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 لمسر   ميناً أحمد نصر أن فتح تعيد تشكيل ىيئتيا القيادية في عزة وتعي  حركة  1

وافؽ الرئيس محمود عباس، القائد العاـ لحركة فتح، والمجنة المركزية لمحركة، خالؿ اجتماعاتيا  :غزة
ييف القيادي أحمد نصر، في منصب أمانة سر الحركة في قطاع غزة، وتولي منصب نائب االخيرة، عمى تع

 المفوض العاـ، بدياًل لمقيادي يحيى رباح.
، تمت الموافقة عمى القرار، إضافة إلى إعادة تشكيؿ الييئة  وقالت مصادر قيادية في حركة فتح لػ دوت كـو

قيادات أخرى ىـ "ابراىيـ أبو النجا، فيصؿ أبو شيال، أبو القيادية العميا لمحركة في قطاع غزة، بانضماـ 
 جودة النحاؿ، سميح نصر".

ونفت المصادر إقالة القيادي يحيى رباح مف منصبو كنائب لممفوض العاـ لحركة فتح، موضحًة أف 
 المنصب الذي كاف يتواله كاف فقط لتسيير أعماؿ الحركة في القطاع.

الرسمية عمى تعييف أحمد نصر في المنصب الجديد، فاف المسؤولية  واوضحت المصادر انو مع الموافقة
انتقمت اليو بداًل مف رباح، الذي ال زاؿ ضمف تشكيمة الييئة القيادية العميا، وسيمارس ميامو إلى جانب كافة 

 األعضاء الجدد الذيف اكتمؿ بيـ نصاب الييئة.
ركة فتح ومفوضيا العاـ لقطاع غزة، د. نبيؿ وكشفت المصادر ذاتيا عف اجراء عضو المجنة المركزية لح

شعث، اجتماعات مكثفة خالؿ األياـ التي تمت ميرجاف انطالقة الحركة مع مختمؼ القادة بشكؿ منفرد 
 وجماعي، لموقوؼ عمى كافة الترتيبات الجديدة التي اتخذت وسيتـ اتخاذىا.
األقصى، بيدؼ توحيد عمؿ  وأشارت المصادر الى وجود اتصاالت مع قيادات عسكرية مف كتائب

المجموعات العاممة في قطاع غزة تحت مسمى "كتائب شيداء األقصى"، الفتًة إلى أف ىناؾ مجموعات 
أخرى يتـ عقد اجتماعات معيا لمدخوؿ في إطار العمؿ الجديد، شريطة أف تقطع عالقتيا بجيات خارجية 

يراف.  كػ"حزب اهلل" المبناني وا 



 
 
 

 

 

           5ص                                    2733العدد:                8/1/2013الثالثاء  التاريخ:

، إف القرارات الجديدة التي مقدس كة فتح الجديد، أحمد نصر، لػمف جيتو، قاؿ أميف سر حر  دوت كـو
اعتمدىا الرئيس محمود عباس والمجنة المركزية، تيدؼ لترتيب الوضع الداخمي لمحركة في قطاع غزة، 

 وتعييف أميف سر بدياًل لمقيادي "يزيد الحويحي" الذي استقاؿ منذ شيور طويمة.
، أكد نصر، أف رباح كاف مسيرًا ألعماؿ الييئة القيادية العميا، ونائبًا وحوؿ منصب القيادي يحيى رباح

 لممفوض العاـ لمحركة، وأنو سيستمر في منصبو كعضو ضمف أعضاء الييئة القيادية.
وبشأف أعضاء المجمس الثوري الذيف تمت الموافقة عمى ضميـ إلطار الييئة القيادية العميا، نفى أميف سر 

ي القطاع، أف تكوف ميمتيـ استشارية لدعـ قرارات الييئة، موضحًا أنيـ أعضاء، ليـ حركة فتح الجديد ف
حقوؽ وعمييـ واجبات، وسيكونوا في إطار الييكمية والنظاـ الجديد الذي سيتـ العمؿ بو لترتيب االوضاع 

 الداخمية.
لتقييـ الميرجاف، وعف االجتماعات التي قاـ الدكتور نبيؿ شعث بعقدىا في غزة، قاؿ نصر أنيا كانت 

ومتابعة كافة الممفات العالقة داخميًا، نافيًا عممو بوجود اتصاالت بشأف توحيد مجموعات كتائب األقصى في 
 قطاع غزة.

وحوؿ مستقبؿ الحركة في القطاع، قاؿ أميف سر حركة فتح الجديد "نريد أف تكوف فتح موحدة رغـ محاوالت 
ؿ السبؿ، ونسعى قدر اإلمكاف ألف نعيد فتح موحدة في بعض الجيات التشويش عمى ىذه الوحدة بك

ىيكميتيا ونظاميا، وكؿ الجوانب الميمة، حتى عمى مستوى التركيبة القيادية التي ستستيدؼ روح الشباب 
 أيضًا". وفؽ تعبيره.

 
 عباس يجدد تمسكو بعممية السالم المبنية عمى قرارات الشرعية الدولية  2

رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس جدد تمسكو ، أف راـ اهللمف  //قدس برس، ت نشر 
الدولة الفمسطينية المستقمة عمى حدود عاـ  إلىبعممية السالـ "المبنية عمى قرارات الشرعية الدولية لموصوؿ 

 وعاصمتيا القدس الشرقية". 
سة في مدينة راـ اهلل، السيناتور األمريكي راند بوؿ، في ( بمقر الرئا|ووضع عباس خالؿ لقائو االثنيف )

صورة آخر مستجدات العممية السممية، خاصة عقب حصوؿ دولة فمسطيف عمى صفة "مراقب" في الجمعية 
 العامة لألمـ المتحدة.
مف راـ اهلل أف عباس منح  //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، في سياؽ آخر ذكرت 

مساء االثنيف، الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف ووكالة )وفا( وساـ االستحقاؽ والتميز الذىبي تقديرا لدورىما 
بنقؿ رسالة فمسطيف وشعبيا العظيـ بمينية عالية ومصداقية رفيعة، وتثمينا لجيود قيادات وكوادر 

يز قدرتيما عمى التأثير بالرأي العاـ المؤسستيف منذ نشأتيما، الذيف عمموا بإخالص مف أجؿ تطويرىما وتعز 
 محميا ودوليا.

 "وفا"، رئيس مجمس أمناء الييئة العامة لإلذاعة والتمفزيوف ورئيس مجمس إدارة وكالة ووتسمـ الوساـ من
، وعدد مف الصحافييف العامميف في التمفزيوف واإلذاعة "وفا"رياض الحسف، ومجمس األمناء، ومجمس إدارة 

 ."وفا"و
الجماىير الفمسطيني سبقت القيادة في تجسيد الوطنية، عندما خرجت ىذه الجماىير، التي تمثؿ كؿ  وقاؿ إف

 أطياؼ الشعب الفمسطيني، بعفوية وتمقائية لممشاركة بانطالقة الثورة الفمسطينية في قطاع غزة.
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ى تمسؾ ما حدث في غزة مف حشد جماىيري فاؽ التصور ىو مفخرة لنا جميعا، وتأكيد عم"وأضاؼ أف 
شعبنا بوحدتو الوطنية، وشعوره بوجود أفؽ سياسي قادـ يتمثؿ بحصوؿ فمسطيف عمى عضوية األمـ المتحدة 

 ."بصفة دولة مراقب
وأشار إلى أف القيادة الفمسطينية متمسكة بتحقيؽ المصالحة الوطنية، وتنفيذ ما تـ االتفاؽ عميو في الدوحة 

اـ وتحقيؽ الوحدة الوطنية، متمنيا أف تتكمؿ جيود تحقيؽ والقاىرة لالنطالؽ في طريؽ إنياء االنقس
 المصالحة بالنجاح.

نريد االحتكاـ لصندوؽ االقتراع ليقوؿ الشعب الفمسطيني كممتو بكؿ حرية وشفافية، ألف وحدتنا ميمة "وقاؿ: 
 ." جدا لممستقبؿ لتكوف لنا دولة فمسطينية موحدة ومستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية عمى حدود عاـ

حصمنا عمى شيادة ميالد دولة فمسطيف، "وفيما يتعمؽ بحصوؿ فمسطيف عمى عضوية األمـ المتحدة، قاؿ: 
 ."وىذه خطوة ستمييا خطوات أخرى لتجسيد قرار الدولة عمى أرض الواقع

 لقد اتخذنا عدة قرارات لتجسيد القرار األممي، وىناؾ خطوات أخرى ستمييا لتثبيت عنواف دولة"وأضاؼ: 
نياء احتالؿ أراضي دولة فمسطيف، فنحف نريد إقامة دولة فمسطينية  فمسطيف عمى الخارطة السياسية، وا 

 ."كاممة السيادة عمى حدود عاـ 
 

 المالكي ييدد بكشف أسماء الدول الرافضة دعم موازنة السمطة رياض  3
نتقادات اليوـ االثنيف إلى الدوؿ وجو وزير الخارجية الفمسطيني الدكتور رياض المالكي ا سما: –راـ اهلل 

العربية  لعدـ دعميا السمطة الفمسطينية ماليا في ظؿ ما تواجيو مف أزمة خانقة أثر حجز إسرائيؿ عنيا 
 أمواؿ عائدات الضرائب الجمركية.

 وىدد المالكي بكشؼ عمني ألسماء الدوؿ التي ال تقدـ الدعـ المالي لمسمطة رغـ قرار قمة بغداد العربية في
 مميوف دوالر. آذار )مارس( الماضي بتوفير شبكة أماف شيرية قيمتيا 

وقاؿ المالكي، لإلذاعة الفمسطينية الرسمية، إف "الدوؿ العربية خاصة النفطية لدييا فائض كبير في الميزانية 
فع نحو مميوف دوالر يتـ جمعيا مف الدوؿ النفطية بمعني أف عمى كؿ دولة تد ونحف ما نريد ىو مبمغ 

وأضاؼ: "نحف متفائموف إزاء الدوؿ العربية خالؿ األياـ القادمة لدعـ ميزانية السمطة  مميوف دوالر". 
ال سيكوف ىناؾ مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العربية في القاىرة األحد المقبؿ  الفمسطينية وا 

 لنتحدث بكؿ وضوح وشفافية دوف محاباة ألحد".
ف ىناؾ تطمعات فمسطينية إيجابية لالجتماع العربي الطارئ في القاىرة ولمقمة االجتماعية وذكر المالكي أ

مف الشير الجاري، مشيرا إلى اتصاالت  االقتصادية في العاصمة السعودية الرياض المقرر عقدىا يوـ 
ذكر المالكي أف إلى جانب ذلؾ  مكثفة يجرييا األميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ العربي بيذا الخصوص.

السمطة الفمسطينية طمبت اجتماعا طارئا لمنظمة دوؿ عدـ االنحياز لبحث تطورات األراضي الفمسطينية 
 خاصة مدينة القدس واألزمة المالية وضرورة دعـ السمطة الفمسطينية.

لدى وأضاؼ أف الرئيس عباس يعتـز القياـ قريبا بجولة لعدد مف الدوؿ األوروبية بغرض طمب تدخميا 
إسرائيؿ إللغاء قرارىا بحجز أمواؿ عائدات الضرائب الفمسطينية لمنع المزيد مف خطورة الوضع المالي 

 الفمسطيني.
 //، سما اإلخباريةوكالة 
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 عمى أساس قرار األمم المتحدة برفع مكانة فمسطين أبو ردينة: جاىزون الستئناف المفاوضات 4
بيؿ أبو ردينة، الناطؽ باسـ الرئاسة في تصريح لػ "األياـ": أف "نحف وكاالت: أكد ن -عبد الرؤوؼ أرناؤوط 

جاىزوف لممفاوضات مع إسرائيؿ عمى أساس قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة يوـ التاسع والعشريف مف 
وعاصمتيا القدس الشرقية، كما اقر  كانوف الثاني الماضي وأساسو دولة فمسطينية عمى حدود 

 دولي أف كؿ اإلجراءات اإلسرائيمية عمى األراضي المحتمة ىي غير قانونية وغير مشروعة".القانوف ال
وأضاؼ أبو ردينة: "إذا كاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو جاىزا فيذه ىي القاعدة التي مف الممكف أف 

 تؤدي إلى اتفاؽ".
 //األيام، رام اهلل، 

 
 ي الفمسطينية ال تحمل جديداواصل أبو يوسف: زيارة ىيل لألراض 5

يصؿ المبعوث األميركي لمسالـ في الشرؽ األوسط ديفيد ىيؿ إلى األراضي : نادية سعد الديف -عماف 
الفمسطينية المحتمة الثالثاء في محاولة يائسة إلحياء جيود استئناؼ المفاوضات، "بدوف أف يحمؿ مبادرة 

 جديدة"، وفؽ مسؤوليف فمسطينييف.
سمو، إف "ىيؿ سيسعى خالؿ زيارتو إلى اقناع الجانب اسطيني لػ"الغد"، طمب عدـ نشر وذكر مصدر فم

الفمسطيني باجراء "محادثات" مع االحتالؿ، خالؿ الشير القادـ، بدوف أي التزاـ إسرائيمي بوقؼ االستيطاف، 
 وذلؾ لتييئة األجواء المناسبة لمعودة إلى المفاوضات".

ية تكرار ما سبؽ تجربتو في كانوف الثاني )يناير( مف العاـ الماضي عند وبذلؾ؛ تحاوؿ اإلدارة األميرك
إطالؽ ما سمي "بمحادثات استكشافية"، "ثبت فشميا في إلزاـ االحتالؿ بوقؼ االستيطاف والعدواف في 

 األراضي المحتمة"، وفؽ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصؿ أبو يوسؼ.
مف فمسطيف المحتمة، "الرفض الفمسطيني الرسمي لمعودة إلى "المحادثات االستكشافية" أو  وأكد، لػ"الغد"

الصيغ المجزوءة التي تجري في ظؿ مواصمة االستيطاف و"الءات" تقسيـ القدس وحؽ العودة لنسؼ أي 
 إمكانية لفتح مسار سياسي جاد".

تأتي في سياؽ إدارة اتصاالت، ومحاولة واشنطف وقاؿ إف "ىيؿ ال يحمؿ شيئًا جديدًا"، معتبرًا أف "الزيارة 
 لمتأكيد بأنيا ما تزاؿ باقية باتصاالتيا وحضورىا في المنطقة".

 //الغد، عمان، 
 

  2012سنة  البرعوثي: االستيطان في القدس تضاعف سبع مرات خاللمصطفى  6
التوسع االستيطاني الييودي في ذكر األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي، أف 

، بمغ أكثر مف سبعة أضعاؼ ما شيده عاـ  القدس المحتمة خالؿ عاـ   الذي سبقو. المنصـر
وأضاؼ، في بياف صحفي، "إف ما يواجيو الشعب الفمسطيني ليس مجرد توسع استيطاني بؿ حرًبا حقيقية"، 

يطاف في الضفة الغربية "ال يختمؼ عما قامت بو في مف تيويد واست "مشيًرا إلى أف ما تقوـ بو إسرائيؿ
 ".أراضي 

 //فمسطين أون الين، 
 

 : التغيير لن يطال جواز السفر واليوية الشخصيةالفمسطينية السمطة 7
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تغيير عمى جواز  أيلف يكوف ىناؾ  بأنووزارة الداخمية الفمسطينية االثنيف  : أكدتوليد عوض -راـ اهلل 
بقاء "السمطة الفمسطينية"بطاقات اليوية الشخصية، التي تحمؿ ترويسة  أوني السفر الفمسطي الوضع عمى  وا 

 وأوراقيـعف رفضيا السماح لمفمسطينييف بتغيير جواز سفرىـ  إسرائيؿ إعالفما ىو عميو، وذلؾ في ظؿ 
 ."دولة فمسطيف"الرسمية واستبداؿ مصطمح السمطة الفمسطينية الذي عمييا بمصطمح 

استبداؿ مصطمح السمطة الفمسطينية بالدولة الفمسطينية عمى  أفالسمطة الفمسطينية  أكدتيا ومف جيت
الوثائؽ الفمسطينية الرسمية لف يطاؿ جواز السفر واليويات الشخصية التي يتنقؿ الفمسطينييف بموجبيا عبر 

والمعابر وقد تقدـ عمى والحدود  األرضىي التي تسيطر عمى  إسرائيؿ، كوف اإلسرائيميةالمعابر والحواجز 
البطاقات الشخصية التي تحمؿ  أوالتنكيؿ بالمواطنيف الفمسطينييف مف خالؿ عدـ اعترافيا بتمؾ الجوازات 

 ."دولة فمسطيف"عبارة 
استبداؿ  أفالفمسطينية الرسمية،  لإلذاعةوزير الشؤوف المدنية الفمسطيني حسيف الشيخ االثنيف  وأكد

بدولة فمسطيف لف يطاؿ النواحي التي تتعمؽ بالنواحي الحياتية لممواطنيف مصطمح السمطة الفمسطينية 
 لجواز السفر واليوية الشخصية. إشارةالفمسطينييف، وذلؾ في 

التي تتعمؽ بالنواحي الحياتية لمفمسطينييف تحتاج لنقاش جدي وموضوعي  األمور أف إلىالشيخ  وأشار
وثائؽ  أومعامالت  أيةدولة فمسطيف ترفض التعامؿ مع  التي تحتؿ ارض إسرائيؿوبمشاركة دولية، كوف 

 رسمية تحمؿ اسـ دولة فمسطيف.
ومف جيتو أكد حسف عموي، وكيؿ وزارة الداخمية الفمسطينية االثنيف أف ال قرار في الفترة الحالية، بتغيير 

يوية الشخصية، مشيرا فيما يتعمؽ بجوازات السفر، وبطاقات ال "دولة فمسطيف"بػ "السمطة الفمسطينية"ترويسة 
نماذج لجواز السفر وغيره مف الوثائؽ  أعداداليدؼ مف مرسوـ الرئيس عباس بالطمب مف الحكومة  أف إلى

 الرسمية ىو تكريس السيادة الفمسطينية ما أمكف، وليس تعقيد حياة المواطنيف.
نية بتسمية دولة المرسـو الرئاسي األخير بخصوص استبداؿ تسمية السمطة الفمسطي أفعموي  وأوضح

فمسطينية، وكذلؾ الشعار المرافؽ، ينطبؽ عمى جميع األوراؽ الرسمية الصادرة عف الوزارة، ومف بينيا 
شيادات الميالد، وغيرىا مف الوثائؽ، باستثناء جوازات السفر، وبطاقات اليوية الشخصية، في الفترة الحالية 

ؼ العالـ بنا كدولة غير عضو في األمـ المتحدة، ال نزاؿ عمى األقؿ، آخذيف بعيف االعتبار، أننا ورغـ اعترا
 دولة تحت االحتالؿ.

 //القدس العربي، لندن، 
 

 مشاريع المنحة القطرية إلعادة إعمار عزة تنطمق قريًبا :عزةوزير األشغال في  8
ة مف المشاريع قاؿ السيد يوسؼ الغريز، وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف بحكومة غزة، إف رزم قنا: -غزة 

 ضمف المنحة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة ستنطمؽ قريبًا.
مشروًعا رست عمى عدد مف شركات المقاوالت وىي  وأشار الغريز في تصريحات لو أمس إلى أف 

مشاريع طرؽ داخمية..الفتا إلى أف األياـ القادمة ستشيد طرح عطاء المرحمة األولى مف إعادة تأىيؿ شارع 
 شارع الكرامة. -الديف األيوبي، وكذلؾ إعادة التصاميـ والمخططات لمطريؽ الشرقيصالح 

وأكد وجود انفراجة في عمميات إدخاؿ مواد البناء إلى قطاع غزة مف خالؿ المعابر، منوىا إلى أف وزارتو 
 بذلت جيًدا كبيًرا في التواصؿ مع الجيات الخارجية لتوفير مواد اإلعمار.
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ر الشقيقة تميزت وكانت رائدة في إعادة إعمار غزة، وأوفدت طواقميا وافتتحت مكتًبا وقاؿ "إف دولة قط
موجيا الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بف خميفة آؿ ثاني، أمير البالد المفدى،  إلدارة المشاريع"..

 عادلة.والحكومة القطرية والشعب القطري عمى جيودىـ الكبيرة في دعـ الشعب الفمسطيني وقضيتو ال
 //الراية، الدوحة، 

 
 سورية تضع ثالثة شروط قبل عودة الالجئين لميرموكبالفصائل الفمسطينية أنور عبد اليادي:  9

اشترطت الفصائؿ الفمسطينية في سورية انسحاب كافة المسمحيف مف مخيـ اليرموؾ : أشرؼ اليور -غزة 
جئيف الفمسطينييف الذيف فروا مف ىذا المخيـ قرب العاصمة دمشؽ، وجعمو منطقة آمنة، قبؿ إعادة الال

 بسبب االشتباكات بيف قوات النظاـ والجيش الحر، التي أسفرت عف مقتؿ العشرات منيـ.
وقاؿ السفير أنور عبد اليادي مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفمسطينية في سورية انو لـ يتـ 

ألؼ  الالجئيف الفمسطينييف لممخيـ، ويقدر عددىـ بػ التوصؿ لغاية المحظة ألي اتفاؽ بشأف عودة
 الجئ.

 تنفيذىا ليس بيد الفصائؿ الفمسطينية. إفوأرجع السبب إلى الشروط التي يضعيا الجيش الحر، وقاؿ 
المحمية، أف االتصاالت بيف الفصائؿ  "معا"وأوضح المسؤوؿ الدبموماسي الفمسطيني في تصريحات لوكالة 

ال زالت مستمرة لمتوصؿ إلى حؿ نيائي يكفؿ فيو عودة الالجئيف "ظاـ السوري والجيش الحر الفمسطينية والن
 ."الفمسطينييف إلى منازليـ في مخيـ اليرموؾ

 //القدس العربي، لندن، 
 

 وزير الصحة الفمسطيني يتابع في بيروت حاجات الالجئين  10
وزيَر الصحة المبناني عمي  أمسف خالؿ زيارتو قاؿ وزير الصحة الفمسطيني ىاني عبدي: الحياة -بيروت 

المعوقات الطبية التي يحتاجيا الفمسطيني، ووضع المرافؽ الصحية وتجييزىا "حسف خميؿ إنو استعرض 
بعض المالحظات الميمة ". وأعمف أنو كاف لوزير الصحة المبناني "ضمف إمكانات وزارة الصحة المبنانية

دولة فمسطيف في لبناف، وأيضًا وضع تصور سيرسؿ إلى وزارة الصحة  التي ستتـ دراستيا مف قبؿ سفارة
 ."المبنانية لمدراسة

 //الحياة، لندن، 
 

 في مصر الستئناف محادثات المصالحة  مشعل يمتقي عباس بعد عد  "الحياة":  11
ؿ سيصؿ خالد مشع« حماس»أف رئيس المكتب السياسي لحركة  "الحياة"عممت : جيياف الحسيني -القاىرة 

إلى القاىرة اليوـ عمى رأس وفد مف الحركة، وذلؾ عشية وصوؿ الرئيس محمود عباس )أبو مازف( إلى 
 القاىرة.

أف يعقد لقاء بيف مشعؿ وعباس مف أجؿ تحريؾ ممؼ « الحياة»ورجحت مصادر مصرية مطمعة لػ 
 لتنفيذ اتفاؽ المصالحة. "حماس"و "فتح"المصالحة تمييدًا إلنجازىا. وتوقعت أف يعقد لقاء يجمع بيف حركتي 

يضـ أعضاء مف المكتب السياسي لمحركة إلى القاىرة اليـو « حماس»ومف المقرر اف يصؿ وفد مف حركة 
ويتزامف ذلؾ «. فتح»آتيًا مف غزة ومف الخارج لمقاء كبار المسؤوليف المصرييف واستئناؼ الحوار مع حركة 
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قع أف يباشر وفدا الحركتيف لقاءاتيما تمييدًا لجولة جديدة إلى القاىرة حيث يتو « فتح»مع وصوؿ وفد مف 
 مف الحوار مف أجؿ إنجاز المصالحة الوطنية.

 8/1/2013الحياة، لندن، 
 

 ون الالجئين في حركة حماس: الفمسطينيون في سوريا لن يكونوا مرتزقةؤ دائرة ش 12
، أف الشعب الفمسطين ي كاف وسيبقى حريصًا عمى أمف أكدت دائرة شئوف الالجئيف في حركة حماس، اليـو

 وسالمة سوريا التي منحت الالجئيف الفمسطينييف حقوؽ السورييف وعاممتيـ باحتراـ وكرامة.
ـ، أماًل 6/1/2013جاء ذلؾ بعد أف تابعت الدائرة باىتماـ خطاب الرئيس السوري يـو أمس األحد الموافؽ 

ينييف في سوريا ويالت الحرب والدمار والتشريد، في أف يتطرؽ إلى ضرورة تجنيب مخيمات الالجئيف الفمسط
 رغـ تأكيد الرئيس السوري في خطابو عمى ضرورة عدـ الزج الفمسطينييف في األحداث السورية.

الرئيس السوري الفمسطينييف في سوريا الوقوؼ إلى جانب النظاـ تعبيرًا عف التآخي  الدائرة مطالبةوانتقدت 
 اضي السورية اعتبره فمسطيني غير شريؼ.وصوف لمعيد، وأف مف غادر األر 

وقرأت الدائرة في خطابو بأف الفمسطينييف ومخيماتيـ لف يكونوا في مأمف مف النظاـ السوري ما لـ يقفوا إلى 
جانبو، األمر الذي يعني أف أيامًا صعبة ستشيدىا مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا في الفترة 

 القادمة.
الفمسطينيوف يدركوف المواقؼ المشرفة التي وقفتيا سوريا شعبًا وقيادة إلى جانب إخوانيـ وأكدت الدائرة أف 

الفمسطينييف، وىي مواقؼ واجبة مف األخ تجاه أخيو المظموـ، وليس مقبواًل أف ُيفرض عمى الفمسطيني 
بالواجب ال االنخراط في صراعات جانبية ىي ليست معركتو الحقيقية، بدعوى رد الجميؿ، ألف َمف يقوـ 

 ينتظر مقاباًل.
ودعت الدائرة السورييف قيادة وشعبًا، أف ُيجنِّبوا الفمسطينييف ويالت الحرب والدمار والتشريد، وأف يربأوا بيـ 
عف الدخوؿ في خضـ األحداث، وأكدت الدائرة أنو لف يكوف الفمسطينيوف في البالد العربية مرتزقة يدفعوف 

 ليست معركتيـ ولف يكونوا طرفًا فييا.دميـ لقاء اإلقامة، فالمعركة 
ودعت الدائرة األمـ المتحدة ومنظماتيا والمنظمات اإلقميمية والدولية وجامعة الدوؿ العربية لتمكيف الالجئيف 

ـ، ويتحمؿ المجتمع الدولي مسئولية ما 1441الفمسطينييف في سوريا مف العودة إلى أراضييـ المحتمة عاـ 
 ف في سوريا مف قتؿ وتشريد.قد يتعرض لو الفمسطينيو 

 7/1/2013حماس،  –دائرة شئون الالجئين 
 
 
 

 "تشجيع عمني لمقتل" "إسرائيل"العسكري لة الواليات المتحدةحماس: دعم  13
عدَّ الناطؽ باسـ حركة "حماس" فوزي برىوـ، إقرار الرئيس األمريكي باراؾ أوباما، بدعـ االحتالؿ اإلسرائيمي 

لشراء عتاد عسكري وصواريخ "تشجيعا عمنيا عمى القتؿ وتجرؤًا عمى الدـ مميوف دوالر  410بمبمغ 
الفمسطيني ودعما إلرىاب الدولة المنظـ الرتكاب مزيد مف الجرائـ بحؽ الشعب الفمسطيني وشعوب 

 المنطقة".
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وطالب برىوـ في تصريح عمى صفحتو الشخصية عمى موقع التواصؿ االجتماعي الػ"فيس بوؾ"، اإلدارة 
يكية بالكؼ عف ىذا الدعـ واالنحياز لالحتالؿ اإلسرائيمي، وأف تتعمـ مف أخطائيا وتغير مف سياساتيا األمر 

 التي لطخت سمعة الشعب األمريكي وأضرت بمصالح الشعب الفمسطيني ودمرت شعوب المنطقة".
 7/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 ثنائية مع مسؤولين بحماس في القاىرة ال يتضمن لقاءات عباسعمال أعزام االحمد: جدول  14

اعمف رئيس وفد حركة فتح لمحوار الوطني الفمسطيني عزاـ االحمد امس، اف الرئيس  :وكاالت –راـ اهلل 
محمود عباس سيمتقي نظيره المصري محمد مرسي غدا االربعاء في القاىرة لبحث المصالحة الفمسطينية 

 والتطورات السياسية في المنطقة.
في زيارة رسمية بناء عمى دعوة »ة فرانس برس اف الرئيس عباس سيصؿ الى القاىرة وقاؿ االحمد لوكال

 رسمية مف نظيره الرئيس مرسي.
استئناؼ »وقاؿ االحمد انو سيتـ خالؿ المقاء الذي سيعقد االربعاء في مقر الرئاسة المصرية في القاىرة 

دعوة لمفصائؿ الفمسطينية ولجنة تفعيؿ  الرعاية المصرية لممصالحة حيث مف المقرر اف يوجو الرئيس عباس
التطورات »وقاؿ اف الرئيس عباس سيطمع مرسي عمى «. وتطوير منظمة التحرير لالجتماع في القاىرة

 «.السياسية في المنطقة خصوصا بعد اف حصمت فمسطيف عمى صفة دولة مراقب في االمـ المتحدة
 اءات ثنائية مع مسؤوليف في حركة حماس.لكف االحمد اوضح اف جدوؿ اعماؿ الرئيس ال يتضمف لق

 8/1/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 "الستكشاف فرص العودة إلى المفاوضاتأوباما محاولة من الرئيس " لرام اهللزيارة ىيل شعث:  15
مجرد »الحياة: »الدكتور نبيؿ شعث لػ « فتح»قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة : محمد يونس -راـ اهلل 
اإلسرائيمية ديفيد ىيؿ في وزارة الدفاع يعتبر تحديًا  -المبعوث األميركي لعممية السالـ الفمسطينية وجود 

إلسرائيؿ والموبي الييودي، لكنو بالتأكيد غير كاؼ لإلشارة إلى نية الرئيس أوباما الضغط مف أجؿ عممية 
ـ أعمنت اإلدارة األميركية اليو »وأضاؼ: «. سالـ حقيقية ذات مغزي تؤدي إلى التوصؿ إلى حؿ سياسي

مميوف دوالر، بينما ال زالت تحتجز المساعدات المقررة لمسمطة  500تحويؿ مساعدة إلسرائيؿ بقيمة 
 «.الفمسطينية مف العاـ الماضي، وىي تعرؼ كـ نحف في حاجة إلى ىذه المساعدات

مف الرئيس األميركي الستكشاؼ محاولة »لمقاء الرئيس محمود عباس بأنيا  الى راـ اهلل واعتبر زيارة ىيؿ
لكنو قمؿ مف فرص نجاح ىذا المسعى بسبب استمرار إسرائيؿ في «. فرص العودة إلى المفاوضات

وأضاؼ أف الدور المطموب مف أوباما الستئناؼ «. ال يبقي أرضًا لمتفاوض عمييا»االستيطاف الذي قاؿ إنو 
بتنفيذ التزاماتو بموجب االتفاقات والوثائؽ التي اإلصرار عمى أف يقوـ كؿ طرؼ »عممية سالـ حقيقية ىو 

وقع عمييا ىو والرؤساء األميركييف السابقيف، مثؿ خريطة الطريؽ وغيرىا التي تنص عمى وقؼ 
إذا اتخذ الرئيس أوباما ىذا الموقؼ، عندىا يمكف العودة إلى المفاوضات، لكف حتى »وتابع: «. االستيطاف

 «.اآلف اإلشارات ضعيفة
 8/1/2013لندن،  الحياة،

 
 حماس: جيودنا مستمرة مع مصر إلقامة مدينة صناعية 16
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قاؿ المتحدث باسـ حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، سامي أبو زىري: إف حركتو "ستواصؿ الجيود مع 
مصر إلقامة مدينة صناعية وسوؽ تجارية عمى الحدود، ضمف سياستيا نحو تحسيف الوضع االقتصادي 

 بغزة".
زىري في كممتو خالؿ ندوة "مستقبؿ قطاع غزة بيف األجندات"، والتي نظميا مركز أطمس  وقاؿ أبو

لمدراسات اإلسرائيمية، في مدينة غزة، اليوـ االثنيف: "إف قطاع غزة جزء مف فمسطيف ولف تكوف ىناؾ دولة 
ف فمسطيف ترفض ما يطرحو اإلعالـ اإلسرائيمي لفص ؿ غزة عف الوطف بغزة وال دولة فمسطينية بدوف غزة، وا 

ووصؼ ما يطرح بيذا الصدد بػ"فزاعة تستيدؼ  الفمسطيني أو التوسع في سيناء أو إلقاء غزة تجاه مصر".
 إبقاء الحصار اإلسرائيمي عمى القطاع الساحمي".

وأضاؼ: "إف مف الجيود األخرى استمرار السعي في الضغط عمى االحتالؿ لفتح جميع المعابر المحيطة 
ًبا عف أممو في فتح معبر رفح البري تجارًيا إلى جانب حركة األفراد، مشدًدا عمى تمسؾ بالقطاع"، معر 

 "حماس" بمشروع المقاومة.
وأوضح المتحدث باسـ "حماس" أف التيدئة مع االحتالؿ فرصة لممقاومة في التدريب والتصنيع واالستعداد 

كومة يعكس سعييا لخمؽ نموذج بيف لمواجية أخرى، مبيًنا أف "حماس" برىنت عمى أف وجودىا في الح
 الحكـ والعمؿ والمقاومة.

 7/1/2013فمسطين أون الين، 
 

 حماس تتيم السمطة باعتقال عناصر ليا في الضفة الغربية 17
اتيمت حركة حماس األجيزة األمنية التابعة لمرئيس الفمسطيني محمود عباس في الضفة الغربية، بشف حممة 

رىا. وفي بياف صدر عنيا أمس، جاء أف األجيزة األمنية اعتقمت ستة مف اعتقاالت واستدعاءات ضد أنصا
عناصر حماس، واستدعت ثالثة آخريف في راـ اهلل ونابمس والخميؿ وسمفيت. وحذر البياف مف أف حممة 

تنذر بإنياء مبشرات التوافؽ الوطني التي سادت منذ الحرب األخيرة »االعتقاالت واالستدعاءات الجديدة، 
واستيجف البياف «. زة، واالنتصار الذي حققتو المقاومة الفمسطينية في القطاع الشير الماضيعمى غ

بشكؿ ممنيج خالؿ اليوميف الماضييف، عمى الرغـ مف سماح »تصاعد حمالت االعتقاؿ واالستدعاء 
 «. الحكومة الفمسطينية في غزة لحركة فتح بإحياء ذكرى انطالقتيا

 8/1/2013الشرق األوسط، لندن، 
 
 
 

 القدس ال ييدد السالم العالميبنتنياىو: البناء  18
د.ب.ا: دعػػػػا رئػػػػيس الػػػػوزراء اإلسػػػػرائيمي بنيػػػػاميف نتنيػػػػاىو مسػػػػاء امػػػػس العػػػػالـ إلػػػػى  -تػػػػؿ ابيػػػػب  -راـ اهلل  
قتاليػػا ضػػد التيديػػدات »وتحديػػد التيديػػدات الحقيقيػػة لألمػػف الػػدولي واالنضػػماـ إلػػى إسػػرائيؿ فػػي « االسػػتيقاظ»

 «.الحقيقية
لػيس ىنػاؾ أي خطػر مػف :«اؿ نتنياىو في كممة بمناسبة االحتفاؿ السنوي لمنظمة )تاجميت بيرث رايػت(، وق

قيػػاـ الييػػود ببنػػاء منػػازؿ ليػػـ فػػي القػػدس ولكػػف الخطػػر مصػػدره األسػػمحة النوويػػة اإليرانيػػة واألسػػمحة الكيماويػػة 
 يا اإللكتروني.اإلسرائيمية في موقع« جيروزاليـ بوست»، بحسب ما ذكرتو صحيفة «السورية



 
 
 

 

 

           13ص                                    2733العدد:                8/1/2013الثالثاء  التاريخ:

وأضاؼ أف إسرائيؿ تعرؼ كيفية التعامؿ مع ىذه التيديدات، داعيا المجتمع الدولي إلى المشاركة فػي عمميػة 
 مكافحتيا.

وكاف نتنياىو قد أعرب في وقت سابؽ مجددا عػف القمػؽ إزاء األسػمحة الكيماويػة السػورية، معتبػرا أنيػا تشػكؿ 
األسػمحة الكيماويػة ال »ر صحفي في وقت سابؽ امس فػي القػدس: وقاؿ في مؤتم«. تيديدا لممنطقة بأسرىا»

تعػػرض لمخطػػر المػػدنييف فػػي سػػوريا فسػػحب ولكػػف منػػاطؽ أخػػرى فػػي الشػػرؽ األوسػػط مػػا يشػػكؿ عبئػػا عمػػى 
 ، بحسب الصحيفة.« المنطقة بأسرىا والواليات المتحدة وروسيا

مػع حكومػات عػدة فػي ىػذا الصػدد، وأضاؼ نتنياىو أف إسػرائيؿ تتػابع الموقػؼ عػف كثػب وأنيػا عمػى اتصػاؿ 
 «.لمحيمولة دوف وصوؿ األسمحة الكيماوية إلى أيدي اإلرىابييف»مف بينيا الواليات المتحدة وروسيا 

 8/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 عرفة فندقية 1100بمدية االحتالل وافقت عمى بناء القدس:  19
ررت لجنػػػة التخطػػػيط والبنػػػاء فػػػي بمديػػػة االحػػػتالؿ بمدينػػػة د.ب.ا: قػػػ -الحيػػػاة الجديػػػدة  -تػػػؿ ابيػػػب  -راـ اهلل 

غرفة فندقية عمى طريؽ الخميؿ في المدينة وراء الخط األخضر، حسبما  1100القدس المضي قدما في بناء 
 اإلسرائيمية في موقعيا اإللكتروني امس.« يديعوت أحرونوت»ذكرت صحيفة 

 8/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 إذا أُلزموا بالخدمة العسكرية "إسرائيل"ييدد بيجرة الييود المتشددين من  فعوفاديا يوس 20
ىّدد الزعيـ الروحي لحزب "شاس" الحاخاـ عوفاديا يوسؼ، أنػو فػي حػاؿ إلػزاـ الشػباف : يو بي اي -اسرائيؿ 

 الييود المتشدديف دينيًا "الحريديـ" بالخدمة العسكرية فإنيـ سيياجروف مف إسرائيؿ.
فة "معػاريؼ" اليػوـ االثنػيف، عػف الحاخػاـ يوسػؼ قولػو فػي درس دينػي يػـو الجمعػة الماضػي إنػو ونقمت صػحي

"سنضػػػػطر، ال قػػػػػّدر اهلل، أف نغػػػػػادر أرض إسػػػػرائيؿ والسػػػػػفر إلػػػػػى خػػػػارج الػػػػػبالد مػػػػػف أجػػػػؿ أف يتحػػػػػرر أبنػػػػػاء 
 الييشيفوت، أي المعاىد الدينية الييودية".

يفػػتح كػػؿ واحػػد قمبػػو ويػػذىب لمتصػػويت لصػػالح األحػػزاب  وأردؼ قػػائاًل "لػػذلؾ، اآلف ىػػو الوقػػت المناسػػب لكػػي
 الحريدية".

وأضػاؼ "نحػف محػاطوف بالكػارىيف واألعػداء وبيػؤالء األشرارػػ كػارىي التػوراة، وىػـ غيػر ميتمػيف ويريػدوف أف 
 يفرضوا عمينا ضربات شديدة وسيئة ونحف نواجو مصيبة كبيرة".

يدىـ لمجيش، ومف يمكنو تحمؿ أمر كيذا، بأف يجندوا وتابع يوسؼ "كيؼ سيكونوف تالميذ حكماء إذا تـ تجن
 شباننا بداًل أف يتعمموا ويقووا أنفسيـ بالتوراة، وأنا ال أستطيع النوـ جّراء ذلؾ".

نػػو "ويػػؿ لجميػػع أولئػػؾ الػػذيف  وقػػاؿ يوسػػؼ إف مػػف يصػػوت ألحػػزاب ليسػػت حريديػػة "عميػػو أف يكػػوف خائفػػًا"، وا 
 يصوتوف ألحزاب أخرى مف يـو الحساب".

شػاب مػف الحريػديـ لمجػيش بحمػوؿ  3000يتوقع أنو في حػاؿ عػدـ سػف قػانوف جديػد فإنػو مػف المقػرر تجنيػد و 
 شير آب )أغسطس( المقبؿ.

 8/1/2013، الحياة، لندن
 

 الغربية تشرعن بؤرتين استيطانيتين في الضفة  "إسرائيل" 21
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تالؿ اإلسػػرائيمي نيتسػػاف آلػػوف، قالػػت وسػػائؿ إعػػالـ عبريػػة إف قائػػد المنطقػػة الوسػػطى فػػي جػػيش االحػػ: راـ اهلل
وقَّع أمرًا عسكريًا يشرعف البؤرتيف االسػتيطانيتيف. ويقػيـ المسػتوطنوف عشػرات البػؤر االسػتيطانية عمػى أراض 

 فمسطينية خاصة في الضفة مف دوف اعتراؼ رسمي مف السمطات. 
يػش »ة، أف منظمػة وجاء في خبر نشػر أمػس عمػى الموقػع الرسػمي لممجمػس اإلقميمػي االسػتيطاني فػي الضػف

« رحمػػيـ»اليسػػارية اإلسػػرائيمية قػػدمت التماسػػًا إلػػى المحكمػػة العميػػا لمنػػع االعتػػراؼ بػػالبؤرة االسػػتيطانية « ديػػف
ألنيا أقيمت عمػى أرض خاصػة. لكػف الموقػع أكػد أف الحكومػة اإلسػرائيمية قػررت أمػس االعتػراؼ بيػذه البػؤرة 

 ، وأف وزير األمف اإلسرائيمي وقع عمى ىذا االعتراؼ.االستيطانية بعد دمج البؤرتيف في مستوطنة واحدة
إف شػرعنة مسػتوطنة رحمػيـ ىػو انتصػار »قولػو « جرشػوف مسػيكو»ونقؿ الموقع عف رئيس المجمػس اإلقميمػي 

لمنطؽ السياسة عمى اليسار المعادي لمصييونية، وىذا انتصار لمصػييونية ولدولػة إسػرائيؿ التػي كسػبت بمػدة 
 «.إضافية

 8/1/2013، الحياة، لندن
 

 في انتخابات الكنيستمقعدا 11االحزاب العربية ستحصل عمى استطالع القناة العاشرة:  22
أظيػػر اسػػتطالع لمػػرأي، نشػػرتو القنػػاة العاشػػرة اإلسػػرائيمية، مسػػاء اليػػـو اإلثنػػيف، وقػػد أعػػده معيػػد البروفيسػػور 

د ذاتػو، بعػد أف سػجؿ خسػارات بيتينػو" بػات يحػافظ عمػى عػدد المقاعػ -كميؿ فوكس، إلى أف ائتالؼ "الميكػود
 في عدة االستطالعات األخيرة جميعيا.

، فيمػػا 19مقعػػًدا فػػي انتخابػػات الكنيسػػت الػػػ  35بيتينػػو" سيحصػػؿ عمػػى  -وحسػػب االسػػتطالع، فػػإف "الميكػػود
مقعًدا، أي بانخفاض مقعد واحد عف االستطالع السابؽ، وسيحصؿ "البيت  17سيحصؿ حزب "العمؿ" عمى 

 مقعًدا حصؿ عميو في استطالع سابؽ لمقناة العاشرة. 13مقعًدا، مقابؿ  14الييودي" عمى 
ووفقًػػا لالسػػتطالع أيًضػػا، فػػإف حػػزب "كاديمػػا" سيحصػػؿ عمػػى مقعػػديف، فيمػػا لػػف يحصػػؿ حػػزب "شػػعب واحػػد" 

 11مقعػػًدا، وحػػزب "يػػائير لبيػػد" عمػػى  12)الحاخػػاـ حػػاييـ امسػػالـ( عمػػى أي مقعػػد، وسيحصػػؿ "شػػاس" عمػػى 
 مقعًدا.

مقاعػػػد فقػػػط،  7وة الكنيسػػػت المنشػػػقة، تسػػػيبي لفنػػػي، فػػػإف حزبيػػػا الجديػػػد "الحركػػػة"، سيحصػػػؿ عمػػػى أمػػػا عضػػػ
 مقاعد. 5وسيحصؿ حزب "ميرتس" عمى 

مقاعػد،  4وبالنسبة لألحزاب العربية، فقد أظير االسػتطالع أف "التجمػع الػوطني الػديمقراطي" سيحصػؿ عمػى 
 مقاعد فقط. 3عد، أما "الجبية" فستحصؿ عمى مقا 4العربية لمتغيير" عمى  –فيما ستحصؿ "الموحدة 

مقعًدا  24% مف الناخبيف لـ يقرروا بعد لمف سيصوتوا، مما يعني أف ىنالؾ 18وأظير االستطالع عمى أف 
 لـ يقرر أصحابيا بعد مف سيمثميـ في الكنيست.

اتػػػؼ شخصػػػا، وتػػػـ التوجػػػو لألشػػػخاص لػػػيس فقػػػط عػػػف طريػػػؽ اليو  755يشػػػار إلػػػى أنػػػو شػػػارؾ باالسػػػتطالع 
 .األرضية، إنما عف طريؽ اليواتؼ النقالة أيًضا

 7/1/2013، 48عرب 
 

 يستيزئ بالنشيد اإلسرائيمي "لتجمعة "امنع بث شريط لتلجنة االنتخابات المركزية  23
منػػع رئػػيس لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة، القاضػػي إليكػػيـ  روبنشػػطايف، التجمػػع الػػوطني الػػديمقراطي مػػف بػػث 

 ذي أنتجو التجمع حوؿ النشيد اإلسرائيمي "ىتكفا"، بذريعة "االستيزاء".شريط الفيديو األوؿ ال



 
 
 

 

 

           15ص                                    2733العدد:                8/1/2013الثالثاء  التاريخ:

وينتقػػد الفيػػديو الممنػػوع مػػف البػػث، والػػذي يحمػػؿ عنػػواف "لمػػيف تاركينيػػاي"، التشػػريعات العنصػػرية التػػي سػػنتيا 
  وحاولت سػّنيا قػوى اليمػيف العنصػري والمتطػرؼ ضػد المػواطنيف العػرب فػي الكنيسػت السػابقة. ي"، وقػد القػى

 .رواجا واسعا عمى شبكة اإلنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي واليوتيوبالفيديو 
وفػػي تعقيبػػو عمػػى قػػرار المجنػػة، ىػػاجـ النائػػب جمػػاؿ زحالقػػة، المرشػػح األوؿ فػػي قائمػػة التجمػػع، قػػرار رئػػيس 

 روبنشطايف بمنع بث مقطع مف الدعاية االنتخابية لمتجمع.
 -التعبيػػر، ومنػػع بػػث مقطػػػع ألنػػو يمػػس النشػػيد "الػػوطني اإلسػػػرائيميوقػػاؿ النائػػب زحالقػػة: "ىػػذا مػػػس بحريػػة 

ىتكفػػا،  ىػػو خطػػوة غيػػر ديمقراطيػػة"؛ وأضػػاؼ زحالقػػة: "النشػػيد اإلسػػرائيمي  لػػيس نصػػا مقدسػػا،  ومػػف حقنػػا 
 التعبير عف استيزائنا بمحاولة فرضو عمى الفمسطينييف  في الداخؿ."

نمػػا يمثػػ "ىتكفػػا أف " وأكػػد زحالقػػة ؿ الحركػػة الصػػييونية التػػي تسػػببت بتشػػريد شػػعبنا واقتالعػػو مػػف ال يمثمنػػا، وا 
 أرضو.. نشيد شبابنا ىو موطني وليس ىتكفا."

 7/1/2013، 48عرب 
 

 لى سيناء إسرائيمي: جياديون يتسممون إمسؤول  24
ف مئػات نشػػطاء الجيػاد العػػالمي تسػمموا مػػف أسػػرائيمي، إأكػد مسػػؤوؿ سياسػي : آمػاؿ شػػحادة -القػدس المحتمػػة 

انحاء الشرؽ االوسط الى شبو جزيرة سيناء وحولوا المنطقة الى فتيؿ قنبمة موقوتة قابمة لالنفجار كؿ مختمؼ 
 لحظة وتشكؿ خطورة متزايدة يوميا عمى إسرائيؿ.

وحذر مف "خطر تصعيد امني ينطمؽ مف سػيناء"، محمػاًل الجػيش المصػري المسػؤولية. وقػاؿ اف المئػات مػف 
ماؿ واليمف وقد فشؿ الجيش المصري فػي التصػدي ليػـ فضػالً عػف انػو ال ىؤالء وصموا بمعظميـ عبر الصو 

 يممؾ القدرة عمى مواجية ىؤالء المقاتميف"، عمى حد ادعاء المسؤوؿ االسرائيمي.
 8/1/2013، الحياة، لندن

 
 تقرير إسرائيمي يفضح خالفات القيادة األمنية: باراك وأشكنازي أضر ا بصورة الجيش 25

تشػػيد الحمبػػة السياسػػية فػػي إسػػرائيؿ، عاصػػفة قويػػة، جػػراء مػػا كشػػؼ عنػػو مراقػػب : نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب
الدولػػػة، القاضػػػي يوسػػػؼ شػػػبيرا، مػػػف مػػػؤامرات بػػػيف الجنػػػراالت فػػػي رئاسػػػة ىيئػػػة أركػػػاف الجػػػيش اإلسػػػرائيمي. 
المػػػؤامرات التػػػي يػػػتـ الحػػػديث عنيػػػا، اسػػػتيدفت تحطػػػيـ رئػػػيس األركػػػاف السػػػابؽ، غػػػابي أشػػػكنازي، لمنعػػػو مػػػف 

بنياميف نتنياىو عمى رئاسة الحكومة، والرد عمى ذلؾ بمؤامرة لتحطيـ وزير الدفاع، إييود باراؾ. ومع منافسة 
دخػػػاؿ أشػػػكنازي وبػػػاراؾ  أف المراقػػػب وغالبيػػػة السياسػػػييف يطػػػالبوف بتحويػػػؿ الممػػػؼ إلػػػى الشػػػرطة لمتحقيػػػؽ، وا 

اإلفػػادة منيػػا »االكتفػػاء بػػػوغيرىمػػا مػػف الجنػػراالت إلػػى قفػػص االتيػػاـ، يطالػػب سياسػػيوف آخػػروف بػػدفف الممػػؼ و 
، كمػػػا قػػػاؿ رئػػػيس لجنػػػة الخارجيػػػة واألمػػػف البرلمانيػػػة، رونػػػي بػػػار أوف، فػػػي تصػػػريح «)الفضػػػيحة( لممسػػػتقبؿ

 «.الشرؽ األوسط»لػ
وقػػاؿ بػػار أوف، الػػذي يعػػرؼ ىػػذا الممػػؼ عػػف قػػرب، بحكػػـ منصػػبو الرفيػػع، وكونػػو أحػػد أوائػػؿ المطمعػػيف عمػػى 

يحة ينػػدى ليػػا الجبػيف. وىػػي تػػدؿ عمػػى أف ىنػاؾ تػػدىورا خطيػػرا فػػي ىػذه فضػػ»نػص تقريػػر مراقػػب الدولػػة، إف 
القيـ واألخالقيات في أىػـ مؤسسػة إسػرائيمية عمػى اإلطػالؽ، تجعػؿ المػواطنيف يشػعروف بػأنيـ عنػدما يرسػموف 

 «. أوالدىـ إلى الجيش إنما يقذفوف بيـ أليد غير أمينة
 8/1/2013، الشرق األوسط، لندن
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 ا إلحباط تعيين السيناتور ىايغل وزيرا لمدفاع األمريكي ضئيمة جداتل أبيب ُتقر بأن جيودى 26
الناصرة ػ زىير أندراوس: رأى المحمؿ اإلسرائيمي، يعقوب أحيميئيػر، المخػتص بالشػؤوف األمريكيػة، أف تعيػيف 

نوات تشاؾ ىيغؿ وزيرا لمدفاع في أمريكا لف يكوف متماشيا مع أىواء حكومة نتنياىو، قائاًل إنو أبدى طواؿ س
 واليتو سناتورا عالقة معادية جدا لمواقؼ إسرائيؿ.

كما أشػار إلػى أف دوائػر ييوديػة فػي الواليػات المتحػدة تػتيـ تصػريحات ىيغػؿ بمعػاداة السػامية، الفتًػا إلػى أنػو 
مف المؤكد أف ىيغؿ حينما يصػبح وزيػر الػدفاع لػف تكػوف لػو تمػؾ الصػالت الحميمػة بنظيػره اإلسػرائيمي، كػاف 

 كانت بيف اييود باراؾ والوزير بانيتا. مف كاف كما
فػػي السػػياؽ ذاتػػو ُيواصػػؿ اإلعػػالـ العبػػري التركيػػز عمػػى تخػػوؼ قػػادة تػػؿ أبيػػب العميػػؽ مػػف تعيػػيف السػػناتور 
ىايغػػؿ، لمنصػػب وزيػػر الػػدفاع، خمفًػػا لمػػوزير المنتييػػة واليتػػو، ليئػػوف بانيتػػا. وقػػاؿ موقػػع إذاعػػة الجػػيش عمػػى 

تبػػػر مػػػف أشػػػد المعارضػػػيف لسياسػػػات الدولػػػة العبريػػػة وبالتػػػالي فػػػإف الحكومػػػة اإلنترنػػػت أف السػػػناتور ىائغػػػؿ ُيع
اإلسرائيمية تقوـ بإجراء اتصاالت مكثفة مع الموبي الصييوني فػي واشػنطف ومػع المػوبي األمريكػي اإلسػرائيمي 

 لكي يمارسا الضغوطات عمى البيت األبيض لمتراجع عف نيتو بتعييف ىايغؿ وزيرا الدفاع.
 8/1/2013، لندن القدس العربي،

 
 موشيو فيغمين: أولمرت شن الحرب الثانية عمى لبنان ألىداف شخصية 27

تػػؿ أبيػػػب: أعمػػف موشػػػيو فػػػايغميف، أحػػد أبػػػرز المرشػػحيف فػػػي الئحػػػة حػػزب الميكػػػود، الحػػاكـ فػػػي إسػػػرائيؿ، أف 
، إييود لـ تكف ضرورية، وأف رئيس الوزراء 2006الحرب الثانية عمى لبناف في شير يوليو )تموز( مف سنة 

 أولمرت، في حينو، بادر إلييا لخدمة أغراض حزبية ضيقة.
 8/1/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 مود السحاب" تيوي بسوق العقارات اإلسرائيميةاعممية "ع 28

ال تػػػزاؿ عمميػػػة "عمػػػود السػػػحاب" )اإلسػػػرائيمية( العسػػػكرية التػػػي أطمقػػػت عمييػػػا المقاومػػػة فػػػي غػػػزة اسػػػـ معركػػػة 
بتأثيرىػػػا عمػػػى )اإلسػػػرائيمييف(، خصوًصػػػا سػػػوؽ العقػػػارات التػػػي شػػػيدت أضػػػراًرا بفعػػػؿ "حجػػػارة السػػػجيؿ" تمقػػػي 

 صواريخ المقاومة الفمسطينية خالؿ نوفمبر مف العاـ الماضي.
وقػػػاؿ موقػػػع )غمػػػوب( االقتصػػػادي )اإلسػػػرائيمي(: "إف مسػػػتثمري العقػػػارات فػػػروا إلػػػى غيػػػر رجعػػػة بعيػػػد انتيػػػاء 

 دث شماًل في السوؽ العقارية في )إسرائيؿ(".العممية العسكرية عمى قطاع غزة، ما أح
وذكػػر مالػػؾ إحػػدى شػػركات العقػػارات )اإلسػػرائيمية( أنػػو لػػـ يتمػػؽ اتصػػااًل واحػػًدا حتػػى اليػػوـ منػػذ انتيػػاء العمميػػة 

 ضد غزة، ما جعمو يبادر باالتصاؿ بعمالئو الذيف أكدوا عدـ رغبتيـ في الشراء أو االستثمار.
ر: "إف بعػض المسػتثمريف العقػارييف مػف عمالئػي اضػطروا إلػى بيػع شػققيـ وأضاؼ مالؾ الشركة مائير ليسك

السػػػكنية؛ خوفًػػػا مػػػف انػػػدالع عمميػػػة عسػػػكرية ضػػػد غػػػزة مجػػػدًدا، وتعػػػاود صػػػواريخ الفمسػػػطينييف الوصػػػوؿ إلػػػى 
 مناطؽ سكنية أكثر عمًقا مف ذي قبؿ".

و)إسػرائيمييف( صػغاًرا طػالبوه فػي  ولفت المستثمر العقاري )اإلسرائيمي( إلى أف مسػتثمريف إيطػالييف وفرنسػييف
أوؿ يػػػوـل لمعػػػدواف ببيػػػع ثمػػػاني شػػػقؽ؛ خشػػػية انخفػػػاض قيمتيػػػا الشػػػرائية أو قصػػػفيا أو عػػػزوؼ اآلخػػػريف عػػػف 

 شرائيا.
ونقؿ الموقع االقتصادي عف وكالء في السوؽ العقارية أف انخفاًضا ممحوًظا لحؽ بيذه الصػناعة منػذ أواخػر 

 ؿ".نوفمبر الماضي بفعؿ "حجارة السجي
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وقاؿ الرئيس لتنفيذي لشركة عقػارات )مانغػاؿ كيشػاؼ( فػي تػؿ الربيػع: "إف ييػود أوروبػا مػذعوروف مػف تجػدد 
 أي عنؼ بيف الفمسطينييف و)إسرائيؿ(؛ ألف عودة السوؽ لالنتعاش تحتاج إلى مدة طويمة مف االستقرار".

ف العػاـ الجػاري سػيزداد سػوداوية أمػاـ وتوقع مستثمر آخر فػي السػوؽ العقاريػة بػػ)رامات غػاف( )اإلسػرائيمية( أ
 المستثمريف، وخصوًصا في استقطاب األجانب لمشراء.

 7/1/2013، فمسطين أون الين
 

  ةاليرموك بسوريمخيم فمسطينيين في  أربعةستشياد ا 29
فمسطينييف، اليوـ االثنيف، جراء استمرار االشتباكات وعمميات القنص مف قبؿ مسمحيف  استشيد : غزة

ف عمى أطراؼ مخيـ اليرموؾ، وفي عدد مف أحيائو القريبة مف أطرافو، وذلؾ في وقت شيد المخيـ يتمركزو 
اليوـ االثنيف محاوالت إلعادة الحياة اليو حيث عممت المجنة الوطنية األىمية الفمسطينية عمى تنظيؼ بعض 

نو وعمى الرغـ مف واوضحت مصادر مف مخيـ اليرموؾ، ا شوارع المخيـ وعاد العشرات مف سكانو اليو.
، إال أف أصوات اشتباكات دوت في مناطؽ شارع فمسطيف  عدـ تسجيؿ سقوط أي قذائؼ عمى المخيـ اليـو

 والثالثيف والزاىرة الجديدة وحي الميداف، دوف أف يبمغ عف وقوع إصابات.
ثقيمة لتنظيؼ  وفي إطار مساعييا إلعادة الحياة لممخيـ، تمكنت المجنة الوطنية األىمية مف إدخاؿ معدات

الشوارع بمساعدة عشرات الشباف واألىالي الذيف تمكنوا مف دخوؿ المخيـ، عمى الرغـ مف منع حاجز األمني 
السوري، الذي يواصؿ فرض حصاره عمى المخيـ دخوؿ السيارات إلى عمقو، وقالت بانو سمح لمعائديف 

بالدخوؿ مشيًا عمى األقداـ. 
 //، القدس، القدس

 
 "إسرائيلة"مزارعون من عزة يشاركون في معرض زراعي بت": "يديعو  30

مزارعًا فمسطينيًا مف سكاف  ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، مساء اليوـ االثنيف، أف  :القدس
قطاع غزة، شاركوا األسبوع الماضي في معرض زراعي اسرائيمي أقيـ في مجمع "اشكوؿ" االستيطاني المقاـ 

 بجوار حدود القطاع. في النقب الغربي
وحسب الموقع االلكتروني لمصحيفة االسرائيمية، فإف المزارعيف الفمسطينييف، دخموا بتصاريح رسمية مف 
إسرائيؿ، بعد ستة أسابيع فقط عمى عممية "عامود السحاب" العسكرية التي شنيا الجيش االسرائيمي عمى 

مة حماس التي تحكـ القطاع، وبالتنسيؽ مباشرًة مع قطاع غزة، مشيرًة إلى أف خروجيـ مف غزة تـ بعمـ حكو 
 السمطة الفمسطينية"، وفقًا لما نقمت الصحيفة عمى لساف بعض المشاركيف.

ألؼ طف مف الخضار كؿ عاـ إلى  وأشارت الصحيفة إلى أنو كاف مع بداية العقد الماضي يدخؿ نحو 
رائيؿ تدخؿ السوؽ الفمسطينية، الفتًة إلى أنو أسواؽ إسرائيؿ عف طريؽ قطاع غزة، واف كمية مماثمة مف إس

ومنذ حكمت حماس القطاع فاف سياسة التصدير تغيرت في القطاع وباتت تستيدؼ تصدير منتجات غزة 
إلى أوروبا عف طريؽ معبر كـر أبو سالـ، حيث يتـ نقميا جوًا أو بحرًا بعد تفتيشيا الدقيؽ مف قبؿ قوات 

 األمف اإلسرائيمي.
فة عف المزارعيف المشاركيف قوليـ "إف الوضع قد تحسف بشكؿ كبير بعد اليدنة التي أبرمت ونقمت الصحي

عقب عممية عامود السحاب". 
 //، وكالة سما اإلخبارية
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 حي استيطاني جديد في المد عمى أنقاض حي فمسطيني تاريخي"ىآرتس":  31

مة حي سكني جديد لممتدينيف الييود في مدينة قالت صحيفة ىآرتس العبرية إف إقا:  السبيؿ -الضفة الغربية
ييدد بتفجير األوضاع بيف العرب والييود في  عمى مقربة مف المقبرة اإلسالمية لممدنية، المد بأراضي الػ 

وتعتـز الحكومة اإلسرائيمية إقامة حي لممتدينيف الييود عمى أنقاض أحد أحياء المد العربية الميدومة  المدنية.
بفعؿ تراكـ وتفاقـ الضائقة السكنية لمسكاف الفمسطينييف في المدينة مقابؿ بناء أحياء جديدة  التاريخية؛

ومتطورة مخصصة لسكف الييود المتدينيف، ممف جاؤوا مف المستوطنات اإلسرائيمية في الضفة الغربية 
 وقطاع غزة.

إف ىذه الموجات مف البناء  ونقمت الصحيفة عف رئيس لجنة اإلغاثة اإلسالمية في المدينة سامي وىابنة
المخصص لمسكاف الييود المتدينيف، ىي مؤشر عمى مساع وسياسة واضحة ترمي إلى تيويد ما تبقى مف 

 مدينة المد.
 //، السبيل ، عم ان

 
 االحتالل يشن حممة اعتقاالت ومداىمات في مدن الضفة الغربية 32

يمي أمس االثنيف حممة اعتقاالت في مناطؽ متفرقة شف جيش اإلحتالؿ اإلسرائ: السبيؿ –الضفة الغربية 
مف الضفة الغربية المحتمة، في حيف اندلعت مواجيات عنيفة مع قوات االحتالؿ في بمدة بيت أمر شماؿ 

 الخميؿ، أدت الى وقع إصابات في صفوؼ الفمسطينييف.
 ؿ اعتقمت في مناطؽ الضفة التابعة لجيش االحتال« كفير»وقالت القناة العبرية الثانية إف قوة مف لواء 

 فمسطينييًا في جنيف ونابمس والخميؿ وبيت لحـ وراـ اهلل.
 //، السبيل ، عم ان

 
 
 

 تقد م دواًء خاصًا بالكالب لألسرى المرضى سرائيميةسجون اإلالإدارة  33
ّودت عددًا مف "سما": كشؼ مدير مركز حريات حممي األعرج "أف إدارة السجوف اإلسرائيمية، ز  -راـ اهلل 

األسرى المرضى دواًء خاصًا بالكالب، حيث تبيف أنو ُقدِّـ لعالج عدد مف الحاالت المرضية في السجوف 
 والمعتقالت اإلسرائيمية.

وقاؿ األعرج: "إف ما تـ الكشؼ عنو ىو انتياؾ خطير لكافة القوانيف واألعراؼ الدولية، ويؤكد استمرار 
األسرى وقتميـ بشكؿ بطيء، واستخداميـ لمتجارب"، مشيرًا إلى أف ذلؾ يعود السمطات اإلسرائيمية في إعداـ 

 إلى تغاضي المجتمع الدولي عف الجرائـ التي ارتكبت سابقًا بحؽ المعتقميف.
أكد األعرج "أف المركز سيتابع ىذه الجريمة قانونيًا، وسيقدـ كؿ الدعـ لألسير؛ وذلؾ لرفعيا لممحكمة العميا و 

ار إلى "أف ما حدث مع األسير وكشؼ عنو بالصدفة يجب أف يشكؿ محطة ميمة لكافة في القدس"، وأش
المؤسسات االنسانية؛ لتتحمؿ مسؤولياتيا تجاه ما تمارسو اسرائيؿ مف اساليب اعداـ لالسرى المرضى الذيف 

 تحتجز حريتيـ، وتمنع عالجيـ، وعندما توفر ليـ الدواء يتحوؿ ألداة موت جديدة".
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مركز سيقدـ شكوى عاجمة لمجنة حقوؽ االنساف واالمـ المتحدة؛ إلرساؿ فريؽ ولجنة تحقيؽ وأضاؼ أف ال
خاصة في قضية تقديـ دواء كالب لألسرى"، مؤكدًا "أف جريمة بيذا القدر تستحؽ أف يتحمؿ المجتمع 

 الدولي مسؤولياتو أماميا، لحماية األسرى ومنع إعداميـ".
 //، وكالة سما اإلخبارية

 
 قصى تطرفون ييود يقتحمون مسجد النبي داوود جنوب عرب المسجد األم 34

تعرض مسجد النبي داوود، الواقع في حي آؿ دجاني، جنوب غرب االقصى في القدس، العتداءات مف قبؿ 
مجموعة مف الييود المتطرفيف، الذيف قاموا بتحطيـ الواجيات الثالث التابعة لو والمصنوعة مف السيراميؾ 

لعثماني العريؽ. وناشدت مؤسسة األقصى الحاضر العربي واإلسالمي والفمسطيني باخذ زماـ والرخاـ ا
األمور مف أجؿ الحفاظ عمى المقدسات اإلسالمية في مدينة القدس بشكؿ خاص ، كونيا تعتبر رمزا 

نية إسالميا ميما كما دعت جميع األطراؼ المعنية بضرورة العمؿ عمى إنقاذ ما تبقى مف التراث واالب
 اإلسالمية مف خطر الطمس الذي يمارسو االحتالؿ اإلسرائيمي.

 //، الحياة، لندن
 

 لن يكون ىناك نقطة مياه صالحة لمشرب بغزة 2016في عام  يحذر:مسؤول باألونروا  35
غزة ػ يو بي آي: حّذر المستشار اإلعالمي لألونروا، عدناف أبو حسنة، خالؿ مؤتمر نظمو مركز أطمس 

ت اإلسرائيمية، في غزة االثنيف بعنواف 'مستقبؿ غزة بيف األجندات'، مف خطورة الوضع المائي في لمدراسا
سيكوف كارثيًا إذا استمر الوضع الحالي، حيث لف يكوف ىناؾ نقطة مياه  قطاع غزة، مؤكدًا أف عاـ 
 صالحة لمشرب في القطاع.

، مشددًا عمى أف بؿ غزة حتى العاـ واستعرض جوانب مف تقرير أعدتو األمـ المتحدة عف مستق
 قطاع غزة بحاجة لمحطات تحمية المياه أكثر مف حاجتو الى الطرؽ مئة مرة.

وقاؿ 'لذلؾ، األولويات في المرحمة المقبمة ستكوف مشاريع المياه، وسنعمؿ عمى ذلؾ ونحاوؿ إقناع الجيات 
مى العالـ وتواصؿ مع الضفة الغربية.. وغير المسؤولة بذلؾ'، مؤكدًا عمى 'ضرورة أف تكوف غزة مفتوحة ع

 ذلؾ سيكوف نتائج غير محمودة'.
وأكد عمى أف ىناؾ حاجة ماّسة لبناء عشرات االالؼ مف الوحدات السكنية إليواء الزيادة السكانية الطبيعية، 

ى أف ، بمعنموضحًا أف اقتصاد غزة يعتمد عمى المواطنيف والزاؿ المواطنوف معزوليف منذ العاـ 
 اقتصادىا غير قابؿ لمحياة بالمعنى الصحيح.

 //، القدس العربي، لندن
 

 يزورون أبنائيم في "سجن ريمون" شخصًا من أىالي األسرى 62الصميب األحمر الدولي:  36
غادرت دفعة جديدة مف أىالي أسرى قطاع غزة، فجر اليـو االثنيف، لزيارة أبنائيا المعتقميف في سجوف 

شخصًا مف  وأوضحت ىيئة الصميب األحمر في بيافل مقتضب ليا، أف  دولة االحتالؿ. "ريموف" في
 أسيرًا في "ريموف"، مشيرًة إلى أف بعضيـ سيزور األسرى لممرة الثانية. أىالي األسرى سيزوروف 

بزيارة وسمحت دولة االحتالؿ بناًء عمى االتفاؽ األخير الذي أعقب إضراب األسرى، لذوييـ في قطاع غزة 
 أبنائيـ بعد ستة أعواـ مف المنع، وذلؾ عقب أسر المقاومة الفمسطينية لمجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط.
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 //، فمسطين أون الين
 

 أسرى مضربين عن الطعام  ستةمع  ودولي  تواصل التضامن المحمي 37
واصؿ عدد مف الفمسطينييف أمس  عمى رغـ األمطار الغزيرة والبرد القارس والرياح الشديدة،: الحياة –غزة 

التضامف مع األسرى المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي، في وقت أضرب فمسطينيوف 
 وعرب وأجانب عف الطعاـ في دوؿ عدة في العالـ تضامنًا معيـ.

ة غزة وظمت خيمة التضامف مع األسرى المنصوبة أماـ مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر في مدين
وواصؿ ستة أسرى اإلضراب المفتوح عف الطعاـ، مف بينيـ ثالثة مف  في وجو الرياح الشديدة.« صامدة»

ىـ جعفر عز الديف وطارؽ قعداف ويوسؼ شعباف الذيف نقمتيـ مصمحة « الجياد اإلسالمي»قيادات حركة 
مف اإلضراب عف  يوماً  السجوف إلى مستشفى سجف الرممة لتدىور حاليـ الصحية بعد أكثر مف 

 الطعاـ.
 //، الحياة، لندن

 
صابات المنخفض الجوي في فمسطين يتسبب في  38  فيضانات وثموج وا 

عف لوبا ” فرانس برس“ونقمت . رفع المنخفض الجوي حالة الطوارئ في فمسطيف الخميج: -فمسطيف المحتمة 
ء األحواؿ الجوية وأغمبية أصيب ستة أشخاص جراء سو “سمري المتحدثة باسـ شرطة االحتالؿ أنو 

كمـ  سرعة الرياح ب ” اإلسرائيمية“وقدرت اإلذاعة العسكرية ”. اإلصابات خفيفة بسبب سقوط األشجار
في الساعة. وذكرت وسائؿ اإلعالـ اف ىنالؾ حاالت انقطاع في الكيرباء سجمت في كؿ أنحاء فمسطيف 

 المحتمة.
أف األمطار ىذا الشتاء ىي األكثر غزارة منذ عشر سنوات ” ةاالسرائيمي“وأفادت دائرة االرصاد الجوية 

وسيتواصؿ ىذا الطقس في األياـ المقبمة. وعمى الجانب الفمسطيني، لـ تسجؿ أي إصابات بحسب الدفاع 
عددًا مف الشوارع في قرى “المدني الفمسطيني. وأكد النقيب لؤي بني عودة، الناطؽ باسـ الدفاع المدني أف 

وأضاؼ بأف ىنالؾ ”. لغربية فاض بالمياه، وأغمقت محاؿ تجارية في ساعات الصباح األولىومدف الضفة ا
قطعًا في الكيرباء في بعض المناطؽ.  وأعمنت جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني والبمديات حالة الطوارئ 

 في جميع المحافظات.
نييار أجزاء مف مباف وسقوط وأحدث المنخفض الجوي أضرارًا مادية في بعض مناطؽ قطاع غزة سواء ا

أشجار وغرؽ بعض القوارب في الميناء. وقاؿ محمد المأذنة المتحدث باسـ الدفاع المدني إف مبنى قيد 
اإلنشاء تطايرت اجزاء مف سطحو، ما أدى إلى وقوع بعض اإلصابات، كما تعامؿ الدفاع المدني مع بعض 

 الىيا والشيخ رضواف. الحاالت مثؿ تطاير أسطح منازؿ مف الزينكو في بيت 
 وأعمنت شركة توزيع الكيرباء في محافظات غزة حالة الطوارئ لمواجية المنخفض الجوي. 

 //، الخميج، الشارقة
 

 بأنفمونزا الخنازير القطاعأربع إصابات في وزارة الصحة في عزة:  39
ربعة مواطنيف بإنفمونزا أعمنت وزارة الصحة بالحكومة المقالة في غزة عف إصابة أ :حسف دوحاف –غزة

أف اإلصابات وقعت بمف يصنفوف طبيًا « الحياة الجديدة»وذكرت مصادر طبية لػ  (.الخنازير )
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والنساء الحوامؿ والمسنيف، وأصحاب األمراض المزمنة « الخدج»كاألطفاؿ « بالمناعة المنخفضة»
 )كالسرطاف واإليدز والكمى والكبد والقمب(.

معرفة اإلصابات عف طريؽ فحوض مخبرية لمحاالت التي وجدت، وتعاممت الوزارة مع  وقالت الوزارة، تمت
 «.ىذه الحاالت وتـ شفاؤىا مف المرض

وناشدت الوزارة المواطنيف بقطاع غزة إلى عدـ الخوؼ مف األخبار التي تفيد بوجود إصابات بالمرض، 
ف أنواع اإلنفمونزا العادية والموسمية.مطالبة إياىـ باتخاذ اإلجراءات الوقائية مف المرض كأي نوع م

 //، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 دخول الفمسطينيين القادمين من مخيم اليرموكيرفض األردن : الجزيرة نت 40
رفضػػت الحكومػػة األردنيػػة دخػػوؿ عشػػرات الفمسػػطينييف القػػادميف مػػف مخػػيـ اليرمػػوؾ : محمػػد النجػػار -عمػػاف 

الػذي يتعػرض لقصػؼ مػف القػوات السػورية، مؤكػدة أنيػا "غيػر مضػطر لػدفع جنوب العاصمة السورية دمشػؽ 
 أثماف سياسية لألزمة السورية " نتيجة األزمة في سوريا.

وخالؿ األياـ الماضية أعادت سمطات الحدود األردنية في مركز حدود جابر العديد مف العائالت الفمسػطينية 
دائرة فػي سػوريا والتػي وصػمت إلػى التجمعػات الفمسػطينية، التي حاولت المجوء إلى األردف ىربا مػف الحػرب الػ

 خاصة مخيمي اليرموؾ في دمشؽ والسبينة في درعا.
حسػػب -ورغػـ أف سػمطات الحػدود سػمحت لمفمسػػطينييف مػف حممػة الجنسػية األردنيػػة بالػدخوؿ فػإف المسػتغرب 

ال يحممػػػوف الجنسػػػية  كػػػاف منػػػع أبنػػػاء األردنيػػػات مػػػف مػػػرافقتيف بحجػػػة أنيػػػـ -بعػػػض مػػػف تحػػػدثوا لمجزيػػػرة نػػػت
 األردنية.

وزيػػر الدولػػة األردنػػي لشػػؤوف اإلعػػالـ النػػاطؽ الرسػػمي باسػػـ الحكومػػة سػػميح المعايطػػة ردا عمػػى سػػؤاؿ قػػاؿ و 
لمجزيرة نػت إف "األردف ال يمنػع عػودة مواطنيػو مػف حممػة الجنسػية األردنيػة إلػى المممكػة، لكػف مسػألة تحويػؿ 

 تتعمؽ بعشرات اآلالؼ، وىو أمر ال يمكف لألردف احتمالو".لجوء الفمسطينييف مف سوريا إلى األردف 
8/1/2013، الجزيرة نت، الدوحة  

 
 في رعاية األماكن المقدسة بالقدس األردندور يثني عمى وزير شؤون القدس  41

ممكػا وحكومػة وشػعبا  األردنػيأثنػى وزيػر شػؤوف القػدس عػدناف الحسػيني عمػى الػدور  إبراىيـ:كامؿ  –القدس 
لشأف الفمسطيني ودعـ الحقوؽ الوطنية المشروعة لمشعب الفمسطيني وفي مقدمتيا حقو فػي تقريػر لالىتماـ با

قامة  عمػى الرعايػة الياشػمية لالمػاكف المقدسػة فػي ىػذه  أثنػىكما  المستقمة وعاصمتيا القدس. دولتومصيره وا 
 المبارؾ. األقصىالمدينة وخاصة المسجد 

8/1/2013، الرأي، عم ان  
 

ر حقول ألغام عمى الحدود مع األردنالجيش اإلسرائ 42      يمي يفج 
خدمة قدس برس: أفاد مصدر مسؤوؿ في القيادة العامة لمقوات المسمحة األردنية أف قوات اليندسػة  -عّماف 

التابعػػة لمجػػيش اإلسػػرائيمي سػػتقوـ بإزالػػة وتفجيػػر حقػػوؿ ألغػػاـ مضػػادة لمػػدبابات، حيػػث مػػف المتوقػػع أف ُيسػػمع 
عػػػدد مػػػف محافظػػػات المممكػػػة، كمػػػا حصػػػؿ فػػػي السػػػابؽ. ونقمػػػت وكالػػػة األنبػػػاء األردنيػػػة فػػػي  تدوي االنفجػػػارا

الرسػػمية "بتػػرا"، مسػػاء اليػػـو االثنػػيف، عػػف المصػػدر قولػػو "إف سػػالح اليندسػػة اإلسػػرائيمي سػػيقـو بإزالػػة وتفجيػػر 
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الجيػة  لغًمػا، وذلػؾ ضػمف نشػاط اعتيػادي فػي المنطقػة الحدوديػة فػي 341حقوؿ ألغاـ ضد الدبابات وعددىا 
 األغوار الشمالية". -المقابمة لمنطقة المنشية 

7/1/2013وكالة قدس برس،   
 

 مرئيس مجمس النواب المبناني: "إسرائيل" أوسع سجن لممعتقمين السياسيين في العال 43
بعػػػث رئػػػيس مجمػػػس النػػػواب المبنػػػاني نبيػػػو بػػػري، أمػػػس، رسػػػائؿ الػػػى رؤسػػػاء االتحػػػادات  :"الخمػػػيج" –بيػػػروت 

 ولية واإلسالمية والعربية حوؿ معاناة الشعب الفمسطيني تحت االحتالؿ، وبخاصة األسرى.البرلمانية الد
وأكد بري خطػورة اليجمػة االسػتيطانية فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة والتػي تسػتيدؼ تيويػد القػدس بصػفة 

عتقمػػػيف مصػػػادرة وتجريػػػؼ وتػػػدمير ممتمكػػػات الفمسػػػطينييف، فػػػي حػػػيف تتزايػػػد أعػػػداد الم إلػػػىخاصػػػة، إضػػػافة 
عامًا، وبينيـ أطفاؿ ونساء، وأيضًا رئيس المجمس  20الفمسطينييف، ومنيـ مف مضى عمى اعتقالو أكثر مف 

التشػػريعي عزيػػز دويػػؾ وعػػػدد مػػف أعضػػاء المجمسػػػيف التشػػريعي والػػوطني، داعيػػًا إلػػػى تحػػرؾ برلمػػاني دولػػػي 
مػارس الضػغوط الالزمػة لتحريػر يعكس نفسو مف خػالؿ المواقػؼ الرسػمية لمػدوؿ والحكومػات التػي عمييػا أف ت

 بأنيا أوسع سجف لممعتقميف السياسييف في العالـ. "إسرائيؿ"النواب وجميع األسرى والمعتقميف، ووصؼ 
8/1/2013، الخميج، الشارقة  

 
 نحن مع الحقوق المدنية لمشعب الفمسطيني في لبنان ":حزب اهلل"نائب األمين العام لة 44

 ، قػاؿالشػيخ نعػيـ قاسػـ« حػزب اهلل»نائػب األمػيف العػاـ لػػ  أفبيػروت  مػف 8/1/2013، الحيةاة، لنةدن ذكرت
ضػػػـ عضػػػو المجمػػػس الثػػػوري فػػػي « الجبيػػػة الديموقراطيػػػة لتحريػػػر فمسػػػطيف»خػػػالؿ اسػػػتقبالو وفػػػدًا قياديػػػًا مػػػف 

صالح زيداف اآلتي مف غزة، وممثؿ الجبية عمي فيصؿ، وعضو القيادة محمد « منظمة التحرير الفمسطينية»
ف مػػػع الحقػػػوؽ المدنيػػػة لمشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي لبنػػػاف، ومػػػع المعالجػػػة اإلنسػػػانية لمنػػػازحيف مػػػف نحػػػ»خميػػػؿ: 
معالجػػة األزمػػة، بػػالتزامف مػػع رفػػع الصػػوت لتحميػػؿ المسػػببيف مسػػؤولية مػػا يحصػػؿ فػػي »، داعيػػًا إلػػى «سػػورية
 «.سورية

مف بعض األطراؼ ألسباب قضية النازحيف الفمسطينييف إنسانية وموقتة ال ينبغي استغالليا »وأكد زيداف أف 
 «.سياسية

أف المشػروع »الوفػد لدى استقبالو اعتبر نائب الشيخ نعيـ قاسـ،  ، أف8/1/2013، السفير، بيروت أضافتو 
العػػدواني واحػػد بأبعػػاد عػػدة، منطمقػػو الخطػػة األميركيػػة اإلسػػرائيمية لتفتيػػت المنطقػػة، وضػػرب المقاومػػة فييػػا، 

ثارة وشدد عمى اف المقاومة ىي الكفيمة بدحر «. الفوضى في البمداف العربية وتكريس االحتالؿ اإلسرائيمي، وا 
 ىذا المشروع.

 
 عن شاليط اإلفراجالتفاقية  "إسرائيل"الجامعة العربية تندد بانتياك  45

عمى انتياؾ اتفاقية  اإلسرائيميسمطات االحتالؿ  إقداـالعامة لجامعة الدوؿ العربية  األمانةنددت  :السبيؿ
الفمسطينييف الذيف  األسرىاعتقاؿ  إعادةعمى  إقدامياجمعاد شاليط مف خالؿ  اإلسرائيمي األسيرعف  اإلفراج

السفير محمد  ،العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف في الجامعة األميفوقاؿ  عنيـ بموجب االتفاقية. اإلفراجتـ 
الثالثاء لبحث  غداً  عمى مستوى المندوبيف الدائميف طارئاً  مجمس الجامعة سيعقد اجتماعاً  إف ،صبيح

 ،االجتماع أف وأضاؼ .اإلسرائيميعمى االنتياؾ  الذيف اضربوا عف الطعاـ احتجاجاً  األسرىموضوع ىؤالء 



 
 
 

 

 

           23ص                                    2733العدد:                8/1/2013الثالثاء  التاريخ:

الفمسطينيوف  األسرىفي ما يتعرض لو  أيضاً سيبحث  ،الفمسطيني عيسى قراقع األسرىالذي سيحضره وزير 
 سراحيـ. إلطالؽحممة دولية  إطالؽادة والعمؿ عمى مف إجراءات وأساليب القمع والقير ومحاولة لكسر اإلر 

 8/1/2013السبيل، عم ان، 
 

 أمير سعودي في قصيدة: "الربيع العربي" أحيا الطائفية وىم ش قضية فمسطين 46
، معتبرًا أنو أحيا "الربيع العربي"نشر أمير منطقة مكة خالد الفيصؿ، قصيدة انتقد فييا : (.)يو.بي.آي

التي  "اليبوب" ورأى خالد الفيصؿ، في قصيدتو وأنسى العرب القضية الفمسطينية.العنصرية والطائفية 
تحدثت عف األحداث التي تمر بيا عدد مف الدوؿ العربية، أف ىدؼ ىذه األحداث إقامة دوؿ مدنية 

ة أنسى األم "الربيع العربي"عممانية، وليست دينية، سواء بالخيار السممي أو الخيار العسكري. واعتبر أف 
قضية فمسطيف وأحيا العنصرية والطائفية والقبمية، وشّجع التغريب الفكري، مطالبًا عمماء األمة بأف يفتوا في 

 ."البدائؿ العصرّية"ىذا الشأف، وأف يأتوا بػ
 8/1/2013الخميج، الشارقة، 

 
 جنرال إيراني: عمى "إسرائيل" الرحيل ولن نسمح بة"إضعاف المقاومة" 47

أكد مساعد ىيئة األركاف العامة لمقوات المسمحة اإليرانية مسعود جزائري أف إيراف  ستار ناصر: -طيراف 
يجب أف تعمـ الدوؿ التابعة ألمريكا أنو ليس " :وقاؿ في تصريح لو، أمس "لف تسمح بإضعاؼ المقاومة"

رة أمريكية بإمكانيا أف ترغـ المقاومة عمى التراجع مف خالؿ ممارسة اإلرىاب والعمميات العسكرية تحت إدا
وأكد  وصييونية. وأضاؼ أف االنتصار الرابع لممقاومة تحقؽ في مواجية االستكبار والرجعية في المنطقة.

 جزائري أف الكياف الصييوني الغاصب ليس لو خيار سوى االنسحاب مف األراضي المحتمة.
 8/1/2013الخميج، الشارقة، 

 
 

 ماس صواريخ طويمة المدىح إيران تتعيد بمنح :"وورلد تربيون" األمريكية 48
بمنح حركة حماس الفمسطينية صواريخ طويمة المدى.ونقمت  كشؼ مسؤولوف أمريكيوف أف إيراف تعيدت عمناً 

عف المسؤوليف قوليـ "إف النظاـ اإليراني يعتـز شحف صواريخ يتراوح اإلثنيف  "وورلد تربيوف" األمريكية يـو
قطاع غزة"، مؤكديف أف تمؾ الصواريخ ستكوف قادرة عمى مداىا مئات الكيمومترات إلى حركة حماس في 

 ."إسرائيؿ"الوصوؿ إلى أي مكاف في 
 8/1/2013النيار، بيروت، 

  
 اإلسرائيمية -واشنطن تستأنف مساعييا إلطالق عممية السالم الفمسطينية  49

ة ديفيد ىيؿ اليـو اإلسرائيمي -يصؿ المبعوث األمريكي لعممية السالـ الفمسطينية  :محمد يونس -راـ اهلل 
ثاء إلى راـ اهلل لمقاء الرئيس محمود عباس في جيد ييدؼ إلى استئناؼ العممية السممية بعد انقطاع داـ الثال

 شيور بسبب االنتخابات األمريكية.
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في ضوء  "مستحيمة"، فيما وصفيا مراقبوف بأنيا "صعبة جداً "ووصؼ مسؤولوف فمسطينيوف ميمة ىيؿ بأنيا 
، خصوصًا سمسمة مشاريع التوسع االستيطاني، ومؤشرات االنتخابات اإلسرائيمية التي "إسرائيؿ"التطورات في 

 ستجرى في غضوف أسبوعيف.
 8/1/2013الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيلة"ل تشاك ىاعل: لست مناىضاً بعد اختياره وزيرًا لمدفاع األمريكي..  50

الرئيس األمريكي باراؾ أف  ،جويس كـر ،شنطفوانقاًل عف مراسميا في  8/1/2013الحياة، لندن، نشرت  
رشح أمس، السناتور الجميوري السابؽ تشاؾ ىاغؿ لمنصب وزير الدفاع، ما شكؿ تحديًا مباشرًا ، أوباما

 -لموبي اإلسرائيمي في واشنطف الذي أطمؽ حممة ضد ىاغؿ بسبب مواقفو الوسطية مف النزاع العربي 
 مباشر مع طيراف.اإلسرائيمي ودعوتو إلى االنخراط ال

، كما 2006عمى لبناف عاـ  "إسرائيؿ"واعتِبر ىاغؿ أحد السياسييف األمريكييف القالئؿ الذيف انتقدوا حرب 
مف مصمحة إسرائيؿ أف تضطمع واشنطف بدور "الذي رأى فيو أف  "أمريكا: فصمنا المقبؿ"روى في كتابو 

 -الفاعؿ لمواليات المتحدة في حؿ الصراع العربي غياب الدور "، معتبرًا أف "وسيط نزيو في عممية السالـ
جرافات "وتحدث ىاغؿ في كتابو عف زيارتو الضفة الغربية ومشاىدتو  ."اإلسرائيمي أدى إلى تراجع ىيبتيا

، ما يفسر تعرضو ليجوـ مف "الجيش اإلسرائيمي تقطع أشجار زيتوف في قرية مف أجؿ تشييد جدار أمني
 "إسرائيؿػ"األمريكية )أيباؾ(، ولجنة الطوارئ ل -بمجموعة العالقات اإلسرائيمية الموبي اإلسرائيمي ممثاًل 

 المدعومة مف المحافظيف الجدد.
الخيار العسكري ضد إيراف غير "وشف الموبي حممة إعالمية ضد ىاغؿ وموقفو مف إيراف، بعد تصريحو بأف 

راؾ دوؿ الشرؽ األوسط في أي حوار ويؤيد ىاغؿ االنخراط المباشر مع إيراف، ويدعو إلى إش ."مسؤوؿ
تحمي حمفاء الواليات المتحدة في المنطقة وتضمف  "ىيكمية أمنية استراتيجية"حوؿ إيراف، والوصوؿ إلى 

 استقرارىا.
ضد ىاغؿ قد يعّقد فرص مصادقة مجمس الشيوخ عمى تعيينو، عممًا أف  "أيباؾ"لكف استمرار حممة اليميف و
 ؿ ليندسي غراىاـ قرروا عدـ التصويت لو.نوابًا جميورييف بارزيف مث

أمريكية، وأخرى مف الموبي اإلسرائيمي لتوضيح مواقفو وطمأنتيـ إلى  –وينوي ىاغؿ لقاء مجموعات ييودية 
 ."إسرائيؿ"العالقة بيف الواليات المتحدة و

ليندسي السيناتور الجميوري ، أف جو معكروفنقاًل عف مراسميا  8/1/2013السفير، بيروت، وأضافت 
، وانو يريد إجراء "أكثر وزراء الدفاع عدائية تجاه إسرائيؿ في تاريخ أمتنا"غراىاـ اعتبر أف ىاغؿ سيكوف 

حوار مع إيراف، ودعا الدولة العبرية إلى الحوار مع حركة حماس ورفض توقيع عريضة تدعو االتحاد 
 األوروبي إلى تصنيؼ حزب اهلل كمنظمة إرىابية.

تشاؾ ىاغؿ أكد أمس ، أف وكاالتالنقاًل عف مراسميا وعف  8/1/2013يرة.نت، الجز وجاء في موقع 
، بعد تعرضو النتقادات أعضاء جميورييف في الكونغرس، بسبب مواقؼ لو "إسرائيؿػ"االثنيف "دعمو الكامؿ" ل

وقاؿ ىاغؿ لجريدة محمية في نبراسكا "ليس ىناؾ أي دليؿ عمى أنني مناىض  مف قضايا الشرؽ األوسط.
، ألنيا كانت ؿ"إسرائيػ"وأكد ىاغؿ أنو لـ يصوت مع بعض القرارات التي تدعميا منظمات مؤيدة ل إلسرائيؿ".

وتساءؿ "كيؼ كاف سيساعد ىذا األمر في تقدـ عممية السالـ في الشرؽ األوسطي  ستأتي "بنتائج معاكسة".
 ".إيجاد طريقة سممية لمعيش معاً  ما يصب في مصمحة إسرائيؿ ىو أف تتـ مساعدة إسرائيؿ والفمسطينييف في
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وأخذ أعضاء آخروف في الكونغرس عمى ىاغؿ أنو رفض في الماضي أيضا فرض عقوبات اقتصادية عمى 
 إيراف التي تتيميا الدوؿ الغربية بالسعي لحيازة سالح نووي.

 سواىا، مشدداً وردا عمى ذلؾ، أوضح ىاغؿ لمجريدة أنو اعترض عمى عقوبات تتبناىا الواليات المتحدة دوف 
 عمى تأييده لعقوبات تصدر مف األمـ المتحدة.

 
 إقالة مسؤولة في التحقيق حول اليجوم عمى إسرائيميين في بمغاريا 51

في مطار بورغاس  18/7/2012أقيمت مسؤولة في التحقيؽ باعتداء عمى إسرائيمييف وقع في : (.)أ.ؼ.ب
مات تعتبر حساسة، كما ذكرت وكالة األنباء شرؽ بمغاريا، مف مياميا بعد أف كشفت لمصحافييف معمو 

البمغارية أمس. وقالت الوكالة نقاًل عف وثيقة لمنيابة إف ستانيميا كاراديوفا رئيسة قسـ التحقيقات في مدينة 
كشفت لمصحافييف معمومات حوؿ تطور التحقيؽ مف دوف أف تستشير ليذا الغرض المدعية "بورغاس 

 استبعدت بالتالي عف التحقيؽ، بحسب ما جاء في ىذه الوثيقة.. و "المسؤولة ومف دوف موافقتيا
. "تشاسا 24"وفي مقابمة مع جريدة   ، كشفت كاراديوفا ىوية أحد الضالعيف في اليجـو
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صػػحيفة "يػػديعوت أحرنػػوت" تقريػػرًا مسػػاء اليػػوـ االثنػػيف نأمػػسو، يفتػػرض أف التحػػوالت القػػدس المحتمػػة: نشػػرت 

ثػػورات الربيػػع العربػػي التػػي يشػػيدىا العػػالـ العربػػي تحمػػؿ فػػي طياتيػػا الكثيػػر مػػف المخػػاطر اإلسػػتراتيجية، ممػػا 
 يستدعي تيديد كبير عمى "إسرائيؿ".

مػػا أف يزيػػداف مػػف التيديػػد العربػػي عمػػى "إسػػرائيؿ" ووفقػػًا لمػػا نشػػره التقريػػر فينػػاؾ عػػامالف أساسػػياف يمكػػف لي
والمتمثمػػة فػػي انييػػار األنظمػػة التػػي ليػػا السػػبؽ فػػي توقيػػع اتفاقيػػات سػػالـ مػػع "إسػػرائيؿ"، واآلخػػر ىػػو صػػعود 

 اإلسالمييف إلى سدة الحكـ.
 ـ... إلى أيفيي2013عاـ 

اضػػييف وربمػػا يمػػر فػػي مرحمػػة وبحسػػب التقريػػر فػػإف الربيػػع العربػػي قػػد مػػر فػػي عػػدة مراحػػؿ خػػالؿ العػػاميف الم
ـ والتػػػي سػػػتركز عمػػػى اىتمػػػاـ تمػػػؾ الػػػدوؿ بتحديػػػد خارطػػػة العالقػػػات مػػػع 2013جديػػػدة خػػػالؿ العػػػاـ الجديػػػد 

 "إسرائيؿ".
كمػػا وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف الربيػػع العربػػي جػػاء بثالثػػة أنػػواع مػػف الثػػورات فػػي مختمػػؼ الػػدوؿ، األوؿ منيػػا 

تػػونس ومصػػر وأدت إلػػى سػػقوط بػػف عمػػي وحسػػني مبػػارؾ، أمػػا الثػػورات اليادئػػة وكػػالتي حصػػمت فػػي كػػؿ مػػف 
النوع الثاني فيي الثورات المسمحة أو العنيفة كما وصفيا كالتي حصمت فػي ليبيػا، والحػرب األىميػة المسػتمرة 
في سوريا، والنوع الثالث ىو الثورات اإلصالحية تمػؾ التػي أجبػرت األنظمػة مثػؿ األردف والمغػرب والسػعودية 

رساء الديمقراطية ومكافحة الفساد.عمى اتخاذ إص  الحات بعيدة المدى وا 
ـ كػاف بدايػة لشػرارة الربيػع العربػي حيػث تخممػو العديػد مػف االنتفاضػات السػممية 2011ويبيف التقرير أف العاـ 

أدت إلى سقوط أكبر األنظمة العربية التي كانت تعتمػد عمييػا "إسػرائيؿ" بالدرجػة األولػى، أمػا المرحمػة الثانيػة 
جػػراء 2012ي تمػػؾ التػػي رأينيػػا فػػي عػػاـ فيػػ ـ والتطػػور الجديػػد فػػي إنشػػاء المرحمػػة االنتقاليػػة فػػي كػػؿ دولػػة وا 

االنتخابات البرلمانية وحتى الرئاسية كمػا حصػؿ فػي مصػر، وفػي بعػض الػدوؿ بػدأت عمميػة صػياغة دسػتور 
 جديد.
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الثػػوار فػي معظػػـ دوؿ الربيػػع  وعمػى الػػرغـ مػف ىػػذا إال أنػػو فػي المرحمػػة االنتقاليػػة بػدأت بعػػض الخالفػات بػػيف
العربي بشأف طابع الدولػة فػي المسػتقبؿ، مدعيػة أف التيػار الميبرالػي والعممػاني لشػباب الثػورة قػد اسػتبعدوا بعػد 
 إجراء االنتخابات وتقدـ اإلسالمييف الذيف قالت عنيـ الصحيفة لـ يكونوا في قيادة حركة االحتجاج البدائية.

 خسر؟؟ الربيع العربي.. من ربح ومن
ية ال سػػيما جماعػػة وتشػػير الصػػحيفة إلػػى أف الػػرابحيف بشػػكؿ أساسػػي مػػف تمػػؾ الثػػورات ىػػي التيػػارات اإلسػػالم

اإلخواف المسمميف الذيف حققوا فوزًا ساحقًا في معظـ بمداف الربيع العربي في االنتخابات البرلمانية، الفتة إلى 
أف الحركػػػات السػػػمفية اإلسػػػالمية األكثػػػر تطرفػػػًا تيديػػػدًا عمػػػى سػػػيطرة جماعػػػة اإلخػػػواف، إال أف االحتجاجػػػات 

 ضي حالت دوف ذلؾ.العممانية التي ظيرت في منتصؼ العاـ الما
أما عف الخاسريف فقد أظير التقرير أف القومييف والعممػانييف والناصػرييف والبعثيػيف كػانوا مػف أكبػر الخاسػريف 

وترجػػع الصػػحيفة السػػبب فػػي ذلػػؾ إلػػى أفكػػارىـ التػػي بحسػػب التقريػػر  -إف صػػح التعبيػػر -فػػي تمػػؾ المعركػػة 
 ب إلسقاطيـ.ميزت تمؾ األنظمة برئاسة ضباط جيش فاسديف سعت الشعو 

وتطرؽ التقرير إلى الممؼ الفمسطيني وتأثير الربيع العربػي عميػو فػي ظػؿ اسػتمرار االنقسػاـ بػيف حركتػي فػتح 
وحمػػاس، مشػػيرًا إلػػى أف بعػػض االحتجاجػػات قػػد أقيمػػت فػػي الضػػفة الغربيػػة ضػػد حكومػػة سػػالـ فيػػاض بسػػبب 

 بالخطيرة.األزمة االقتصادية التي تمر بيا السمطة الفمسطينية والتي وصفيا 
 من األخطر عمى "إسرائيل"؟

وحػػوؿ الخطػػر المحػػدؽ بدولػػة "إسػػرائيؿ" فػػإف التقريػػر أوضػػح أف "إسػػرائيؿ محاطػػة بعػػدة دوائػػر خطيػػرة مػػف تمػػؾ 
الػػدوؿ التػػي تػػأثرت أنظمتيػػا المتعاونػػة مػػع "إسػػرائيؿ" بػػالربيع العربػػي، فمػػثال عمػػى صػػعيد مصػػر والتػػي تعتبػػر 

إسػػرائيؿ، يػػرى التقريػػر أف ثمػػة اسػػتقرار يمػػوح فػػي مصػػر عمػػى الػػرغـ مػػف إحػػدى دوؿ الػػدائرة األولػػى المحيطػػة ب
 التيديدات القائمة في سيناء والتي وصفت مؤخرًا ب"القنبمة الموقوتة".

في حيف يستمر العناء وتدىور الوضع األمني في سوريا ويقترب مف الخطر مف "إسرائيؿ" يومػًا بعػد يػوـ فػي 
 في خطابو األخير "االستمرار حتى النياية".ظؿ إعالف الرئيس السوري بشار األسد 

ويظيػػػر التقريػػػر إلػػػى أف دوؿ الػػػدائرة الثانيػػػة والمتمثمػػػة فػػػي كػػػؿ مػػػف تػػػونس وليبيػػػا والػػػيمف والتػػػي ىػػػي بنظػػػر 
اإلسرائيمييف أقؿ خطرًا عمػييـ مػف الػدائرة األولػى المحيطػة بيػـ كمصػر واألردف وسػوريا، إال أف التقػديرات فػي 

ئيمية تشػير إلػى غيػر ذلػؾ فرائػدة الثػورات العربيػة تػونس ليػا تػأثير كبيػر عمػى المنطقػة، األجيزة األمنية اإلسػرا
لكنيػػا فػػي الوقػػت الػػراىف مشػػغولة بالصػػراع السػػائد بػػيف األحػػزاب اليسػػارية واإلسػػالمية، فنظػػاـ الحكػػـ يصػػطدـ 

 بالصراعات الداخمية فضاًل عف المظاىرات واإلضرابات التي ال تتوقؼ.
تعتبػػر أغنػى الػػدوؿ النفطيػة ىػػي األخػػرى غارقػة بمصػػالحيا العامػة والخالفػػات الداخميػػة ال  أمػا فػػي ليبيػا والتػػي

سيما األزمة االقتصادية واالقتتاؿ الداخمي الذي ما زاؿ مستمر، ويشير التقرير إلػى أف الحكومػة االنتقاليػة لػـ 
ضػػػعيا ال يسػػػمح اآلف تػػػنجح فػػػي جمػػػع السػػػالح الػػػذي تػػػراكـ فػػػي اآلونػػػة األخيػػػرة بأيػػػدي المتمػػػرديف، كمػػػا أف و 

 التطمع إلى العالقات مع "إسرائيؿ".
وفي اليمف التي تعيش ىي األخرى وضعًا أمنيًا صعبًا يشبو الوضع في ليبيا فإف غياب قدرة النظػاـ السػيطرة 
عمى تمؾ العصابات والقبائؿ المسمحة، فضػاًل عػف خطػر التػدىور إلػى الفوضػى ومػف ثػـ إلػى الحػرب األىميػة 

الجميػػع بػػيف العصػػابات والقبائػػؿ، فػػي حػػيف تنػػادي مجموعػػة ال بػػأس بيػػا بانقسػػاـ الػػيمف إلػػى  التػػي يحػػذر منيػػا
شماؿ وجنوب كالذي حدث في السوداف، ىذا الوضع أيضًا ال يسمح بوضع برنامج جديد في كيفية العالقات 

 المستقبمية مع "إسرائيؿ".
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يراف لمربيع العربي!!  نظرة تركيا وا 
يػراف تنظػراف إلػى الربيػع العربػي بنظػرة مختمفػة عػف األخػرى وبحسب ما جاء في التقريػر فػ إف كػؿ مػف تركيػا وا 

فتركيا ترى أنو جاء ليدفع النظاـ السػني القػائـ فييػا وأف يكػوف خطػوة جديػدة لػدعـ رئػيس وزرائيػا طيػب رجػب 
يػة اهلل أردوغاف، أما إيراف فإنيا ترى أف الربيع العربػي وخصوصػًا تقػدـ اإلسػالمييف سػيعمؿ عمػى دعػـ رؤيػة آ

 خامنئي إلقامة ما يسمى باالمبريالية اإلسالمية.
وال زالػػت األنظمػػػة الجديػػػدة فػػي مرحمػػػة التنظػػػيـ والنضػػػوج ولػػـ تبمػػػور حتػػػى المحظػػػة موقفػػًا واضػػػحًا فػػػي مسػػػألة 
العالقػػات مػػع "إسػػرائيؿ"، وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف االنتخابػػات اإلسػػرائيمية المقبمػػة وعالقػػات الحكومػػة القادمػػة مػػع 

 يف لو التأثير األبرز عمى ذلؾ الموقؼ.الفمسطيني
 7/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
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الدكتور سالم فياض رئيس  "الشرق األوسط"* بعد التحية التي لم تطل كثيرا بادرت : عمي الصالح
السؤال عن األزمة المالية المتصاعدة التي تعيشيا السمطة الفمسطينية إلى حد أن الوزراء الفمسطيني ب

الموظفين الحكوميين لم يتمقوا بعد رواتب شير نوفمبر )تشرين الثاني(، مما ييدد بانفجار موجة من 
 الغضب عمى عرار ما حصل في سبتمبر )أيمول( الماضي وألقي فييا الموم عمى فياض شخصيا.

فاألزمة المالية مالزمة لنا منذ عاميف ونصؼ العاـ. بدأت كصعوبات مالية قبؿ عاميف ونصؼ  كما تعمـ -
العاـ، وتطورت مع مرور الزمف بسبب عدـ وصوؿ ما يكفي مف مساعدات بالقياس مع ما ىو مبرمج في 

مكانية االقتراض ألف الجميع بما في ذلؾ  البنوؾ، يرى موازنة السمطة.. وىذا يضعؼ لديؾ ىامش المناورة وا 
أف ما يردؾ مف مساعدات ال يغطي مديونيتؾ. وىكذا سارت بنا األمور إلى ما أصبح أزمة، في أواسط 
. وعمى خمفية ذلؾ حاولنا مساعدة أنفسنا مف خالؿ اتخاذ إجراءات إلحداث تقميص إضافي في 

فقات منيا، حيث عممنا عمى عجز ميزانية السمطة، واتخذنا بالفعؿ ىذه اإلجراءات بجانبي الموازنة والن
، وأيضا مف خالؿ محاولة زيادة الواردات بتكثيؼ الجيد "إضافيا"ترشيدىا إضافيا، وسأفسر إليؾ ما أقصده بػ

اليادؼ لتوسيع الضريبة اإلضافية.. ولكننا أيضا اضطررنا إلى زيادة ضريبة الدخؿ. وقد حصؿ جدؿ واسع 
تخمميا جوالت حوار وتوصمنا إلى صيغة مكنتنا مف  ..وأوائؿ  حوؿ ىذا الموضوع أواخر 

إلى اتخاذ  تحقيؽ ولو جزء مما أردنا. وتوضيحا لعبارة جيد إضافي أقوؿ: إف السمطة عمدت منذ 
الكثير مف اإلجراءات الكفيمة بتخفيض عجز الموازنة وأتى ذلؾ بنتائج طيبة جدا، تحديدا بمغة األرقاـ.. 

ما قياسيا بحجـ المساعدات الخارجية التي حصمت عمييا السمطة ألغراض كاف عا وأذكر أف عاـ 
مميوف دوالر وىذا مبمغ قياسي في  دعـ الموازنة.. فقد بمغت المساعدات المخصصة لذلؾ مميار و

تاريخ السمطة. وانخفض ذلؾ بحكـ اإلجراءات التي اتخذتيا السمطة لتخفيض العجز، كجزء مف السياسة 
اعتمدت في إطار خطة العاميف أيضا. وكموجو أساسي ىادؼ إلى تحقيؽ قدر ممكف مف المالية التي 

مميوف دوالر إلى نحو المميار دوالر  االعتماد عمى الذات.. وبالفعؿ انخفضت المساعدات مف مميار و
 . وىذا يعني أنو كاف ىناؾ جيد قائـ لتخفيض العجز. لكف وكما ذكرت فإف عدـ ورود مف نحوعاـ 

عاميف ونصؼ العاـ، ما يكفي مف مساعدات حتى بالحد األقؿ مف الضروري، ترتب عميو صعوبات مالية 
.. وىذا الوضع دفعنا إلى اتخاذ إجراءات إضافية تفاقمت إلى أف وصمت حد األزمة في أواسط عاـ 

يا في عاـ ، وبسبب استمرار عدـ ورود ما يكفي مف مساعدات، وجدت السمطة نفسأواخر العاـ 
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في وضع أكثر صعوبة والسبب أنؾ ال تستطيع أف تجبي وأنت غير قادر عمى دفع ما عميؾ مف  
التزامات. إذف الصعوبات المالية عقدت الجيود الوطنية اليادفة إلى تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف االعتماد 

كؿ ضربة قاصمة، أتى ليخمؽ وصوال إلى ما ش عمى الذات. وبالتالي تفاقمت الصعوبات المالية في 
وضعا ماليا في منتيى الصعوبة لـ تشيده السمطة إطالقا، وذلؾ مف خالؿ القرصنة اإلسرائيمية لمقمة عيش 
شعبنا متمثمة في احتجاز أمواؿ السمطة عقابا لذىابيا إلى الجمعية العامة لنيؿ االعتراؼ الدولي بدولة 

 المتحدة.فمسطيف وانضماميا كدولة غير عضو في األمـ 
 * وما ىو حجم األموال الجمركية الفمسطينية التي تجنييا إسرائيل باسم السمطة؟

مميوف دوالر شيريا وىذا يمثؿ ما يزيد عف ثمثي إيرادات السمطة. حتى لو لـ تكف  ىذه تبمغ نحو  -
ضع صعب، فما السمطة تواجو أزمة مالية أصال، فإف حجب ىذه األمواؿ بحد ذاتو كاف كفيال لوضعنا في و 

 بالؾ واألزمة المالية قائمة.
 * أنت تتحدث عن مميار ونصف المميار دوالر سنويا..؟

نعـ وىذا يشكؿ كما ذكرت ما يزيد عف ثمثي اإليرادات التي تجبييا السمطة دوف المساعدات. وجاء  -
ف جممة ما انعكس الحجب اإلسرائيمي ليشؿ قدرة السمطة عمى األداء في كثير مف المرافؽ والخدمات.. وم

ىذا الوضع فيما انعكس في التأخير الكبير في دفع الرواتب وخاصة رواتب نوفمبر التي لـ يدفع بعد سوى 
نصفيا، إضافة بالطبع إلى رواتب ديسمبر )كانوف األوؿ(. وىذا يخمؼ حالة مف البؤس الشديد لدى غالبية 

نتحدث عف نحو مميوف مواطف في األرض الجميور الفمسطيني ألننا عندما نتحدث عف الرواتب إنما 
الفمسطينية المحتمة. وجراء ىذه القرصنة اإلسرائيمية فإف مميوف فمسطيني وضعوا عمى مسار بالتأكيد 
سيوصميـ إلى حافة الفقر. وكجزء مف معالجة ىذا الموضوع اتخذت القمة العربية في بغداد في ربيع العاـ 

عربي لمواجية أي عقوبات مالية تفرضيا إسرائيؿ في سياؽ التحرؾ الماضي قرارا بتشكيؿ شبكة أماف مالي 
 الفمسطيني الدولي أو عمى صعيد المصالحة الوطنية، تقوـ الدوؿ العربية بموجبيا بتوفير ما قدره 

 مميوف دوالر لمسمطة.
 * وما يمكن أن يفعل مثل ىذا المبمغ إذا كانت أموال الضريبة الجمركية تزيد عنو؟

 أقؿ مف األمواؿ المحتجزة.. لكف ىذا ىو القرار العربي.. نعـ ىو -
 * وكم ىي قيمة الرواتب التي تدفعيا السمطة لموظفييا؟

سأعود إلى موضوع الرواتب الحقا، لكف دعني أقوؿ: إف القرار العربي اتخذ وجرى التأكيد عميو مجددا  -
ماعيا األخير في الدوحة الذي عقد بعد ذىاب اجتماعات متعاقبة لمجنة المتابعة العربية بما يشمؿ اجت في 

نوفمبر )طمبا لالعتراؼ بالدولة(. لكف لغاية اآلف لـ يتـ تفعيؿ شبكة  السمطة إلى األمـ المتحدة في 
األماف. وحتى لو فعمت سنظؿ نواجو مشكمة وىي أننا لف نستطيع تسيير أمورنا بالحد األدنى، فما بالؾ في 

 غياب تفعيميا.
موضوع الرواتب.. في اإلجماؿ العاـ فإف مجمؿ الرواتب إضافة إلى النفقات األخرى بما يشمؿ أعود إلى 

 مميوف دوالر شيريا. قطاع غزة، يصؿ إلى نحو 
 * وكم ىو نصيب عزة ىذا المبمغ؟

مميوف دوالر تذىب إلى غزة وىناؾ مبمغ ينفؽ في ساحات الخارج وما يتبقى ينفؽ عمى  في حدود  -
ىذا ىو الوضع وىو صعب جدا.. فمف دوف تفعيؿ شبكة األماف العربية ومف دوف وصوؿ الضفة. 

المساعدات العربية األخرى المقررة في قمـ عربية سابقة، فإف ما يدخؿ ميزانيتنا مف اإليرادات التي نجبييا 
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مة النفقات فكيؼ مميوف قي مميوف دوالر أماـ  نحف زائد المساعدة األوروبية الشيرية، ال يتجاوز الػ
 يمكف أف تدبر أمورؾ أماـ ىذا الواقع.

* في رأيك ما ىو سبب ىذا الموقف العربي وما ىي العوائق التي تحول دون االلتزام بالوعود.. ىل ىو 
 عقاب لمسمطة عمى مواقفيا السياسية؟

وجو إلى الدوؿ خاصة فيما يتعمؽ بشبكة األماف ىناؾ قرار ال لبس فيو.. لذا فإف مثؿ ىذا السؤاؿ ي -
نفسيا. ألنني بصراحة في حيرة مف أمري. فتفعيؿ شبكة األماف مرتبط بقرار إسرائيؿ باحتجاز األمواؿ.. فيا 

 ىي إسرائيؿ قد فعمت ذلؾ فمماذا ال تفعموف قراركـ. أنا بصراحة عاجز عف تفسير عدـ تحرير ىذا المبمغ.
 * كم ىو المبمغ الذي تحتجزه إسرائيل حتى اآلن؟

الذي كاف يفترض أف يسري فيو مفعوؿ قرار شبكة األماف، حجزت إسرائيؿ أمواؿ  عاـ  في -
نوفمبر )الماضي( تحويال مستحقا مف إسرائيؿ.. ىذا التحويؿ لـ يتـ  الشيريف الماضييف.. كاف لدينا بعد 

ويؿ فإف ىذا المبمغ واألسوأ مف السابؽ أف إسرائيؿ تصرفت بيذا المبمغ.. وىذا يعني أنو لو استأنفت التح
أنفؽ مف طرؼ واحد دوف إخطارنا بذلؾ، وذلؾ لتسديد ديوف تجارية ال سيما شركة الكيرباء اإلسرائيمية. ومع 
دخولنا شير يناير لدينا مستحؽ آخر وىذا المبمغ محجوز.. وردا عمى سؤاؿ عف سبب تفعيؿ شبكة األمف، 

العربية.. وأنا أتساءؿ إذا كاف مثؿ ىذا القرار ال يفعؿ أقوؿ بصراحة إنو يفترض أف يحاؿ إلى العرب والقمة 
ردا عمى القرار اإلسرائيمي فمماذا اتخذ أصال. ىذا جانب.. في الجانب الثاني، معروؼ لماذا احتجزت 
إسرائيؿ أمواؿ السمطة ىذه المرة.. وقرار القرصنة ىذا متعمؽ بتحرؾ فمسطيف لمحصوؿ عمى االعتراؼ 

صفتيا إلى دولة غير عضو في األمـ المتحدة الذي كاف بإجماع عربي.. ماذا يعني  الدولي بيا كدولة ورفع
الدعـ العربي لمتوجو الفمسطيني في األمـ المتحدة.. ىؿ يعني التصويت فقط لصالح القرار كما ىو حاؿ 

ى أكثر مف مائة مف الدوؿ األخرى التي أعطت صوتيا لفمسطيف. إف الدعـ العربي يعني أيضا الوقوؼ إل
 جانب السمطة الفمسطينية في حاؿ تعرضيا لمعقوبات عمى خمفية ىذا القرار.

* من ىو المسؤول عن تفعيل القرار.. القضية ضائعة.. ىل ىي الجامعة العربية ممثمة بأمينيا العام أم 
 الدولة رئيس المؤتمر...؟

 بارىا سكرتارية القمة.في مثؿ ىذه الحاؿ يجري إبالغ الدوؿ العربية عبر الجامعة العربية باعت -
 * وىل قامت السمطة الفمسطينية بيذه الخطوة؟

طبعا.. مف الناحية الرسمية قامت السمطة فورا باالتصاؿ بالدوؿ العربية وأعقب ذلؾ سمسمة اتصاالت قاـ  -
ى بيا مشكورا أميف عاـ الجامعة )نبيؿ العربي( الذي زارنا مؤخرا كما تعمـ. لكف لغاية اآلف لـ نتحصؿ عم

مميوف دوالر.. لكف ال أعمـ إف كاف ذلؾ جزءا مف شبكة األماف أـ  أي شيء. قيؿ لنا إف الجزائر حولت 
 .جزءا مف المساعدة المقررة بموجب قمة بيروت لعاـ 

* أعتقد أن الجزائر كانت واضحة في ىذا الشأن وىو اعتبار ىذا المبمغ جزءا من المساعدات العربية 
 .وليس شبكة األمان

التي ال يمتـز بتسديدىا الكثير مف الدوؿ  نعـ.. صحيح. إنيا جزء مف المساعدات المقررة عاـ  -
العربية. باختصار نقوؿ بأعمى صوتنا إف الوضع مأساوي في فمسطيف ولو انعكاسات اقتصادية واجتماعية 

 وسياسية في منتيى الخطورة.
 رد إذن؟* يعني أنكم اتصمتم في ىذا الشأن.. فما كان ال
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يناير الجاري.. لكف يفترض تفعيؿ شبكة  قيؿ لنا إف قمة عربية اقتصادية ستعقد في الرياض في  -
األماف مف دوف القمة االقتصادية.. لنفترض أنو ليس ىناؾ قمة كيؼ سنتصرؼ.. إف المبمغ لو عالقة بحياة 

ا إمكانية عمى االستمرار باألداء قائمة ناس وكؿ يوـ لو تأثيره.. أرجو أال يكوف ىناؾ إطالقا شعور بأف لدين
رباؾ ال بؿ أقوؿ شمؿ في أداء  ولو بالحد األدنى في غياب مثؿ ىذه المساعدات.. ىناؾ خمؿ كبير وا 
السمطة. وأستطيع القوؿ: إنو تحت أي ظرؼ نحف بحاجة ماسة لممساعدات وال نستطيع االنتظار إلى حيف 

اؾ إطالقا شعور بأف قدرتنا عمى االستمرار قائمة في غياب وصوؿ انعقاد القمة العربية. أرجو أال يكوف ىن
فوري لممساعدات. تحت أي ظرؼ نحف بحاجة ماسة لممساعدات وال نستطيع االنتظار لمقمة العربية خاصة 
فيما يتعمؽ بشبكة األماف. ىناؾ قرار ال لبس فيو.. لذا فإف مثؿ ىذا السؤاؿ يوجو إلى الدوؿ نفسيا. ألنني 

في حيرة مف أمري. فتفعيؿ شبكة األماف مرتبط بقرار إسرائيؿ باحتجاز األمواؿ.. فيا ىي إسرائيؿ بصراحة 
 قد فعمت ذلؾ فمماذا ال تفعموف قراركـ. أنا بصراحة عاجز عف التفسير.

* ىناك من يقول: إن بعض الدول العربية رعم موقفيا المعمن وتصويتيا لصالح قرار دولة فمسطين في 
ة فإنيا عبر راضية ألن الواليات المتحدة عير راضية وبالتالي فيي تعاقب السمطة عمى األمم المتحد

 خطوتيا تمك.. ماذا تقول في ذلك وىل تعتقد أن ىناك ضغوطا أميركية عمييا؟
مف واقع متابعتي لمموضوع لفترة طويمة مف الزمف وليس فقط عمى خمفية التوجو إلى األمـ المتحدة..  -

لطبع وال جديد في ذلؾ أف الواليات المتحدة ليا موقؼ معاد ولكف واضح أيضا لنا سواء مف األمر الواضح با
خالؿ لجنة المتابعة العربية واالتصاالت الرسمية أف الدوؿ العربية وباإلجماع تؤيد اتجاه السمطة في األمـ 

 المتحدة..
 أخاك ال بطل؟* باعتقادك ىل كان التأييد صادقا أم أن العرب كما يقول المثل مكره 

الموقؼ الرسمي مؤيد لخطوة األمـ المتحدة. لكني أقوؿ: إنني شخصيا محتار لماذا ال تحوؿ ىذه األحواؿ  -
وال أستطيع التصديؽ أف الدوؿ العربية تقبؿ بوضع نفسيا في خانة مف يعاقب السمطة والشعب الفمسطيني 

 ألني ال أقبؿ بيذه الفرضية وال أعتقد أف عمى خمفية ذىابو إلى األمـ المتحدة. افرض جدال وأكرر جدال
الدوؿ العربية ال تحوؿ األمواؿ ألف األميركييف ال يريدوف منيا تحويؿ ىذه األمواؿ.. وافرض جدال أف ىناؾ 
انسجاما مع الموقؼ األميركي فأنا مقتنع بأنو ليس ىناؾ دولة عربية يمكف أف تعاقبنا لذىابنا إلى األمـ 

أقبؿ بذلؾ حتى مف باب االفتراض الجدلي أف أضع أي دولة عربية في مصاؼ  المتحدة. ال يمكف أف
إسرائيؿ والواليات المتحدة. أنا شخصيا ال أقبؿ بذلؾ. ىذا جانب، مف الجانب اآلخر أقوؿ بصراحة إنو رغـ 
وجود موقؼ رسمي، أنا شخصيا ال أقبؿ بذلؾ. ىذا جانب، مف الجانب اآلخر أقوؿ بصراحة إنو رغـ وجود 

وقؼ رسمي أميركي معاد لذىابنا لألمـ المتحدة فإف واشنطف لـ تحرمنا، أذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال م
الحصر أف الكونغرس األميركي وعمى وجو الخصوص لجنة العالقات الخارجية برئاسة آليانا روس لتينف 

، لكف في المساعدات المخصصة لمسمطة مف ميزانية  التي ليا موقؼ مناوئ، جمد في عاـ 
شير أبريؿ )نيساف( وبما يشكؿ سابقة وفي سنة انتخابية، قررت وزيرة الخارجية األميركية ىيالري كمينتوف 
صرارىا عمى رفضيا، إرساؿ المساعدة رغـ موقفيـ المعارض  وفي ظؿ إمعاف لجنة العالقات الخارجية وا 

القتنا مع اإلدارة األميركية فإنيا كانت لتوجييا لألمـ المتحدة. إذف ورغـ الصعوبات التي كانت تمر بيا ع
تحاوؿ وبشكؿ جدي مع الكونغرس، اإلفراج عف أمواؿ المساعدات. باختصار ليس لدي جواب لماذا ال يتـ 

 تفعيؿ شبكة األماف وآمؿ أال يبقى الموضع مفتوحا أماـ االفتراضات وحسـ الموضوع لوضع حد لألقاويؿ.
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لى المساعدات، أعتقد كان قدر المساعدات التي يفترض أن تقدم * لننس شبكة األمان المالي ونعود إ
مميون دوالر سنويا.. من ىي الدول التي تدفع ومن  ، لمسمطة بموجب قرار قمة بيروت لعام 

 ىي الدول التي ال تسدد حصتيا؟
تمقت السمطة  مميوف دوالر شيريا. ولكف لـ يحدث أف حتى نكوف أكثر دقة فإف المبمغ الذي أقر كاف  -

ىذا المبمغ بالكامؿ. أعيد وأكرر أننا في وضع تجاوزنا فيو األزمة.. األزمة تكوف عندما يكوف لديؾ بعض 
الصعوبات، نحف أصبحنا في وضع ما بعد األزمة لقد وصمنا إلى حد اإلفالس. نحف نعيش حالة مف البؤس 

موظفوف عاجزيف عف الوصوؿ إلى أماكف في كؿ المجاالت الصحة والتعميـ وغيرىما. أصبح العامموف وال
عمميـ لعدـ وجود الماؿ الكافي إليصاليـ إلى أماكف عمميـ. أضؼ إلى ذلؾ فإنني كرئيس لموزراء ال 
أستطيع أف أخرج لمناس وأقوؿ بصراحة ليس لدي حؿ فيذا يعني تيئيسا ليـ. وفي ظؿ األوضاع والمصاعب 

مر إلى حالة التحمؿ. في نفس الوقت نريد أف نبقي األمؿ األخرى التي تعيشيا السمطة أخشى أف يصؿ األ
قائما وأنا عمى قناعة بأف الشعوب العربية ستنظر في النياية لمشعب الفمسطيني. وقناعتي ىذه ال تأتي مف 
فراغ فمدينا في الموقؼ العربي الموحد )خالؿ حرب أكتوبر/ تشريف األوؿ( في السبعينات خير مثاؿ. مثاؿ 

، فبعد اندالعيا بنحو عشرة أياـ دعا خادـ الحرميف الشريفيف االنتفاضة الثانية عاـ آخر كاف بعد 
الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز )كاف في حينيا وليا لمعيد( إلى قمة عربية عقدت في القاىرة في أكتوبر مف 

 مميوف دوالر ىذا يبقي عندي األمؿ قائما. نفس العاـ، ووضع عمى الطاولة 
ي السياق المالي، أيضا كثرت األصوات الفمسطينية المطالبة بمراجعة اتفاقية باريس االقتصادية ال * وف

 بل إن البعض طالب بإلغائيا.. أين أنت من ىؤالء؟
ال يطرح موضوع اتفاقية باريس بيذه السيولة وال يحؿ بخطاب أو إطالؽ شعار. فيذه االتفاقية يجب أال  -

ؽ العاـ الذي يحكـ الحالة الفمسطينية اآلف التي يعتبر االحتالؿ العنصر األبرز ينظر إليو بمعزؿ عف السيا
 فييا. الموضوع بحد ذاتو ليس موضوع اتفاؽ.

 * ىل تعتبره اتفاقا ظالما؟
ال أستطيع الحديث عف اتفاؽ باريس بمعزؿ عف االحتالؿ واالحتالؿ بالتعريؼ ىو ظالـ، قائـ عمى نظاـ  -

رة. واالتفاؽ ىو جزء مف منظومة االحتالؿ. فما معنى القوؿ: إنني أريد إنياء محكـ مف التعسؼ والسيط
الحالة بإلغاء اتفاؽ باريس.. يتسـ ىذا الطرح بنوع مف السذاجة ألنو ال يأخذ باالعتبار بأنو ليس لدينا سيطرة 

بعبارة أخرى فإف عمى شيء ال المعابر وال الحدود.. بضائع تدخؿ وال عالقة لنا بيا وكأننا غير موجوديف. 
االحتالؿ ىو المسؤوؿ عف كؿ شيء فيو الذي يجبي األمواؿ الجمركية وبالتالي أنت مضطر إلى إقامة نوع 
مف العالقة معو. الصعوبات التي يواجييا االقتصاد الفمسطيني ليا عالقة بارتباط ىذا االقتصاد باالقتصاد 

تفاؽ كرس وضعا قائما قبؿ قياـ السمطة الفمسطينية. اإلسرائيمي وىذه ليس سببيا اتفاؽ باريس ألف ىذا اال
طبعا نحف نتطمع ألف يكوف لدينا اقتصاد مستقؿ في دولة مستقمة نتحكـ فييا بالمعابر والحدود.. ىذا غير 
موجود في الوقت الحاضر.. ال يعني أف أقبؿ باالتفاؽ وال أقوؿ: إنو اتفاؽ غير مجحؼ وظالـ. ولكف عندما 

حؿ األزمة بإلغاء اتفاؽ باريس فإنني لف افعؿ شيئا. وعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فإف أقوؿ: إنني أريد 
اتفاؽ باريس يشمؿ فيما يشمؿ التحويؿ الشيري المنتظـ لألمواؿ الفمسطينية التي تجنييا إسرائيؿ ولكف في 

غـ أف اتفاؽ نفس الوقت ليس في اتفاؽ باريس بند يعطي الحؽ إلسرائيؿ بحجز ىذه األمواؿ. غير أنو ور 
باريس يحوي بنودا كثيرة غير مرضية ولو كاف باإلمكاف إعادة التفاوض بشأنيا لما ترددت، يظؿ أسوأ ما 
في الوضع القائـ ىو الطريقة التي تطبؽ فييا إسرائيؿ االتفاؽ.. فاالتفاؽ ال يسمح ليا بحجز األمواؿ ولكنيا 
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إسرائيؿ ولكنيا ال تسمح بذلؾ، وليس مف حؽ  تحجزىا واالتفاؽ يدعو لمرور البضائع الفمسطينية إلى
إسرائيؿ منع الحركة الفمسطينية ولكنيا تمنعيا. واالتفاؽ يعطينا الحؽ في التطوير في مناطقنا ولكف إسرائيؿ 
تمنعنا. االستسياؿ ضار، ومحاولة حؿ المشاكؿ بالشعارات الطنانة ضار ألنو يحجب األنظار عف األمور 

ا األنظار مثؿ الظروؼ المعيشية لمشعب الفمسطينية بسبب االحتالؿ نفسو وليس التي يجب أف تتركز عميي
 بسبب اتفاؽ باريس. وبالتالي لنركز عمى الموضوع األىـ وىو االحتالؿ، نفسو.

* لننتقل إلى موضوع آخر وىو التصويت لفمسطين كدولة عير عضو في األمم المتحدة.. ىل سيكون لو 
 أنو مجرد فوز معنوي ال أكثر؟ نتائج إيجابية عمى األرض أم

ال أقمؿ مف شأف ىذه الخطوة كانتصار معنوي وكإنجاز ينطوي عمى قوة رمزية كبيرة ال بؿ كبيرة جدا.  -
يتصؿ بذلؾ مف الناحية المعنوية، وقوؼ أكثر مف ثمثي األعضاء في األمـ المتحدة إلى جانب الشعب 

أغمبيتو ضاقت ذرعا باالحتالؿ وبعقـ العممية السياسية التي  الفمسطيني األمر الذي يحمؿ في ثناياه أف العالـ
ىدفت إلى إنياء االحتالؿ. وحتى الدوؿ التي امتنعت عف التصويت تممس في مواقؼ الكثير منيا، في 

 ضوء المواقؼ السابقة، نوعا مف التعبير عف المعارض )لموقؼ إسرائيؿ(.
 يقيا لدولة فمسطين أو بمثابة شيادة ميالد؟* ىل يمكن القول: إن ىذا التصويت كان ميالدا حق

)مقاطعا( خميني )دعني( أكمؿ النواحي اإليجابية.. إضافة إلى ذلؾ ىناؾ منفعة ممموسة تضع بيف أيدينا  -
أدوات لـ تكف متاحة لنا في الماضي بما في ذلؾ الحراؾ عمى صعيد المنظمات الدولية والوكاالت 

لى آخره. النقطة األخيرة في ىذا المجاؿ أف جزءا كبيرا مف إنجازاتيا المتخصصة والمعاىدات واالتفاقات إ
ىو أف تراكـ إنجاز عمى إنجاز نستفيد منيا فيما يساىـ في جعؿ الدولة الفمسطينية واقعا بشكؿ متدرج ال 

 يمكف تجاىمو.
 ؟* ىل يمكن القول: إن ىذا التصويت سيحفظ الحق الفمسطيني في دولة في حدود 

وعاصمتيا القدس  ما نتحدث عنو وىو حفظ الحؽ الفمسطيني في إقامة دولة في حدود وىذا  -
 الشرقية.

 * ىل سيردع ىذا القرار إسرائيل عن اإلقدام عمى إجراءات تشكل انتياكا لمقانون الدولي؟
 دوانيا.بكؿ تأكيد. فيذا القرار سيضع أمامنا عددا مف الخيارات التي تمكننا مف ردع إسرائيؿ ووقؼ ع -

 * ىل تقصد بذلك محكمة الجنايات الدولية؟
 ىذا عمى سبيؿ المثاؿ. -

* والشيء بالشيء يذكر فقد قررت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية وأنت عضو فييا يوم 
 الخميس بحث سبل االنضمام إلى المنظمات الدولية.

رئيس لموزراء. ما جرى أمس أف المجنة التنفيذية لمتصحيح فقط أنا عضو مراقب في المجنة التنفيذية ك -
 بحثت تقريرا أعدتو لجنة مختصة في ىا الشأف.

عندما أطمقت تصريحك الشيير أن  * ىل ال تزال متفائال إزاء قيام الدولة كما كان الحال في عام 
الفمسطينية  الفمسطينيين سيكونون جاىزين في عضون عامين، األمر الذي أعطى االنطباع أن الدولة

 ؟ستقوم في أواخر أعسطس )آب( 
إف كنت فمسطينيا فواجب عميؾ أف تكوف متفائال. ىذا أوال. ثانيا ولمتذكير فقط أف ما تحدثنا عنو في  -

عندما قمنا إف السمطة ستكوف في غضوف عاميف جاىزة لقياـ الدولة فقد قصدنا مف  أواخر عاـ 
نضع ضغطا متزايدا ومتعاظما عمى المجتمع الدولي، مترافقا مع تنفيذ  ضمف ما قصدناه في ذاؾ الوقت أف
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كما كاف واضحا، عاما خاصا في الوعي الدولي. المرجع ليس  ىذا البرنامج فيما جعؿ مف عاـ 
أي قبؿ  وعمى خمفية ىذا البرنامج والنجاح في تنفيذه الذي أوصمنا في ربيع عاـ  بؿ  

مى تنفيذ البرنامج، إلى نقطة أجمع فييا العالـ عمى جاىزية السمطة الوطنية بأداء مؤسساتيا مرور العاميف ع
لقياـ دولة فمسطيف. اعتبرت في حينيا أننا نجحنا في تحقيؽ ىذا البرنامج وبالتالي ىناؾ سبب لمتفاؤؿ ألننا 

التعبير في مؤتمر في العاصمة حققنا ىدفنا معمنا لنا، في أقؿ مف المدة الزمنية المعمنة. حينئذ استخدمت 
البمجيكية بروكسؿ، أف المجتمع أصدر اليوـ شيادة ميالد لواقع دولة فمسطيف قاليا بالمغة اإلنجميزية )

(. وأما شيادة قياـ دولة فمسطيف فإنيا ستصدر 
عندما نحصؿ عمى االستقالؿ الكامؿ ونحف لـ نحصؿ بكؿ تأكيد عف محفؿ دولي آخر وىو األمـ المتحدة 

نوفمبر ال يشكؿ نياية المطاؼ لنا، نحف  بعد ال عمى استقالؿ كامؿ وال غير كامؿ. وما حصؿ في 
نسعى لموصوؿ إلى ىذه النقطة، إنما بالقياس إلى اليدؼ المعمف فقد حققناه في الجاىزية ولكف بشكؿ 

.. وفي حيثيات محرج دفعو لمحديث عما يمكف فعمو في عاـ متدرج.. وىذا وضع العالـ في وضع 
قرار االعتراؼ بدولة فمسطيف مف أوؿ القرار وحتى آخره، ىناؾ إشادة فيما حققتو السمطة الوطنية في تحقيؽ 

 الجاىزية إلقامة الدولة. واستند القرار في األساس إلى ىذا النجاح وىو النجاح في تحقيؽ الجاىزية.
بيع األخيرة تحدثت وسائل اإلعالم اإلسرائيمي عن تقرير لوزارة الخارجية اإلسرائيمية حول عزم في األسا*

يرتكز عمى إقامة الدولة الفمسطينية.. ىل تعتقد أن  االتحاد األوروبي إلى فرض حل في عام 
بة وقائية األوروبيين يمكن أن يقدموا عمى مثل ىذه الخطوة بمعزل عن واشنطن أم أن األمر مجرد ضر 

 من جانب إسرائيل لقطع الطرق عمى أي تحركات أوروبية؟
ال أعتقد حسب معموماتي أف األوروبييف يمكف أف يفرضوا حال. وأعتقد أف ما صدر عف جيات إسرائيمية  -

في ىذا الشأف مجرد تيويؿ، ربما لحمى التنافس االنتخابي في إسرائيؿ عالقة في ىذا الموضوع. فأوروبا 
ادت فإنيا ال تستطيع أف تفرض بمفردىا حال. ولكف أوروبا يمكف أف تكوف أكثر فعالية في حتى لو أر 

تعامميا مع الواليات المتحدة بما يفضي إلى تحقيؽ توافؽ دولي بشأف تدخؿ دولي أكثر فاعمية. وىذا بدأنا 
دود فعؿ عمى نممسو مف الجانب األوروبي. وأف ما صدر عف عدة دوؿ أوروبية في اآلونة األخيرة مف ر 

اإلجراءات اإلسرائيمية خاصة فيما يتعمؽ باالستيطاف، يعكس تصعيدا مف األوروبييف. لكف كؿ ذلؾ ال ينجح 
في لجـ االستيطاف ولجـ المخالفات اإلسرائيمية المتكررة وانتياكاتيا لمقانوف الدولي. لكف لـ نعتد عمى 

بيخو. حتى كندا التي عرفت في مواقفيا المؤيدة استدعاء السفراء اإلسرائيمي في العواصـ األوروبية لتو 
إلسرائيؿ، صدر عنيا موقؼ مغاير )استدعت السفير اإلسرائيمي وأبمغتو بمدى غضبيا مف قرار البناء 
االستيطاني في القدس(. وبالتالي ىناؾ تغير بما ينسجـ مع الحراؾ الذي انعكس في التصويت في األمـ 

أف مف السابؽ ألوانو القوؿ: إف اإلدارة األميركية في فترتيا الرئاسية الثانية  المتحدة. وأخيرا في ىذا المجاؿ،
ستكوف نسخة طبقا األصؿ عمى الفترة األولى. ولكف إذا كانت السنوات األربع القادمة ستكوف امتدادا 

لعربية لسابقاتيا فيذه كارثة. وىذا يستدعي ليس فقط حراكا عمى الساحة األوروبية فحسب بؿ عؿ الساحة ا
وىذا ميـ جدا.. عمينا أال نغفؿ البعد العربي لمقضية الفمسطينية وىو البعد األىـ. وأنا بصراحة غير مستعد 
رغـ حالة الضعؼ والتشتت التي يعيشيا العالـ العربي جراء تداعيات الربيع العربي، لمتسميـ بأف قدرة العرب 

نضمف وجود حراؾ دولي في السنوات األربع القادمة  عمى التأثير عمى الساحة الدولية لـ تعد قائمة. ولكي
 يكوف أكثر فاعمية وجدوى، فال بد مف موقؼ عربي أكثر فاعمية.
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عاما  وأكثر من  * بعد أكثر من واحد وعشرين عاما عمى انطالق المفاوضات في مدريد عام 
 عمى اتفاق أوسمو، ىل أنت راض عن السياسة التفاوضية لمسمطة؟

عمى ىذا السؤاؿ ىو في ثنايا السؤاؿ نفسو. فإف عممية المفاوضات لـ تكف مجدية لجية إنياء  الجواب -
االحتالؿ، بؿ ىي وفرت غطاء لالحتالؿ كي يصبح أكثر تجذرا. العممية السياسية وليس فقط المفاوضات 

صداقية بما في ذلؾ فشمت بكامؿ مكوناتيا فشال ذريعا. فمفيوـ الحؿ الذي مثمو اتفاؽ أوسمو لـ يبؽ لو أي م
المفاوضات والسبب الرئيسي لذلؾ ىو أف حالة عدـ التماثؿ في قوة الموقؼ التفاوضي بيف الجانب 
الفمسطيني والجانب اإلسرائيمي، لـ يعوض عنيا بما كاف ينبغي مف خالؿ المجوء واالحتكاـ لمقانوف الدولي. 

، إذا راجعناىا بكؿ تفاصيميا ودقائقيا، تجد أنيا الخمؿ البنيوي في العممية السياسية مف أوسمو وحتى اليوـ
كانت باستمرار سواء برحالتيا المكوكية وبثناءاتيا وبتعداداتيا، تدور حوؿ الموقؼ اإلسرائيمي.. والسؤاؿ 
المطروح دوما ىو إذف ما سيكوف المطروح مقبوال إلسرائيؿ. إف مجرد طرح السؤاؿ بيذه الطريقة مقتؿ 

سرائيؿ ىي القوة المحتمة. فالتحوؿ المطموب ال بد أف يكوف تحوال جذريا يتطمب االحتكاـ لمعممية السياسية، فإ
لمقانوف الدولي والشرعية الدولية وليس إلى ما تقبمو أو ال تقبمو إسرائيؿ. وقد تحدثت في ىذا األمر في 

ي إلى شيء . وقمت في حينيا إف ىذه العممية ال يمكف أف تفضخطاب مفتوح في أميركا في عاـ 
ألنيا قائمة عمى أساس تصور مسبؽ لما ىو مقبوؿ إلسرائيؿ. والتفاوض يجب أال يكوف حوؿ المبادئ بؿ 

 عمى الضمانات والترتيبات وغيرىا.
نياء االنقسام بعد أن سمحت  * المصالحة.. كثر الكالم في اآلونة األخيرة عن إمكانية تحقيق الوحدة وا 

حياء ذكرى تأسيسيا وسماح حكومة إسماعيل ىنية لحركة فتح السمطة في الضفة لحركة حماس بإ
بإحياء ذكرى انطالقتيا في قطاع عزة.. ىل أنت تشاطر ىؤالء ىذا التفاؤل بإمكانية تحقيق المصالحة في 

 المستقبل المنظور، أم أن األمر ال يتعدى مناورة من الجانبين حتى ال يؤخذ عميو أنو الطرف المعيق؟
ر لألمور واختصار الموضوع بالسماح بتنظيـ ميرجاف ىنا وآخر ىناؾ.. القصة ليست ىناؾ تبسيط كثي -

ميرجانات. ورغـ ذلؾ فإف قراءتي لمحشد اليائؿ غير المسبوؽ في ميرجاف فتح في غزة، ىو استفتاء عفوي 
ضد االنقساـ وضد استمرار الوضع القائـ في استحواذ حركة حماس وسيطرتيا في أعقاب االنقالب في 

 . كؿ فمسطيني يريد إنياء االنقساـ آمؿ أف يحدث حراكا ذا مغزى ينيي االنقساـ.
* لكن في آخر استطالع في األراضي الفمسطينية بين أن شعبية حماس في الضفة الغربية أكثر منيا في 

 عزة، وشعبية فتح في عزة أكثر منيا في الضفة، وىذا يعني أن ىناك عدم رضا من الطرفين.
عات الرأي ترصد في وقت ما حالة نفسية ليا عالقة في وضع قائـ في حينيا. إذا كاف الناس استطال -

غير راضيف عف حماس في غزة وأىالي الضفة غير راضيف عف أداء السمطة فيذا يعني أف الناس ال 
عمى  يريدوف واقع االنقساـ المتمثؿ بسمطة محدودة الصالحية في الضفة الغربية واستحواذ مف قبؿ حماس

 غزة.
* ىل ثمة أمل أو باألحرى ىل ترى ثمة إمكانية في تحقيق المصالحة في ظل المعطيات وعمق الخالفات 

 في البرامج السياسية والمصالح الذاتية؟
األمؿ دائما موجود.. والمسألة ستبحث قريبا بتجديد االتصاالت برعاية مصرية. ونأمؿ أال يقتصر األمر  -

عات جديدة. إنياء االنقساـ يحتاج إلى إجراءات عممية. العممية الديمقراطية في عمى مشاىد إضافية وتوقي
فمسطيف معطمة لسنوات طويمة بسبب االنقساـ. إف معركة البناء الديمقراطي ومف أدواتيا االنتخابات ىي 

 معركة رديفة لمعركة التحرر الوطني، لذا يجب أال تبقى معطمة.
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بالمسؤولية عمى اآلخر.. ىل المسؤول سالم فياض أم خالد مشعل  * لكن من المسؤول.. كل طرف يمقي
 أم إسماعيل ىنية أم الرئيس محمود عباس )أبو مازن(..؟

ىناؾ تعطيؿ لعمؿ لجنة االنتخابات مف قبؿ حماس في غزة.. ىذا الواقع يجب أف يتغير.. لكف ال أريد  -
 استباؽ األمور.

  ىل االنتخابات أم حكومة التوافق الوطني؟* ىناك خالف حول ما الذي يجب أن يحصل أوال
 تحت أي سيناريو ىناؾ خطوات عممية يجب أف تتخذ. -

 * في رأيك ما ىي ىذه الخطوات العممية؟
إجراء االنتخابات يحتاج إلى ترتيبات عممية انتقالية وأبرز ىذه الترتيبات االنتقالية ىي تشكيؿ حكومة  -

نتقالية. بصرؼ النظر عف المدرسة التي تنتمي إلييا.. مدرسة االنتخابات انتقالية.. فمتشكؿ ىذه الحكومة اال
أوال والمصالحة ثانيا أو مدرسة المصالحة أوال واالنتخابات ثانيا، ىناؾ اتفاؽ حوؿ ضرورة اإلجراءات 

ما االنتقالية وصوال لالنتخابات. فمتشكؿ الحكومة وندعو أف تركز المقاءات القادمة عمى ىذا الموضوع. وفي
يتعمؽ باإلشراؼ عمى العممية االنتخابية فيذه مف مسؤوليات لجنة االنتخابات التي أعيد تشكيميا بشكؿ 

 توافقي.
 * ىل أنت مستعد أن تتنازل عن رئاستك لمحكومة؟

بغمضة عيف.. لقد فوجئت بتصريح موسى أبو مرزوؽ نائب رئيس المكتب السياسي لحماس حوؿ ىذه  -
النسبة لي. وقد أصدرت بيانا خالؿ التوقيع عمى إعالف الدوحة مرحبا.. واإلعالف المسألة. األمر محسوـ ب

نص عمى تشكيؿ حكومة مؤقتة برئاسة أبو مازف. األمر محسـو بالنسبة لي ومضطر ألف أقوؿ لؾ، إنني ال 
أريد أف تظؿ ىذه المسألة مثؿ قميص عثماف وشماعة يعمؽ عمييا الفشؿ. فعـ يتحدث أبو مرزوؽ.. 

 وقفوا عف اختالؽ الذرائع.فميت
 * وما ىي المشكمة بينك وبين حماس؟

اسأؿ عنيا حماس.. أنا حاولت بمنتيى الموضوعية القياـ بالمياـ الموكمة لي.. ولـ أشارؾ قط في تشريع  -
أو ترفيع.. وأنا أتعرض لعممية استيداؼ متواصمة وىجوـ دائـ وبشكؿ مقذع رغـ أنني لـ أقبؿ لنفسي 

اؿ مف أي نوع. عمى حماس أف تتحدث عف مشكمتيا معي ألنو ليس لدي مشكمة معيا الدخوؿ في سج
وليس لدي أي مشكمة مع أي مف مكونات النظاـ الفمسطيني وىي مكونات قائمة وجزء مف كينونتنا وتعدديتنا 

 السياسية.
يبدأ الشعب  * امتناع بريطانيا عن التصويت في األمم المتحدة يدفعني إلى السؤال أما آن الوقت لكي

الذي منح جزءا من فمسطين لمييود  الفمسطيني بالتحرك لوضع بريطانيا صاحبة وعد بمفور لعام 
وىي الدولة التي استعمرت فمسطين حتى قيام دولة إسرائيل، أمام مسؤولياتيا القانونية واألخالقية تجاه 

لتفتح الدفاتر القديمة وتطالب الشعب الفمسطيني خاصة أن الشعوب التي استعمرت في السابق عادت 
مستعمرييا بدفع ثمن استعمارىم واستغالليم لثروات بالدىم ومجازرىم والجرائم التي ارتكبوىا ضدىم.. 

 سواء بالتعويض المعنوي أو المادي..؟
سأرد عمى ىذا السؤاؿ بواقعة حصمت مؤخرا، بعدما عدنا مف الواليات المتحدة بعد قرار األمـ المتحدة.  -
ني وفد مف مجمس العمـو البريطاني وسألني أعضاؤه عف رأيي في تصويت بريطانيا في األمـ المتحدة.. زار 

فقمت ليـ قبؿ وصولكـ كنت أستقبؿ وزير التنمية األلماني، وشكرتو عمى امتناع ألمانيا عف التصويت فأما 
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وأسيبت بالحديث في بالنسبة لمتصويت البريطاني فال بد أف أعبر سخطي الشديد عمى ىذا الموقؼ، 
 الموضوع. وقمت إف بريطانيا مف بيف كؿ الدوؿ كاف يفترض أف تتقدـ الدوؿ المصوتة لصالح القرار.

* أال تنتابكم أنتم كسمطة مخاوف من أن الشعب الفمسطيني قد يفيض بو األمر جراء األزمة المالية 
 وينتفض في وجوىكم وينضم إلى الربيع العربي؟

 المفيـو التقميدي لممخاوؼ، عمى اإلطالؽ، ألني عمى قناعة بأف االحتجاج مشروع..ليس لدي مخاوؼ ب -
* أنا ال أتحدث عن مظاىرات كما حصل في سبتمبر الماضي عندما خرج الموظفون إلى الشوارع 
يطالبون برأسك عمى أساس أنك المسؤول عن األزمة المالية، أنا أعني أن تتطور ىذه االحتجاجات إلى 

 عد وأعظم، خاصة أن لألمر عالقة بمقمة عيشيم.ما ىو أب
أنا بصراحة ال أشعر بتخوؼ إزاء ذلؾ.. أنا قمت ذلؾ في سبتمبر عندما انطمقت المظاىرات.. أنا لست  -

مأزوما مف االحتجاج بؿ مأزوـ بسبب وجود حالة فعمية عند الناس وىذه المشكمة الحقيقية. سئمت في مقابمة 
.. صمت قميال مع التمفزيوف الفمسطيني  ففاجأتني المذيعة بسؤاؿ عما يمكف أف أعتذر في العاـ المنصـر

وأجبت بالقوؿ: إف ىناؾ الكثير الذي أعتذر عنو لمشعب الفمسطيني.. أعتذر لكؿ أب وأـ فمسطينييف ال 
يستطيعاف أف يعطيا ابنييما شيقميف )نصؼ دوالر( وىما في طريقيما إلى المدرسة.. المشكمة بالنسبة لي 
ىي الحاجة الحقيقية لمناس لذلؾ أنا أتعاطؼ مع مطالبيـ. لكف بنفس الوقت أقوؿ: إف الضيؽ الذي وصمنا 

 لو ليس مف قمة المحاولة.
* الربيع العربي.. كيف تنظر إليو وتقيمو بعد مرور نحو عامين عمى أول انتفاضة من وجية النظر 

 الفمسطينية؟
ع الحراؾ الشعبي العربي.. فيو انتفاضة عمى واقع الحقوؽ فيو باختصار شديد.. ال بد أف تكوف متعاطفا م

ميضومة. ولـ يأت الربيع العربي دوف ثمف باىظ وخسائر في األرواح وىذا ىو الجانب المأساوي منو الذي 
طاؿ أيضا أرواح الكثير مف الفمسطينييف كما يحصؿ في سوريا. في المقابؿ فإف القضية الفمسطينية عانت 

مف التيميش بسبب الربيع العربي في عاـ ذات أىمية كبيرة. إذف األمر متعدد الجوانب فالربيع مف قدر عاؿ 
العربي ناحية نيؿ الحقوؽ والحريات نحف معو وبال تردد لكف ال يمكف لإلنساف أف يغفؿ التيميش الذي عانتو 

 القضية الفمسطينية بسبب انشغاؿ العرب والعالـ بالربيع العربي.
 //، لندن، الشرق األوسط

 
 باالقتصاد اإلسرائيمي يعصفالربيع العربي إذ  54

 صالح النعامي
ىناؾ الكثير مف الدالئؿ عمى أف ثورات الربيع العربي التي تتفاعؿ في العػالـ العربػي تػؤثر بشػكؿ سػمبي جػدًا 

التحػػوؿ  عمػػى االقتصػػاد اإلسػػرائيمي؛ عمػػى الػػرغـ مػػف أف الػػدوؿ التػػي شػػيدت ىػػذه الثػػورات تعػػيش آالـ مخػػاض
الػػديمقراطي العسػػيرة، وتكابػػد تعقيػػدات المرحمػػة االنتقاليػػة؛ بشػػكؿ يجعميػػا أبعػػد مػػا تكػػوف عػػف االىتمػػاـ بمػػا ىػػو 

 خمؼ حدودىا.
ومػػع أف كػػؿ المؤشػػرات تػػدؿ  عمػػى أف الػػدوؿ العربيػػة التػػي شػػيدت ثػػورات، ال سػػيما مصػػر، لػػف يكػػوف بوسػػعيا 

كف أف تقود لتغيير البيئة اإلقميمية بشكؿ يؤثر عمى "األمف التفرغ لمقياـ بخطوات كبيرة في المدى المنظور يم
القومي" اإلسرائيمي، إال أف حكومة نتنياىو تفترض أف التحوالت التي يشيدىا العالـ العربي تحمؿ في طياتيا 
 الكثير مف المخاطر اإلستراتيجية، مما يستدعي زيادة نفقات إسرائيؿ األمنية لتقديـ ردود عمى ىذه المخاطر.
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وقػػػد ربػػػط المتحػػػدثوف باسػػػـ الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية بػػػيف التحػػػديات األمنيػػػة التػػػي يفتػػػرض أف تواجييػػػا إسػػػرائيؿ 
مستقباًل كنتاج لمثورات العربية، وبيف الخطوات االقتصادية بالغة الصعوبة التي أقدمت عمييا حكومة بنياميف 

وتقمػػػيص الخػػػدمات المدنيػػػة لمجميػػػور نتنيػػػاىو مػػػؤخرًا، والتػػػي تمثمػػػت فػػػي: زيػػػادة الضػػػرائب، ورفػػػع األسػػػعار، 
 اإلسرائيمي.

إف تبعات تعاظـ النفقات األمنية ال تعكسيا فقط مؤشرات األزمة االقتصادية؛ بػؿ إف ىنػاؾ أساسػا لالفتػراض 
أنيػػا سػػتقود فػػي النيايػػة إلػػى مخػػاطر إسػػتراتيجية واجتماعيػػة، باإلضػػافة إلػػى أزمػػة حكػػـ عميقػػة سػػيعاني منيػػا 

 الكياف الصييوني.
 ت تعاظم النفقات األمنيةمسوعا

منذ أف تفجرت ثورات الربيع العربػي طالبػت النخػب السياسػية والعسػكرية اإلسػرائيمية صػراحة بإدخػاؿ تغييػرات 
جذرية عمى حجـ وبنية ميزانية األمف، عالوة عمى إعادة صياغة سمـ األولويات اإلسرائيمي بشكؿ كامؿ. وقد 

رماف أكثر وضوحًا في ربطو بيف ثورات الربيع العربي وبيف الحاجػة كاف وزير الخارجية المستقيؿ أفيغدور ليب
لسياسػػػة تقشػػػؼ اقتصػػػادي صػػػارمة تسػػػمح بتػػػوفير مصػػػادر لتمويػػػؿ النفقػػػات األمنيػػػة المتعاظمػػػة، عنػػػدما وبػػػخ 
نشطاء الحػراؾ االجتمػاعي المطػالبيف بتقمػيص األسػعار وتقػديـ حمػوؿ لمشػكمة ارتفػاع أسػعار الشػقؽ السػكنية، 

لتحػػوالت المجنونػة التػػي يشػيدىا العػالـ العربػػي تفػرض عمينػػا شػد األحزمػة لفتػػرة طويمػة جػػدًا، ال حيػث قػاؿ: " ا
 متسع لترؼ االحتجاجات االجتماعية، ما داـ األمف القومي مرشحا لمخطر".

وىنػػاؾ العديػػد مػػف المسػػوغات التػػي تقػػدميا النخػػب الحاكمػػة فػػي إسػػرائيؿ لتبريػػر زيػػادة النفقػػات األمنيػػة، كػػردود 
ة عمى ثورات التحوؿ الديمقراطي في العالـ العربي، عمػى رأسػيا، الحاجػة إلػى إعػادة بنػاء الجػيش بشػكؿ وقائي

مكانيات قيادة المنطقة الجنوبية، بسبب  يسمح بالرد عمى التحديات الجديدة، ال سيما عمى صعيد تعزيز قوة وا 
عسػكرية وتشػكيؿ المزيػد مػف ألويػة التحوالت في مصر؛ باإلضافة إلى الحاجة لتدشػيف المزيػد مػف المطػارات ال

 الجيش، ال سيما ألوية المشاة.
إف أوضػػح مظيػػر عمػػى تعػػاظـ النفقػػات األمنيػػة ىػػو القػػرار الػػذي اتخذتػػو حكومػػة نتنيػػاىو ببنػػاء جػػدار إسػػمنتي 
عمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع مصػػر، وعمػػى طػػوؿ الحػػدود مػػع سػػوريا، وىنػػاؾ  مخطػػط لبنػػاء جػػدار عمػػى مسػػافات 

مع األردف. أف إسرائيؿ باتت متيقنة أف عقودًا مف اليدوء التاـ الذي شيدتو الحػدود طويمة عمى طوؿ الحدود 
مع دوؿ الجوار الثالث توشؾ عمى االنتياء، وبالتالي يتوجب إعادة تصميـ مبنى القوة العسكرية ليوفر ردودًا 

 عمى تداعيات التحوالت اإلقميمية المحتممة.
عمػى زيػادة كبيػرة فػي النفقػات األمنيػة، ال تػرتبط أحيانػًا بمخػاطر مف الواضح أف بعض القػرارات التػي تنطػوي 

آنيػة، مثػػؿ التوجػو لبنػػاء جػدار عمػػى طػوؿ الحػػدود مػػع األردف؛ لكػف مػػف الواضػح أف إسػػرائيؿ ال تريػد أخػػذ أيػػة 
 مخاطر، وتفضؿ االستثمار في مجاؿ الدفاع الوقائي، حتى ال تؤخذ عمى غرة.

سرائيؿ لتعزيز قوة سالح البحرية بشكؿ خاص؛ وذلػؾ لػدواع اقتصػادية ومف مسوغات النفقات األمنية حاجة إ
% مف التجارة اإلسرائيمية تمر عبر البحار، وىناؾ افتراض فػي إسػرائيؿ مفػاده أف 80باألساس. إف أكثر مف 

ؾ الثورات العربية تزيد مف المخاطر عمى حرية حركة التجػارة اإلسػرائيمية عبػر الممػرات المائيػة، وبالتػالي ىنػا
 حاجة لالستثمار في مجاؿ تطوير قدرات سالح البحرية.

في الوقت ذاتو، ىناؾ مسوغات لزيادة النفقات األمنية بسبب فقداف إسرائيؿ الشراكة اإلسػتراتيجية مػع مصػر، 
بعد خمع مبارؾ. فالتعاوف األمني وتبادؿ المعمومات االستخبارية وفر عمػى المؤسسػة االسػتخبارية اإلسػرائيمية 

لكثيػػر مػػف اإلمكانيػػات. فػػي الوقػػت ذاتػػو، فػػإف سػػرعة وتيػػرة التحػػوالت فػػي العػػالـ العربػػي تفػػرض عمػػى توظيػػؼ ا
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االسػػػتخبارات اإلسػػػرائيمية المزيػػػد مػػػف االسػػػتثمار فػػػي مجػػػاؿ جمػػػع المعمومػػػات االسػػػتخبارية وبمػػػورة التقػػػديرات 
 اإلستراتيجية، مما يعني استيالؾ مزيد مف النفقات.

ألمػف" التابعػة لمكنيسػت بالفعػؿ مسػألة زيػادة نفقػات األجيػزة االسػتخبارية، كأحػد وقد ناقشت "لجنػة الخارجيػة وا
الػردود عمػى الربيػػع العربػي. وعمػػى الػرغـ مػػف أنػو سػيناريو مسػػتبعد حاليػًا، إال أف النخػػب اإلسػرائيمية تتوقػػع أف 

ؿ، أحد أعمدة األمف تقدـ مصر في يوـ مف األياـ عمى إلغاء اتفاقية "كامب ديفد"، التي تمثؿ بالنسبة إلسرائي
القومي. وفي حاؿ تحقؽ ىذا السيناريو، فإف كارثة اقتصادية حقيقية ستحؿ بإسػرائيؿ، ألف إسػرائيؿ سػتحرص 
عندئذ عمى توفير ردود عسكرية عمى كؿ المخػاوؼ والمحػاذير، فػي كػؿ مػا يتعمػؽ بمصػر، وىػذا يعنػي مزيػدا 

 مف االستنزاؼ لموازنة الدولة.
% مػػف الموازنػػة العامػػة لمدولػػة 47جػػالًء، فػػإف موازنػػة األمػػف كانػػت تقتطػػع حػػوالي وحتػػى تبػػدو األمػػور أكثػػر 

% مف إجمالي الناتج المحمػي قبػؿ التوقيػع عمػى اتفاقيػة "كامػب ديفػد"، وذلػؾ لتغطيػة حجػـ النفقػات التػي 37و
ذا . ومػػف نافمػػة القػػوؿ أف تكػػرر ىػػ1973تطمبتيػػا عمميػػة إعػػادة بنػػاء الجػػيش وفرقػػو وألويتػػو، فػػي أعقػػاب حػػرب 

 السيناريو يعني تقميص معدالت النمو وبروز مظاىر الركود االقتصادي.
 الفزع من شمل مرافق الدولة

% مف العبء العسكري في إسرائيؿ يقع عمى كاىؿ قوات االحتياط؛ وبالتالي لػـ يحػدث 70مف المعروؼ أف 
ط. ولمػػػا كػػػاف جنػػػود أف شػػػنت إسػػػرائيؿ حربػػػًا أو حتػػػى حممػػػة عسػػػكرية بػػػدوف تجنيػػػد فػػػرؽ وألويػػػة مػػػف االحتيػػػا

االحتياط، فػي األوضػاع الطبيعيػة، ىػـ المسػؤولوف عػف تقػديـ الخػدمات المدنيػة فػي قطاعػات الدولػة المختمفػة 
نشاءات وغيرىػا، فػإف العقيػدة األمنيػة اإلسػرائيمية، تػنص عمػى أنػو يتوجػب حسػـ  مف صحة وتعميـ وصناعة وا 

ف استمرارىا لوقت طويؿ يعنػي شػمؿ مرافػؽ الدولػة، المعارؾ والمواجيات الحربية مع العدو في أسرع وقت، أل
 بسبب االعتماد عمى قوات االحتياط، وىذا ما يطمؽ عميو مبدأ "الحرب الخاطفة".

لكف في ظؿ التحوالت التي يشيدىا العالـ العربػي، فػإف مخػاطر نشػوب تػوترات أمنيػة بػيف إسػرائيؿ ومحيطيػا 
قد تعاظمت؛ مما يعني أف زيادة األعبػاء  -عسكرية يضطر فييا الكياف الصييوني لشف حروب أو حمالت-

 عمى قوات االحتياط ستزداد.
ومما زاد األمور تعقيدًا، أف قدرة إسرائيؿ عمى حسػـ الحػروب والحمػالت بسػرعة كمػا كػاف يحػدث فػي حروبيػا 

 2006الكالسيكية مع الدوؿ العربية، قد تراجعت. وأوضػح مثػاؿ عمػى ذلػؾ مػا حػدث فػي حػرب لبنػاف الثانيػة 
. ومػف الواضػح أف شػمؿ مرافػؽ الدولػة بسػبب التػوترات األمنيػة يمثػؿ ضػربة قويػة 2012و 2008وحربي غزة 

 لالقتصاد اإلسرائيمي.
 مخاطر اليجرة العكسية

لقد قاـ المشروع الصييوني عمى ركيزتيف أساسيتيف، وىمػا: الميػاجر الييػودي واألرض العربيػة المحتمػة. وقػد 
راء ىجػػػرة معظػػػـ الييػػػود إلسػػػرائيؿ خػػػالؿ العقػػػود الثالثػػػة الماضػػػية كػػػاف السػػػعي كػػػاف مػػػف الالفػػػت أف الػػػدافع و 

 لتحسيف أوضاعيـ االقتصادية، ال سيما أف معظـ اليجرات قد جاءت مف دوؿ تعاني أزمات اقتصادية.
مػػػف ىنػػػا، فػػػإف أيػػػة انتكاسػػػة يتعػػػرض ليػػػا االقتصػػػاد اإلسػػػرائيمي سػػػتدفع بكثيػػػر مػػػف ىػػػؤالء الميػػػاجريف لمغػػػادرة 

. ومما ال شؾ فيػو أف الػذيف سػيغادروف إسػرائيؿ ىػـ أولئػؾ المتيقنػيف مػف أف بإمكػانيـ الحصػوؿ عمػى إسرائيؿ
فػػرص فػػي بػػالد الغػػرب، مػػف ذوي الكفػػاءات العمميػػة، وىػػذا يعنػػي أف تعػػاظـ معػػدالت اليجػػرة العكسػػية سيشػػكؿ 

 مصدرًا آخر لممس باالقتصاد اإلسرائيمي.
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ديػػػة مػػػف الػػػدوؿ التػػػي كانػػػت تشػػػكؿ االتحػػػاد السػػػوفياتي مطمػػػع فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ أدت موجػػػات اليجػػػرة الييو 
مميارا بعد  80مميار دوالر سنويًا، إلى  50تسعينيات القرف الماضي إلى زيادة عوائد الدولة مف التصدير مف 

ىػػذه الموجػػات، حيػػث كػػاف معظػػـ الميػػاجريف مػػف الكفػػاءات العمميػػة التػػي تػػـ توظيفيػػا فػػي صػػناعات التقنيػػة 
الي يمكػػف االفتػػراض أف فػػرار قطاعػػات واسػػعة مػػف ذوي الكفػػاءات العمميػػة يعنػػي توجيػػو ضػػربة المتقدمػة؛ وبالتػػ

 قوية لالقتصاد اإلسرائيمي.
 تفاقم أزمة الحكم

إف أحػػد أىػػـ األسػػباب التػػي دفعػػت نتنيػػاىو لحػػؿ البرلمػػاف وتبكيػػر موعػػد االنتخابػػات عجػػزه عػػف تمريػػر موازنػػة 
موازنػػػة تضػػػمف تقميصػػػات كبيػػػرة عمػػػى مخصصػػػات الضػػػماف ، وذلػػػؾ ألف مشػػػروع ىػػػذه ال2013الدولػػػة لمعػػػاـ 

االجتماعي وموازنات الوزارات المدنية، وىو ما جعؿ شركاء نتيناىو في الحكومة يرفضوف التصويت لصػالح 
 ىذا المشروع.

وقػػد كػػاف مػػف الواضػػح أف التقميصػػات التػػي تضػػمنيا مشػػروع الموازنػػة قػػد جػػاءت لتمويػػؿ الزيػػادة المقترحػػة فػػي 
نية، اآلنية والمستقبمية. ومف المفارقة أف نتنياىو، وعمى الرغـ مف أنو في ذروة حممتو االنتخابية، النفقات األم

 وفي ظؿ تراجع شعبية حزبو الميكود، إال أنو اضطر لرفع أسعار بعض المواد الغذائية.
ب وال خػػػػالؼ بػػػػيف المعمقػػػػيف االقتصػػػػادييف الصػػػػياينة عمػػػػى أف أيػػػػة حكومػػػػة ستشػػػػكؿ فػػػػي إسػػػػرائيؿ فػػػػي أعقػػػػا

االنتخابػػات التػػي سػػتجرى نيايػػة شػػير يناير/كػػانوف الثػػاني الجػػاري، سػػتكوف مضػػطرة لتمريػػر مشػػروع موازنػػة 
يتضػػمف تقميصػػات غيػػر مسػػبوقة فػػي مجػػاؿ الخػػدمات المدنيػػة؛ عػػالوة عمػػى فػػرض مزيػػد مػػف الضػػرائب ورفػػع 

 أسعار الكثير مف السمع.
سػػيا ىػػي حكومػػات ائتالفيػػة؛ فإنػػو مػػف شػػبو ونظػػرًا ألف جميػػع الحكومػػات التػػي تشػػكمت فػػي إسػػرائيؿ منػػذ تأسي

المؤكػد أف الحكومػػات التػي ستشػػكؿ مسػتقباًل لػػف تكػوف مسػػتقرة، بسػبب الخالفػػات التػي سػػتتفجر بػيف مركباتيػػا 
الحزبيػػة بسػػبب التقميصػػات فػػي مجػػاؿ الخػػدمات المدنيػػة. فالحركػػات التػػي تمثػػؿ الطبقػػات الفقيػػرة، مثػػؿ حركػػة 

طى مثػػػؿ "يػػػيش عتيػػػد"، سػػػتعارض تقميصػػػات تمػػػس بمصػػػالح ىػػػاتيف "شػػػاس"، وتمػػػؾ التػػػي تمثػػػؿ الطبقػػػة الوسػػػ
 الطبقتيف، مما يعني سرعة انييار االئتالفات الحاكمة في تؿ أبيب بشكؿ غير مسبوؽ.

قصػػارى القػػوؿ، يتضػػح بشػػكؿ واضػػح أف شػػروع العػػرب بػػالتخمص مػػف أنظمػػة االسػػتبداد قػػد مكػػنيـ مػػف إيػػذاء 
مػف أف األنظمػة الجديػدة لػـ تطمػؽ طمقػة واحػدة عمػى إسػرائيؿ الكياف الصييوني، عمى نحو كبير؛ عمى الرغـ 

 ولـ تأمر بحالة تعبئة عامة، ومع غرقيا في بحر مف األزمات الداخمية.
وىذا يؤكد أف سيادة االستبداد في العالـ العربي كػاف ومػا يػزاؿ أحػد أىػـ الظػروؼ التػي خػدمت وتخػدـ الكيػاف 

 الصييوني.
 7/1/2013، الجزيرة نت، الدوحة

 
 االنطالقة؟ الميرجانا السر وراء م 55

 ىاني المصري
ألؼ شخص، وفقًػا لشػواىد عديػدة وشػيود محايػديف، إلػى ميرجػاف انطالقػة "فػتح"،  700 - 500توافد حوالي 

انطالقة الثورة الفمسطينية، بالرغـ مما تعانيو الحركػة مػف وصػوؿ برنامجيػا السياسػي إلػى طريػؽ مسػدود، فػي 
االستيطاف، وذوباف "فتح" في السمطة التي قدمت نموذًجا فاشاًل في الحكـ، وما ظؿ تعميؽ االحتالؿ وتوسيع 

تعانيو مف إىماؿ وتيميش وصراع وتنافس بيف األجنحة، خصوًصا في قطاع غػزة، فػي ظػؿ تػداعيات فصػؿ 
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دحػػالف واسػػتمرار تمتعػػو بتأييػػد قػػوي، وبػػالرغـ مػػف أف منافسػػتيا الرئيسػػية "حمػػاس" تعػػيش ذروة صػػعودىا بعػػد 
بيع العربي، الذي شيد تقدـ جماعة اإلخواف المسمميف، التي تعتبر "حماس" امتداًدا ليا في فمسطيف، وبعػد الر 

االنتصار األخير عمػى العػدوف اإلسػرائيمي الػذي فػتح ؿ"حمػاس" مرحمػة جديػدة مػف االعتػراؼ العربػي والػدولي 
 )وحتى اإلسرائيمي(.

ائػػؿ بكػػؿ المقػػاييس، وىػػذا فاجػػأ الجميػػع مػػف دوف % مػػف عػػدد سػػكاف القطػػاع رقػػـ ى40إف مشػػاركة أكثػػر مػػف 
سػػػرائيؿ التػػػي عبػػػرت عػػػف صػػػدمتيا، ألنيػػػا اعتػػػادت عمػػػى  اسػػػتثناء، فاجػػػأ "فػػػتح" والػػػرئيس، وفاجػػػأ "حمػػػاس"، وا 

 االنقساـ الفمسطيني األسود، وعمى ادعاء أف الرئيس ال يمثؿ جميع الفمسطينييف. 
نائػػب عػػف كتمػػة "حمػػاس" البرلمانيػػة، مػػا السػػر وراء السػػؤاؿ الػػذي يطػػرح نفسػػو ىػػو مػػا طرحػػو يحيػػى العبادسػػة ال

ىػػػذه الحشػػػود الشػػػعبيةي وذلػػػؾ عمػػػى خػػػالؼ مػػػا ذىػػػب إليػػػو الكاتػػػب إبػػػراىيـ حمػػػامي الػػػذي ضػػػّخـ باألخطػػػاء 
والفوضى والخالفات بيف أجنحة "فتح"، ولـ يمسؾ بمغزى ما يحدث أمػاـ عينيػو، وكأنػو يريػد أف يطػوع الواقػع 

 كما ىو بالفعؿ.وفؽ ما يتمناه، ويأبى أف يراه 
إف التفكير يجب أف يتركز عمى أبعاد وأسباب ومغزى ما يمكف أف يكوف انطالقة ثانية لمثػورة الفمسػطينية، أو 
يكػوف مجػػرد حػدث عػػابر، مثػؿ اليبػػة المماثمػة التػػي شػيدتيا الػػذكرى الثالثػة لرحيػػؿ الػرئيس ياسػػر عرفػات، فػػي 

حػػداث الفمسػطينية خػالؿ السػػنوات العشػر األخيػرة، الػػذي ، بمػا ال يخػػالؼ االتجػاه العػاـ لأل2007أواخػر العػاـ 
 يؤشر إلى تراجع "فتح" والمنظمة، وتقدـ اإلسالـ السياسي، وتحديًدا "حماس".

 وفيما يمي اجتياد شخصي حول أسباب الميرجان االنطالقة:
سػػطيني لحركػػة . إف المػػرء ال يسػػتطيع تفسػػير كػػؿ ىػػذا الػػزخـ الشػػعبي إال كنػػوع مػػف الوفػػاء مػػف الشػػعب الفمأواًل 

فػػػتح، نظػػػًرا لمػػػا تمثمػػػو فػػػي الوجػػػداف الػػػوطني، وفػػػي التػػػاريخ الفمسػػػطيني المعاصػػػر، فيػػػي أوؿ الرصػػػاص وأوؿ 
الحجػػارة، واألىػػـ أنيػػا ىػػي مػػف التقطػػت المحظػػة التاريخيػػة فػػي أىميػػة مبػػادرة الشػػعب الفمسػػطيني لمػػدفاع عػػف 

ي، ؼ "قيامػػػة الفمسػػػطينييف" مقدمػػػة ؿ قضػػػيتو بنفسػػػو مػػػف دوف انتظػػػار المػػػارد العربػػػي أو اإلسػػػالمي أو األممػػػ
 "قيامة العرب والمسمميف واألحرار" في العالـ كمو.

والالفػػػت إيجابيأػػػا أف موسػػػى أبػػػو مػػػرزوؽ عبػػػر عػػػف ىػػػذه الحقيقػػػة بقولػػػو: "إف مػػػا جػػػرى يعكػػػس وفػػػاء الشػػػعب 
 الفمسػػػػطيني لمحركػػػػة التػػػػي فجػػػػرت الثػػػػورة وقػػػػدمت آالؼ الشػػػػيداء وعشػػػػرات اآلالؼ مػػػػف األسػػػػرى والجرحػػػػى"،

 فالشعب عاقب "فتح" عندما استحقت العقاب وكافأىا عندما وجدىا بحاجة إلى الثواب.
. ال يمكف تفسير ما حدث إال كنوع مػف الػرد الشػعبي عمػى السياسػات واإلجػراءات االحتالليػة اإلسػرائيمية ثانًيا

الراميػػة إلػػى العنصػػرية، التػػي وصػػمت ذروتيػػا فػػي ظػػؿ السياسػػات اإلسػػرائيمية المحمومػػة لتطبيػػؽ المخططػػات 
توسيع االستيطاف، واستكماؿ تيديد القدس وأسرلتيا، وقطع الطريؽ عمى تحقيؽ أي مػف الحقػوؽ الفمسػطينية، 
وعمػػػى فػػػرض العقوبػػػات عمػػػى السػػػمطة التػػػي تقودىػػػا "فػػػتح"، بحجػػػة أنيػػػا تمػػػارس اإلرىػػػاب الديبموماسػػػي ضػػػد 

 إسرائيؿ.
مى الحمالت اإلسرائيمية ضد الرئيس "أبػو مػازف"، وال يمكف أف نيمؿ أف ميرجاف االنطالقة حمؿ رًدا أيًضا ع

خصوًصا بعد القرار األممي باالعتراؼ بالدولة الفمسطينية، بحجػة أنػو ال يريػد السػالـ، وأف ىنػاؾ فمسػطينييف 
 أفضؿ منو يمكف أف تتفاوض إسرائيؿ معيـ.

العسػػػكري فػػػي غػػػزة  . لقػػػد لعبػػػت األجػػػواء اإليجابيػػػة التػػػي أحاطػػػت بممػػػؼ المصػػػالحة بعػػػد االنتصػػػاريفثالثًةةةا
والديبموماسي في األمـ المتحدة، وما شيدتو العالقات بيف "فػتح" و"حمػاس" مػف انفػراج تجمػى بالسػماح لحركػة 
حمػػاس بإقامػػة ميرجانػػات إحيػػاء لػػذكرى انطالقتيػػا، واإلفػػراج عػػف معتقمػػيف فػػي الضػػفة وغػػزة، والسػػماح بعػػودة 
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يف عمى المشاركة، تأكيًدا عمى أىمية الوطنية والوحدة عدد مف كوادر "فتح" إلى غزة؛ دوًرا في تشجيع المواطن
 والتعددية، باعتبارىا خًطا أحمَر ال يسمح ألحد أف يتجاوزه أو أف يستمر في تجاوزه.

. إف نمػػوذج السػػمطة االحتكػػاري التسػػمطي الػػذي أقامتػػو "حمػػاس" فػػي قطػػاع غػػزة، الػػذي لػػـ يتسػػع حتػػى رابًعةةا
الـ السياسػي، ومػػا أدى إليػو ذلػؾ مػف مشػاكؿ اقتصػادية واجتماعيػػة لمشػاركة التنظيمػات المحسػوبة عمػى اإلسػ

ضخمة، مثؿ مشاكؿ الكيرباء، والتعميـ، والصػحة، وفػرص العمػؿ، وقمػع الحريػات، ومػا أدى إليػو مػف انييػار 
أفػػراد وشػػرائح اقصػػادية وصػػعود أخػػرى عمػػى خمفيػػة "اقتصػػاد األنفػػاؽ" و"أغنيػػاء الحػػرب والحصػػار والتجويػػع"، 

أو معػػارض ؿ"حمػػاس" معنػػي بالمشػػاركة فػػي ميرجػػاف "فػػتح". فكػػؿ شػػاب لػػـ يوظػػؼ ألف  جعػػؿ كػػؿ متضػػرر
الوظيفػػة العموميػػة حكػػر عمػػى أعضػػاء "حمػػاس"، وكػػؿ مػػف تعػػرض لالعتقػػاؿ، أو االسػػتدعاء، أو التمييػػز، أو 
المنع مف السفر، أو خسارة وظيفة أو مصمحة، ومف شاىد أف الحصار والتجويع والعدواف عمػى الجميػع، أمػا 

 ثمار والغنائـ فتوزع عمى "حماس" وحدىا؛ حرص عمى المشاركة في الميرجاف.ال
نما نكاية ب"حماس"، والدليؿ أف الكثير مف المشاركيف شػاركوا لػيس  أي أف الحشود أكبر مف "فتح" الكبيرة، وا 

 نت.حًبا في "فتح"، وال ببرنامجيا، بدليؿ ترديد اليتافات واألغاني التي تعيد إنتاج "فتح" التي كا
إف الجػدؿ الػذي دار لمػػدة أكثػر مػػف عشػريف يوًمػا حػػوؿ مكػاف انعقػػاد الميرجػاف فػي سػػاحة الكتيبػة أو السػػرايا، 

لػـ تكػف تكثػرت بالميرجػاف -ومعارضة "حماس" إلقامتو في الكتيبة، سػاىـ بػدوره فػي حػرص قطاعػات عديػدة 
 عمى حضوره.-

ومػػا يجػػري فػػي مصػػر بشػػكؿ خػػاص؛ عمػػى . إف انعكػػاس مػػا جػػرى فػػي المنطقػػة العربيػػة بشػػكؿ عػػاـ، خامًسةةا
الفمسطينييف بصورة عامة، وعمى قطاع غػزة بصػورة خاصػة؛ سػبب ميػـ جػًدا، يسػاعد عمػى تفسػير مػا حػدث. 
فاالنقساـ العمودي بيف اإلسالمييف )مف إخواف مسمميف وسمفييف وغيػرىـ(، والقػومييف واليسػارييف والميبػرالييف، 

ظؿ مؤشرات متزايدة عف سعي الحكاـ الجدد فػي مصػر السػتحواذ  الذي ييدد بإجياض الثورة المصرية، وفي
قصاء بقية قوى الثورة.  السمطة وا 

. إف الخشػػية مػػف "ربيػػع" فمسػػطيني يػػؤدي إلػػى تصػػدر "حمػػاس" لممشػػيد الفمسػػطيني بعػػد الربيػػع العربػػي سادًسةةا
ضػػػػػة وصػػػػػعود اإلسػػػػػالـ السياسػػػػػي؛ دفعػػػػػت كػػػػػؿ المعارضػػػػػيف ؿ"حمػػػػػاس"، كمػػػػػا دفعػػػػػت أجنحػػػػػة "فػػػػػتح" المتعار 

 والمتنافسة، خصوًصا في قطاع غزة، إلى التوحد، إلظيار أف "حماس" ال تستطيع القيادة لوحدىا.
وزاد مف ىذه الخشية الزيارات العربيػة إلػى قطػاع غػزة، وزيػارة خالػد مشػعؿ إليػو بضػوء أخضػر إسػرائيمي، ومػا 

شػػارؾ فيػػو مئػػات عبػػر عنػػو مػػف خطػػاب وطنػػي، والميرجػػاف الجمػػاىيري الحاشػػد ؿ"حمػػاس" فػػي غػػزة، الػػذي 
 اآلالؼ أيًضا، وأقؿ مف نصؼ المشاركيف في ميرجاف انطالقة "فتح" كما أشارت مصادر عديدة موثوقة.

ألػػؼ موظػػؼ يتقاضػػوف  80. إف األزمػػة الماليػػة الخانقػػة التػػي تعػػاني منيػػا السػػمطة ويتػػأثر منيػػا حػػوالي سةةابًعا
اعر الفمسطينييف ومواقفيـ؛ ألف غزة مصػدر رواتبيـ مف ميزانية السمطة في الضفة؛ لـ تنعكس سمًبا عمى مش

نمػا تحسػـ أمرىػا دائًمػا لصػالح القضػية  غني مف مصادر الوطنية الفمسطينية، وال تحركيا لقمة العيش فقط، وا 
 والحقوؽ الوطنية.

وىنػػػا نقػػػوؿ لمػػػف كػػػاف يطالػػػب بوقػػػؼ الرواتػػػب أو المسػػػاعدات التػػػي تصػػػؿ إلػػػى غػػػزة، بحجػػػة أف ىػػػذا تمويػػػؿ 
عػالف ؿ"انقالب حماس", م اذا كاف سيحصؿ لو استجاب الرئيس والسػمطة والمنظمػة لمػا كنػتـ تطػالبوف بػو، وا 

 قطاع غزة إقميمًيا متمرًدا.
إف الفمسػػطينييف أمػػاـ لحظػػة تاريخيػػة، ويمكػػف أف يقودنػػا ميرجػػاف "فػػتح"، إمػػا إلػػى الخػػالص الػػوطني والوحػػدة 

عادة تشكيؿ المنظمة وصياغة السمطة في ضوء الحصوؿ عمػى القػرار األممػي،  عمى أساس إحياء القضية وا 
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وبما يتناسب مع تنصؿ إسرائيؿ مف جميع التزاماتيا السياسية واالقتصادية واألمنية المترتبػة عمييػا فػي اتفػاؽ 
 أوسمو.

دارتػػػػو والتعػػػػايش معػػػػو انتظػػػػاًرا لممجيػػػػوؿ، الػػػػذي يظيػػػػر باسػػػػتمرار الرىػػػػاف عمػػػػى  أو إلػػػػى اسػػػػتمرار االنقسػػػػاـ وا 
ا بالفشػػػؿ، أو عمػػػى متغيػػػرات عربيػػػة تحمػػػؿ "حمػػػاس" إلػػػى سػػػدة الحكػػػـ فػػػي مفاوضػػػات فشػػػمت ومحكػػػوـ عمييػػػ

فمسػػطيف، فػػال تسػػتطيع "فػػتح" أف تنػػاـ عمػػى وسػػادة مػػف األوىػػاـ حػػوؿ ربيػػع فمسػػطيني مختمػػؼ، فتأييػػد الشػػعب 
الفمسطيني متحرؾ، فيو يعاقب بطريقتػو الخاصػة كػؿ فريػؽ يتحمػى بالعنػاد، ويسػتمر بطريػؽ أثبتػت التطػورات 

قصػػاء اآلخػػريف، والػػرابح فػػي النيايػػة مػػف يأخػػذ بػػالعبرة، فشػػمو، كمػػا يع اقػػب كػػؿ فريػػؽ يسػػعى لمييمنػػة والتفػػرد وا 
صالح يستجيب لمصالح الشعب الفمسطيني وأىدافو وطموحاتو.  ويقوـ بما يمـز مف تغيير وتجديد وا 

 3/1/2013، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
 

 ومستقبميا« فتح»تساؤالت عن  56
 كياليماجد 

مػػػف العمػػػر نحػػػو خمسػػػة عقػػػود تقريبػػػًا، احتمػػػت فػػػي معظميػػػا مكانػػػة القيػػػادة فػػػي الحركػػػة « فػػػتح»صػػػار لحركػػػة 
الوطنية الفمسطينية وعند معظـ الفمسطينييف، لكف ىذه الحركػة بػدءًا مػف عقػدىا الخػامس، بػدأت تفقػد مكانتيػا 

(، وذلػؾ 2007خسػارتيا لقطػاع غػزة ) (، ثػـ2006تمؾ، ما تجّمى في خسارتيا االنتخابات التشريعية الثانيػة )
، التي باتت تنازعيا القيادة والمكانة في السياسة والمجتمع الفمسطينييف، ال سػيما مػع «حماس»لصالح حركة 

 انقساـ النظاـ السياسي بيف سمطتي الضفة وغزة.
يػػد المسػػؤولية ، وانحسػػار مكانتيػػا، وتحد«فػتح»لػيس المجػػاؿ ىنػػا لمناقشػػة العوامػؿ التػػي تكمػػف فػػي تراجػػع دور 

عف كؿ ما حصػؿ، إذ جػرى الحػديث عػف ذلػؾ فػي مػرات سػابقة، لػذا فاألولويػة اآلف تترّكػز فػي اإلجابػة عمػى 
ي وثانييمػا، ىػؿ يمكػف اسػتنياض ىػذه الحركػةي «فػتح»سؤاليف، أوليما، ىؿ مازاؿ ثمة حاجػة إلػى حركػة مثػؿ 

 وما السبيؿ الى ذلؾي
القوؿ بأنو ال توجد حركػات او احػزاب سياسػية تبقػى عمػى حاليػا  قبؿ اإلجابة عف السؤاليف المذكوريف، ينبغي

إلى األبد، فيذه شأف كؿ الظواىر المجتمعية والسياسية تنشأ وتشّب وتزدىر فػي مراحػؿ معينػة، وفػي ظػروؼ 
محػػددة، ثػػـ تتعػػرض ألعػػراض التآكػػؿ والػػذبوؿ واألفػػوؿ فػػي مراحػػؿ وظػػروؼ أخػػرى، وىػػذا مػػا حصػػؿ لألحػػزاب 

وغيرىػػا، وىػػو ماحصػػؿ حتػػى لمعظػػـ أحػػزاب الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية، التػػي بػػرزت فػػي الشػػيوعية والقوميػػة 
 (.1948الثالثينات، وانتيت مع النكبة )

، بدورىا، باتت تقؼ بيف مساريف، فإما االسػتمرار والنيػوض أو االنحسػار واألفػوؿ، لكػف «فتح»ىذا يعني أف 
كيفيػة إدراكيػا ليػذا الواقػع، وعمػى مػا تفعمػو، أو ال أي تموضع ليذه الحركة في أي مػف المسػاريف يعتمػد عمػى 

 تفعمو، لسموؾ أي مف ىذيف الطريقيف.
ومػػع التأكيػػد بػػأف مواقػػؼ ىػػذه الحركػػة، وطريقػػة عمميػػا، وخياراتيػػا الكفاحيػػة والسياسػػية، لػػـ تكػػف منّزىػػة عػػػف 

ييف، ومػػا زالػػت األخطػػاء، والثغػػرات، والمخػػاطر، إال أنيػػا مػػا زالػػت تحظػػى عمػػى شػػعبية واسػػعة عنػػد الفمسػػطين
موضع ثقة أو أمؿ بالنسبة الييـ. وفي الحقيقة فإف ىذا الوضػع يتغػّذى مػف أسػباب عديػدة، ضػمنيا، أواًل، أف 
ىذه الحركة ىي التي شّكمت عمػود اليويػة الوطنيػة الفمسػطينية، ورافعػة النيػوض الػوطني الفمسػطيني. وثانيػًا، 

قربػػًا لمفاىيمػػو ومداركػػو السياسػػية، ال سػػيما مػػع كونيػػا ألف ىػػذه الحركػػة بػػدت األكثػػر شػػبيا بشػػعبيا، واألكثػػر 
حركة وطنية تعددية متنوعػة تضػـ أطيافػًا مػف مجمػؿ التيػارات السياسػية، وليسػت مجػرد حػزب أيػدلوجي لتيػار 
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، طػػواؿ تاريخيػػا، بأنيػػا األكثػػر حرصػػًا عمػػى اسػػتقاللية القػػرار الفمسػػطيني، ال «فػػتح»بعينػػو. ثالثػػًا، لقػػد عرفػػت 
الكثير مف المعارؾ في سبيؿ ذلػؾ. رابعػًا، ال يوجػد فػي الحقػؿ السياسػي الفمسػطيني، أو لػـ  سيما أنيا خاضت

، مػػػع مالحظػػػة التراجػػػع الكبيػػػر فػػػي دور ومكانػػػة الفصػػػائؿ األخػػػرى «فػػػتح»يتشػػػّكؿ بعػػػد، أي بػػػديؿ مقنػػػع عػػػف 
نػػو، ال ، عمػػى شػػعبيتيا، تبػػدو ممثمػػة لتيػػار سياسػػي وأيػػديولوجي بعي«حمػػاس»)الجبيػػات(. خامسػػًا، إف حركػػة 

سيما أنيا لـ تنجح في اختبار السياسة والقيادة، فيي لػـ تثبػت نفسػيا كنمػوذج أفضػؿ فػي إدارتيػا لمسػمطة فػي 
، لجيػػة قبوليػػا بخيػػار حػػؿ الدولػػة فػػي الضػػػفة «فػػتح»غػػزة، كمػػا أنيػػا عػػادت، ولػػو بمصػػطمحاتيا، الػػى مربػػػع 
 والقطاع وانتياج المقاومة الشعبية والتيدئة إزاء اسرائيؿ.

مف ذلؾ أف الحقؿ السياسي الفمسطيني، وبصورة موضوعية، ما زاؿ بحاجة ماسة الى حركػة وطنيػة  ويستنتج
، فػػي حػػاؿ اسػػتطاعت ىػػذه الحركػػة اسػػتنياض ذاتيػػا، وىػػو «فػػتح»، سػػواء كػػاف اسػػميا «فػػتح»عريضػػة مثػػؿ 

 استنياض ذاتيا.« فتح»الوضع األفضؿ واألسيؿ، أو كاف ليذه الحركة اسمًا آخر في حاؿ لـ تستطع 
ىػػذا يفيػػد بػػأف ىػػذه الحركػػة فػػي حػػاؿ أرادت االسػػتمرار والنيػػوض واسػػتعادة مكانتيػػا، معنيػػة بمراجعػػة طريقيػػا 
وخياراتيػػا السياسػػػة بطريقػػػة نقديػػة ومسػػػؤولة، ونفػػػض الترىػػؿ والجمػػػود فػػػي بناىػػا وعالقاتيػػػا الداخميػػػة، وتجديػػػد 

عادة االعتبار لذاتيا كحركة تحرر وطني.  شبابيا، وا 
القديمة، مف خطابات سياسية وأشكاؿ عمؿ وبنى لـ يعد « فتح»، فإف ما كاف يصمح في وبشكؿ أكثر تحديداً 

ينفع في الظروؼ الجديدة، ومع كؿ التطورات والتحوالت السياسية الحاصمة، إف في المجتمع الفمسػطيني، او 
، وتراجػػػع دورىػػػا «فػػػتح»عمػػػى صػػػعيد الصػػػراع مػػػع اسػػػرائيؿ. والحػػػاؿ مػػػف الواضػػػح بػػػأف مػػػف أسػػػباب ضػػػمور 

، والمشػكمة أف الشػيخوخة «حمػاس»ومكانتيا، لو عالقة بظيور أعراض الشػيخوخة عمييػا، فػي مقابػؿ شػبابية 
نمػػػا ىػػػي تطػػػاوؿ تقػػػادـ بناىػػػا وأشػػػكاؿ عمميػػػا، وتراجػػػع اىميتيػػػا « فػػػتح»فػػػي حالػػػة  ال تقتصػػػر عمػػػى العمػػػر، وا 

 النضالية، ال سيما بعد تحوليا الى سمطة.
، يمكننػػا مالحظػة أنيػػا تقػػؼ فػي مواجيػػة مشػػكالت عديػػدة، « فػتح»فػوؽ كػػؿ ذلػػؾ، ومػف اسػػتعراض واقػػع  اليػػـو

« حماس»ليس لدييا مرشح رئاسة لمسمطة او لممنظمة، لكف « فتح»مثاًل، فإف «. حماس»حتى بالمقارنة مع 
، عمػػى األغمػػب، ىرمػػة ومترىمػػة، وبينمػػا «فػػتح»شػػابة وطموحػػة ونشػػطة، تبػػدو « حمػػاس»لػػدييا. وبينمػػا تبػػدو 

أي « فػػتح»تحػاوؿ اف تصػػنع وقػائع جديػدة. وبينمػا لػػـ تبػد قيػادة « حمػاس»خيػػا، فػإف عمػى تاري« فػتح»تعػيش 
أكثر التقاطػًا « حماس»تجاوب مع ثورات الربيع العربي، ال في مصر وال في تونس او ليبيا أو سورية، بدت 

ذؿ قيػػادة لتمػػؾ المحظػػة السياسػػية، وأكثػػر قػػدرة عمػػى اسػػتثمارىا. أيضػػًا، ومنػػذ االنقسػػاـ، ومحاصػػرة غػػزة، لػػـ تبػػ
جيػػودًا مناسػػبة لرفػػع ىػػذا الحصػػار، وظمػػت تػػرىف ذلػػؾ بإعػػادة الوحػػدة، كورقػػة ضػػغط عمػػى حمػػاس، « فػػتح»

وبالمحصػػمة فػػإف ىػػذه اسػػتفادت مػػف ىػػذا الواقػػع وظمػػت تخمػػؽ المعػػادالت التػػي تعػػزز شػػرعيتيا كسػػمطة وقيػػادة. 
ف دوف تفعيػػؿ ىػػذه الخيػػارات أخيػػرًا، وبينمػػا ظمػػت قيػػادة السػػمطة فػػي الضػػفة تتحػػدث عػػف الخيػػارات البديمػػة، مػػ

)باسػػتثناء مسػػألة االعتػػراؼ بالدولػػة  كعضػػو مراقػػب(، ومػػف دوف فػػتح المجػػاؿ ألي شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ المقاومػػة 
كانت ترتب أوضاعيا في غزة عمى نحو « حماس»الشعبية، لمخروج مف واقع االحتالؿ المريح والمربح، فإف 

، ما عّزز مػف مكانتيػا عمػى الصػعيديف الػداخمي والخػارجي، مّكنيا مف التعامؿ مع العدواف اإلسرائيمي األخير
 ، وىي قيادة السمطة والمنظمة خارج الموضوع.«فتح»في حيف بدت قيادة 

ىػذا الواقػع، وأف تسػتجيب إلػى تحدياتػو، وأف « فػتح»اآلف، وبعد كؿ ما جرى، بات مػف الممػّح أف تػدرؾ قيػادة 
البنيػػة القياديػة ليػذه الحركػػة، واسػتعادة روحيػا كحركػػة  تعمػؿ عمػى تغييػػره بطريقػة حاسػمة، وضػػمف ذلػؾ تغييػر



 
 
 

 

 

           44ص                                    2733العدد:                8/1/2013الثالثاء  التاريخ:

ال فإف ىذه القيادة ستسّجؿ في التػاريخ بأنيػا المسػؤولة عػف  تحرر الوطني تشبو شعبيا وتتماثؿ مع قضيتو، وا 
 أفوؿ ىذه الحركة.

، رغػـ «الربيػع العربػي»أييا الفتحاويوف انفضوا الوىف عف أجسامكـ وانيضوا... قضيتكـ ما زالت أمػامكـ، و 
 مشكالتو وثغراتو، يناديكـ، ويفسح المجاؿ لكـ، فيو فرصتكـ أيضًا.

 8/1/2013، الحياة، لندن
 

 اصغوا جيدًا ألقوال ديسكن 57
 الوؼ بف
حسػػػنًا فعػػػؿ رئػػػيس المخػػػابرات السػػػابؽ، يوفػػػاؿ ديسػػػكف، الػػػذي تحػػػدث مطػػػواًل الػػػى درور مػػػورا فػػػي "يػػػديعوت 

السمبية عف عممو في حضرة رئيس الوزراء، بنيػاميف نتنيػاىو، احرونوت" في نياية االسبوع، فنشر انطباعاتو 
ووزيػػر الػػدفاع، اييػػود بػػاراؾ. مػػف الميػػـ اجػػراء نقػػاش جمػػاىيري فػػي مواضػػيع الحػػرب والسػػالـ، والسػػيما قبػػؿ 
االنتخابػػات التػػي يتنػػافس فييػػا نتنيػػاىو عمػػى واليػػة اخػػرى فػػي قيػػادة الدولػػة، وبػػاراؾ مرشػػح لمبقػػاء فػػي منصػػبو. 

 عف اداء ىذا الثنائي تثري حرية المعمومات والنقاش.شيادة ديسكف 
، وأمػػر فيػػو 2010يضػػف ديسػػكف فػػي التفاصػػيؿ ويركػػز عمػػى حػػدث واحػػد: نقػػاش عقػػد فػػي مقػػر "الموسػػاد" فػػي 

رئػػيس الػػوزراء ووزيػػر الػػدفاع بوضػػع الجػػيش االسػػرائيمي فػػي حالػػة تأىػػب ليجػػـو فػػي إيػػراف. واصػػطدمت ىػػذه 
غػػابي اشػػكنازي، ورئػػيس "الموسػػاد"، مػػائير دغػػاف، ولػػـ تنفػػذ فػػي نيايػػة التعميمػػات بػػاعتراض رئػػيس االركػػاف، 

المطاؼ. القصة ليست جديدة، وقػد انكشػفت تفاصػيميا قبػؿ شػيريف فػي برنػامج "عوفػدا" التمفزيػوني. ويضػيؼ 
ديسكف الى ذلؾ الموف أساسا: السيجارات التي دخنيا نتنياىو وباراؾ اماـ مرؤوسييـ، كؤوس المشػروب التػي 

راؾ لنفسػػو، طبػػاخي "الموسػػاد" بقبعػػاتيـ البيضػػاء. وىػػو يصػػؼ احسػػاس االىانػػة ويػػروي عػػف تمػػرده صػػبيا بػػا
 الخاص: "قمت اني سأكؼ عف حضور المداوالت التي تدخف فييا السيجار".

بػػػاراؾ فػػػي ذاؾ النقػػػاش والػػػذي بػػػدا لػػػو ؾ "اسػػػتخفاؼ تػػػاـ بكػػػؿ  –وكػػػاف اسػػػتنتاج ديسػػػكف مػػػف سػػػموؾ نتنيػػػاىو 
ريف بقيػػادة اسػرائيؿ فػػي حػرب ضػػد ايػراف. ويقػػدر ديسػكف بػػأف الحػرب مػػع ايػراف عمػػى النػاس"، انيمػا غيػػر جػدي

الطريػػؽ. ولكػػف خالفػػًا لػػدغاف، الػػذي عػػارض مجػػرد فكػػرة قصػػؼ المنشػػآت النوويػػة فػػي ايػػراف فػػإف ديسػػكف ال 
يػػػرفض االنطػػػالؽ الػػػى العمميػػػة. فيػػػو يخشػػػى فقػػػط أف ينطمػػػؽ نتنيػػػاىو وبػػػاراؾ الػػػى الحػػػرب العتبػػػارات غيػػػر 

 يسمييا "مسيحانية"، ويفشال في ادارة االزمة. موضوعية،
ويمكػػف أف نفيػػـ مػػف أقػػواؿ ديسػػكف اف القيػػادة الجيػػدة فػػي الحػػرب ممزمػػة بػػالتعفؼ عػػف السػػيجارات والكحػػوؿ. 
يجػدر بػو أف يتحمػى بػبعض التػوازف. وينسػتوف تشرتشػؿ كػػاف سػكيرًا ثقػياًل، محبػًا لمسػيجار، وفػي اثنػاء الحػػرب 

مسػاء والئػـ مميئػة بالشػػمبانيا فػي منزلػو، انكػب عمييػػا فريػؽ مػف الطبػاخيف، النػػادليف، العالميػة الثانيػة عقػد كػػؿ 
والخػػػدـ عمػػػى حسػػػاب المممكػػػة. واعتػػػزؿ يوميػػػًا الػػػػى القيمولػػػة، وعػػػانى مػػػف نوبػػػات اكتئػػػاب وغضػػػب وتحػػػػدث 

شػػعروا بػػأف لػػيس لديػػو اي ثقػػة بيػػـ )كػػؿ  –مثػػؿ اشػػكنازي وديسػػكف  –باسػػتخفاؼ تجػػاه المرؤوسػػيف. جنراالتػػو 
تفاصػػيؿ مػػف السػػيرة الذاتيػػة لجيفػػري بسػػت، "تشرتشػػؿ"(. وحسػػب مقيػػاس السػػموؾ لػػدى ديسػػكف، فػػإف تشرتشػػؿ ال

 ليس جديرا بقيادة المعركة عمى بريطانيا.
ولكف لمػاذا االبتعػاد حتػى ىنػاؾ. فيػذه الظػواىر معروفػة ايضػا مػف تاريخنػا العسػكري. فػي ايػاـ المعركػة عمػى 

جبيػة حػػاييـ برليػؼ يػدخف السػيجارات، قائػػد الفرقػة ارئيػؿ شػاروف ورجػػاؿ اجتيػاز القنػاة فػي الحػػرب كػاف قائػد ال
قيادتو، يستمتعوف باالجبػاف ذات الجػودة العاليػة، والجنػراؿ بيػرف، خصػـ شػاروف، قػاد فرقتػو مػع الويسػكي فػي 
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المجنزرة. وقد تناكؼ الجنراالت في شبكات االتصاؿ حوؿ المسؤولية عف االخفاقات وحوؿ ادعاء النجاحات 
ي الوقػػت الػػذي كػػاف جنػػودىـ يحترقػوف حتػػى المػػوت فػػي الػػدبابات المشػتعمة ويػػذبحوف فػػي قنػػوات المزرعػػة فػ –

بأنػو ال يعمػؿ  1973الصينية )التفاصيؿ في كتاب عميراـ ازوؼ، "االجتياز"(. اعتقػد قػادة شػاروف فػي العػاـ 
ي قمػة اىتمامػو صػالح الدولػة. اال العتبارات سياسية وانتيازية؛ اما ديسكف بالمقابؿ، فيرى فيو زعيما وضع ف

 كؿ شيء مسألة جغرافيا وتوقيت.
وعودة الى أيامنا: ديسكف ينضـ الى دغاف في االدعاء بأف نتنياىو وباراؾ حاوال "سػرقة" القػرار بػالخروج الػى 
حرب في ايراف، حيف وجيا تعميماتيمػا لوضػع الجػيش االسػرائيمي فػي حالػة تأىػب كػاف يمكػف ليػا أف تتػدحرج 

ة، دوف نقػاش مسػبؽ واقػرار فػي محفػؿ ذي صػالحية مثػؿ المجمػس الػوزاري المصػغر. وىػو يتجاىػؿ الى عممي
التفسير البديؿ، والذي ال يقؿ اقناعا فػي الجػداؿ الػذي جػرى فػي النقػاش المصػيري: اشػكنازي فشػؿ فػي اعػداد 

ب الدولػػة فػػي الجػػيش لمحػػرب ضػػد ايػػراف، وحػػاوؿ تغطيػػة اخفاقػػو بادعػػاءات اجرائيػػة وبيروقراطيػػة. تقريػػر مراقػػ
قضية ىيرباز، الذي سينشر اليـو )أمس(، يصؿ رئيس االركاف السابؽ كضابط يسعى نحو الكبرياء، في أنو 
ىو ومكتبو انشغال حتى الرأس في الحفاظ عمى "مكانتو" وفي األالعيب ضد وزيػر الػدفاع ومسػاعديو. وحتػى 

مجػيش فػي االعػداد لمسػيطرة عمػى االسػطوؿ ديسكف ينتقػد بشػدة رفيقػو اشػكنازي، بسػبب "االخفاقػات الخطيػرة" ل
 التركي. لعؿ مف الجيد اف ىيئة االركاف ىذه لـ تخضع لالختبار االعمى بعممية في ايراف.

ومػع ذلػػؾ، مػػف المحظػػور أف نتجاىػػؿ انتقػػاد ديسػػكف لبػاراؾ ونتنيػػاىو. يجػػدر بنػػا االنصػػات لػػو بالػػذات ألنػػو ال 
عسيرا مف انعداـ االسناد والفرار مف المسػؤولية.  يعارض الحرب، ويصؼ نفسو كصقر. وىو يصؼ احساسا

ليس لديو شؾ بأنػو اذا مػا تعقػدت العمميػة فػي ايػراف، فػإف نتنيػاىو وبػاراؾ سػيمقياف بالػذنب عمػى قيػادة الجػيش 
واسػػرة االسػػتخبارات. ليػػذا االحسػػاس يوجػػد شػػركاء، عمػػى مػػا يبػػدو ايضػػا بػػيف كبػػار المسػػؤوليف اآلخػػريف الػػذيف 

 ف العممية في ايراف.حضروا المشاورات ع
ولعؿ رئيس الوزراء ووزير الدفاع أكثرا مف المداوالت عف ايراف، ولكنيما فشال في كسب ثقػة مرؤوسػييما فػي 
أف يقوداىـ الى المعركة ويقفا الػى جػانبيـ. تعقيػب نتنيػاىو عمػى االدعػاءات، والػذي يػتيـ ديسػكف باالنتيازيػة 

فقػػط التخػػوؼ مػػف شػػيء مػػا جػػذري متيالػػؾ فػػي القيػػادة السياسػػية السياسػػية ويتجاىػػؿ ادعاءاتػػو الجوىريػػة يزيػػد 
 العميا.

 "ىآرتس"
 8/1/2013، االيام، رام اهلل

 
 
 
 

 في الضفة واقعًا ال يمكن تغييره خمقت "إسرائيل" 58
 شالـو يروشالمي
يصػؼ يوفػػاؿ ديسػػكف، رئػيس المخػػابرات السػػابؽ، فػػي المقابمػة المشػػوقة مػػع "يػديعوت احرونػػوت" صػػورة بشػػعة 

رة السياسية. وحسب ديسكف فإف رئػيس الػوزراء، بنيػاميف نتنيػاىو، ال يريػد حقػا دولػة فمسػطينية تقػـو فػي لممسي
بػؿ انػو ال يػؤمف بيػا  2009الضفة الغربية حسب صيغة خطاب بار ايالف الػذي ألقػاه ىػو نفسػو فػي حزيػراف 
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، وفضال عف ذلؾ فيو ليس ايضا. وقاؿ ديسكف، اف "نتنياىو يخاؼ ايديولوجيًا مف السير في خطوة الدولتيف
 مبنيا مف حيث الشخصية التخاذ قرارات بالحجـ الذي اتخذه رابيف او شاروف".

في الوضع الناشئ، كما ادعى ديسكف، نحف نسير نحو ورطة شديدة حياؿ الفمسطينييف، الذيف فقػد الكثيػروف 
ازف، رئػػيس السػػمطة التػػي مػػنيـ االمػػؿ السياسػػي، وىػػـ اآلف يميػػدوف السػػبيؿ لمجػػيء "حمػػاس" بػػدال مػػف أبػػو مػػ

تعػػرؼ اسػػرائيؿ كيػػؼ تبعػػده وتيينػػو. ويجمػػؿ ديسػػكف النقطػػة فيقػػوؿ: "ال أدري كػػـ مػػف الوقػػت ستسػػتمر عمميػػة 
التدىور، وال اريد اف اقوؿ انيػا ال رجعػة فييػا. وأعتقػد انيػا ال تػزاؿ قابمػة لمتراجػع. السػؤاؿ ىػو مػاذا نفعػؿ كػي 

 يكوف ىذا قابال لمتراجع".
 –مػػو أكثػػر: الوضػػع منػػذ زمػػف بعيػػد ال رجعػػة فيػػو. فقػػد خمقنػػا عمػػى االرض واقعػػا اسػػرائيميا اريػػد أف أخيػػب أم

فمسطينيا ال نعرؼ كيؼ نتصدى لو وليس لدينا زعماء يمكنيـ أف يغيػروه، حتػى لػو ارادوا ذلػؾ. وال ييػـ عمػى 
 يس شريكا لمسالـ.االطالؽ ايضا اذا كاف لنا شريؾ فمسطيني أـ ال، وذلؾ ألف ىذا الواقع الفظيع ىو نفسو ل

الؼ نسمة بتقدير الحد االدنى )بمػا فػي ذلػؾ  700في "ييودا" و"السامرة"، خمؼ الخط االخضر، يسكف اليـو 
في االحياء في شرؽ القدس(. تعػالوا نفتػرض أف الفمسػطينييف مسػتعدوف لمتنػازؿ عػف الكتػؿ االسػتيطانية التػي 

الػػػػؼ  50الكنػػػػا" ) –والمقصػػػػود ىػػػو كتمػػػػة "ارئيػػػػؿ نتحػػػدث نحػػػػف وديسػػػػكف عنيػػػػا )وىػػػـ بػػػػالطبع ال يتنػػػػازلوف(؛ 
الػػؼ  50الػػؼ مسػػوطنة عمػػى االقػػؿ(، كتمػػة "معاليػػو ادومػػيـ" ) 30مسػػتوطف عمػػى االقػػؿ(، "غػػوش عتصػػيوف" )

الػؼ مسػتوطنة فػي عشػرات  150الؼ مستوطنة(. وال يزاؿ غيرىا قرابة  50مستوطنة( وكتمة "بيتار عيميت" )
 ىـ الى داخؿ ىذه الكتؿ.المدف والمستوطنات التي يتعيف اخالؤ 

فيػػؿ ىػػذا ممكػػفي فكػػؿ بػػؤرة اسػػتيطانية يحتميػػا عشػػروف فتػػى مػػف فتيػػاف الػػتالؿ تػػدير حربػػا عالميػػة. مػػف أجػػؿ 
 500سػنة، وعنػدىا ايضػا نجحػوا فػي أف يحركػوا ىػذه المسػتوطنة الصػغيرة  12اخالء "ميغروف" تطمب االمر 

ـ "عمانويػؿ"، "كريػات أربػع"، "كرنيػو شػومروف"، متر فقط شرقا. ىؿ يمكف الحد مػا أف يػنيض واف يخمػي اليػو 
"بيػػػػت ايػػػػؿ"، "عػػػػوفرا"، "شػػػػيمو" او "الػػػػوف موريػػػػو"ي فػػػػي الوضػػػػع السياسػػػػي الناشػػػػئ ىنػػػػا، تتبمػػػػور وتتضػػػػح قبػػػػؿ 
االنتخابػػات أغمبيػػة مطمقػػة مػػف اعضػػاء االئػػتالؼ المسػػتقبمي التػػي تطالػػب بفػػرض السػػيادة عمػػى ىػػذه المنػػاطؽ 

 وعدـ اخالئيا.
ء فػػي اسػػرائيؿ قػػادرا عمػػى التصػػدي لمثػػؿ ىػػذا االخػػالء. ديسػػكف محػػؽ: نتنيػػاىو ال يريػػد لػػف يكػػوف رئػػيس وزرا

أيضػػا. خطػػاب بػػار ايػػالف كػػاف نوعػػا مػػف ذر الرمػػاد فػػي العيػػوف. خطػػوة تكتيكيػػة لػػيس اال، كمػػا تقػػوؿ تسػػيبي 
ت حتػى لػو كانػ –حوتوبيمي. في كتب سميكة كتبيا نتنيػاىو روى عػف المخػاطر المرتقبػة مػف دولػة فمسػطينية 

وباالسػػػػاس بسػػػػبب التيديػػػػد الػػػػديمغرافي. ديسػػػػكف يتحػػػػدث عػػػػف التفافػػػػة المػػػػوت بػػػػيف  –مجػػػػردة مػػػػف السػػػػالح 
االسرائيمييف والفمسطينييف داخؿ المنطقػة، ولكػف حتػى ىكػذا فػإف السياسػييف مػف اليمػيف يمسػكوف بعنػؽ رئػيس 

 الوزراء ولـ يسمحوا لو بإخالء مؤسسة مؤطرة واحدة.
در عمى خطػوة كيػذهي ال سػبيؿ. اليمػيف لػف يسػمح لػو بػالحراؾ، ورأينػا الػى ايػف ىؿ رئيس وزراء مف اليسار قا

وصػػمنا فػػي عيػػد اسػػحؽ رابػػيف واتفاقػػات اوسػػمو. بشػػكؿ عػػاـ، ىػػؿ يوجػػد اليػػـو رئػػيس وزراء فػػي اسػػرائيؿ يخمػػي 
آالؼ الييود مف احياء مختمطة في شرقي القػدسي مػف الشػيخ جػراح، مػف جبػؿ المكبػر، مػف راس العػامود او 

طػػوري ولنفتػػرض أنػػو يوجػػد اتفػػاؽ عمػػى تقسػػيـ البمػػدة القديمػػة بػػيف الحػػارات المختمفػػة، فيػػؿ يتصػػور احػػد مػػف ال
 اخالء السكاف الييود الذيف يسكنوف ويتعمموف في الحارة االسالمية واشتروا ىناؾ منازؿ حسب القانوفي

يا ديسػكف فػي المقابمػة مػف الوضع ال رجعة فيو بؿ وجدا، االمر الذي يعني أننا أقرب الػى الكارثػة التػي يصػف
حؿ ال أمؿ لو؛ الكؿ مذنبوف في ىذا الوضع، الذي يؤدي بنػا نحػو الطريػؽ الصػعب الػى دولػة ثنائيػة القوميػة 
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بما في ذلؾ قادة المخابرات عمى أجياليـ، الذيف يفركوف اليـو أيػدييـ، ولكػف كػاف بوسػعيـ أف يػؤثروا اكثػر  –
 في الزمف الحقيقي.

 7/1/2013، "معاريف"
 8/1/2013، اليام، رام اهللا
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