباس ال يمثؿ اتراؽ س ـ معيا. وأ افت المصادر أف الحديث 
نصؼ الشعب الرمسطيني سقط في شوارع غزة. فيما عبرت المؤسس  ا مني  والسياسي  احسرائيمي  عف قمقيا 
مف تطور التعاوف بيف حماس وفت  في مطاالت أضرط، في ظؿ تقميص راـ ات التعاوف ا مني مف طيش 

ط ؽ معظـ  معتقمي حماس في ال ر . االحت ؿ وا 
 6/2/3124األخبار، بيروت، 

 
 
 

 تشتري وثائق قديمة تشير لوجود اليهود في أفغانستان "إسرائيل" :3
ى رتس احسرائيمي  أمس أف المكتب  الوطني  احسرائيمي  في القدس حصمت عمى  طريدة: ذكرت .(د.ب.أ)

منذ نحو ألؼ عاـ. وتعتبر الوثائؽ طز ا مف  وثيق  مف أفدانستاف تريد بأف الييود عاشوا في المنطق  29
مطموع  كبرط، تشمؿ أطزا  مف تعميقات ورسائؿ ديني  بالمد  العبري ، والعربي  الييودي  والييودي  الرارسي  
والعربي  احس مي . وترددت تقارير مرادىا أنو عثر عمييا في كيؼ في شرؽ أفدانستاف قرب الحدود 

 ي منطق  تعد معق  لطالباف اآلف.وى ،احيراني  وأوزبكستاف
يعد ىذا االكتشاؼ غاي  في ا ىمي ، لكونو شيادة فريدة "وقالت المكتب  عمى موقعيا عمى شبك  احنترنت 

مف نوعيا، سوا  في الطبيع  أو الحطـ، لمتاريا الثقافي لمطتمف ييودل في المنطق  التي وكانت في القرف 
حتى يومنا ىذا لـ نشيد "وتابعت:  ."في  واقتصادي  ميم  لمداي الحادل عشر ت ـ مراكز سياسي  وثقا

 ."اكتشافات ييودي  بيذا الحطـ وا ىمي  مف ىذه المنطق . كؿ شي  يشير إلى صح  ىذه االكتشافات
ووفقا لي رتس فقد عرض تاطر آثار في القدس حصؿ عمى طز  صدير مف مطموع  الوثائؽ لمبيف لممكتب  

 ا سبوع الما ي. "إسرائيؿ"مراو ات  كثر مف عاـ حتى وصمت الوثائؽ الوطني ، واستمرت ال
 6/2/3124الشرق األوسط، لندن، 

 
 غالبية من اإلسرائيميين توافق عمى إقامة دولة فمسطينيةاستطالع:  41

: أفاد استط ع لمرأل نشرت نتائطو أمس بأف غالبي  احسرائيمييف توافؽ عمى إقام  دول  .(أ.ؼ.ب)
ىؿ تؤيد أـ تعارض فكرة دولتيف لشعبيف أل إقام  دول  فمسطيني  مستقم  بطانب "عمى سؤاؿ  ورداً  ،فمسطيني 
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لكف  % منيـ.38% مف المستطمعيف أنيـ يدعموف ىذا االقتراح، بينما يرف و 5335، أطاب "دول  إسرائيؿ؟
% 55. واعتبر % مقتنعوف بذلؾ4036% يروف أنو ليس مف الممكف التوصؿ إلى اتراؽ س ـ مقابؿ 5433

 % يعتقدوف ذلؾ.3333مقابؿ  "لمس ـ شريكاً "منيـ أف الرئيس الرمسطيني محمود عباس ليس 
وردا عمى سؤاؿ حوؿ مواصم  البنا  في مستوطنات ال ر  الدربي  المحتم ، يبدو احسرائيميوف منقسميف 

شرقي ستيطاف. وبالنسب  ل% ير موف تطميد اال4335% عمى ذلؾ مقابؿ 4334حيث يوافؽ  بالتساول تقريباً 
 لقدس المحتم ، ىناؾ أغمبي  تؤيد مواصم  البنا  في ا حيا  االستيطاني .ا

المطاني  والمقرب  مف رئيس الوزرا  بنياميف نتنياىو االستط ع الذل شمؿ  "إسرائيؿ ىايوـ" طريدةونشرت 
 %.334ف يمثموف السكاف احسرائيمييف مف ىامش ضطأ م شضصاً  820عين  تمثيمي  مف 

 6/2/3124الشرق األوسط، لندن، 
 

سرائيل بيتنالاستطالع "معاريف"  42  النتخابات اإلسرائيمية: تراجع الميكود وا 
نشر أمس  اً استط ع، أف برىـو طرايسي ،الناصرةنقً  عف مراسميا في  6/2/3124الغد، عّمان، نشرت 

يكود المتحالؼ مف حزب "يسرائيؿ بيتينو" الطمع  في الصحاف  احسرائيمي ، أظير استمرار تراطف حزب الم
الواقف، الذل يظير في سمسم  مف استط عات الرأل التي نشرت في  إلىفيما بدت نتائا االستط ع أقرب 

 ا ضيرة. ا سابيف
مقعدا، بدال  36وحسب االستط ع الذل نشرتو طريدة معاريؼ، فرف الئح  "الميكود بيتينو" ستحصؿ عمى 

 13مقعدا، وستحصؿ الئح  أحزاب المستوطنيف عمى  120 أصؿاليوـ في الكنيست مف  مقعدا ليا 42مف 
، وستحافظ حرك  "شاس"  لمييود الشرقييف عمى قوتيا الحالي   ا صولي مقعدا بدال مف ضمس  مقاعد ليا اليـو

مقاعد،  5مى الثاني  لمييود الدربييف، التي ستحصؿ ع ا صولي مقعدا، وكذلؾ أي ا بالنسب  لمكتم   11مف 
، وىذه ا حزاب تشكؿ الحكوم  الحالي  وليا مطتمع   مقعد عائـ  إ اف مقعدا، بعد  66كما ىو حاليا اليـو

 اليميف. إلىفي االستط ع يميؿ 
مقاعد لػ"الحرك "  9مقعدا، و 18أما بالنسب  لألحزاب التي ىي ضارج االئت ؼ، فسيحصؿ حزب العمؿ عمى 

قاعد ل ئح  "يوطد مستقبؿ"، وستحصؿ حرك  "ميرتس" اليساري  الصييوني  عمى م 9برئاس  تسيبي ليرني، و
، في حيف أف حزب "كديما" يصارع نسب  الحسـ وقد يحصؿ عمى مقعديف،  4 مقاعد بدال مف ث ث  ليا اليـو

 مقعد عائـ يميؿ لموسط. إ اف مقعدا بعد  43مقعدا لو اليوـ، وىذا المعسكر سيكوف لو  28بدال مف 
، فرف االستط ع يحافظ عمى الو ف القائـ، إذ ستحصؿ الطبي  48بالنسب  لمكتؿ التي تمثؿ فمسطينيي  أما

مقاعد، ومثميا لمقائم  الموحدة، بينما سيحصؿ التطمف الوطني  4الديمقراطي  لمس ـ والمساواة عمى 
 مقاعد. 3الديمقراطي عمى 
راه معيد "مأطار موحوت" لطريدة "معاريؼ"، استط ع لمرأل أط، أف 5/2/3124، 59عرب وأ اؼ موقف 

في اليوـ ا وؿ والثاني مف العاـ الطديد، بّيف أف كتم  "اليميف" تحافظ عمى قوتيا، وبّيف االستط ع أف كتم  
 –مقعدا لما يسمى بػ"مركز  42مقعدا لمييود الحريدييف، و  17مقعدا، مقابؿ  50اليميف تحصؿ عمى 

 العربي . مقعدا لمقوائـ 11يسار"، و
 

 مقاعد 21وليفني  مقعداً  45 نابيت - موقع "والال": الميكوداستطالع 43
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بيف استط ع أطرتو "بانمز بوليتيكس"، نشر صباح يـو الطمع  في طريدة "سوفيشروع"، نشره موقف "وال " 
"، في حيف تحصؿ بيتينو –زيادة في قوة "الحرك  بقيادة تسيبي ليرني" وتراطعا في قائم  "الميكود  االلكتروني

 مقعدا. 12القوائـ العربي  عمى 
أشضاص، فرف "الحرك  برئاس  ليرني" تحصؿ عمى  603وبحسب االستط ع، الذل شمؿ عين  مؤلر  مف 

 34وتحصؿ قائم  "الميكود بيتينو" عمى  مقاعد. 8مقاعد، مقارن  مف استط ع سابؽ حصمت فيو عمى  10
وتحصؿ قائم  "حزب  ل حصمت عميو في استط ع ا سبوع الما ي.مقعدا، بشكؿ مماثؿ لعدد المقاعد الذ

 10مقعدا، و"يش عتيد" تحص عمى  14مقاعد، بينما تحصؿ قائم  "البيت الييودل" عمى  17العمؿ" عمى 
 مقاعد. 4مقاعد، بينما تبقى "ميرتس" بػ 6مقعدا، و"ييدوت ىتوراه" عمى  11مقاعد، و"شاس" تحصؿ عمى 

ـ العربي  فيشير االستط ع إلى أف التطمف الوطني الديمقراطي يزيد عدد مقاعده، فيرترف أما بالنسب  لمقوائ
مقاعد في استط ع ا سبوع الحالي. وفي المقابؿ تبقى الطبي   4مقاعد في االستط ع السابؽ إلى  3مف 

مقاعد في  4مقاعد في االستط ع السابؽ إلى  5مقاعد، وتتراطف القائم  الموحدة مف  4الديمقراطي  
 االستط ع الحالي.

كما بيف االستط ع أف "عوتسما ليسرائيؿ" تحصؿ عمى مقعديف. بينما ال تتطاوز قائم  "كاديما" نسب  
مقعدا، في  67ويت   مف االستط ع أف كتؿ "اليميف" والييود الحريدييف" تحصؿ مطتمع  عمى  الحسـ.

 مقعدا. 53إلى القوائـ العربي  عمى يسار"، إ اف   –حيف تحصؿ كتم  ما تسمى بػ"مركز 
 5/2/3124، 59عرب 

 
 % من اإلسرائيميات ال يتجندن 53 : جيش االحتالل اإلسرائيمي 44

أعرب طيش االحت ؿ احسرائيمي عف قمقو مف استمرار تراطف نسب  الشابات الييوديات المواتي  :الناصرة
% ممف  42، وتبيف في الروج ا ضير، أف ي احلزاميمتنعف عف االنضراط في طيش االحت ؿ  مف الضدم  

 يسرل عمييف القانوف لـ يتطندف، وقسـ كبير طدا منيف باالدعا  أنيف متدينات.
 6/2/3124الغد، عّمان، 

 
 اإلسرائيمي قائمة المدن األكثر تجنيدًا لمخدمة العسكرية في الجيش 45

ئا معطيات لقسـ القوط البشري  في نتا 3/1الضميس  نشرت طريدة يديعوت أحرنوت في عددىا الصادر يوـ
والتي تظير أف كؿ مف مدين  مودوعيف ومكاييـ وراعوت طا ت في  ،2012طيش االحت ؿ احسرائيمي لعاـ 

 المرتب  ا ولى لمعاـ الثالث عمى التوالي في تطنيد أبنا ىا في الطيش احسرائيمي.
دد الطنود الذيف ضدموا في الوحدات وبحسب تمؾ المعطيات التي فحصت عدد الضارطيف لم ابطي ، وع

القتالي  داضؿ الطيش، فرف منطق  ىود ىشاروف طا ت في المرتب  الثاني ، في حيف طا ت كريات أدنو 
ومدين  معموت ترسيض  وراس العيف ومدين  تيتسيونا وكريات مدتسوكيف في المراتب الثالث  والرابع  والضامس  

 عدد طنود الذيف ضدموا في الطيش.والسادس  والسابع  عمى الترتيب في 
 4/2/3124، عكا أون الين

 
 بسبب مواقفه اليسارية الكنيست يبعد باحثاً  46
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 .الباحث احسرائيمي التقدمي د إبعادأقدمت إدارة الكنيست احسرائيمي في ا سبوع المنتيي، عمى  :الناصرة
قسـ ا رشيؼ، وىذا بسبب  إلى، الذل يعمؿ فيو منذ أكثر مف ست سنوات ا بحاثغمعاد نتاف، مف قسـ 

 مواقرو التقدمي  اليساري ، ومقاالت نشرىا في السابؽ، تحذر مف فاشي  اليميف احسرائيمي المتطرؼ.
 6/2/3124الغد، عّمان، 

 
 ألف نسمة 794قطاع تجاوز مميون والسكان  عدد: في غزة  الداخميةوزارة  36

المساعد لشؤوف الحاسوب وتكنولوطيا المعمومات في  أعمف الميندس اسام  قاسـ الوكيؿ: الداضمي  –غزة 
ألؼ نسم  مف انتيا  العاـ  794وزارة الداضمي  وا مف الوطني أف عدد سكاف قطاع غزة تطاوز المميوف و

 ـ. 2012
طا ت تصريحات الميندس قاسـ ض ؿ الحمق  ا ولى مف برناما شؤوف مدني  الذل ُيبث عمى أثير "إذاع  

 وزارة الداضمي  في كؿ يـو ث ثا  مف كؿ أسبوع. الرمسطيني " صوت
وقاؿ قاسـ "بحسب السطؿ المدني الضاص بوزارة الداضمي  والذل ُتشرؼ عميو وتدذيو بالمعمومات احدارة 
المركزي  لألحواؿ المدني  ومديريات وزارة الداضمي  الضمس  فرف عدد سكاف قطاع غزة في المحافظات 

 49.3% ذكور و 50.7ألؼ نسم   793المنق ي أكثر مف  مميوف و 2012 الضمس  بمغ  حتى نياي  عاـ
 إناث.

ألؼ  345ألؼ نسم  بينيـ  680وأو   انو بحسب السطؿ المدني يبمغ عدد سكاف  محافظ  غزة  قراب  
ألؼ  176ألؼ نسم  بينيـ  348ألؼ إناث فيما يبمغ عدد سكاف محافظ  ضاف يونس حوالي  334ذكور و
 إناث.ألؼ  171ذكور و

 143ألؼ ذكور و 148ألؼ نسم  بينيـ  291وأ اؼ "أما محافظ  الشماؿ فبمغ عدد سكانيا  أكثر مف 
ألؼ ذكور  126ألؼ نسم  بينيـ  251ألؼ إناث،  بينما بمغ عدد مواطني محافظ  الوسطى أكثر مف 

 ألؼ إناث". 125و
عف الشؽ المدني بوزارة الداضمي   في حيف بمغ عدد مواطني محافظ  رف  في اححصائي  السنوي  الصادرة

 ألؼ إناث . 111ألؼ ذكور و 112ألؼ نسم  بينيـ  223
لمواليد الُطدد في قطاع غزة ض ؿ العاـ المنق ي أفاد قاسـ بأف عدد المواليد الطدد في وبالنسب  لعدد ا

%،  51.4مولودًا ذكرًا بنسب   28785ألؼ مولود طديد منيـ  56محافظات قطاع غزة بمغ أكثر مف 
 % عمى الزيادة السكاني  في محافظات قطاع غزة.3.2%، مؤكدًا تسطيميـ نسب   48.6بنسب   27355و

وأثنى الميندس قاسـ عمى طيود موظري احدارة العام  لألحواؿ المدني  وعمى مديرىا العاـ ، أ. رياض 
الزيتوني . وتابف "لوال طيود موظري احدارة العام  لألحواؿ المدني  في مديريات الداضمي  بمحافظات القطاع 

 ُمنق  والُمرتب".لما تـ بنا  السطؿ المدني المركزل لوزارة الداضمي  بيذا الشكؿ ال
وأشار إلى إلى أف كاف  والمؤسسات الرمسطيني  تعتمد عمى السطؿ المدني الذل يتـ تحسينو عامًا بعد عاـ 

 .ضارجليصؿ إلى أف ؿ سطؿ بيانات ُيستعاف بو في كؿ معام ت المواطنيف مف أبنا  شعبنا في الداضؿ وال
 3/1/2013، وزارة الداخمية الفمسطينية

 
 السممية المناهضة لالستيطان االحتالل لممسيرات األسبوعية قمعت خالل إصابة العشرا 37
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أصيب، أمس، عشرات المواطنيف والمت امنيف ا طانب ض ؿ قمف قوات االحت ؿ المسيرات  وفا: - ا ياـ
ا سبوعي  السممي  المناى   ل ستيطاف التي طرت في عدة مناطؽ مف ال ر  والتي انطمقت ىذا ا سبوع، 

 شعار "إحيا  الذكرط الثامن  وا ربعيف النط ق  الثورة الرمسطيني ". تحت
فري قري  بمعيف، غرب راـ ات، أصيب، أمس، مواطناف بطروح والعشرات بينيـ مت امنوف أطانب بحاالت 
االضتناؽ، طرا  استنشاقيـ الداز المسيؿ لمدموع الذل أطمقتو قوات االحت ؿ لقمف المشاركيف في مسيرة 

 قري  ا سبوعي  السممي  المناى   ل ستيطاف وطدار الرصؿ العنصرل.ال
وكاف طنود االحت ؿ أحرقوا الدرف  المقام  عمى ا را ي التي استعادىا أىالي بمعيف المعروف  بػ "محمي  

 أبو ليموف"، قبؿ ساعات مف انط ؽ المسيرة ا سبوعي  التي تصؿ إلى ىذه ا را ي.
متظاىريف بالرصاص المعدني المدمؼ بالمطاط، والعشرات بحاالت اضتناؽ، إلى  كما أصيب، أمس، ضمس 

 طانب اعتقاؿ ث ث  مف المتظاىريف والمت امنيف، في قري  النبي صال ، شماؿ غربي راـ ات.
، شرؽ قمقيمي ، أصيب، أمس، العشرات طرا  إط ؽ قوات االحت ؿ الداز المسيؿ  وفي قري  كرر قدـو

المشاركيف في مسيرة القري  ا سبوعي  السممي  المناى   ل ستيطاف، والمطالب  برت  الشارع لمدموع لقمف 
 الرئيسي المدمؽ منذ أكثر مف عشر سنوات.

وفي طنوب بيت لحـ، أصيب، أمس، عدد مف المواطنيف بحاالت اضتناؽ كما أصيب آضروف بر وض، في 
شاركيف في مسيرة القري  ا سبوعي  السممي  المنددة قري  المعصرة، طرا  اعتدا  قوات االحت ؿ عمى الم

 بطدار الرصؿ العنصرل والتوسف االستيطاني.
وأفاد منسؽ المطن  الوطني  لمقاوم  الطدار واالستيطاف في محافظ  بيت لحـ حسف بريطي ، بأف طنود 

وا عمى المشاركيف االحت ؿ اعتر وا مسيرة المعصرة التي كانت متوطي  إلى مكاف إقام  الطدار، واعتد
ط ؽ قنابؿ الداز والصوتي ، ما أدط إلى وقوع عدة إصابات في صروفيـ طرا  استنشاقيـ الداز  بال رب وا 

 حيث عولطوا ميدانيًا.
 5/1/2013، األيام، رام اهلل

 
  م وتوغل عسكري في غزة يمارسون عنصريته والمستوطنون جيش اإلسرائيميال 38

سيارات فمسطيني   4قاـ غ ة التطّرؼ مف المستوطنيف بثقب إطارات  ت:وكاالو  الضميا –فمسطيف المحتم  
وحطموا أضرط وضطوا شعارات عنصري  عمى طدار في قري  فمسطيني  بال ر  الدربي  المحتم ، فيما اعتقؿ 

 التيدئ  مطددًا بقصؼ عمى غزة.” إسرائيؿ“فمسطينييف في القدس المحتم . وضرقت  8طنود االحت ؿ 
)اسـ بؤرة ” ت امنًا مف ايش كوديش“تـ كتاب  شعار “دث  باسـ طيش االحت ؿ، الضميس، إنو وقالت متح

 ”.استيطاني ( ورسـ نطم  سداسي  عمى طدار قريب مف السيارات في قري  قب ف قرب مدين  نابمس
 وأظيرت صور التقطتيا كاميرا مراقب  في محط  لموقود في قري  قب ف حيث حصمت أعماؿ تضريب ليؿ

 ا ربعا /الضميس، مستوطنيف يثقباف إطارات سيارات.
وأعمنت المتحدث  أف طيش االحت ؿ فت  تحقيقًا، زاعم  أنيا ال تممؾ أل تراصيؿ بشأف مرتكبي ىذه 

كما قاـ مستوطنوف ليؿ الضميس/الطمع  برلحاؽ أ رار بسيارة فمسطيني  وكتبوا شعارات بالعبري   .ا عماؿ
 شرؽ مدين  بيت لحـ.في قري  المنشي  طنوب 

كبيرة اقتحمت العيسوي  وداىمت العديد مف المنازؿ ونكمت ” إسرائيمي “وقاؿ مصدر حقوقي، أمس، إف قوات 
أشضاص. وأشار إلى أف بيف المعتقميف الشقيقيف، سامر ومحمد  8بسكانيا وشنت حمم  اعتقاالت طالت 
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بد المطيد درويش. وأكد المصدر، أف عيسى درباس، والشقيقيف صبرل ورياض داوود محيسف، وص ح ع
 100يومًا والتي طالت حتى اآلف نحو  20ىذه الحمم  تأتي في سياؽ تصاعد االعتقاالت منذ أكثر مف 

 اعتقموا ض ؿ ا ياـ الث ث  الما ي . 20فمسطيني، منيـ 
طاع قصرت في غزة، أفاد شيود عياف بأف أبراج االحت ؿ العسكري  شرؽ مدين  ضاف يونس طنوب القو 

قصرت ” احسرائيمي “بالرشاشات الثقيم  منازؿ وأرا ي المزارعيف. وقاؿ الشيود إف الزوارؽ الحربي  
بالرشاشات قوارب الصياديف في بحر رف  أقصى طنوب القطاع في ضروؽ طديدة ت اؼ إلى تدوؿ 

                     .االحت ؿ عمى المدنييف الرمسطينييف بالرغـ مف حال  اليدو  السائدة
 5/1/2013، الخميج، الشارقة

 
 في مخيم عين الحموة  .. الحتضان طاقات الشباب الفمسطيني"تواصل"مبادرة  39

ارتأت ريما ممحـ، ومطموع  مف المثقريف وا كاديمييف، أف يشطعوا الثقاف  الرمسطيني  في : انتصار الدناف
، احت اف شباب «مبادرة تواصؿ» ، التي ُسميت مف أىداؼ المطموع«. معنويًا ومادياً »مضيـ عيف الحموة، 

مضيـ عيف الحموة، ودعميـ في تعزيز حقيـ في التعبير، وفي الثقاف  والتعميـ، والصح  والدذا ، والعيش 
الكريـ، والعمؿ والبيئ  السميم ، بمعزؿ عف أل تررق  في الطنس أو العقيدة أو الديف. وكذلؾ تمكيف أع ا  

في العممي  التنموي ، وتشطيف المبادرات المحمي  وصقميا، وتمكينيا والتعريؼ عنيا  المطتمعات مف المشارك 
 في أسواؽ العمؿ.
في عاصم  الشتات الرمسطيني، مضيـ عيف الحموة، يشير منسؽ المبادرة عاصؼ « تواصؿ»بعد سن  عمى 

مصمميف، لمرسـ موسى، إلى أف المشروع عبارة عف تشكيؿ فرؽ داضؿ المضيـ، وىي فريؽ لممصوريف، لم
 والدنا ، ولتطريز الم بس، وفرؽ لمكتّاب، واحع مييف، الشعرا  والريا  .

كذلؾ العمؿ عمى إشراؾ النسا  في الق ايا التنموي ، الثقافي  والرني ، وصواًل إلى دمطيـ الكامؿ في العممي  
ف  مف العمؿ وضدم  المطتمف، التنموي ، وتوفير إعادة التأىيؿ والتدريب بما ي مف تمكيف الرئات المستيد

والتنسيؽ مف ا فراد والييئات ا ىمي ، محميًا، إقميميًا وعالميًا، والشراك  مف القطاعيف العاـ والضاص في 
 البرمط ، التضطيط والتنريذ مف أطؿ تنمي  مستدام  لممطتمعات.

 5/1/2013، السفير، بيروت
 

 بأنفمونزا الخنازير في الضفةإصابة  352وفاة و 12: اهللوزارة الصحة في رام  40
أعمف الناطؽ الرسمي باسـ وزارة الصح  الرمسطيني  في راـ ات طريؼ عاشور، أف عدد  :االتحاد –راـ ات 

حال  وفاة، بوفاة طرؿ يبمغ مف العمر ث ث  أشير مف محافظ   12الوفيات بأنرمونزا الضنازير قد ارترف إلى 
 إصاب . 352إلى نابمس، فيما ارترف عدد احصابات 

واكد عاشور أف الوفيات ال تزاؿ تقف  مف الدائرة التي تصنؼ طبيا بالمناع  المنضر  ، كا طراؿ تحت 
عاما، والحوامؿ ضاص  بعد الشير الرابف، وأصحاب ا مراض  65سف الضمس سنوات، والمسنيف فوؽ سف 

 المزمن ، كمر ى القمب والرئتيف والسرطاف والكمى.
 5/1/2013، ظبياالتحاد، أبو 

 
 " لشاعر سميح القاسم وقصائد أخرى هيرمافروديتوسالديوان الشعري " 41
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يتميز كؿ عمؿ شعرل طديد لمشاعر سمي  القاسـ باالشتداؿ عمى ثيم  ما يطرح مف : عمر شبان  -عماف 
اطياتو ض ليا سؤالو الطوىرل، سؤاؿ اليوي ، عمى نحو ما، وغالبا ما تكوف ىوي  الرمسطيني العربي في مو 

-)وزارة الثقاف « ىيرمافروديتوس وقصائد أضرط»المتعددة االتطاىات. في مطموعتو الشعري  الصادرة حديثا 
كما ىي -( ثم  عشر قصائد متنوع  بيف شعر العمود الك سيكي والترعيم ، تدمب عمييا 2012ا ردف، 

طداة والمحتميف، وتبشر بالرطر اآلتي لد  التمرد والرفض والثورة ومواطي  ال -العادة في شعر سمي  القاسـ
والعودة. قصائد المطموع  تحمؿ العناويف: ىيرمافروديتوس، ماذا آضذ مف مونبيمييو، الدريب، عيف 
الصواب، حياتي مستمرة، صميب لحي بف يقظاف، بطاق  معايدة لمضميؿ، أبو القاسـ الشابي، القصيدة 

 «.مستشرى»المكي ، و 
 5/1/2013، الحياة، لندن

 
 
 

 في تونس فوز فيمم "شتات الشتات، فمسطينيو العراق" بالجائزة الثانية بمهرجـان  42
لندف: شارؾ مركز العودة الرمسطيني في لندف في الميرطاف العربي لتذاع  والتمرزيوف الذل انعقد في 

ل ينظّمو كانوف أوؿ )ديسمبر( الما ي، وىو ميرطاف دور  27و 23العاصم  التونسي  ض ؿ الرتػرة ما بيف 
 اتحاد إذاعات الدوؿ العربي  مرة كؿ عاميف.

وقد فاز الريمـ الوثائقي "شتات الشتات، فمسطينيو العراؽ" بالمرتب  الثاني   مف ا فػ ـ والبرامػا الوثائقي  
قي ، التي تتناوؿ الق يػ  الرمسطيني . وكاف مركز العودة المنتا المنرذ لمريمـ بالتعاوف مف قناة الطزيرة الوثائ

 ومف إضراج طماؿ الداللي الذل تولى است ـ الطائزة نياب  عف المنتطيف. 
 4/1/2013قدس برس، 

 
   اإلسرائيميةحممة لمقاطعة البضائع  "استح" تطمق "الصهيونيةمناهضة األردن: " 54

أعمنػػت طمعيػػ  مناى ػػػ  الصػػييوني  والعنصػػري  أمػػس ا وؿ عػػػف : ليمػػى ضالػػػد الكركػػي -الدسػػتور  -عمػػاف 
 لمناى   الصييوني  ومقاطع  ب ائعيا في السوؽ ا ردني .« است »قيا حممً  إط 

ُتعتبر مػف صػميـ أىػدافيا، وتػأتي بعػد أف كثػر وطػود »ووفقا لبياف صادر عنيا قالت الطمعي  اف ىذه الحمم  
الب ػػػائف المسػػػتوردة مػػػف الكيػػػاف الصػػػييوني فػػػي السػػػوؽ المحمػػػي ا ردنػػػي، وكثػػػر التطبيػػػف مػػػف قبػػػؿ بعػػػػض 

الى توعي  »، بالدرط  ا ولى «است ِ »وتيدؼ الحمم ، التي تحمؿ عنواف  «.واطنيف في شرا  تمؾ الب ائفالم
النػاس بأىميػ  مقاطعػ  الكيػاف الصػييوني، كػؿت حسػب توطيػو واىتمامػو، كمػا تيػدؼ الػى الحرػاظ عمػى مريػػوـ 

، وبياف تػأثير مقاومػ  التطبيػف العدا  لمكياف الصييوني )تطريـ التطبيف، وتحريز العدا  لو في نروس الشباب(
 ، بحسب البياف.«عمى الو ف االقتصادل لمكياف الصييوني

6/2/3124، الدستور، عّمان  
 

 نائب لبناني: تاريخ لبنان مع الفمسطينيين وقانون التجنيس ال يشّجع عمى معانقة النازحين 55
مػػػػى سمسػػػػم  إطػػػػػرا ات عػػػػزز ممػػػػػؼ النػػػػازحيف السػػػػورييف وموافقػػػػ  مطمػػػػػس الػػػػوزرا  ع: نػػػػذير ر ػػػػا - بيػػػػروت

أكد نواب كتمػ  التدييػر واحصػ ح التػي يترأسػيا النائػب ميشػاؿ  لمساعدتيـ، الض ؼ السياسي في لبناف، فيما
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ونرػى ع ػو تكتػؿ التدييػر واحصػ ح «. لػيس سياسػيا»عوف أف سبب اعترا يـ عمػى احطػرا ات الحكوميػ  
ط  المطن  الوزارّي  لمنازحيف مف سػوريا فػي مطمػس يكوف اعتراض وزرا  التكتؿ عمى ض»النائب نبيؿ نقوال أّف 

التكتؿ ليس  ػد اسػتقباؿ النػازحيف شػرط أال يتعػدط ذلػؾ قػدرة »، الفتا إلى أّف «الوزرا  يعود  سباب سياسّي 
 «.البمد عمى التحمؿ ضصوصا في ظؿ التحديات التي تواطو الحكوم 

لبناف مف الرمسطينييف وقانوف التطنيس ال يشػّطف  تاريا»بدوره، شدد ع و التكتؿ النائب زياد أسود عمى أف 
كيؼ يمكف  بط حدود شاسع  وسطف رومي  ال »وسأؿ أسود في حديث تمرزيوني: «. عمى معانق  النازحيف

ودعا أسود «. ال يمكف السماح بأف يتحّوؿ لبناف إلى قنبم  موقوت  تستيدؼ أىمو»، مؤكدا أنو «يمكف  بطو
، مشػيرا إلػى أف «بطعؿ لبناف موطنا لطميف النػازحيف مػف فمسػطينييف وسػورييف عدـ تكرار تطارب الما ي»لػ
آذار يريػد االنرتػاح عمػى  14فريػؽ »، الفتا إلػى أف «سياس  النأل بالنرس ىي التي أوصمتنا إلى ىذه الحال »

 «.سوريا وفت  الحدود معيا مف أطؿ تبادؿ الس ح
وقػػػاؿ فػػػي حػػػديث «. عنصػػػرل»عتبػػػر أف ىػػػذا الموقػػػؼ لكػػػف ع ػػػو كتمػػػ  المسػػػتقبؿ النائػػػب معػػػيف المرعبػػػي، ا

طريقػػ  تعػػاطي وزرا  التكتػؿ مػػف الممػؼ، غيػػر إنسػػاني، منػذ البػػد  فػي مناقشػػ  ضطػػ  »إف « الشػػرؽ ا وسػط»لػػ
 «. إغاث  ال طئيف السورييف

6/2/3124، الشرق األوسط، لندن  
 

 صيدا متجر في في إسرائيميةمنتجات لبنان: ضبط  56
مو ػػب  فػػي اكيػػاس كتػػب عمييػػا  إسػػرائيمي قػػوط ا منيػػ  منػػذ يػػوميف ب ػػبط منتطػػات لبنػػاف )آسػػيا( : قامػػت ال

 بالمد  العبري  في أحد متاطر صيدا.
الطيش المبناني وقوط ا مػف الػداضمي دضمػوا  الستضباراتوذكرت احدط المصادر انو "بعض العناصر التابع  

حتػػول عمػػى أنػػواع مضتمرػػ  مػػف ض ػػار متطػػر سػػبينيس فػػي صػػيدا بعػػدما أبمػػغ أحػػد الزبػػائف عػػف وطػػود أكيػػاس ت
وقد أحيؿ الممؼ إلى الق ا  لمعرف  كيري  مرور ىذه الب اع   الػ"فميرم " الصررا  الموف مصدرىا  إسرائيمي".

 ودضوليا إلى ا سواؽ المبناني  عبر إدارة الطمارؾ سوا  في المرفأ أو المطار. 
2/2/3124وكالة أنباء آسيا   

 
 غزة إلىلمطائرات والدبابات في سيناء معدة لمتهريب  ةمضاد أمريكيةضبط صواريخ  57

 تمكنت مباحث مديري  أمف شماؿ سينا ، فطر يوـ الطمع : عبد الحميـ سالـ ل،محمد أحمد طنطاو  -سينا  
منطق  بئر الحرف  في، والطائرات ، مف  بط مضزف لمصواريا الحديث  والمتطورة الم ادة لمدبابات4/1

رح مصدر أمنى بورود معمومات لمديري  أمف شماؿ سينا  لتيريب شحن  وص طنوب مدين  العريش.
صواريا لقطاع غزة عبر ا نراؽ، بعد تضزيف الصواريا بمضزف سرط بمنطق  صحراوي  طنوب العريش، وتـ 
إب غ وزارة الداضمي  بالقاىرة، وعمى الرور تـ تشكيؿ قوة أمني  كبيرة مف الشرط  المصري ، وتمت مداىم  

 العثور عمى ست  صواريا أمريكي  الصنف وحديث .تـ وأكد المصدر، أنو  ق .منطال
 5/2/3124اليوم السابع، القاهرة، 

 
 األراضي الفمسطينية المحتمةيطالب بإنشاء جدار بين مصر و  والعدالةحزب الحرية بقيادي  58
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مصري  ببنا  طدار اع  احضواف المسمميف الحكوم  المطالب قيادل بارز بط محمد سميـ س ـ: -سينا  
. وقاؿ ع و الييئ  1948منذ  الكياف الصييونيا را ي الرمسطيني  التي يحتميا عازؿ عمى الحدود مف 

الضميا: ال يمكف االعتماد عمى الطدار طريدة الرحمف الشوربطي، ل عبد .العميا لحزب الحري  والعدال ، د
ماح دول  الكياف لعصابات تيريب المضدرات احسرائيمي في حرظ ا مف القومي المصرل، الفتًا إلى س

قامت بتشييد الطدار العازؿ مف  "إسرائيؿ"والمياطريف ا فارق ، بالعمؿ داضؿ الحدود المصري ، مشيرًا إلى أف 
 مصر لحمايتيا، وليس لحماي  ا را ي المصري .

 6/2/3124الخميج، الشارقة، 
 
 
 

 بشأن عودة اليهود ال تعبر سوى عن رأيه تصريحات العريان :المصري الحرية والعدالةحزب  59
أكد حزب الحري  والعدال ، الذراع السياسي  لطماع  احضواف المسمميف، عقب اطتماع مكتبو التنريذل  القاىرة:

بيا الييود مف الذيف أقاموا في مصر إلى  دعا مسا  الضميس، أف تصريحات عصاـ العرياف، التي أدلى
عبر ض ليا عف وطي  نظر شضصي  ال تعكس بال رورة رؤي  "ف رأيو، وأنو العودة إلييا، ال تعبر سوط ع

تأكيد دعـ الحزب الكامؿ لمق ي  الرمسطيني  والتزامو بالثوابت التي ت مف حقوؽ  ، مطدداً "الحزب الرسمي 
 الشعب الرمسطيني في استرداد حقوقو.

 6/2/3124الخميج، الشارقة، 
 

 لـ"إسرائيل" المسممين اإلخوانجماعة بضرورة طمأنة  متحدةالواليات ال طمبعصام العريان ينفي  :5
نائب رئيس حزب الحري  والعدال   كشرت مصادر دبموماسي ، عف أف مسؤوليف أمريكييف طالبوا القاىرة:

ديسمبر الما ي، ب رورة طمأن   /العرياف، أثنا  زيارتو لواشنطف في كانوف ا وؿ المصرل، عصاـ
في منطق  الشرؽ  "الي ؿ الشيعي"تمرار الطماع  في دعـ الموقؼ ا مريكي  د ، واس"إسرائيؿػ"احضواف ل

ا وسط، وأو حت أنو وعدىـ بذلؾ، فكانت تصريحاتو حوؿ دعوتو لمييود المصرييف لمعودة إلى الب د التي 
 نالت إعطاب الكثير مف احسرائيمييف.

سعد الديف إبراىيـ، مدير مركز ابف  .، قاؿ دوفيما نرى مكتب العرياف صح  ما قالتو المصادر الدبموماسي 
إف زيارة العرياف  مريكا حممت تطمينات لكؿ الييود في العالـ، ضصوصًا "ضمدوف لمدراسات احنمائي : 

إضوانيًا أثنا  االنتضابات  30إف زيارة العرياف سبقتيا زيارة وفد  ـ "الوطف: طريدة وأ اؼ ل ."ا مريكييف
 ."وتعيدوا باحتراـ معاىدة الس ـ مف إسرائيؿالرئاسي  إلى أمريكا 

 6/2/3124الخميج، الشارقة، 
 

 ": سنعمن الجهاد إذا عاد اليهود المصريون.. ونطالب بإقالة العريانوالتنميةقيادي بـ"السالم  61
 عمى القيادل حاداً  ىطوماً ، شف القيادل الطيادل محمد أبو سمرة رئيس حزب الس ـ والتنمي : كامؿ كامؿ

رئاس  الطميوري  أضطا   عصاـ العرياف بسبب دعوتو لعودة الييود لمصر مرة أضرط، محم ً  .د ضوانياح
 برقالتو مف منصب مستشار رئيس الطميوري ، في حال  عدـ تراطعو عف ىذه التصريحات. العرياف، ومطالباً 

يود المصرييف الذيف ذىبوا وقاؿ "أبو سمرة" في تصريحات لػ"اليوـ السابف": "سنطاىد مف أطؿ عدـ عودة الي
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لمشريع  احس مي  محاربوف وليس ليـ عيد وال ذم "  إلى إسرائيؿ، ولف نسم  بدضوليـ مصر، فيـ طبقاً 
 ".ي"وىذا ينطبؽ عمى المسمـ الذل يذىب إلى إسرائيؿ وين ـ إلى الطيش احسرائيم :م يراً 

نو رطؿ قيم  وقام ، ف  يمكف أف نقوؿ   عصاـ العرياف عما بدر منو، نظراً  .وأ اؼ:" يطب أف يسأؿ د
وطالب أبو  ".يإنو تصري  والس ـ، فالعرياف شضصي  ليست عادي  لكي يضرج منو تصريحات بشكؿ شضص

سمرة العرياف بالعودة عف ىذه التصريحات، متسائ  لماذا صرح بذلؾ العرياف في ىذا التوقيت وبعد زيارتو 
رياـ وأمر مف الشؾ والريب ، ف    ف المو وع لـ يكوف مطروحا  مريكا؟ ا مر الذل ي ف ع مات است

 لمنقاش.
وأ اؼ:" ال يمكف أف نحمؿ طماع  احضواف المسمميف وال أعيب عمييـ بسبب تصريحات العرياف  نو أمر 

 يضصيـ كطماع ".
ت لػ"اليـو أيمف الظواىرل زعيـ تنظيـ القاعدة في تصريحا .محمد الظواىرل شقيؽ د .ومف ناحيتو قاؿ ـ

عصاـ العرياف فيي دعوة غير موفق  وغير مناسب  ولف  ."لو صحت ىذه التصريحات عمى لساف د السابف":
 عصاـ العرياف يمكف استدراكو". .تحؿ الق ي  الرمسطيني "، م يرا "ىذا ضطأ مف د

 5/2/3124اليوم السابع، القاهرة، 
 

 يان صيحة من ال يعرفوتصريحات العر  مصرعبد الناصر لم يطرد يهود  :هيكل 62
احضواف بيا قيادل في طماع   أدلىانتقد محمد حسنيف ىيكؿ التصريحات التي : وكاالتال ،48عرب

مصر، واتيـ فييا الرئيس الراحؿ طماؿ عبد  إلىالعودة  إلى، ودعا فييا الييود المصرييف مؤضراً  المسمميف
صيح  مف ال يعرؼ في " بأنياات ووصؼ ىيكؿ التصريح الناصر بطردىـ مف مصر في الضمسينيات.

 يس يب يقناة س إلىفي حديث  ،وقاؿ ىيكؿ ." ائعوف في ساح  القتاؿ أناسمو وع ال يعرفو، ويطمقيا 
 ."ما يسمى بتعوي ات الييود احط ؽال يوطد عمى "المصري  الضاص  

لشركات الييودي  بما في ا 1960عاـ  أممتف الدول  المصري  دفعت تعوي ات لكؿ الشركات التي أ وأكد
 .ا وروبي الشركات  إلىالتي كانت تحمؿ طنسيات غربي   مف التعوي ات التي دفعت 

لـ يعطبني ك ـ مرسي عف فمسطيف، حيث لـ يدِف المستوطنات أو الحديث عف القدس في "ىيكؿ،  وأ اؼ
 ."حديثو، وال أطالب مرسي بالحرب، ولكف القدس ق ي  طوىري  لدط التيار احس مي

 5/2/3124، 59رب ع
 

 مقابل معتقل إسرائيمي عن الشيخ عبد الرحمن لإلفراجصفقة  بعقد يطالببمندن  اإلسالميالمرصد  63
القدس العربي نسض  طريدة في رسال  وصمت  احع مي، احس ميرئيس المرصد  ،ناشد ياسر السرل :لندف
سراح المتيـ بالتطسس اندرييو يعقوب مف أطؿ إط ؽ  واحسرائيمي  ا مريكي عدـ الر وخ لم دوط  ،منيا

 القبض عميو. ا مفقوات  وألقتالما ي  ا سبوعبشنيتسنيكوؼ الذل تسمؿ لألرا ي المصري  
وطالب المرصد في رسالتو الرئيس المصرل بتوطيو لمف يمـز مف ا طيزة والوزارات السيادي  لمتحرؾ مف 

، وكاف  1993الواليات المتحدة ا مريكي  منذ عاـ أطؿ احفراج عف الشيا عمر عبد الرحمف المعتقؿ في 
المصرييف المعتقميف في الواليات المتحدة ا مريكي ، وكذلؾ إط ؽ السطنا  والمعتقميف المصرييف والعرب 

 في السطوف والمعتق ت احسرائيمي  مقابؿ اندرييو بشنيتسنيكوؼ.
 6/2/3124، لندن، القدس العربي
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 إلى القضاء "إسرائيل"لصالح  بالتجسساليمن يعمن إحالة متهم  64

، وأفاد موقف وزارة الدفاع "إسرائيؿ"لندف: أعمف اليمف أمس أنو أحاؿ إلى الق ا  متيما بالتطسس لصال  
في مطاؿ المعموماتي  سيحاؿ إلى المحكم  الطزائي  لممحاكم   يعمؿ ميندساً  يمنياً  اليمني  أمس بأف شاباً 

في مدين   "مصدر ق ائي"ت احسرائيمي  )الموساد(. وذكر الموقف نق  عف بتيم  التطسس لصال  المضابرا
النياب  الطزائي  المتضصص  ستحيؿ ض ؿ اليوميف القادميف ممؼ متيـ يدعى إبراىاـ "عدف الطنوبي  أف 

 ."الذارحي، إلى المحكم  الطزائي  بتيم  التطسس لصال  الموساد احسرائيمي
 6/2/3124الشرق األوسط، لندن، 

 
 الحقيقيتل أبيب ليست عدونا  :اإلسرائيميةمقناة الثانية لإمام سوري  65

تناوؿ نشطا  عمى موقف التواصؿ االطتماعي الػ"فيس بوؾ" مقطف فيديو يظير مكالم  : عبد المطيؼ صب 
د إماـ مسط ،ويقوؿ الشيا عبد ات التميمي ، والقناة الثاني  احسرائيمي .يتميروني  بيف إماـ مسطد سمر

السمرييف بمدين  حمص السوري ، في حوار مباشر مف القناة الثاني  احسرائيمي ، إف كؿ شضص سورل سني 
، ولـ تكف قط كذلؾ، وأف ىذه ىي طريق  النظاـ السورل يعمى أنيا ليست عدونا الحقيق "إسرائيؿ"ينظر إلى 

طيف، وكمنا نعمـ بأننا في ، وتحرير فمس"إسرائيؿ"لتبرير سمب حقوؽ الشعب السورل باسـ الحرب عمى 
لدعـ مطالب وحقوؽ السن  في سوريا  "إسرائيؿ" يودعا التميم ،  د القتم ."إسرائيؿ"الطبي  نرسيا مف 
 ولبناف لنيؿ تحررىـ.

حاؿ سقوط  "إسرائيؿ"وردا عمى سؤاؿ مراسؿ التميرزيوف احسرائيمي عف موقؼ الدالبي  السني  مف الس ـ مف 
، حيث أكد "إسرائيؿػ"يحدث في مصر وقمؽ احسرائيمييف مف كراىي  احضواف ل "ا سد"، ضاص  بعد ما

عف حاط  سوريا لقيادة دولي   أنو ال يوطد سياسي واحد سني في سوريا بعدما تـ إبادتيـ، معمناً  يالتميم
 حعادة إنتاج سياسييف.

 5/2/3124اليوم السابع، القاهرة، 
 

 مصرية إلى قطاع غزة لحومطن  39إدخال  66
طف لحـو  28، إنو تـ إدضاؿ 4/1الطمع   قاؿ مصدر بمعبر رف  البرل مسا  يوـ: عبد الحميـ سالـ -رف  

 .لإلى قطاع غزة مقدم  مف لطن  احغاث  المصري  بالتنسيؽ مف الي ؿ ا حمر المصر 
 5/2/3124اليوم السابع، القاهرة، 

 
 سكنية جديدة سيضر بسمعتها الدوليةمن أن قرارها بناء وحدات  "إسرائيل"ألستير بيرت يحّذر  67

مف  "إسرائيؿ"، ألستير بيرت، أفريقياوكاالت: حّذر وزير الدول  البريطاني لشؤوف الشرؽ ا وسط وشماؿ ال
وحدة سكني  طديدة ضارج نطاؽ الضط  5500اح رار بسمعتيا الدولي  نتيط  إع نيا مؤضرًا عف بنا  

أف بنا   4/1 الصادرة مف لندف يـو الطمع  "يش كرونيكؿطو "ة طريدوكتب بيرت في مقاؿ ب ا ض ر.
يقّوض المصداقي  ويصّعب فرص التوصؿ إلى الس ـ المنشود، ويطعؿ دوؿ العالـ تشكؾ "المستوطنات 

إظيار قيادة حاسم  وشطاع ، "والسمط  الرمسطيني  عمى  "إسرائيؿ"وحّث  ."بنوايا إسرائيؿ حياؿ عممي  الس ـ
 ." ات طادة مف دوف شروط مسبق واالنضراط في مراو 
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نحف ندرؾ حطـ المضاطر التي تواطييا إسرائيؿ نتيط  اال طرابات في المنطق ، غير أف أف ؿ "وقاؿ 
 ."سبيؿ ي مف ليا العيش بس ـ وبمعزؿ عف احرىاب سيكوف مف ض ؿ حؿ الدولتيف عف طريؽ التراوض

سيكوف أف ؿ رد عمى الساعيف إلى تحدل أمف "واعتبر بيرت أف التوصؿ التراؽ س ـ مف الرمسطينييف 
، داعيًا " رورة انطاز الس ـ قبؿ اند ؽ نافذة حؿ الدولتيف بصورة نيائي "وشدد عمى  ."إسرائيؿ وشرعيتيا

 ."بذؿ طيد كبير حنعاش عممي  الس ـ"المطتمف الدولي بقيادة الواليات المتحدة ودعـ أوروبا إلى 
 6/2/3124، لندن، القدس العربي

 
 

 بين غزة و"فتح" أكبر من احتفاء 68
 حممي موسى
لـ يكػف عػابرًا ذلػؾ المشػيد الػذل وقػف فػي غػزة يػوـ أمػس، وأثػر تػأثيرا واسػعا فػي كػؿ مػف رآه تقريبػًا. فانط قػ  
حرك  فت ، كانت وال تزاؿ، تعبر لػدط الطميػور الرمسػطيني عػف انط قػ  الكرػاح المسػم  أكثػر ممػا تعبػر عػف 

ربمػػا ليسػػت كسػػواىا مػػف الرصػػائؿ الوطنيػػ  الرمسػػطيني ، وربمػػا كػػاف ىػػذا مكمػػف سػػحرىا، إنشػػا  تنظػػيـ. وفػػت ، 
فيػػي عمػػدت منػػذ البدايػػ  إلػػى اعتبػػار نرسػػيا حركػػ  الشػػعب الرمسػػطيني بأسػػره وليسػػت حركػػ  ىػػذا القطػػاع أو 
الطبقػػ . وبػػالرغـ مػػف أف الكثيػػريف يأضػػذوف عمػػى قيادتيػػا تضبطػػا ىنػػا وضطػػأ ىنػػاؾ وضطيئػػ  فػػي مو ػػف ثالػػث، 

اضميا أو ضارطيا، إال أف غالبي  الرمسطينييف يقروف بأف فت  ىي التي قادتيـ لػدضوؿ عػالـ السياسػ  والضػروج د
 مف دائرة احيديولوطيا.

الضمس  ا ضيرة،  وبكممات أضرط، كانت فت  أكثر مف ألبس الق ي  الرمسطيني  برنامطيا السياسي في العقود
ولى، ومف قاد التسوي  السياسي  في العقديف ا ضيريف. وبالرغـ مػف فيي مف قاد الكراح المسم  في العقود ا 

أف لرػػت  مػػا ليػػػا، وعمييػػا مػػا عمييػػػا، إال أف برنامطيػػا السياسػػي، بػػػرغـ احتػػداـ الضػػ ؼ حولػػػو وحػػوؿ أسػػػموب 
تحقيقػػػػو، ظػػػػؿ البرنػػػػاما السياسػػػػي الػػػػواقعي الرمسػػػػطيني الوحيػػػػد. وبػػػػالرغـ مػػػػف احتػػػػداـ الصػػػػراعات الرمسػػػػطيني  

 ، وضصوصًا عمى السمط ، بقيت غالبي  الرمسطينييف ترط في فت  "أـ الصبي".الداضمي 
بعد أقؿ مػف شػير عمػى اصػطباغ غػزة بمػوف حركػ  حمػاس ا ض ػر، فػي احتراليػا بػذكرط انط قتيػا، غطػت 
رايػػات فػػت  الصػػررا  مدينػػ  غػػزة بشػػكؿ لػػـ يسػػبؽ لػػو مثيػػؿ. ونظػػرًا لتميػػز حمػػاس بقػػدرات تنظيميػػ  كبيػػرة، كػػاف 

حشد الذل تطمف في ساح  الكتيبػ  الشػير الما ػي مػؤثرًا، لكنػو أطبػر الكثيػريف بعػد حشػد حركػ  فػت  مشيد ال
فػػػي ميرطػػػاف ذكػػػرط انط قتيػػػا الثامنػػػ  وا ربعػػػيف عمػػػى إطػػػرا  المقارنػػػ . والواقػػػف أف مػػػا تكسػػػبو فػػػت  بسػػػيول  

وسػػيكولوطيتو التػػي  وعرويػ ، تطيػػد حمػػاس فػػي اكتسػػابو بالطيػػد والعػرؽ والت ػػحيات. لكػػف ىػػذه إرادة الطميػػور
 ترفف مف تشا ، بمنطؽ ومف دونو، وتذؿ مف تشا .

ويبػػدو مػػف المسػػتحيؿ فيػػـ مػػا طػػرط فػػي غػػزة يػػـو أمػػس فػػي احترػػاؿ انط قػػ  فػػت  مػػف دوف التقػػديـ السػػالؼ، 
ضصوصػػًا أف الميرطػػاف يػػأتي بعػػد الحػػرب احسػػرائيمي  عمػػى غػػزة، ونيػػؿ الرمسػػطينييف اعتػػراؼ الطمعيػػ  العامػػ  

دة بػػدولتيـ. فقػػد كػػاف الح ػػور طميػػورًا حقيقيػػًا واسػػعًا لػػـ يطػػر اطتذابػػو أو نقمػػو أو حشػػده بػػالمعنى لألمػػـ المتحػػ
المعيػػود. ورأط كثيػػروف كيػػؼ أف آالفػػا مػػف النػػاس، ضصوصػػًا الشػػباب، بػػاتوا ليمػػتيـ فػػي السػػاح  التػػي أقيمػػت 

ىا شػباب فػت  "سػاح  ياسػر عمى أرض ساح  السرايا الحكومي  التي دمرتيا الطائرات احسرائيمي ، والتي أسػما
عرفات". كما أف أل قوة طذب مادي  ما كانت لترم  في اطتذاب كؿ ىػذه العػائ ت بأطراليػا وشػيبيا وشػبابيا 
مػػف كػػؿ مكػػاف فػػي القطػػاع. فالػػدافف الحقيقػػي عنػػد الح ػػور ال يمكػػف ترسػػيره إال بواحػػد مػػف ث ثػػ : حػػب لرػػت  
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يماف بالوحدة  الوطني . ولكنو فوؽ ىذا وذاؾ تمسؾ باليوي  الوطني  وتحد ومكانيا، نكاي  بحماس وسمطتيا، وا 
 ل حت ؿ احسرائيمي.

نمػا مػف أطػؿ  صحي  أف صدارا في حرك  فت  بدأوا لعب  ا رقاـ ليس مػف بػاب االسػترادة مػف الحػدث فعميػًا وا 
ثممػػا تطييػػره فػػي المناكرػػ  سػػوا  داضػػؿ حركػػ  فػػت  نرسػػيا أو مػػف حركػػ  حمػػاس، ولكػػف مػػف المؤكػػد أف غػػزة، وم

كانت دائما، عبػرت عػف حقيقػ  أنيػا تمثػؿ كػؿ فمسػطيف. ولػيس صػدف  أف الكثيػر مػف المظػاىر التػي أنطحػت 
 الميرطاف وأعطتو معانيو كانت في ا صؿ صدف .

والواقف أف حرك  فت  فػي ال ػر  الدربيػ  لػـ تػنط  فػي إقامػ  ميرطػاف بػالحطـ والسػع  والمعنػى الػذل أقػيـ فػي 
سيطر في ال ر  وأف حماس تسيطر في القطاع، ولكف المػزاج الرتحػاول والعػاـ قطاع غزة. صحي  أف فت  ت

فػػػي القطػػػاع مضتمػػػؼ. فرػػػت  فػػػي قطػػػاع غػػػزة ليػػػا مظموميتيػػػا، المحقػػػ  أو الباطمػػػ ، وىػػػي الحظػػػت أف الررصػػػ  
سػػانح  فػػي الظػػروؼ الوحدويػػ  التػػي نشػػأت بعػػدما ىزمػػت غػػزة "عمػػود السػػحاب" احسػػرائيمي كػػي تثبػػت ذاتيػػا. 

ذلػػؾ أضطػػا  مػػف طانػػب حركػػ  حمػػاس ال يمكػػف إغراليػػا، وأبرزىػػا ذلػػؾ النقػػاش العقػػيـ والطويػػؿ وسػػاعدت فػػي 
حوؿ مكاف إطرا  الميرطاف، إذ رف ت حماس من  فت  حؽ إقام  ميرطانيا فػي سػاح  الكتيبػ  وقبمػت أضيػرًا 

 عمى إطرائيا في ساح  السرايا.
ارك  فػػي الميرطػػاف مػػف أطػػؿ إيصػػاؿ وأسػػيـ ىػػذا النقػػاش فػػي تحػػريض أنصػػار فػػت  وطميػػور آضػػر عمػػى المشػػ

رسػػال  مزدوطػػ  لػػف تريميػػا قيػػادة فػػت  ولػػف تعتبػػر منيػػا قيػػادة حمػػاس. ومػػف الطػػائز أف تػػدمير إسػػرائيؿ مبػػاني 
احدارات الحكومي  في "أبو ض رة" أسيـ أي ًا في توسيف ساح  السرايا الواقع  في مركػز المدينػ ، والتػي قػاد 

قريبػًا فػي المنطقػ  طػرا  إغػ ؽ الشػوارع الرئيسػي  الث ثػ ، عمػر المضتػار االحتراؿ فييا إلى شػؿ المواصػ ت ت
 والوحدة والط  .

وال يمكف تطاىؿ أف ىذه ىي المرة ا ولى التي يرتت  فييا احتراؿ انط ق  فت  بص ة الطمعػ ، حيػث توفقػت 
طامعػ  حػدد فييػا  فت  بضطيب وحدول مروه ىو وزير ا وقاؼ السابؽ الشيا يوسؼ س م  الذل ألقى ضطبػ 

نمػػا فػػي الشػػتات  رسػػائؿ الحشػػد. وتحػػدث فييػػا باسػػـ الرمسػػطينييف لػػيس فقػػط فػػي ال ػػر  والقطػػاع وىمػػوميـ وا 
أي ػػا. وبعيػػدا عػػف شػػعارات فػػت  "الد بػػ "، نطػػؽ باسػػـ المطػػالبيف باسػػتعادة الوحػػدة الوطنيػػ  الرمسػػطيني  التػػي 

شػتات. ولكػف مػا كػاف ميمػًا فػي ىػذه النقطػ  أرىؽ غيابيا كاىؿ الشعب تحت االحػت ؿ ونرػوس الشػعب فػي ال
 أف فت ، برغب  أو صدف ، تحدت حماس عمى أر يتيا الديني .

ويسػػطؿ فػػي ىػػذا السػػياؽ الػػدور احيطػػابي لحكومػػ  حمػػاس فػػي تسػػييؿ إطػػرا  الميرطػػاف الػػذل لػػـ يكػػف تنظيمػػو 
لوطنيػػػ  عبػػػر أبػػػرز إيطابياتػػػو. فقػػػد ألديػػػت فقػػػرات مقػػػررة، ضصوصػػػا تمػػػؾ التػػػي ضصصػػػت حظيػػػار الوحػػػدة ا

تضصيص حماس برلقا  كمم  القػوط الوطنيػ  فػي الميرطػاف. ويشػاع أف ض فػات تنظيميػ  فتحاويػ ، "دحػ ف ػ 
 أبو مازف"، وربما اندىاشًا مف حطـ الحشد قاد في النياي  إلى نوع مف الرو ى.

لرمسػطيني وبحسب الح ور، فػرف الحرػؿ طوىريػا انتيػى عنػد الحشػد وصػ ة الطمعػ  حيػث إف كممػ  الػرئيس ا
 محمود عباس لـ تكف مؤثرة، فيما لـ تسمف كمم  ع و المطن  المركزي  في فت  نبيؿ شعث طيدًا.

 6/2/3124، السفير، بيروت
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كرػػػاح إف االنقػػػ ب عمػػػى المشػػػروع الػػػوطني الرمسػػػطيني لػػػػ"الثورة والتحريػػػر والعػػػودة" عػػػف طريػػػؽ المقاومػػػ  و"ال
توج برلدا  كؿ المواد التي تشرع ليذا  1967المسم " الذل تبنتو منظم  التحرير الرمسطيني  قبؿ احت ؿ عاـ 

بدػزة برعايػ   1999المشروع في الميثاؽ الوطني الرمسطيني في دورة لممطمس الػوطني لممنظمػ  انعقػدت عػاـ 
وأعقبيػا عمميػ  غسػؿ دمػاغ طماعيػ  ال زالػت  الرئيس ا ميركي ا سبؽ بيؿ كمينتوف، وىػي الػدورة التػي سػبقيا

مستمرة لمشعب الرمسطيني تحاوؿ إقناعو باستبداؿ مشروع دويم  عمى أقؿ مف عشريف في المئ  مف فمسػطيف 
 التاريضي  بمشروع الثورة ا صيؿ وا صمي.

وافقػػ  قػد حظػي بم 1988وكػاف "إعػ ف االسػتق ؿ" الصػػادر عػف المطمػس الػػوطني لممنظمػ  فػي الطزائػر عػػاـ 
أغمبيػ  أع ػا  المطمػس عمػى مشػروع "الدولػ " عمػى أل طػز  يػتـ تحريػره مػف فمسػطيف باعتبػاره ىػدفا "مرحميػا" 

 تكوف الدول  فيو رافع  الستكماؿ مشروع الثورة والتحرير والعودة.
وعندما تبيف لمشعب الرمسطيني أف مشروع "الدول " قد تحوؿ إلى ىػدؼ فػي حػد ذاتػو يطيػض مشػروع "الثػورة" 

ف أساسو انرض التأييد الشعبي لمدول  كيدؼ مرحمي وبدأ االنقساـ الوطني بيف أنصار الدول  كيدؼ نيائي م
ينيي الصراع عمى الوطود في فمسطيف التاريضي  ويحولو إلى نزاع عمى حدود ىذه الدول  وبيف أنصار الدول  

 وا صمي.كيدؼ مرحمي تكوف الدول  فيو طز ا ال يتطزأ مف مشروع الثورة ا صيؿ 
لقد كانت مرارق  تاريضي  حقا أف يطي  الرد عمى االنحراؼ عف مشروع الثورة واالنق ب عميو مف غػزة ذاتيػا 
حيث أ رت شرعي  مزير  عمى ىذا االنق ب مف المطمس الوطني برعاي  أميركي ، بالرغـ مف مرارة االنقساـ 

ىمػػػاؿ ا سػػػباب التػػػي قػػػادت إليػػػو ال حقػػػ ، ىػػػذا االنقسػػػاـ الػػػذل يطػػػرل اليػػػـو التركيػػػز عمػػػى سػػػمب يات نتائطػػػو وا 
وطعمػػت وقوعػػو أمػػرا متوقعػػا حتميػػا، ب"حمػػاس" أو مػػف دونيػػا، وكػػاف أل عنػػواف آضػػر ليػػذا الػػرد غيػػر حمػػاس 

بعػػد أف اكتشػػؼ الشػػعب االنقػػ ب  2006سػػوؼ يحظػػى بػػالروز االنتضػػابي السػػاحؽ الػػذل حققتػػو الحركػػ  عػػاـ 
 عمى مشروع ثورتو باسـ "الدول ".

الطػػدؿ حػػوؿ المكػػاف الػػذل كانػػت حركػػ  التحريػػر الػػوطني الرمسػػطيني "فػػت " فػػي غػػزة سػػتحترؿ فيػػو  فػػي سػػياؽ
بالذكرط الثامن  وا ربعيف النط قتيا، تسا ؿ مرػاوض منظمػ  التحريػر السػابؽ حسػف عصػرور، فػي مقػاؿ لػو 

 وطني الرمسطيني.مؤضرا، عما إذا كانت حرك  المقاوم  االس مي  "حماس" تعتبر ىذه الذكرط ىي "اؿ"يـو ال
ولتطاب  عمى تساؤلو، ربما كاف يطدر ب"حماس" أف تحيؿ عصرور إلى سؤاؿ وطيو اسػتاذ العمػـو السياسػي  
بطامع  بوردو الررنسي ، الصييوني لويس رينى بيريس، لمرئيس ا ميركي في مقاؿ لو في السادس والعشػريف 

بػػػاراؾ أوبامػػػا" تسػػػا ؿ فيػػػو عمػػػا كانػػػت منظمػػػ   مػػػف الشػػػير الما ػػػي بعنػػػواف "إسػػػرائيؿ ْوفمسػػػطيْف: مػػػذكرة إلػػػى
التحريػػػر الرمسػػػطيني ، وبالتػػػالي "فػػػت "، تضطػػػط ؿ"تحريػػػره" قبػػػؿ احػػػت ؿ ال ػػػر  الدربيػػػ  وقطػػػاع غػػػزة فػػػي سػػػن  

1967 ! 
فري احطاب  عمى سؤاؿ بيريس يوطد الطواب، سمبا أـ ايطابا، عمى تساؤؿ عصرور، مف "حماس" ومف غيرىا 

ؽ عمى ىذه االطاب  يكمف إحيا  الوحدة الوطني  وفي االضت ؼ عمييا تكمف بذور عمى حد سوا ، وفي االترا
 استمرار االنقساـ الراىف.

وفػػي ىػػذه احطابػػ  يوطػػد كػػذلؾ الترسػػير لمتنػػاقض بػػيف ضطػػاب منظمػػ  التحريػػر كمػػا تمثػػؿ فػػي إحيائيػػا لمػػذكرط 
"يػػـو الػػوطني الرمسػػطيني، تضميػػدا لميػػـو الثامنػػ  وا ربعػػيف النط قػػ  "فػػت "، التػػي تقػػود المنظمػػ ، باعتبارىػػا "اؿ

الػػػذل أعمنػػػت فيػػػو القيػػػادة العامػػػ  لقػػػوات "العاصػػػر " التابعػػػ  لمحركػػػ  "الػػػب غ العسػػػكرل" ا وؿ لممقاومػػػ   ػػػد 
االحت ؿ في "عممي  عيمبوف" التي سػقط فييػا الشػييد ا وؿ لمثػورة الرمسػطيني  المعاصػرة أحمػد موسػى الػدلكي 
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اس، قبػػؿ ث ثػػ  أيػػاـ فقػػط مػػف االحترػػاؿ بالػػذكرط، بأنػػو "لػػف يسػػم " بتسػػمي  أو وبػػيف تيديػػد الػػرئيس محمػػود عبػػ
 تمويؿ انترا   فمسطيني  ثالث  لمقاوم  االحت ؿ في ال ر  الدربي .

قيػػاـ دولػػ  فمسػػطيني  مسػػتقم ، وىػػي دولػػ   2013فػػي ذكػػرط االنط قػػ ، تمنػػى الػػرئيس عبػػاس أف يشػػيد عػػاـ 
ا مطمػػوب كحػػؿ نيػػائي لمصػػراع، ولػػيس كيػػدؼ مرحمػػي السػػتكماؿ تو ػػ  كػػؿ مرطعياتيػػا وشػػروطيا أف قياميػػ

أىػػػداؼ مشػػػػروع الثػػػػورة الرمسػػػطيني ، وىػػػػذه أىػػػػداؼ سػػػػوؼ تظػػػؿ معمقػػػػ  مػػػػف دوف الحػػػؿ الػػػػذل استشػػػػرفتو ليػػػػا 
 االنط ق ، والحموؿ المعرو   ليا عمى أساس "حؿ الدولتيف" تعقد حميا أكثر مف تسيمو.

الرمسػػػطينييف إلػػػى مػػػدنيـ وقػػػراىـ التػػػي شػػػردوا منيػػػا ىػػػي الحػػػؿ فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، لػػػـ تعػػػد عػػػودة ال طئػػػيف 
لمشػػػكمتيـ بػػػؿ أصػػػب  تػػػوطينيـ فػػػي منػػػافييـ وشػػػتاتيـ حػػػ  مرفو ػػػا معرو ػػػا عمػػػييـ يضمػػػؽ ليػػػـ المزيػػػد مػػػف 
المشاكؿ، وأصب  قياـ الدول  الرمسطيني  المعرو ػ  اليػـو يثيػر أسػئم  طػادة، كمثػاؿ آضػر، عػف مصػير عػرب 

فػػػي  ػػػو  مػػػا يثيػػػره قيػػػاـ ىػػػذه الدولػػػ  مػػػف طػػػدؿ تراو ػػػي حػػػوؿ تبػػػادؿ السػػػكاف  فمسػػػطيف فػػػي دولػػػ  االحػػػت ؿ
 وا را ي، الا.

لقد كاف التقسيـ ىو الذل قػاد إلػى النكبػ  فػي المقػاـ ا وؿ، و"حػؿ الػدولتيف" مػا ىػو إال إمعػاف فػي المزيػد مػف 
 التقسيـ ال يعد إال بالمزيد مف النكبات.

عنػدما كػاف أقػؿ تعميمػا وأقػؿ وعيػا  - -فض التقسػيـ قبػؿ النكبػ  ويثبت كؿ يوـ أف الشعب الرمسطيني الذل ر 
وأقػػؿ تسػػػميحا وأقػػػؿ ضبػػػرة فػػػي المقاومػػ  وكانػػػت عدالػػػ  ق ػػػيتو أقػػػؿ و ػػوحا فػػػي المطتمػػػف الػػػدولي وكػػػاف عػػػدد 

إنما كاف أكثر حكم  مف قيادتو الحالي ، حدراكو بأف قبولو بتقسػيـ وطنػو  - -أصدقائو في ىذا المطتمف أقؿ 
، مثمما يدرؾ بأف قبوؿ ممثمو "الشرعي والوحيد" بالتقسيـ اليػـو لػف 1948ف لو أف يمنف نكب  عاـ آنذاؾ ما كا

 يمنف الرصوؿ ال حق  لمنكب  مف التتابف إلى أمد غير منظور.
فبيف مشروع الدول  القائم  عمى أساس التقسػيـ وبػيف مشػروع الثػورة التػي فطرتيػا االنط قػ  رف ػا لمتقسػيـ لػـ 

 الرمسطيني حكمتو ليتضمى عف مرطعيات "االنط ق " مرشدا لو.يرقد الشعب 
نيا لمرارق  حقػا أف يبػدو  لقد وحدت "انط ق " فت  ومشروع الثورة الشعب الرمسطيني، وفرقو مشروع الدول ، وا 

 أنصار مشروع استمرار المقاوم  والثورة أحؽ مف فت  اليـو في االحتراؿ بذكرط انط قتيا.
تسػػتوطب بالتأكيػػد إطػػرا  مراطعػػ  نقديػػ  لمسػػيرة الن ػػاؿ الػػوطني منػػذ االنط قػػ ، ضصوصػػا لكػػف ىػػذه المرارقػػ  

منذ توقؼ التكامؿ بيف مشروع الثورة وبيف مشروع الدول  وبدأ االفتراؽ بينيما، وتمثؿ ىذه المراطعػ  اسػتحقاقا 
لعػاـ لطامعػ  الػدوؿ متأضرا لرت  بقدر ما تمثؿ استحقاقا مطموبا لحماس كػذلؾ، بعػد أف ا ػطر حتػى ا مػيف ا

العربي  د. نبيؿ العربي، ض ؿ زيارتو ا ضيرة لراـ ات المحتم ، إلى إع ف العشريف سن  المنصػرم  مػف عمػر 
ما يسمى عممي  الس ـ "م يع  لموقت"، في ا قؿ لتقديـ أطوب  مقنع  عمى أسئم  مثؿ: كيؼ يقبؿ أىؿ بيت 

 ما يرفض المحتموف تقسيميا ويحرصوف عمى بقائيا موحدة.المقدس بتقسيـ القدس بينيـ وبيف غزاتيا بين
 5/2/3124، فمسطين أون الين

 
 هل نستبشر بأجواء المصالحة الفمسطينية؟! :6

 ياسر الزعاترة
رغػػػـ أف االنرػػػراج الػػػذل يتبػػػدط فػػػي ال ػػػر  الدربيػػػ  لػػػـ يبمػػػغ المسػػػتوط المػػػأموؿ، حيػػػث تتواصػػػؿ االعتقػػػاالت 

ف بوتيرة محدودة-واالستدعا ات  ال أنو باحمكاف القوؿ إف قدرا مف التطور قد حصؿ في موقؼ السمط  إ -وا 
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حياؿ حرك  حماس، ا مر الذل تـ عمى نحو متبادؿ في شؽ منو كما ىو حاؿ السماح لرت  برقام  ميرطاف 
 ليا والذل تابعناه أمس في قطاع غزة بعد السماح لحماس برقام  ميرطانات في ال ر  الدربي .

ػػؿ مػػف الػػذنوب أكثػػر مػػا ينبدػػي قولػػو ابتػػ داً  فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػف المصػػالح  الرمسػػطيني  إف االنقسػػاـ قػػد حمر
 بكثير مما يحتمؿ، فيما طرط تطاىؿ المشكم  ا كبر التي ترتبت عميو.

لقػػػد حّممػػػوه عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ فشػػػؿ مسػػػار المراو ػػػات، وقػػػالوا إف االحػػػت ؿ قػػػد اسػػػتراد مػػػف االنقسػػػاـ عبػػػر 
الرمسطيني، فيمػا يعمػـ الطميػف أف المراو ػات قػد م ػت منػذ بدايػ  أوسػمو وحتػى  الحديث عف غياب الشريؾ

، ولػػـ تػػأت بنتيطػػ ، فيمػػا فػػاوض محمػػود عبػػاس أولمػػرت ثػػ ث سػػنوات 2000قمػػ  كامػػب ديريػػد صػػيؼ العػػاـ 
وقدـ لػو تنػازالت مدريػ  كمػا كشػرت وثػائؽ الترػاوض، إال أف ا ضيػر لػـ يطػرؤ عمػى اتضػاذ قػرار نيػائي بسػبب 

 ف اليميف، بررض قناعتو كما تبدط في ك مو الحقا بعد تركو السمط .ضوفو م
فشؿ مسار التراوض ال صم  لو البت  بمسأل  االنقساـ، وتصػاعد االسػتيطاف والتيويػد ال صػم  لػو بيػا أي ػا، 
 بؿ بدياب المقاوم ، وحيف كانوا يراو وف أولمرت، كانت حكومتو تسررع االستيطاف عمى نحو لـ يسبقيا إليو

 أحد.
العػب  ا كبػػر الػػذل ترتػػب عمػػى االنقسػاـ، واسػػتراد منػػو االحػػت ؿ ىػػو ذلػؾ الػػذل ال تشػػير إليػػو دوائػػر السػػمط  
ممث  في حال  اححباط التػي نتطػت عػف الشػرخ الػذل وقػف بػيف أبنػا  الشػعب الرمسػطيني بسػبب المقارنػ  بػيف 

رتػب عمػى ذلػؾ الحسػـ العسػكرل مػف فت  وحماس ومساواتيما في الذنوب بعد الحسـ العسػكرل، ف ػ  عمػا ت
تشػػطيف السػػمط  عمػػى اسػػتيداؼ حمػػاس وبرنػػاما المقاومػػ  فػػي ال ػػر . فػػي ظػػؿ ىػػذه ا طػػوا  البائسػػ  لػػـ يكػػف 
بوسف الشارع في ال ر  أف يطمؽ انترا   طديدة ردا عمى ممارسات االحت ؿ بسبب شعوره العاـ باححباط، 

 ؿ واالستثمار والرواتب.ف   عف إشدالو عف قصد بحكاي  الماؿ وا عما
اآلف، ىؿ يمكف القوؿ إف ا طوا  احيطابي  التي نعيشيا منذ حرب نتنياىو عمػى القطػاع وانتصػار المقاومػ ، 
وتراعؿ ال ر  الدربي  معيػا، ومػف ثػـ تأييػد حمػاس لضطػوة عبػاس بالػذىاب لألمػـ المتحػدة رغػـ تناق ػيا مػف 

 يشكؿ مؤشرات عمى قرب المصالح ؟ رؤيتيا وبرنامطيا؛ ىؿ يمكف القوؿ إف ذلؾ كمو
مف الصعب الطػـز بػذلؾ، فالشػيطاف دائمػا يكمػف فػي التراصػيؿ، والتراصػيؿ العالقػ  بػيف الطػرفيف فػي ظػؿ مػا 
يشبو الدول  في قطاع غزة ومثيمتيا في ال ر ، إلى طانب استحقاقات الع قػ  مػف االحػت ؿ وارتيػاف السػمط  

 نحيف الدولييف، كؿ ذلؾ يطرح أسئم  ليس مف السيؿ احطاب  عمييا.لتمؾ الع ق ، ومعيا الع ق  مف الما
ما يعنينا في ىذا السياؽ كأناس ىاطسنا مصمح  الق ي  برمتيا، وليس مطرد تحقيؽ مصالح  بيف فصيميف، 
ما يعنينا ىو سؤاؿ ا ساس الذل ستتـ المصالح  عمى قاعدتو، فما نسمعو مف طػرؼ السػمط  ال يشػير البتػ  

ركير بتدييػر احسػتراتيطي  التػي يسػيروف عمييػا منػذ سػنوات طويمػ ، وىػا ىػو صػائب عريقػات يبشػرنا إلى أل ت
بوطود مبادرات الستعادة مسار المراو ات مف االحت ؿ، مف أف عاق  عمى وطو ا رض ال يقوؿ بػأف لػدط 

 نتنياىو ما يقدمو ليـ أف ؿ مما قدمو باراؾ وأولمرت.
ـ عمى قاعدة استعادة وحػدة سػمط  صػممت لضدمػ  االحػت ؿ عبػر انتضابػات كؿ ذلؾ يعني أف المصالح  ستت

رئاسػػػي  وتشػػػريعي  طديػػػدة، وىػػػي سػػػمط  سػػػيبقى رىانيػػػا عمػػػى الترػػػاوض وال شػػػي  سػػػواه،  ف شػػػعار المقاومػػػ  
السممي  الذل يطرحو رموزىا ال يبدو مقنعا، كونػو ال يعنػي المقاومػ  السػممي  الحقيقيػ  التػي تعنػي اشػتباكا مػف 

طز االحت ؿ وطنوده ومسػتوطنيو وصػوال إلػى العصػياف المػدني، بػؿ مطػرد مظػاىرات عػابرة ال تشػكؿ أل حوا
 عب  عميو.
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حؿُّ ىذه المع م  ال يكوف إال برعادة الشعب الرمسطيني إلى موقعو كصاحب والي  عمى ق يتو، وذلؾ عبر 
السػػمط  بشػػقييا مطػػرد إدارة مدنيػػ   إعػػادة تشػػكيؿ منظمػػ  التحريػػر باالنتضػػاب فػػي الػػداضؿ والضػػارج، فيمػػا تكػػوف

تػدار بػالتوافؽ، وحػػيف يحػدث ذلػػؾ لػف يقبػػؿ الشػعب الرمسػػطيني بديػر مسػػار المقاومػ  الشػػامم  فػي كػػؿ ا رض 
 الرمسطيني ، والذل يستريد مف أطوا  الربيف العربي والتحوالت الدولي  المعقول .

دعػػا عبػػاس إلػػى التيديػػد بتسػػميـ مرػػاتي   نرػػت  قوسػػا لنشػػير إلػػى الضطػػأ الػػذل ارتكبػػو موسػػى أبػػو مػػرزوؽ حػػيف
السمط  لحماس بدؿ نتنياىو، لكأف عباس في وارد أف يرعؿ، أو لكأف بوسف حماس أف تكرر فييا تطرب  غزة 
رغـ الرارؽ الكبير بيف الحالتيف، حيث ال وطود ل حت ؿ في القطاع الذل ال ُيعتبر أص  مف أرض إسرائيؿ 

 بحسب قناع  الصياين .
تنط  عممي  إعػادة تشػكيؿ منظمػ  التحريػر، ولػـ يترقػوا عمػى إدارة توافقيػ  لمسػمط ، فمػف تسػتريد الق ػي  إذا لـ 

مػػف ىػػػذه المصػػالح ، بقػػػدر مػػػا سيسػػتريد منيػػػا نتنيػػاىو بتكػػػريس برنػػػاما السػػ ـ االقتصػػػادل الػػذل ىػػػو عمميػػػا 
عػػػف أف دولػػػ  فمسػػػطيني   2030برنػػػاما الدولػػػ  المؤقتػػػ ، وحػػػيف يتحػػػدث تقػػػدير االسػػػتضبارات ا مريكيػػػ  لعػػػاـ 

سػػػتكوف موطػػػودة فػػػي ذلػػػؾ التػػػاريا دوف حػػػؿ مع ػػػم  القػػػدس وال طئػػػيف )وبوطػػػود الكتػػػؿ االسػػػتيطاني  الكبػػػرط 
الضا ػػع  لمعادلػػ  تبػػادؿ ا را ػػي(، فيػػذا يعنػػي أنيػػـ يػػدركوف طبيعػػ  المسػػار القػػائـ عمػػى حقيقتػػو بعيػػدا عػػف 

 الشعارات المعمن .
ب الرمسػػطيني فػػي ال ػػر  الػػذل يمكنػػو إنقػػاذ الق ػػي  مػػف متاىتيػػا أممنػػا ا كبػػر فػػي  ػػو  ذلػػؾ ىػػو فػػي الشػػع

الراىنػػػ  بترطيػػػر انترا ػػػ  تػػػدفف الطميػػػف ل نضػػػراط فييػػػا والتوحػػػد فػػػي ميػػػداف الرعػػػؿ كمػػػا توحػػػدوا فػػػي انترا ػػػ  
 ا قصى مف قبؿ.
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الث ثػػا  الما ػػي فػػي بمػػدة طمػػوف فػػي منطقػػ  طنػػيف، والتػػي اصػػطدـ فييػػا طنػػود صػػور الحادثػػ  التػػي وقعػػت 
الطػػيش االسػػرائيمي بعشػػرات المتظػػاىريف الرمسػػطينييف بعػػد اعتقػػاؿ مطمػػوب مػػف قبػػؿ قػػوة مسػػتعربيف، حصػػمت 
عمى مكاف الشرؼ في البث التمرزيوني وفي الصحاف  فػي الدػداة. وىػذه الصػورة ت اعتقػاؿ مرػاطئ فػي و ػ  

عده مظاىرات عنؼ لـ تعد شاذة في المشػيد فػي المنػاطؽ فػي االشػير االضيػرة. ولكػف يبػدو أف فييػا النيار وب
مف ذلؾ أمريف طديديف: قوة الصداـ التػي أبػداىا سػكاف القريػ ، واالنصػات الوا ػ  لوسػائؿ االعػ ـ لمحادثػ ، 

زعـ، بقدر مف المبالد ، باف  التي انتيت بعدة اصابات بطراح طرير  )في التقارير االولي  في مواقف االنترنت
 المستعربيف انكشروا وتورطوا(.

بعد فترة طويم  مف اليدو  االمني، فاف ال ر  اكثر توترا مما كانت في الما ي ت وباالساس تحظى بانتباه 
صحري متزايد. اما حاليا، ف  يزاؿ يبدو أف االنترا   الثالث  حي  بقدر أكبر في عناويف الصػحؼ منػو عمػى 

نرسػػيا. مػػف الصػػعب تطاىػػؿ االحسػػاس بػػاف بعػػض اسػػباب ذلػػؾ عمػػى االقػػؿ ىػػي حزبيػػ  وأف التدطيػػ   االرض
الواسع  ترمي الى تقويض الزعـ الذل في أساس حممػ  بنيػاميف نتنيػاىو، فػي محاولتػو  ف ينتضػب مػف طديػد 

لتي قادت فييا الدول  في رئاس  الوزرا : الثنا  اليومي عمى و ف االسرائيمييف االمني الطيد مقارن  بالرترات ا
 حكومات سابق  )برئاس  اييود باراؾ، شاروف واييود اولمرت(.
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نتنياىو ليس شاىا بريئ ، بالطبف. )يوـ االربعا  الما ي( دعا صحرييف ل ن ماـ اليو في طول  عمى طػوؿ 
سػـ الػرئيس مػف الطدار في الحدود مف مصػر، واالحترػاؿ "باكمالػو". امػا عمميػا فمػـ يسػتكمؿ الطػدار اال فػي الق

كػـ فػي مػدضؿ ايػ ت. واسػتبقت االحترػاالت السػتضداـ ىػذا االنطػاز الغػراض  12المسار، ولكف ليس فػي الػػ 
انتضابيػ . صػورة اليػػدو  االمنػي ىػػي أمػر حاسػػـ لنطػاح نتنيػاىو. وكػػاف ىػذا السػػبب الػرئيس لقػػراره الضػروج فػػي 

لمتػواترة لسػكاف البمػدات فػي "غػ ؼ غػزة" حمم  "عمود السحاب" فػي قطػاع غػزة فػي تشػريف الثػاني. فالصػور ا
وىػػـ يبحثػػوف عػػف مػػأوط ل ضتبػػا  مػػف الصػػواريا مػػف القطػػاع ىػػددت بتقػػويض زعػػـ نتنيػػاىو ودفعتػػو  ف يقػػرر 
ف كاف رئيس الوزرا  حذرا مف التورط باالنطرار الى عممي  بري  لمطيش االسرائيمي، قد تنطول عمػى  الحمم  وا 

 عدد ال بأس بو مف الضسائر.
"ىػػ رتس" الػػوؼ بػػف سػػبؽ أف أبػػدط م حظػػ  ىػػذا االسػػبوع عػػف كثػػرة الصػػور العسػػكري  عمػػى صػػرح   محػػرر

الرػػيس بػػوؾ لنتنيػػاىو. والمتنافسػػوف اي ػػا ال يمتنعػػوف عػػف دس ايػػادييـ فػػي الصػػحف. فممبيػػت الييػػودل يوطػػد 
ليرنػػي اعػػ ف يبػػدو فيػػو نرتػػالي بينيػػت يسػػحب حمالػػ  نقػػؿ طرحػػى، تحػػت عنػػواف "بينيػػت ىػػو أخ". امػػا تسػػيبي 
 فحاولت أف تطرل ىذا االسبوع مؤتمرا صحريا مشتركا مف عمير بيرتس الى طانب بطاري  قب  حديدي .

 االتفاق الذي لم يكن
ويحػػػػاوؿ رئػػػػيس االركػػػػاف بينػػػػي غػػػػانتس، بحكمػػػػ ، ابعػػػػاد الطػػػػيش االسػػػػرائيمي عػػػػف المنػػػػاورات الحزبيػػػػ  عشػػػػي  

ويمنف رئيس الوزرا ، "وزير الدفاع" ورئيس الدول  االنتضابات. وىو ال يمكنو أف يضرج عف قواعد البروتوكوؿ 
مػػف القػػا  الكممػػات فػػي احترػػاالت تضػػريا دورات الطيػػراف. ولكػػف اسػػتضداـ القبػػ  الحديديػػ  كزينػػ  مرافقػػ  لميرنػػي 
وبيػػػرس منعيػػػا الطػػػيش. وىكػػػذا اي ػػػا الدػػػي فػػػي المحظػػػ  االضيػػػرة اسػػػتعراض لممراسػػػميف مػػػف  ػػػابط الطػػػيش 

 الطدار في الطنوب. االسرائيمي المسؤوؿ عف بنا 
عمػػػى االرض نرسػػػيا، يصػػػعب اكثػػػر اسػػػتضداـ الكػػػواب . فقػػػد تبػػػيف لمطػػػيش فػػػي نيايػػػ  االسػػػبوع الما ػػػي، بعػػػد 
الت ػػػضيـ المقصػػػود لق ػػػي  اضػػػ   بػػػؤرة عػػػوز تسػػػيوف االسػػػتيطاني  قػػػرب راـ ات. بينيػػػت يمتػػػؼ مػػػف اليمػػػيف، 

يبػػث بعػػض الػػروح القتاليػػ  فػػي الطيػػوش  بالطنػػاح المتطػػرؼ فػػي حزبػػو، الػػذل أقػػاـ بػػؤرة اسػػتيطاني  وىميػػ  كػػي
عشػػي  االنتضابػػات. ووقػػؼ قػػادة االحػػزاب مػػف كتمػػ  اليسػػار ت الوسػػط فػػي الصػػؼ لشػػطب المتطػػرفيف واطتػػذبوا 
زمف بث باىظ القيم . وفػي الميكػود اي ػا كػاف مػف كسػب. رئػيس االئػت ؼ، النائػب زئيػؼ الكػيف مػف الميكػود 

وأطمو الى منتيى السبت(، بعد مكالمتيف ىاتريتيف عاطمتيف مف تباىى بنطاحو في وقؼ االض   يـو السبت )
 منسؽ اعماؿ الحكوم  في المناطؽ، الموا  ايتاف داندوت.

فحص أكثر عمقا يبيف انو لـ يتحقؽ اتراؽ الكيف ت داندوت. عمميا ىاتؼ داندوت زميمػو فػي ىيئػ  االركػاف، 
إنو سبؽ أف تقرر وقؼ االضػ  . وعمػؿ الػوف ىكػذا  الموا  قائد المنطق  الوسطى نيتساف الوف، ولكف ىذا قاؿ

لسػػببيف: حقيقػػ  اف قػػوات الطػػيش االسػػرائيمي وحػػرس الحػػدود لػػـ تكػػف منظمػػ  بمػػا فيػػو الكرايػػ  لميمػػ  االضػػ   
والػزمف القصػير المتبقػي حتػػى دضػوؿ السػبت )نحػػو نصػؼ سػاع (. فػػي الطػيش سػعوا الػػى االمتنػاع عػف اثػػارة 

لبؤرة االستيطاني  في الددا  مسا ، في ظؿ استضداـ قوة محدودة. وىكذا اي ا اضرط لمضواطر وبالرعؿ اضموا ا
عمى ال حاؿ النواب مف كػؿ االطػراؼ كسػبوا مػف التدطيػ  االع ميػ  المكثرػ  ت التػي كانػت ىػي منػذ البدايػ  

 ىدؼ المناورة بأسرىا.
منطق  الوسطى، تسا ؿ قادة وعودة الى الرمسطينييف: في النقاش الذل طرط في منتصؼ االسبوع في قيادة ال

االلوي  عف االحساس المتراكـ لدط الطميور، وكأنو بالرعػؿ توشػؾ انترا ػ  ثالثػ  عمػى االنػدالع فػي ال ػر . 
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انطبػػاعيـ مضتمػػؼ: فػػاالرض كانػػت تدمػػي بالػػذات قبػػؿ حممػػ  "عمػػود السػػحاب". ومنذئػػذ، يقولػػوف، يمػػوح ىبػػوط 
 تدريطي في عدد احداث العنؼ مف الرمسطينييف.

دة المنطقػػ  قمقػػوف مػػف كثػػرة ىطمػػات "شػػارة الػػثمف" لرطػػاؿ اليمػػيف المتطػػرؼ )ىػػذا االسػػبوع احرقػػت سػػيارة قيػػا
فمسػػطيني  وكتبػػت شػػعارات م ػػادة فػػي قريػػ  بيػػت أمػػر، شػػمالي الضميػػؿ(، ىػػي االضػػرط تتػػأثر عمػػى مػػا يبػػدو 

 باطوا  االنتضابات.
حادث  في طموف طديرة باالنتبػاه بسػبب قػوة ويحتمؿ بالطبف أف قادة االلوي  ورطاؿ االستضبارات مضطئوف. فال

المقاوم  في القري . مف الميـ اف نرط اذا كانت الظاىرة ستكرر نرسيا في حم ت اعتقاالت اضرط في الرترة 
القريب  المقبم . أي ا في طنيف ىاطـ مئات المتظاىريف الرمسطينييف قػوة مػف حػرس الحػدود، طػا ت العتقػاؿ 

بي " فػي المنطقػ  الصػناعي  فػي طنػيف. ونشػأت مواطيػات حػادة بػيف الرمسػطينييف مطموب مشبوه باعماؿ "ارىا
 وقوات حرس الحدود والطيش االسرائيمي.

التضػػوؼ الكػػامف دومػػا فػػي قمػػب رطػػاؿ االسػػتضبارات ىػػو مػػف ترويػػت م حظػػ  الع ئػػـ االوليػػ ، عمػػى نمػػط مػػا 
الى الورا  تبيف فػي حينػو اف موطػ   . وفي نظرة1987حصؿ قبؿ اندالع االنترا   االولى في كانوف االوؿ 

اال ػػطرابات اليائمػػ ، التػػي أدت بقػػدر كبيػػر الػػى مػػؤتمر مدريػػد وبعػػدىا الػػى اترػػاؽ اوسػػمو، سػػبقتيا ع مػػات 
تحذير تطاىمتيا اسرائيؿ. احدط الع مات البارزة تعمقت بحممػ  لمطػيش االسػرائيمي فػي مضػيـ ب طػ  ل طئػيف 

ع االنترا ػ . وكتػب البػاحثوف فػي المضػابرات فػي حينػو وثيقػ  حممػت قرب نابمس، قبؿ ب ع  اشير مف انػدال
التصميـ الذل ابداه الرمسطينيوف في مقاومػ  قػوات الطػيش االسػرائيمي فػي المضػيـ )الطنػود، فػي عػدة حػاالت، 

 ف موا االنسحاب وعدـ الصداـ(. وفي القيادة العميا ف موا تطاىؿ الوثيق .
ب طػػ  ل طئػػيف، الػػذل يوطػد فػػي قمػػب ال ػػر . مطمػوب تػػراكـ آضػػر مػػف  وال يػزاؿ، طمػػوف البعيػػدة ليسػػت مضػيـ

االحػػداث كػػي يتػػاح االعػػ ف عػػف تدييػػر حقيقػػي. ال ريػػب أف الطمػػود السياسػػي، المشػػاكؿ االقتصػػادي  لمسػػمط  
واستمرار البنا  في المستوطنات تد ب الرمسطينييف في ال ر . مػف طيػ  اضػرط ال يمكػف تطاىػؿ العناصػر 

 أسيا اعتبارات قيادة السمط  الرمسطيني  نرسيا.الكابح  وعمى ر 
رئيس السمط ، محمود عباس )ابو مازف( يضطط  ف يسػتدؿ فػي االشػير القريبػ  المقبمػ  االنطػاز الرمسػطيني 
فػػي االمػػـ المتحػػدة فػػي محاولػػ  لمقبػػوؿ فػػي منظمػػات دوليػػ  مثػػؿ المحكمػػ  فػػي الىػػال وصػػندوؽ النقػػد الػػدولي. 

كريؿ باف يتناقض مف ادعا  السمط  باف فييا ما يكرػي مػف مزايػا الدولػ  كػي واقف صدامات عنؼ في ال ر  
 تحسف مكانتيا.

فػي السػمط  وفػػي قيػادة فػػت  يضشػوف مػف أف يسػػتدؿ الضصػـو مػػف حمػاس تصػعيد العنػػؼ عمػى االرض لزيػػادة 
 شعبيتيـ التي حظيت عمى ال حػاؿ بػزضـ حقيقػي بعػدما اعتبػر فػي المنػاطؽ كانتصػار لحمػاس فػي المواطيػ 
االضيرة مػف اسػرائيؿ فػي غػزة. وفػي ىػذه المحظػ  يبػدو أف ال ػر  كريمػ  بػاف تػدضؿ الػى نػوع مػف فتػرة الطمػود، 
الى ما بعد االنتضابات في اسرائيؿ وات اح سياس  الواليات المتحدة مػف النػزاع الرمسػطيني فػي الواليػ  الثانيػ  

 لمرئيس باراؾ اوباما.
ي النترا ػػ  اضػػرط فػػي المنػػاطؽ. فػػالنزؼ المتواصػػؿ لمحػػرب كمػػا يوطػػد شػػؾ فػػي مػػدط انصػػات العػػالـ العربػػ

االىمي  في سوريا ال يزاؿ يطتذب اليو معظـ االنتباه ومؤضرا ا يرت اليو ىػزة كبػرط فػي العػراؽ، حيػث يضػرج 
 عشرات االؼ الُسن  في مظاىرات عاصر  مطالبيف بالدا  التمييز  دىـ مف طانب الحكوم  الشيعي .

حتػى اذا مػا انػدلعت أضيػرا انترا ػ  ثالثػ ، فػاف و ػف اسػرائيؿ لػيس مشػابيا لو ػعيا  يطدر بنا أف نػذكر بانػو
. فمنذئػػذ اقػػيـ طػػدار الرصػػؿ، الػػذل يطعػػؿ صػػعبا دضػػوؿ "مضػػربيف" 2000عشػػي  االنترا ػػ  الثانيػػ  فػػي ايمػػوؿ 
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ينيا "انتحارييف"، تحسف ب  قياس الدطا  االستضبارل لممضابرات عمى االرض وتحقؽ تنسيؽ عممياتي وثيؽ ب
وبػػيف الطػػيش االسػػرائيمي والشػػرط . اذا مػػا وعنػػدما سػػيندلف عنػػؼ فػػي المنػػاطؽ، فانػػو كريػػؿ بػػاف يرتػػدل لػػوف 
الكراح الشػعبي،  ػمف امػور اضػرط بسػبب الرشػؿ السياسػي الػذل تكبػده الرمسػطينيوف فػي االنترا ػ  االضيػرة، 

 والتي اضتاروا أف يديروىا كموط  اطرامي  مف ىطمات االنتحارييف.
وقت الذل يعنوف فيو في ال ر  بتوسيف كيذا يطدر االنتباه الى ما ال يتحدثوف فيو. عمى حدود القطاع في ال

مرت ست  أسابيف ىي االىدأ منذ اندالع االنترا   الثاني . وفي ىذه االثنا ، فػاف وقػؼ النػار يصػمد رغػـ أف 
مػػف القطػػاع. وىػػذا واقػػف ىػػش  اسػػرائيؿ تعمػػؿ بػػيف الحػػيف واالضػػر داضػػؿ "القػػاطف العػػازؿ" عمػػى طػػوؿ الطػػدار

ومؤقت. وا   أي ا أف ليس لمطرفيف اىتماـ كبير في بمورة وثيق  مكتوبػ  تحػدد قواعػد المعبػ  الطديػدة، رغػـ 
مساعي الوساط  المصري  )التي سيطالب الطرفاف فييا بتنازالت سيدفعوف لقا ىا ثمنػا سياسػيا داضميػا(. ومػف 

 ير مسبوؽ تقريبا.ذلؾ، في غزة يسود في ىذه المحظ  ىدو  غ
 5/2/3124، هآرتس
 6/2/3124، الحياة الجديدة، رام اهلل
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 *د. افرايـ الفي
ي ، يوطػد اليػـو فػ1994'بروتوكوؿ باريس'، االترػاؽ االقتصػادل االسػرائيمي الرمسػطيني الػذل وقػف فػي نيسػاف 

مركز المناقشات حوؿ االزم  االقتصادي  التي تمـ بالسمط  الرمسطيني . ويحمػؿ ىػذا المقػاؿ البروتوكػوؿ واثػاره 
ولكػف المعػاني واالثػار صػحيح  وذات صػم ، سػوا  بػالواقف والتحػديات االقتصػادي   2000 1994في سنوات 

 تصادي  التي بينيا وبيف اسرائيؿ.التي تتصدط ليا السمط  الرمسطيني  اليـو أـ بمنظوم  الع قات االق
الركر االقتصادل لقيادة ـ.ت.ؼ عشي  دضوليا الى مناطؽ ال ر  الدربي  وقطاع غػزة، تػأثر برغبتيػا فػي أف 
يتحمػػػػى الكيػػػػاف الرمسػػػػطيني، الػػػػذل سينشػػػػأ بمزايػػػػا دولػػػػ  عمػػػػى الطريػػػػؽ. وأولػػػػت القيػػػػادة اىميػػػػ  شػػػػديدة لمقطػػػػاع 

سػػتق ؿ السياسػػي لمرمسػػطينييف سػػيكوف منوطػػا بمػػدط اسػػتق ليـ االقتصػػادل انط قػػا مػػف فيميػػا بػػاف مػػدط اال
االقتصػػادل. وعرفػػت، عمػػى نحػػو غيػػر صػػحي ، بػػاف فػػرص نطاحيػػا فػػي اقامػػ  حكػػـ ذاتػػي مسػػتقر ونيػػؿ تأييػػد 

 السكاف، منوط  بقدرتيا عمى تطنيد مصادر مالي  وادارة سياس  اقتصادي  ناطع .
ئيؿ وتراىمات حوؿ الحاط  الى تطنيد واسف ل مواؿ مف أطػؿ وترافقت االتراقات السياسي  بيف ـ.ت.ؼ واسرا

التنميػػ  االقتصػػػادي  واالطتماعيػػػ  فػػػي منػػػاطؽ ال ػػػر  الدربيػػ  وقطػػػاع غػػػزة وبنػػػا  مؤسسػػػات السػػػمط  الوطنيػػػ  
الرمسػػطيني . مػػف ناحيػػ  سياسػػي ، كانػػت المسػػاعدات الضارطيػػ  الدوليػػ  تسػػتيدؼ تعزيػػز حكػػـ السػػمط  والػػدعـ 

ممي  مػػف ضػػػ ؿ تطسػػيد ف ػػػائؿ السػػ ـ وثمػػاره لمسػػػكاف. واالىػػداؼ التػػػي تحػػددت كانػػػت الشػػعبي لممسػػيرة السػػػ
 اقتصاد محسف، حكوم  ديمقراطي  وناطع  ومشارك  في التنمي  االقميمي .

، فػػور التوقيػػف عمػػى اترػػاؽ 1993بمبػػادرة الػػرئيس االمريكػػي اطتمعػػت الػػدوؿ المانحػػ  فػػي واشػػنطف فػػي ايمػػوؿ 
 1994مميػػػار دوالر تتػػػوزع عمػػػى ضمػػػس سػػػنوات،  234ة لمرمسػػػطينييف بمبمػػػغ اوسػػػمو، وتعيػػػدت بتقػػػديـ مسػػػاعد

وأربػػف منظمػػات غيػػر حكوميػػ  لطنػػ  ارتبػػاط عمػػى عطػػؿ ناشػػئ  عنيػػا  36. وشػػكمت الػػدوؿ المانحػػ  الػػػ 1998
لمو وع تنسيؽ المساعدة. واطتمعت المطن  بيف الحػيف واالضػر بمشػارك  مػراقبيف مػف السػمط  ومػف اسػرائيؿ، 

ت حوؿ حطـ المساعدة واىدافيا. وشكؿ البنػؾ الػدولي سػكرتاريا ولطنػ  االرتبػاط وكػاف المسػؤوؿ واتضذت قرارا
عػػف التحويػػؿ الطػػارل لممسػػاعدة الػػى المطمػػس االقتصػػادل الرمسػػطيني لمتنميػػ  واالعمػػار )بكػػدار(. وكػػاف ىػػذا 
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الػوزارات ذات بقرار مػف ياسػر عرفػات، وكػاف مسػؤوال عػف نقػؿ المسػاعدة الػى  1994المطمس اقيـ في اواضر 
 الصم  بالسمط  وعف رفف التقارير وع قات العمؿ مف البنؾ الدولي، صندوؽ النقد الدولي والدوؿ المانح .

وكانػت ضطػ  الطػوارئ التػي بمورىػا البنػؾ الػدولي لمسػػاعدة الرمسػطينييف انطمقػت مػف فر ػي  عمػؿ انػو سػػيعقد 
يربػا . وكانػت تميػؿ الػى مواطيػ  المتطمبػات العاطمػ  تعاوف اقميمي في مطاالت البني  التحتي  مثؿ المياه والك

ل قتصػاد الرمسػطيني ل ػماف أسسػو، وضصصػت مكانػا مركزيػػا لمقطػاع الضػاص، سػوا  فػي مطػاؿ التمويػػؿ أـ 
في مطاؿ تحقيؽ المشاريف. وكانت القيادة الرمسطيني  مطالبػ  باالكترػا  بمشػاريف متوا ػع  فػي البنػى التحتيػ  

 دي  باسرائيؿ، رغـ تر يميا فؾ االرتباط عف االقتصاد االسرائيمي.واالبقا  عمى صم  اقتصا
فػػي المػػداوالت التػػي طػػرت فػػي أعقػػاب اترػػاؽ اوسػػمو لدػػرض ترتيػػب الع قػػات االقتصػػادي ، تحػػدث اقتصػػاديوف 
فمسطينيوف، وال سيما مف بيف رطػاؿ ـ.ت.ؼ الػذيف طػا وا مػف تػونس،  ػد اسػتمرار الع قػ  االقتصػادي  مػف 

لوا اف النظاـ التطارل الضاص بػ'االتحاد الطمركػي' سػيكوف 'مصػيب ' لمرمسػطينييف وسػيضمد التعمػؽ اسرائيؿ، وقا
باسرائيؿ. ولكف عشي  التوقيف عمى االتراؽ االقتصادل مف اسرائيؿ، اشتد  دط رطاؿ االعمػاؿ الرمسػطينييف 

الوصػػوؿ الػػى السػػػوؽ  مػػف اوسػػاط سػػكاف ال ػػر  الدربيػػػ  والقطػػاع ممػػف طػػالبوا بمواصػػم  واالبقػػػا  عمػػى قػػدرة
 االسرائيمي .
وقػػف 'بروتوكػوؿ بػػاريس'، االترػػاؽ االقتصػادل االسػػرائيمي الرمسػػطيني، الػذل رتػػب الع قػػات  1994فػي نيسػػاف 

االقتصادي  بيف الطرفيف لمرترة االنتقالي  التي كانت تحددت لضمس سنوات. وكاف النظاـ التطػارل الػذل اترػؽ 
اد الطمركػػي، الػػذل فػػي اطػػاره تقػػررت وفقػػا لػػذلؾ،  ػػمف امػػور اضػػرط، عميػػو فػػي البروتوكػػوؿ ىػػو نظػػاـ االتحػػ

االمور التالي : قوائـ يسم  لمسمط  الرمسطيني  باسػتيراد الب ػائف المدرطػ  فييػا؛ االنظمػ  المتعمقػ  بمواصػرات 
 15الب ائف المستوردة لمناطؽ السمط  ومعدالت الطمارؾ التي تنطبؽ عمييا؛ معدؿ  ريب  القيم  الم اف  

في المئ ، مثؿ اسرائيؿ، مف امكاني  تدييرات محدودة مقارنػ  مػف معػدؿ  ػريب  القيمػ  الم ػاف ؛ اصػدار  16
رضػػػص االسػػػتيراد ػ بمسػػػؤولي  كػػػؿ طػػػرؼ؛ آليػػػ  تنريػػػذ االسػػػتيراد، والتػػػي تت ػػػمف تنريػػػذ المواصػػػرات، تحديػػػد 

 الطمارؾ، اصدار الرضص ػ ىي اسرائيمي .
قتصػادي  المركزيػ  لمسػمط  الرمسػطيني : وزارة الماليػ  التػي ت ػـ قسػـ في أعقاب االتراؽ اقيمت المؤسسػات اال

الميزانيػػػات، سػػػمط  النقػػػد، ومكتػػػب االحصػػػا  المركػػػزل. وتمتػػػف القطػػػاع البنكػػػي الرمسػػػطيني بدرطػػػ  عاليػػػ  مػػػف 
االنرتػػاح والحريػػ  وغيػػاب القيػػود عمػػى صػػرؼ العممػػ ، ممػػا اطتػػذب مسػػتثمريف فمسػػطينييف كثيػػريف مػػف الضػػارج. 

ي اساليب ال ريب  غير المباشرة االسرائيمي ، التي تت مف معدؿ  ريب  قيمػ  ا ػافي  موحػدة، الػى وادط تبن
 طباي  ناطع  لم رائب غير المباشرة لمطرؼ الرمسطيني.

ا ػػاف  الػػى ذلػػؾ، فقػػد أدط بروتوكػػوؿ بػػاريس بقػػدر كبيػػر، الػػى تػػأطير االنػػدماج االقتصػػادل مثممػػا كػػاف بػػيف 
. وبقيت سوؽ العمػؿ االسػرائيمي ، مثممػا 1967د الحكـ االسرائيمي المباشر، منذ الرمسطينييف واسرائيؿ في عي

الػػػؼ شػػػضص مػػػف سػػػكاف ال ػػػر  الدربيػػػ   60كانػػػت، مػػػوردا مركزيػػػا لمعمالػػػ ، وفػػػي االيػػػاـ العاديػػػ  كػػػاف قرابػػػ  
يعممػػوف فػػي اسػػرائيؿ؛ وبقيػػت اسػػرائيؿ ىػػدفا اساسػػيا لمتصػػدير ومصػػدرا اساسػػيا ل سػػتيراد؛ وواصػػمت اسػػرائيؿ 
السػػيطرة عمػػى ع قػػات المواصػػ ت والتطػػارة الضارطيػػ  لمرمسػػطينييف وطبايػػ  ال ػػرائب عػػف السػػمط  قامػػت بيػػا 
اسػػرائيؿ. وكػػاف السػػرائيؿ سػػيطرة عمػػى قسػػـ كبيػػر مػػف القػػرارات االقتصػػادي  المركزيػػ ، مثػػؿ العممػػ ، معػػدالت 

حػاد الطمركػي غيػر متماثػؿ: الطمارؾ، الرائدة، المواصرات. وأدت التطػورات عمػى االرض الػى أف اصػب  االت
حػػواطز، تصػػاري ، ترتيشػػات وقيػػود مضتمرػػ  عمػػى حركػػ  العمػػؿ والب ػػائف، االمػػر الػػذل منػػف عػػف المصػػدريف 
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الرمسػطينييف قػدرة وصػوؿ كاممػ  الػى السػوؽ االسػرائيمي  والػى االسػواؽ االطنبيػ ، وطمػدت اسػرائيؿ بػيف الحػػيف 
 مسطينيوف.واالضر المداضيؿ مف ال رائب التي كاف يستحقيا الر

وطػػد أف التطػػارة بػػيف اسػػرائيؿ والرمسػػطينييف، التػػي طػػرت حسػػب  1999بحػػث أطػػراه البنػػؾ الػػدولي فػػي أواضػػر 
 بروتوكوؿ باريس كانت مشوى  في صال  اسرائيؿ بالنقاط التالي :

تر يؿ التطارة في صال  اسرائيؿ حسب بروتوكوؿ باريس فاف ب ائف وضدمات اسرائيمي  معري  مف الطمارؾ 
فػػػي المئػػػ  بالمتوسػػػط. وتضمػػػؽ ىػػػذه  50بػػػؿ ب ػػػائف مػػػف الضػػػارج حطػػػـ الطمػػػارؾ والرسػػػوـ عمييػػػا ىػػػو نحػػػو مقا

السياس  حماي  كبيرة لمب ائف المحمي  وتمس بالتطارة مػف بػاقي العػالـ. وليػذا السػبب نشػأ تر ػيؿ لمتطػارة مػف 
 اسرائيؿ.

تضمػؽ اضت فػا بػيف فػرع مػا وغيػره  تمن  منظوم  الطمارؾ والرسػـو حمايػ  لنشػاطات اقتصػادي  معينػ  فػي أنيػا
في االقتصاد. وال يشطف ىذا الو ف االستثمار والتطارة ال زميف لمنمو االقتصادل، بؿ ويترػاقـ بسػبب الكمرػ  
العاليػ  لمتطػارة التػي تتسػػبب بيػا السياسػ  االمنيػ  االسػػرائيمي . وىكػذا مػث  يػنعكس االمػػر فػي كمرػ  النقػؿ التػػي 

فػػي المئػػ  فقػػط فػػي بػػاقي الشػػرؽ  15المتوسػػط عمػػى سػػعر المنػػتا مقابػػؿ نحػػو  فػػي المئػػ  فػػي 35ت ػػيؼ نحػػو 
 (.1998االوسط )حسب المعطيات التطاري  لمعاـ 

القيػػود عمػػى التطػػارة مػػف الػػدوؿ العربيػػ  )باسػػتثنا  قػػوائـ محػػدودة مػػف انػػواع مػػف الب ػػائف( تطعػػؿ مػػف الصػػعب 
 بشكؿ كبير تنمي  التطارة الرمسطيني .

باقام  منظوم  طديػدة لتوزيػف المػداضيؿ مػف أطػؿ تقمػيص تسػرب ال ػرائب بػيف السػمط  وأوصى البنؾ الدولي 
واسرائيؿ. ا اف  الى ذلؾ، أوصى صندوؽ النقد أف تطرل السمط  مراو ات مف اسرائيؿ عمى توسيف قائمػ  

باشػرة المنتطات التي يسم  ليا باستيرادىا؛ اف تدير منظومػ  ال ػريب  وتنتقػؿ مػف التعمػؽ بال ػرائب غيػر الم
فػي المئػ  مػف  ػريب  الػدضؿ لمعمػاؿ  25الى ال رائب المباشرة؛ اف تمدي الحسػـ الػذل تنرػذه اسػرائيؿ بمعػدؿ 

 الرمسطينييف في اسرائيؿ.
ويتبيف مف البحث الذل أطراه البنؾ الدولي اف االثار االساسي  عمى االقتصاد الرمسطيني كانػت كمرػ  التطػارة 

نقؿ الب ائف عبر اسرائيؿ والمعامم  المر م  لمب ػائف االسػرائيمي . وعميػو  العالي  التي نبعت مف الحاط  الى
فقد اوصى باف يصؿ الرمسطينيوف الى 'انسطاـ' لمطمارؾ الضارطي  )ال تشبيو الطمارؾ بيف اسرائيؿ والضػارج 
 مػػػف ضػػػػ ؿ رفعيػػػػا تطػػػػاه اسػػػػرائيؿ او تضري ػػػػيا تطػػػاه الضػػػػارج(، وكػػػػذا أف تمدػػػػى المعاممػػػػ  المر ػػػػم  لمب ػػػػائف

 االسرائيمي .
 مصاعب وعمل في ادارة االقتصاد

في غياب التضطػيط االقتصػادل لممػدط المتوسػط والبعيػد، وغيػاب عنػواف موحػد مسػؤوؿ عػف التنسػيؽ واالدارة 
النشاط المتعمؽ بتحويؿ المسػاعدات وتوطيييػا الػى االىػداؼ المضتمرػ ، تميػز النشػاط االقتصػادل فػي السػمط  

لمسػػػػؤولي  بػػػػيف الػػػػوزارات المضتمرػػػػ  )االقتصػػػػاد والتطػػػػارة، الماليػػػػ ، التضطػػػػيط بتبعثػػػػر الصػػػػ حيات ومطػػػػاالت ا
والتعاوف الدولي(. كما اف الصراعات الداضمي  بيف وزرا  السمط  في مسأل  ال وزارة يطب أف تكوف مسؤولي  
عػػف تمقػػي المسػػاعدات وتوطيييػػا الػػى االىػػداؼ المضتمرػػ ، ا ػػاف  الػػى المصػػاعب فػػي تحويػػؿ االمػػواؿ، التػػي 
كانػػػت تكمػػػف فػػػي غيػػػاب اطيػػػزة ضبيػػػرة وناطعػػػ  وانعػػػداـ التطربػػػ  فػػػي مطػػػاؿ االدارة االقتصػػػادي  فػػػي الطػػػرؼ 
الرمسطيني. ووطدت السمط  صعوب  في أف تمتـز بالشروط التي طالبتيا بيا الدوؿ المانح  مف حيث الشرافي  

واسػع  بػيف االلتزامػات المعمنػ  والمحاسب  فػي عمميػ  تحويػؿ االمػواؿ واسػتد ليا عمميػا. وكانػت النتيطػ  فطػوة 
 وبيف التحوي ت المالي  الرعمي .
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ولـ تسم  ىذه المصاعب باالضراج الى حيز التنريذ معظـ المشاريف التي وردت في الضط  الضماسػي . فقرابػ  
ضصصػػػػت لتدطيػػػػ   1998 1993مميػػػػار دوالر( وصػػػػمت فػػػػي اعػػػػواـ  1فػػػػي المئػػػػ  مػػػػف االمػػػػواؿ )نحػػػػو  40

مميار دوالر، استثمرت في مشاريف مضتمرػ .  135في المئ  )نحو  60الدول ، واكثر مف العطوزات في ميزاني  
ولػػػـ ينسػػػطـ سػػػمـ اولويػػػات الػػػدوؿ المانحػػػ  فػػػي تضصػػػيص المسػػػاعدات الػػػى اىػػػداؼ وقطاعػػػات مضتمرػػػ ، مػػػف 
 احتياطػات التنميػ  لمرمسػطينييف. وىكػذا مػث ، فػاف الصػناع ، الزراعػ  والبنػى التحتيػ ، التػي و ػعت فػػي رأس
ضطػػ  التنميػػ  لمرمسػػطينييف، حظيػػت بمسػػاعدة محػػدودة. قسػػـ ميػػـ مػػف المسػػاعدات ضصػػص لممطػػاالت الرنيػػ ، 
مثػػؿ دورات التأىيػػؿ المينػػي واسػػتكماؿ التأىيػػؿ لممػػوظريف، لكبػػار رطػػاالت االداريػػ ، الفػػراد الشػػرط  ولمسػػطنا  

ارج، وكانػػػػت امػػػػواؿ المحػػػػرريف. وتمػػػػت الػػػػدورات والتػػػػأىي ت، فػػػػي الدالػػػػب، مػػػػف قبػػػػؿ فػػػػرؽ ضبػػػػرا  مػػػػف الضػػػػ
 المساعدات ليذه االغراض تموؿ كمر  اطورىـ.

احيانػػا، تػػأثر سػػمـ االولويػػات فػػي تضصػػيص المسػػاعدات بطػػدوؿ االعمػػاؿ السياسػػي لمػػدوؿ المانحػػ . وىكػػذا، 
اعطيت في المساعدات االمريكي  التي نقمتيا وكال  التنمي  الدولي  التابع  لوزارة الضارطي  االمريكي ، اعطيت 

ي  لمشاريف تنمي  الديمقراطي  بينمػا كانػت المسػتريدة االساسػي  منيػا ىػي المنظمػات غيػر الحكوميػ ، التػي اولو 
كيرت نرسيا، سوا  بارادتيا أـ بحكـ اال طرار، مف طدوؿ اعماؿ الممػوليف. عشػرات عديػدة مػف المػؤتمرات، 

االغمبي  وحقوؽ االقميػ ، او دور ورشات العمؿ واالياـ الدراسي  اطرتيا ىذه المنظمات في موا يف مثؿ حكـ 
المواطف والمطتمف المدني كعوامؿ تكمؿ منظومات الحكـ. وشػكمت ىػذه النشػاطات اسػتمرارا لمكرػاح الػذل بػدأ 
فػػي السػػنوات التػػي سػػبق  اقامػػ  السػػمط  الرمسػػطيني  الرمسػػطيني ، الدضػػاؿ مريػػـو الحكػػـ الصػػال  الػػى المطتمػػف 

 الرمسطيني.
ال تػػؤثر عمػػى سػػمـ اولويػػات المػػانحيف. وفػػي عقػػدة المطػػاف التػػي تشػػكمت لدػػرض وكػػادت السػػمط  الرمسػػطيني  

التنسػػػػيؽ بػػػػيف المػػػػانحيف والسػػػػمط  فػػػػي تحويػػػػؿ المسػػػػاعدات، وطيتيػػػػا وشػػػػكؿ تضصيصػػػػيا، تطمعػػػػت معظػػػػـ 
الصػػ حيات والمناصػػب االساسػػي  فػػي ايػػدل ممثمػػي البنػػؾ الػػدولي، فيمػػا أنػػو كػػاف لممثمػػي بكػػدار تػػأثير  ػػيؽ 

ت.  عؼ الطػرؼ الرمسػطيني فػي ىػذا المطػاؿ تػأثر اي ػا بالضصػومات والتػوترات الداضميػ  عمى اتضاذ القرارا
بػػيف الػػوزارات االقتصػػادي  فػػي السػػمط ، بينيػػا وبػػيف بكػػدار وبػػيف االقسػػاـ المضتمرػػ  فػػي بكػػدار والتػػي عكسػػت، 

  مف امور اضرط غياب التضطيط االقتصادل المركزل لممدط البعيد في السمط .
قات وغيرىا مف القيود االسرائيمي  العتبارات أمني ، اال رار باالقتصاد الرمسطيني. وفقػد وألحؽ فرض االغ 

العديػػػػد مػػػػف العمػػػػاؿ الرمسػػػػطينييف أمػػػػاكف عمميػػػػـ فػػػػي اسػػػػرائيؿ، وا ػػػػرت ازمػػػػ  البطالػػػػ  المسػػػػتمرة بالعػػػػائ ت 
 1997 1993والمشػػاغؿ، بالتطػػار ورطػػاؿ االعمػػاؿ. وكانػػت الضسػػارة المتراكمػػ  طػػرا  االغ قػػات فػػي سػػنوات 

أعمػػى بال ػػعريف مػػف عمػػـو المسػػاعدة التػػي حوليػػا المػػانحوف الػػى الرمسػػطينييف. وفػػي اوسػػاط المػػانحيف نشػػأ 
احساس باف المساعدة التػي ينقمونيػا ال تحقػؽ اىػدافيا فػي اعػادة بنػا  االقتصػاد الرمسػطيني وتثبيتػو، ممػا أثػر 

 سمبا عمى استعدادىا لتقديـ المساعدات.
رػػػ  الػػػذكر، التػػػي منعػػػت القيػػػادة الرمسػػػطيني  مػػػف تنريػػػذ نواياىػػػا االوليػػػ  فػػػي تحويػػػؿ الػػػى طانػػػب المصػػػاعب آن

االقتصػػاد الرمسػػطيني الػػى مؤسسػػ  اقتصػػادي  مسػػتقم ، فشػػمت القيػػادة فػػي ادارة سياسػػ  اقتصػػادي  سػػميم . وبػػيف 
ي أيػدل ظواىر الرساد المؤسساتي، برزت ظاىرة االحتكارات التي أدت الػى تركيػز اسػاس القػوة االقتصػادي  فػ

مطموع   يق  مف كبار المسؤوليف الرمسطينييف وا رت بالقدرة عمػى ايطػاد اقتصػاد حػر. فقػد سػمحت قيػادة 
السمط  باقام  احتكارات اقتصادي  في مطاالت مثؿ االسمنت، الطحيف، الحديػد، مػف قبػؿ اصػحاب مناصػب 

تصػػرفت كاحتكػػارات رسػػمي ، رفيعػػ  فػػي السػػمط ، بمػػف فػػييـ رؤسػػا  أطيػػزة االمػػف، واقامػػت ىيئػػات اقتصػػادي  
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منيػػا سػػمط  الوقػػود وسػػمط  التبػػغ. وسػػمحت طريقػػ  االحتكػػارات لمسػػمط  بػػاف تطمػػف فػػي ايػػدييا معمومػػات عػػف 
المشتريات التي تمت في اسرائيؿ أو عبرىا كالوقود وغيرىا مف الب ائف، كي تحصؿ عمى معظـ المردودات 

بمػو، التػي تطبييػا اسػرائيؿ. وشػكمت ىػذه المػػردودات الماليػ  مػف  ػريب  القيمػ  الم ػاف ، الطمػارؾ و ػريب  ال
 اساس دضؿ السمط  مف النشاط االحتكارل الذل ادارتو ىي وبتكميؼ منيا.

 الخالصة
تطمػػػف قيػػػادة ـ.ت.ؼ الػػػى اف تكسػػػب السػػػمط  الرمسػػػطيني ، منػػػذ تأسيسػػػيا مزايػػػا دولػػػ  عمػػػى الطريػػػؽ، ونيتيػػػا 

اف في ىذا يتعمؽ مدط االستق ؿ السياسي لمرمسطينييف الوصوؿ الى استق ؿ اقتصادل انط قا مف التركير ب
( 2000 1995تبدد. مزايا االقتصاد الرمسطيني لـ تتدير بقدر كبيػر فػي السػنوات االولػى مػف الحكػـ الػذاتي )

مقارن  بعيد الحكـ االسرائيمي. فري القطاع الضاص بقي معظـ العامميف في الصناع  الصديرة، في الضدمات 
بقػػي غيػػاب االسػػتثمارات، االنتػػاج المتػػدني، مسػػتوط االطػػر المتػػدني وشػػروط العمػػؿ المترديػػ ، وفػػي الزراعػػ . و 

الع ئػػػـ البػػػارزة ل قتصػػػاد. فمػػػـ تنشػػػأ أمػػػاكف عمػػػؿ لممن ػػػميف الطػػػدد، لمعػػػامميف القػػػدامى والولئػػػؾ الػػػذيف فقػػػدوا 
االقتصػاد: فػي نيايػ  عمميـ في اسرائيؿ. وكاف القطاع العػاـ الػذل اقامتػو السػمط  ىػو رب العمػؿ االكبػر فػي 

الػؼ شػكموا اكثػر مػف  100ارترف عددىـ الى  1997الرا، وفي نياي   75كاف عدد العامميف فيو نحو  1996
فػػي المئػػ  مػػف عمػػـو قػػوة العمػػؿ الرمسػػطيني؛ ولدػػرض المقارنػػ  فرػػي عيػػد حكػػـ اسػػرائيؿ عمػػؿ فػػي مكاتػػب  17

ي . وشػذ القطػاع العػاـ، الػذل ىػو غيػر منػتا فػي في المئ  فقط مف قوة العمؿ الرمسػطين 6االدارة المدني  نحو 
طوىره، في حطمو عف احتياطات السمط  وزاد حطـ النرقات الحكوم  التي تدفقت في معظميا لدفف الرواتب. 
وانعكسػػت النتػػائا بالطػػداوؿ التػػي تشػػير الػػى امػػور كالػػدضؿ لمرػػرد، االنتػػاج لمرػػرد، حطػػـ االسػػتثمارات الضاصػػ  

القػػومي الضػػػاـ. ىػػذه الطػػػداوؿ كانػػت تشػػػير الػػى االنضرػػػاض فػػي الرتػػػرة مو ػػػف ونصػػيب التصػػػدير فػػي النػػػاتا 
 البحث.

فػػػػي ىػػػػذه الظػػػػروؼ والتػػػػي اديػػػػر فييػػػػا االقتصػػػػاد الرمسػػػػطيني تحػػػػت الحكػػػػـ الػػػػذاتي، اتيحػػػػت تنميػػػػ  اقتصػػػػادي  
واطتماعي  محدودة فقط، رغـ المساعدات االطنبي . وا ػر تمركػز االقتصػاد فػي نشػاط القطػاع الضػاص وقيػد 

لنمو االقتصادل النو منف المنافس ، النطاع  وتضريض االسعار في المطػاالت التػي انػتيا فييػا نظػاـ فرص ا
االحتكارات.ومنف غياب ىيئ  لمتضطيط االقتصادل وانعداـ التنسيؽ بيف الوزارات االقتصادي  فػي السػمط  مػف 

 بمورة سياس  اقتصادي  وتضطيط اقتصادل لممدط المتوسط والبعيد.
عابػػػد، مػػػدير عػػػاـ وزارة التضطػػػيط والتعػػػاوف الػػػدولي شػػػرح بػػػاف مصػػػاعب التنميػػػ  االطتماعيػػػ  تنبػػػف د. سػػمي  ال

 مف امور اضرط مف الحطـ المحدود لبنا  المضتبرات، معاىد البحػث العممػي، مراكػز التكنولوطيػا والمكتبػات 
 العام ، ومف النقص في المعمميف، الممر ات والعامميف االطتماعييف.

، واصؿ التأثير عمى التنمي  االقتصادي  واالطتماعيػ  اي ػا حقيقػ  كػوف المطتمػف تقميػدل، ف   عف كؿ ىذا
بقيت الزراع  مصدرا أساسيا النتاطيا وتصديرىا، رغـ االنضراض الذل كاف عمى مدط سػنوات االحػت ؿ فػي 

عيػدة المػدط فقػد عدد المزارعيف. وفي ظؿ غياب المرطعي  العميا وسياس  تنمي  اطتماعي  شػامم  وذات رؤيػا ب
استمر بقػدر كبيػر الو ػف الػذل سػاد تحػت الحكػـ العسػكرل االسػرائيمي:  ػعؼ التنسػيؽ فػي مطػاالت العمػؿ 
بيف الييئات المدني  في القطاع العػاـ والقطػاع الضػاص، تقمػص الػدور الػذل كػاف يمكػف أف تػؤدل المؤسسػات 

 مي  االطتماعي .ومنظمات االغاث  االطتماعي ، المحمي  واالطنبي ، في مطاؿ التن
ولـ يؤِد اقتصاد الحكـ الذاتي الذل تميػز باالقتصػاد المركػزل، القطػاع العػاـ الم ػضـ وغيػر النػاطف، وسياسػ  
االحتكػارات، الػى نحػػو اقتصػادل وتحسػػف فػي رفػاه السػػكاف. ولػـ تحقػػؽ المسػاعدات الدوليػ  اىػػدافيا فػي اقامػػ  
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  االقميميػ . وبقيػت الضطػط التػي بمورىػا اقتصػاديوف اقتصاد محسف، حكـ ديمقراطي نػاطف وانضػراط فػي التنميػ
واكػػاديميوف مػػف 'الػػداضؿ' وكػػذا النمػػوذج السػػندافورل الػػذل تحػػدثت عنػػو القيػػادة الرمسػػطيني  مثابػػ  وىػػـ بعيػػد. 
ووطػػدت أزمػػ  التوقعػػات التػػي نشػػأت بػػيف السػػػكاف تعبيراتيػػا فػػي الضطػػاب الطمػػاىيرل النقػػدل وفػػي انضرػػػاض 

لسياسي . ا اف  الى ذلؾ، لـ تؤدل االزم ، تقريبا، الى تػراص طمػاىيرل مػف االسػرؿ مستوط التأييد لممسيرة ا
 ل قتصادييف، المزارعيف، رطاؿ الصناع  والضدمات مف اطؿ تديير االمور.

 مدير مركز تامي شتاينتس لبحوث الس ـ في طامع  تؿ أبيب*
 4/2/3124 "اقتصادي"

 3124ط وافريقيا، جامعة تل ابيب ـ نشرة الكترونية ـ مركز لدراسات الشرق االوس
 6/2/3124، القدس العربي، لندن
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 استٍ .. حمم  أردني  لمقاطع  منتطات االحت ؿ 

 6/2/3124وكالة الصحافة الفمسطينية، صفا، 


