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ركة فتح، في نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وفتح برئاسة عزاـ األحمد عضو المجنة المركزية لح
 األياـ القميمة القادمة.

ويشارؾ في اجتماع المجنة رئيس جياز المخابرات العامة المصرية الوزير رأفت شحاتة، ومسئوال الممؼ في 
 الجياز المواء نادر األعصر و المواء أحمد عبد الخالؽ، وفؽ ذات المصادر.

 
 قمق طبيعي

سوؼ تؤدي دورىا في "توفير األمف االجتماعي لكؿ المواطنيف  ووفقًا لمورقة، فإف األجيزة األمنية الفمسطينية
بعاد  في األراضي الفمسطينية، بما ال يخؿ بحقوؽ اإلنساف وكرامة المواطف، وتحريـ االعتقاؿ السياسي، وا 
المؤسسة األمنية عف التجاذبات والخالفات السياسية بيف القوى والفصائؿ، وتجريـ استخداـ السالح ألسباب 

ميمات الوظيفية أو بعيدًا عف الموائح واألنظمة المنصوص عمييا، واحتراـ الحؽ في المقاومة والدفاع خارج ال
عف األرض والشعب الفمسطيني، معاممة أي معمومات أو تخابر أو إعطاء معمومات لمعدو تمس الوطف 

ُيعاقب عمييا القانوف، تعتبر خيانة عظمى  -التنسيؽ األمني مع االحتالؿ –والمواطف الفمسطيني والمقاومة 
 وأف تخضع العالقة الخارجية لمشئوف األمنية لمقرار السياسي الفمسطيني".

وتدعو القاىرة أطراؼ المصالحة إلى ضرورة "تحديد معايير وأسس إعادة بناء وىيكمة وتوحيد األجيزة 
ووفقًا لممصالح الوطنية األمنية، وصياغة القوانيف الخاصة في األجيزة األمنية حسب المياـ المنوطة بيا، 

الفمسطينية، وخضوع معمومات وأسرار األجيزة األمنية لمفيوـ وقواعد السرية المعموؿ بيا في الموائح 
والقوانيف، وأف تكوف مرجعية األجيزة األمنية طبقًا لقانوف الخدمة في قوى األمف، حتى تكوف مينية ال 

 أماـ المجمس التشريعي". فصائمية، ومساءلة ومحاسبة جميع األجيزة األمنية
وبشأف إعادة ىيكمة األجيزة األمنية تدعو القاىرة إلى "التزاـ ىذه األجيزة بعدـ تجاوز المحاذير المنصوص 
نجاز عدد  عمييا في التشريعات األمنية، و اعتماد المعايير المينية والوطنية في االنضماـ ليذه األجيزة، وا 

يـ عمميا، وعدـ التداخؿ في اختصاصاتيا، وتعاوف ىذه األجيزة مع مف القوانيف والموائح المعنية بتنظ
القضاء ومؤسسات المجتمع المدني، وتمكيف الييئات الوطنية ومراكز ومؤسسات حقوؽ اإلنساف مف ممارسة 

 عمميا لمتأكد مف حفاظ ىذه األجيزة عمى حقوؽ اإلنساف".
 

 إشراف مصري
لمصالحة، أىمية التوافؽ عمى تشكيؿ لجنة أمنية عميا تتكوف وينتظر أف تطرح القاىرة عمى اجتماع لجنة ا

عربي لػ"متابعة رسـ وتنفيذ السياسات األمنية  -مف كفاءات أمنية، وتمارس عمميا تحت إشراؼ مصري
عادة بناء وىيكمة األجيزة األمنية الفمسطينية )األمف الوطني وجيش التحرير، قوى األمف  الفمسطينية، وا 

 ؿ الشرطة والدفاع المدني واألمف الوقائي، المخابرات العامة(، ودمجيا.الداخمي التي تشم
وتحدد القاىرة خطوطًا عريضة في ىذا الشأف، فيما يتعمؽ بمياـ قوات األمف الوطني وجيش التحرير 

نظامية تؤدي وظائفيا وتباشر اختصاصاتيا تحت قيادة عامة، تكوف  -الفمسطيني، باعتبارىا "ىيئة عسكرية
تيا حماية سيادة البالد وتأميف سالمة أراضييا، وحماية الوطف مف أي اعتداء خارجي، ومواجية مسؤولي

التيديدات الخارجية والداخمية في مناطؽ انتشارىا، واالشتراؾ في التصدي لحاالت الطوارئ المحددة 
والمساعدة في مواجية دستوريًا، والتمثيؿ العسكري في السفارات الوطنية في الخارج، والمشاركة في التعمير 

 الكوارث الداخمية، وفقًا لحاالت يجوز فييا االستعانة بقوات األمف الوطني في المياـ غير العسكرية".
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 أدوار مينية

وفيما تتولى قوات األمف الوطني تنفيذ األحكاـ القضائية واألوامر الصادرة عف السمطة ذات االختصاص 
القانوف العسكري(، فإف رؤية الوسيط المصري لممؼ قوى األمف فيما يتعمؽ بقوى األمف )وفؽ النظاـ و 

نظامية، تؤدي وظائفيا  -الداخمي )الشرطة.. الدفاع المدني.. األمف الوقائي(، تشير إلى أنيا "ىيئة أمنية
وتباشر اختصاصاتيا برئاسة وزير الداخمية، بقيادة مدير عاـ األمف الداخمي، بحيث يصدر القرارات الالزمة 

 رة أعماليا وتنظيـ شئونيا.إلدا
وتتولى قوى األمف الداخمي "حفظ النظاـ العاـ والحفاظ عمى اآلداب واألخالؽ الفاضمة، وحماية أمف المواطف 
وحقوقو وحرياتو والمؤسسات العامة والخاصة، وتنفيذ واحتراـ القانوف، والقياـ بأعماؿ الدفاع المدني واإلنقاذ 

طفاء الحرائؽ، ومكافحة كافة أعماؿ وصور التجسس داخؿ الوطف، والمحافظة عمى الجبية الداخمية مف  وا 
أي اختراقات أو تيديدات خارجية، وتنفيذ األحكاـ القضائية أو أي قرارات قانونية صادرة عف السمطة ذات 

 االختصاص وفؽ ما ينص عميو القانوف".
ف وحماية األرواح واألعراض واألمواؿ وتحدد الورقة المصرية دور الشرطة في "المحافظة عمى النظاـ واألم

دارة  واآلداب العامة، ومنع الجرائـ والعمؿ عمى اكتشافيا وتعقبيا والقبض عمى مرتكبييا وتقديميـ لمعدالة، وا 
مراكز اإلصالح وحراستيا، وتنفيذ القوانيف واألنظمة واألوامر الرسمية ومعاونة السمطات العامة بتأدية 

وف، ومراقبة وتنظيـ النقؿ عمى الطرؽ، وحماية التجمعات والمسيرات حسب وظائفيا وفؽ أحكاـ القان
 القانوف".

الوقائي" مياـ "مكافحة األعماؿ التجسسية داخؿ أراضى السمطة، ومتابعة  -ويتولى جياز "األمف الداخمي
إلدارات الجرائـ التي تيدد األمف الداخمي والعمؿ عمى منع وقوعيا، والكشؼ عف الجرائـ التي تستيدؼ ا

الحكومية والييئات والمؤسسات العامة والعامميف فييا، وتوفير المعمومات لمقيادة السياسية لالسترشاد بيا في 
 التخطيط واتخاذ القرارات".

 
 حماية الوطن

ووفقًا لمرؤية المصرية، فإف مياـ الدفاع المدني تنحصر في "حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية 
يـ الداخمية والخارجية، وتوفير الحماية لموفود األجنبية، وتأميف أماكف المقاءات واالجتماعات في تحركات

الرسمية، ومتابعة أمف وفحص المركبات التابعة لمجياز والشخصيات، وتوفير الحماية لمشخصيات والزوار 
لقيادات الحكومية في في معابر الوطف وتسييؿ ميمة السفر، وتوفير األماكف اآلمنة إليواء الشخصيات وا

 حالة الطوارئ، ووضع خطط الطوارئ لتنقؿ واتصاالت الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ".
نظامية  -وتعتبر الورقة أف المخابرات العامة الفمسطينية بعد إتماـ المصالحة سوؼ تكوف ىيئة أمنية

يس السمطة محمود عباس القرارات الالزمة مستقمة، تؤدي وظائفيا وتباشر اختصاصاتيا، بحيث يصدر رئ
إلدارة عمميا وتنظيـ جميع شئونيا، وتتولى "اتخاذ التدابير الالزمة لموقاية مف أي أعماؿ تعرض أمف 
وسالمة فمسطيف لمخطر، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبييا وفقا ألحكاـ القانوف، والكشؼ عف 

س باألمف القومي الفمسطيني في مجاالت التجسس والتآمر األخطار الخارجية التي مف شأنيا المسا
والتخريب أو أعماؿ أخرى تيدد وحدة الوطف وأمنو واستقاللو ومقدراتو، والتعاوف المشترؾ مع أجيزة الدوؿ 
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الصديقة المشابية لمكافحة أي أعماؿ تيدد السمـ واألمف المشترؾ، أو أي مجاالت األمف الداخمي شريطة 
 ؿ".المعاممة بالمث

 15/1/2013، فمسطين أون الين
 
 السمطة حصارو بحث مع نظيره التونسي األزمة االقتصادية عباس ي 1

قػػاؿ الػػرئيس محمػػود عبػػاس، إف محادثاتػػػو مػػع الػػرئيس التونسػػي المنصػػؼ المرزوقػػي تناولػػػت  :وفػػا –تػػونس 
دولػة مراقػب المسائؿ االقتصادية والحصار المفروض عمى السمطة الوطنية بعد حصوؿ فمسطيف عمػى صػفة 

 في الجمعية العامة لألمـ المتحدة. 
وأطمع الرئيس عباس، الميمة الماضية، رئيس حزب نداء تونس، رئيس الوزراء السابؽ، البػاجي قايػد السبسػي، 
عمى آخر تطورات القضية الفمسطينية، واستقبؿ في مقر إقامتو بتونس، األميف العاـ لحزب المؤتمر مف أجؿ 

 حمد عبو.الجميورية التونسي م
وأعرب عباس، في تصريح صحفي عقده عقب لقائو نظيره التونسي في قصر قرطاج الرئاسػي فػي العاصػمة 
تػػونس، عػػف أممػػو بػػأف تقػػـو الػػدوؿ العربيػػة بالوفػػاء بالتزاماتيػػا الماليػػة لمسػػاعدة السػػمطة عمػػى اسػػتكماؿ المسػػيرة 

خواننا"أممنا في اهلل وحتى تتمكف مف مواجية األعباء والتحديات التي تواجييا، قائال:   العرب". وا 
 والتقى عباس برئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي الذي وصؼ الرئيس بحكيـ المنطقة العربية.

وأطمػع الػػرئيس عبػػاس، قايػػد السبسػػي عمػػى آخػػر تطػػورات القضػػية الفمسػػطينية ووضػػعو فػػي صػػورة المسػػتجدات 
ي ضد أبناء الشعب الفمسػطيني، وفػي سرائيمؿ اإلعمى الساحة الفمسطينية، في ضوء تواصؿ سياسات االحتال

ظؿ األوضاع االقتصادية الصعبة التي يمػر بيػا، والحصػار المفػروض عميػو مػف قبػؿ االحػتالؿ، خاصػة فػي 
 أعقاب حصوؿ فمسطيف عمى صفة دولة مراقب في الجمعية العامة لألمـ المتحدة.

العػػػاـ لحػػػزب المػػػؤتمر مػػػف أجػػػؿ الجميوريػػػة فػػػي مقػػػر إقامتػػػو بتػػػونس، األمػػػيف  أيضػػػاواسػػػتقبؿ الػػػرئيس عبػػػاس 
التونسي محمػد عبػو، ووضػعو فػي صػورة آخػر تطػورات األوضػاع فػي األرض الفمسػطينية المحتمػة، وتصػاعد 
سياسػػة االحػػتالؿ االسػػتيطانية واسػػتيالئو عمػػى األرض الفمسػػطينية، والحصػػار االقتصػػادي والمػػالي المفػػروض 

ؿ عمػػى دولػػة بصػػفة مراقػػب فػػي الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ عمػػى شػػعبنا، خاصػػة بعػػد نجػػاح فمسػػطيف فػػي الحصػػو 
 المتحدة.

 55/5/1053الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 جرائم االحتالل وسنعمل عمى تقديميا لممحافل الدولية لمحاكمة قادتو  وثقناىنية:  3

ـ حقػوقييف مػف ، وفدًا حقوقيًا مػف االتحػاد الػدولي لمحقػوقييف يضػاالثنيفاستقبؿ رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، 
وعبػػػر ىنيػػػة عػػػف شػػػكره وتقػػػديره لالتحػػػاد الػػػدولي لمحقػػػوقييف فػػػي نصػػػرتو لمشػػػعب  تركيػػػا ومصػػػر والسػػػعودية.

 الفمسطيني والدفاع عف حقوقو.
وقاؿ: "تابعنا بتقدير عاؿ المحاكمات التي تقاـ عمى أرض تركيا لقادة العدو، وخاصة لما ارتكبوه مف مجازر 

وأضػاؼ  ينة مرمػرة"، معتبػرًا ىػذه المحػاكـ تمثػؿ "نصػرة لمشػعب الفمسػطيني".بحؽ تركيا وأىؿ غزة ومجػزرة سػف
"نسػػتقبمكـ ونحػػف نستحضػػر شػػيداء سػػفينة مرمػػرة، ونعتبػػرىـ شػػيداء الشػػعب الفمسػػطيني ألنيػػـ استشػػيدوا وىػػـ 
قادموف لنصرة أىميـ في غزة، ونحف تشػرفنا بمقػاء أىميػـ فػي اسػطنبوؿ وأكػدنا ليػـ أف دمػاء أبنػائكـ أمانػة فػي 

 وجدد تأكيده عمى "العالقة الوطيدة التي تجمع الشعب الفمسطيني بالشعب التركي". أعناقنا".
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وشدد عمى أف المساحة القانونية والقضائية مف المساحات الميمة لمحاكمة قادة االحتالؿ ألف االحتالؿ بات 
حافػػؿ الدوليػػة لمحاكمػػة يعػػاني مػػف ىػػذه المالحقػػات، "ونحػػف وثقنػػا جػػرائـ االحػػتالؿ وسػػنعمؿ عمػػى تقػػديميا لمم

 االحتالؿ".
ودعا الوفد الدولي إلى المضي في محاكمة قادة االحتالؿ، قػائاًل: "مػف الواجػب عمينػا كعػرب ومسػمميف أف ال 
نسمح لمعدو باإلفالت مف العقاب والعدالة الدولية"، مؤكدًا أف االحتالؿ ارتكب جرائـ في حرب األياـ الثمانية 

 عمى قطاع غزة.
 54/5/1053الين،  فمسطين أون

 
 لالنتقالية ونائبان من غزة والضفة رئيساً : عباس فمسطينيمصدر  4

أفصػػح مصػػدر فمسػػطيني مطمػػع عػػف مضػػموف لقػػاءات المصػػالحة التػػي تجػػري فػػي : القػػادر فػػارس عبػػد -غػػزة 
ي القاىرة، مؤكدا أنيا تسود في أجواء إيجابية، منوىا بالحماسة المصرية برئاسة الرئيس المصري محمػد مرسػ

 لتحقيقيا وتكثيؼ الجيود لبدء تطبيقيا عمميا عمى األرض.
وأكػػد المصػػدر أف ىنػػاؾ شػػبو تفيػػـ عمػػى أف يكػػوف الػػرئيس محمػػود عبػػاس رئيسػػا لحكومػػة انتقاليػػة، مػػع نػػائبيف 
أحػػدىما فػػي غػػزة واآلخػػر فػػي راـ اهلل، مشػػيرا إلػػى أف حقيقػػة المصػػالحة الشػػعبية قػػد تمػػت بالفعػػؿ عمػػى األرض 

الثمانية عمى غزة ونيؿ فمسطيف صفة دولة غيػر مراقػب بػاألمـ المتحػدة ولػـ يبػؽ إال الشػروع بعد حرب األياـ 
 في الخطوات العممية مف المستوى السياسي.

ونقمت وكالة )سما( عف المصدر الػذي لػـ تسػمو أنػو رغػـ مػا يشػاع فػي اإلعػالـ مػف وجػود خالفػات بػيف فػتح 
ألبػػػواب المةمقػػػة يسػػػير بشػػػكؿ جيػػػد ومسػػػؤوؿ وبعيػػػدا وحمػػػاس فػػػي ممفػػػات المصػػػالحة إال أف مػػػا يػػػدور خمػػػؼ ا

 ومختمفا تماما عما يروج لو.
 55/5/1053عكاظ، جدة، 

 
 عباس يتعيد بعدم الدعوة لالنتخابات إال بالتوافق والتزامنن أون الين": ي"فمسط 5

أفػػػادت مصػػػادر خاصػػػة أف لقػػػاءات الحػػػوارات بػػػيف حمػػػاس وفػػػتح فػػػي العاصػػػمة : خػػػاص "فمسػػػطيف" - غػػػزة
 القاىرة، جاءت برغبة مصرية استةالاًل االيجابي لألجواء التي سادت الشارع الفمسطيني.المصرية 

وأكػػػدت المصػػػادر أنػػػو تػػػـ االتفػػػاؽ عمػػػى تػػػولي لجنػػػة االنتخابػػػات المشػػػرفة عمػػػى االنتخابػػػات التشػػػريعية لممػػػؼ 
لتػي تعمػؿ انتخابات المجمس الوطني في الداخؿ، أما في الخارج فيتـ تشػكيؿ لجنػة خاصػة تختمػؼ عػف تمػؾ ا

 في األراضي الفمسطينية.
وبينت المصادر أف رئيس السمطة محمود عباس تعيد بأف تسػير الممفػات بػالتوازي وخاصػة االنتخابػات، وأال 
يدعو إلى إجراء أي مستوى مػف مسػتويات االنتخابػات مػف طػرٍؼ واحػد، وأف اإلعػالف عػف موعػد االنتخابػات 

 مف جميع الممفات.يتـ بالتوافؽ وال يكوف إال بعد االنتياء 
وأشارت المصادر ذاتيا إلى أف عباس أكد التزامو بذلؾ مع تشديده عمى أف الموعد الذي سػيعمف بػالتوافؽ لػف 
يكوف قابؿ لمتعديؿ أو التأجيؿ. وجاء ىذا التعيد مف قبػؿ عبػاس لوجػود تخوفػات مػف التفػرد بػالقرار واإلعػالف 

جػػواء الميدانيػػة، وتػػوفير مناخػػات الحريػػات المطموبػػة لنجػػاح عػػف إجػػراء االنتخابػػات دوف توافػػؽ ودوف تييئػػة األ
 أي عممية انتخابية.
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وأكدت مصادر مقربة مف حماس أف الموافقة عمى إعادة تسجيؿ الناخبيف في غزة جاءت نتيجة ليذا التعيػد، 
 ي.كذلؾ بعد أف وافؽ الجميع عمى إعادة تسجيؿ الناخبيف بحرية تامة في كؿ مف الضفة وغزة بشكؿ متواز 

 ونبَّيت المصادر إلى أف ىناؾ مطالبات لعبػاس بعقػد اإلطػار القيػادي لمنظمػة التحريػر بشػكؿ دائػـ ومسػتمر.
 ورشحت المعمومات أف الجمسة القادمة قد تكوف في مطمع الشير المقبؿ.

وحوؿ المصالحة المجتمعية واستحقاقاتيا الماليػة، أعػرب عبػاس عػف عػدـ مقدرتػو عمػى توفيرىػا، األمػر الػذي 
  سيخضع لتقدير األرقاـ والموازنات وسبؿ توفيرىا.

 55/5/1053فمسطين أون الين، 
 
 الشمس" نموذج بطولي ومثال حي  عمى الصمود والثبات بابقريع: " 6

األيػػاـ: أشػػاد عضػػو المجنػػة التنفيذيػػة لػػدى منظمػػة التحريػػر، رئػػيس دائػػرة شػػؤوف القػػدس أحمػػد قريػػع،  -القػػدس 
الشػػػمس الواقعػػػة عمػػػى قطعػػػة أرض مسػػػتيدفة باالسػػػتيالء شػػػرؽ القػػػدس، عمػػػى بالتجربػػػة النضػػػالية لقريػػػة بػػػاب 

وحػدة اسػتيطانية عمييػا، واصػفًا ىػذه  3000، التػي أعمػف االحػتالؿ قبػؿ شػيور نيتػو إقامػة E1أراضي منطقة 
اليبػػة الوطنيػػة بػػالنموذج البطػػولي ومثػػااَل حيػػًا فػػي الصػػمود والثبػػات عمػػى األرض، والػػرفض القػػاطع لمسياسػػات 

 ية باالستيالء عمى ىذه األراضي "ولكؿ ما أقاـ عمى أرضنا مف استيطاف استعماري احتاللي".ئيمسرااإل
وأكد قريع، في تصريح صحافي، أمس، أف ىذه المبػادرة الوطنيػة الرائعػة تعمػؿ عمػى تعزيػز التمسػؾ بػاألرض 

شػػػنيا المعتصػػػموف وتعزيػػػز الثبػػػات والوجػػػود الفمسػػػطيني عمييػػػا، معربػػػًا عػػػف فخػػػره بػػػالجيود الشػػػجاعة التػػػي د
 والمتضامنوف والنشطاء الذيف تحدوا االحتالؿ وضربوا أروع األمثمة في ثباتيـ وتشبثيـ باألرض.
 55/5/1053األيام، رام اهلل، 

 
 الضفةبكر تحذر السمطة من تزايد عدد المسمحين في أبو النائب  7

ي الفمسػطيني عػف حركػة فػتح، بكػر عضػو المجمػس التشػريعأبػو حذرت الػدكتورة نجػاة : وليد عوض - راـ اهلل
الفمسػطينية بسػالحيـ خػالؿ  األراضػياالثنيف السمطة مػف تزايػد عػدد الشػباب المسػمحيف الػذيف سػيخرجوف فػي 

وعػػػدـ االسػػػتجابة لمطػػػالبيـ بحيػػػاة كريمػػػة، بعػػػد قضػػػائيـ  اإلىمػػػاؿالقادمػػػة، لمتعبيػػػر عػػػف تػػػذمرىـ مػػػف  األشػػػير
 .يسرائيماإلقبؿ االحتالؿ  سنوات في سجوف االحتالؿ والمالحقة والمطاردة مف

خطورة خروج العديد مف المسمحيف في مخيمات الالجئيف  إلى "القدس العربي"بكر في حديث مع  أبوونبيت 
ىمػػػاليـالماضػػػية لمتعبيػػػر عػػػف تػػػذمرىـ والشػػػكوى مػػػف اسػػػتيدافيـ  األيػػػاـالفمسػػػطينييف بالضػػػفة الةربيػػػة فػػػي  . وا 

ت مسػمحة فػي العديػد مػف مخيمػات الالجئػيف الفمسػطينييف بكػر تعقيبػا عمػى تنظػيـ مجموعػا أبػو أقػواؿوجاءت 
التابعػػة لمسػػمطة، وتعامميػػا  األمنيػػة األجيػػزة، تنتقػػد األخيػػرة اآلونػػةبالضػػفة الةربيػػة استعراضػػات عسػػكرية فػػي 

فػػي  األجيػػزةالجنػػاح المسػػمح لحركػػة فػػتح اعتقمػػتيـ تمػػؾ  األقصػػىبشػػكؿ سػػي  مػػع عناصػػر مػػف كتائػػب شػػيداء 
 .األخيرة اآلونة
االقتصػػادية وانقطعػػت رواتػػبيـ وانيػػارت قضػػاياىـ الذاتيػػة  األحػػواؿىنػػاؾ شػػباف عنػػدما ضػػاقت بيػػـ " توأضػػاف

 ."لمتمرد لجئوا إليياالتي كانوا دائما يطمحوف 
لحركػة فػتح، محػذرة  باألصػؿباالستماع ليؤالء المسػمحيف الػذيف ينتمػوف  األسرع إلىبكر السمطة  أبووطالبت 

لػـ يجػدوا مػف  "إذا، وقػاؿ إلػييـسيزيد مف عدد المنضػميف  األمريـ، الف ذلؾ عدـ االستماع ل أو إىماليـمف 
 ."القادمة األشيريستمع ليـ سنجد منيـ الكثير خالؿ 
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لػػػـ تكػػػف ىنػػاؾ اسػػػتجابة لمػػػزاج  "إذاضػػػرورة االنتبػػػاه لمػػزاج الشػػػارع الفمسػػػطيني بػػالقوؿ  إلػػىبكػػػر  أبػػػو وأشػػارت
عػنيـ  أقػوؿ أف أريػداتيميػـ وال  أف أريػدال  وأنػاالكثيػر.  -يف الشارع بالتةيير والتصحيح سنجد منيـ ػ المسػمح

ف زىػرة شػبابيـ ضػاعت خمػؼ قضػباف بػأضاؽ بيـ الحػاؿ االقتصػادي وشػعروا  بأنوسوى تحميمي االجتماعي 
اقتصػاديا وال أمنػا وظيفيػا، وبالتػالي ىػـ خرجػوا لكػي يصػرخوا ال  أمنػاالسجوف، ولـ يحققػوا ال أمنػا سياسػيا وال 

 ."لرصاص بؿ ىـ يصرخوف لكي يسمعوا مف ال يسمعوف، ماذا يريدوفليطمقوا ا
 55/5/1053القدس العربي، لندن، 

 
 تتيم حكومة رام اهلل بالفساد في تنفيذ مشاريع البنى التحتية  بكرنائب أبو ال 8

اسػة اتيمت نجاة أبو بكر، عضو المجمس التشريعي الفمسطيني عف حركة "فػتح"، حكومػة راـ اهلل برئ: راـ اهلل
سػػالـ فيػػاض بالفسػػاد فيمػػا يخػػص مشػػاريع البنػػى التحتيػػة، وقالػػت "إنيػػا اطمعػػت عمػػى نمػػوذج لػػذلؾ الفسػػاد فػػي 

 مدينة جنيف بشماؿ الضفة الةربية".
وطالبػػػت أبػػػو بكػػػر، فػػػي تصػػػريحات ليػػػا حصػػػمت "قػػػدس بػػػرس" نسػػػخة منػػػو، بتشػػػكيؿ لجنػػػة تحقيػػػؽ لمعاقبػػػة 

لضفة الةربيػة، التػي دمػرت خػالؿ المػنخفض الجػوي األخيػر، المسؤوليف عف تنفيذ مشاريع البنية التحتية في ا
صابة آخريف.  وتسببت بوفاة مواطنيف وا 

وجاء في التصػريحات عمػى لسػاف النػاب أبػو بكػر: "كػؿ ذلػؾ بسػبب الخمػؿ الكبيػر والةػش فػي تنفيػذ المشػاريع 
 والعطاءات وعدـ وجود جيات رقابية عمى التنفيذ مف قبؿ الوزارات وجيات االختصاص".

 55/5/1053دس برس، ق
 
 التوقيع عمى بروتوكول إدخال مواد اإلعمار من مصر لغزة الخميس المقبل 9

أشػػػرؼ اليػػػور: مػػػف المقػػػرر أف يوقػػػع يػػػـو الخمػػػيس المقبػػػؿ، فػػػي العاصػػػمة المصػػػرية القػػػاىرة، عمػػػى  -غػػػزة 
أعمنػػػت بروتوكػػػوؿ نيػػػائي إلدخػػػاؿ مػػػواد البنػػػاء التػػػي تحتاجيػػػا مشػػػاريع إعػػػادة إعمػػػار قطػػػاع غػػػزة، بحسػػػب مػػػا 

 .في غزة الحكومة
وقاؿ الميندس يوسؼ الةريػز وزيػر األشػةاؿ العامػة واإلسػكاف فػي حكومػة حمػاس فػي تصػريح صػحافي، فػي 
يػـو الخمػيس المقبػؿ سػيتـ توقيػع البرتوكػوؿ النيػائي إلدخػاؿ مػواد البنػاء والمسػتمزمات الخاصػة بإعػادة إعمػار 

 قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي.
اسػػتو ممػػثال عػػف الحكومػػة سػػيتوجو يػػـو الخمػػيس إلػػى القػػاىرة لمتوقيػػع عمػػى البروتوكػػوؿ وأوضػػح أف وفػػدا برئ

 النيائي إلدخاؿ كؿ ما يمـز مف مواد بناء ومعدات ثقيمة عبر معبر رفح البري.
وذكر أف األطراؼ التي سػتوقع عمػى ىػذا االتفػاؽ سػتكوف دولػة قطػر، بصػفتيا الجيػة المانحػة إلعػادة إعمػار 

 ف وزارة اإلسكاف والمجتمعات العمرانية المصرية والشركة الموردة.قطاع غزة، ووفد م
وأوضح الةريز أف االتفاقية تنص عمى إدخاؿ كؿ ما يمـز مف مواد البنػاء الالزمػة إلعػادة إعمػار قطػاع غػزة، 

وبػة بما فييػا اآلليػات والمعػدات الثقيمػة والمعػدات الخفيفػة، مشػيرا إلػى أف وزارتػو سػممت جػدوال بالكميػات المطم
 لممشاريع القطرية وغير القطرية إلعمار غزة.

 55/5/1053القدس العربي، لندن، 
 

 بتقديم الدعم الالزم لمقدس ومواطنييالجنة القدس واألقصى في "التشريعي" تطالب  50
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طالبػػػت لجنػػػة القػػػدس واألقصػػػى فػػػي المجمػػػس التشػػػريعي الفمسػػػطيني، األمػػػة العربيػػػة : أحمػػػد المصػػػري - غػػػزة
بضػػػرورة تقػػػديـ الػػػدعـ المػػػادي الػػػالـز لمدينػػػة القػػػدس المحتمػػػة والمقدسػػػييف، وذلػػػؾ فػػػي ظػػػؿ  واإلسػػالمية قاطبػػػة
 عمى المدينة مف كافة جوانبيا. يةسرائيماشتداد اليجمة إل

، وتناوؿ فيػو االنتياكػات االثنيفودعا مقرر المجنة في المجمس د. أحمد أبو حمبية في مؤتمر صحفي عقده، 
 المقدسييف إلى الصمود في مواجية مخططات االحتالؿ. ية بحؽ مدينة القدس،سرائيماإل

وطالػػب أبػػو حمبيػػة األمػػة العربيػػة واإلسػػالمية وأحػػرار العػػالـ فػػي المسػػتوييف الرسػػمي والمؤسسػػاتي ومنظمػػات 
حقوؽ اإلنساف، بالعمؿ عمى توفير حماية دولية لمدينة القدس المحتمة، وتشكيؿ لجػاف تحقيػؽ دوليػة لمتحقيػؽ 

ييف ومقاضػاتيـ فػي المحػاكـ والمحافػؿ الدوليػة سػرائيمرسة بحقيا، ومالحقة مجرمي الحرب اإلفي الجرائـ المما
 والوطنية.

 54/5/1053فمسطين أون الين، 
 

 "أوقاف غزة" تتيم السمطة بإعاقة موسم العمرة لعدة أيام بفرض اشتراطات جديدة  55
هلل بالتسػػبب بإعاقػػة انطػػالؽ موسػػـ العمػػرة اتيمػػت وزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف الدينيػػة بةػػزة نظيرتيػػا فػػي راـ ا: غػػزة

 ليذا العاـ لبضعة أياـ، وذلؾ مف خالؿ "االشتراطات المالية واألمنية الجديدة التي وضعتيا".
في غػزة فػي بيػاف ليػا أف نظيرتيػا فػي الضػفة طالبػت شػركات الحػا والعمػرة العاممػة فػي  األوقاؼوقالت وزارة 

مالية إلى جانب مطالبتيا بإرساؿ كشوفات بأسماء المعتمريف لراـ اهلل القطاع بالتوقيع عمى مجموعة األمور ال
ألخػذ الموافقػػة األمنيػػة عمييػػا قبػػؿ إرسػػاليا لمقنصػػمية لمحصػػوؿ عمػػى التأشػػيرات، وىػػذا إجػػراء مرفػػوض مػػف قبػػؿ 

 وزارة األوقاؼ ومف المواطنيف.
ف أجػؿ تعػويض الخسػائر التػي وأشارت إلى أنيا تحممت أعبػاء كبيػرة، ووقفػت بجانػب الشػركات والمػواطنيف مػ

لحقت بيـ في موسـ العمرة في العاـ الماضي بسبب الظروؼ األمنية التي حدثت فػي الجانػب المصػري ممػا 
 أعاؽ تسيير قوافؿ العمرة في العاـ الماضي.

 55/5/1053قدس برس، 
 

 في غزة االنتخابات المركزية: ال جديد بشأن تحديث السجل االنتخابيلجنة  51
أكػػد جميػػؿ الخالػػدي، المػػدير اإلقميمػػي لمجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة فػػي غػػزة، عػػدـ وجػػود أي  ف:فػػايز أبػػو عػػو 

جديػػد فػػي موضػػوع تحػػديث السػػجؿ االنتخػػابي لسػػكاف قطػػاع غػػزة، وأف األمػػر مػػا زاؿ عمػػى حالػػو مػػف التوقػػؼ 
فػي غػزة  وعدـ العمؿ في ىذا الجانب منذ أف تسػمـ المكتػب اإلقميمػي بالغػًا مػف قبػؿ حركػة حمػاس وحكومتيػا

 يفيد بذلؾ.
وقػػػاؿ الخالػػػدي لػػػػ"األياـ" إف مػػػا تػػػوارد إلػػػى مسػػػامعنا عبػػػر وسػػػائؿ اإلعػػػالـ فقػػػط لػػػـ نبمػػػ  بػػػو رسػػػميًا سػػػواء مػػػف 
ف عممنػػا فػػي المقػػر اإلقميمػػي مػػا زاؿ مقتصػػرًا عمػػى  الحكومػػة المقالػػة بةػػزة أو المجنػػة المركزيػػة لالنتخابػػات، وا 

 لكافة فئات المجتمع حوؿ االنتخابات وأىميتيا لكؿ فمسطيني. األعماؿ اإلدارية والتدريبية وحمالت التوعية
وكانت وسائؿ اإلعالـ المختمفة تناقمت، أمس، عمى لساف مصادر فمسطينية خبرًا مفاده أف ضةوطًا مارستيا 
الرئاسػػة المصػػرية عمػػى حركػػة حمػػاس نجحػػت فػػي إقناعيػػا بػػالتراجع عػػف رفضػػيا السػػماح لمجنػػة االنتخابػػات 

 في قطاع غزة. المركزية بالعمؿ
 55/5/1053األيام، رام اهلل، 
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مخػػػاطر انعكػػػاس األزمػػػة الماليػػػة التػػػي تعيشػػػيا  أفأكػػػد مسػػػؤولوف فػػػي الحكومػػػة  :منتصػػػر حمػػػداف -راـ اهلل 
مرحمػػة الواقعيػػة، مػػا ييػػدد قػػدرة  إلػػىمخػػاوؼ السػػمطة الوطنيػػة عمػػى قػػوى األمػػف الػػوطني انتقمػػت مػػف مرحمػػة ال

 عمى القياـ بواجباتيا. األمنيةاألجيزة 
العامموف في األجيزة األمنية يحترقوف بصمت بعكس الموظفيف المدنييف الذيف يتاح ليـ التعبير عف غضبيـ 

يخػػػص جػػراء تػػأخر صػػػرؼ رواتػػبيـ الشػػػيرية، حيػػث يحظػػر عمػػػى رجػػاؿ األمػػػف التعميػػؽ أو إبػػداء الػػػرأي فيمػػا 
 عمميـ أو حياتيـ أو حتى التعبير عف موقفيـ دوف موافقة قادتيـ.

الضػائقة الماليػة التػػي تعيشػيا السػمطة الوطنيػة تػنعكس عمػػى "ويقػوؿ أحػد العػامميف فػي جيػػاز األمػف الػوطني: 
 ألننػاالجميع وبإمكانيـ الحديث الحر عف انعكاسات األزمػة، لكػف نحػف غيػر مسػموح لنػا الحػديث واالحتجػاج 

 ."ـ بعمؿ وطني أسمى مف الراتبنقو 
األطبػاء والعػامموف فػي الميػف الطبيػة أعمنػوا مػرارا إضػرابيـ عػف "بعػد إصػراره عمػى عػدـ ذكػر اسػمو:  وأضاؼ

عمميـ مرتبط بحماية أرواح الناس، لكف العامميف في أجيزتنا األمنية ليس بمقدورىـ فعػؿ ذلػؾ  أفالعمؿ رغـ 
 ."المجتمع برمتوألنو يعني فوضى وفمتانا وتيديد كياف 

 األزمػػةنحػػف صػػبرنا فػػي السػػابؽ وعممنػػا لمػػدة عػػاـ مػػف دوف رواتػػب )...( ولػػف ننكسػػر لتػػداعيات ىػػذه "وتػػابع: 
 ."المالية التي يراد منيا تقويض انجازات سياسية ببناء دولة مستقمة

نعكاسػػاتيا ولػػف نمقػػي سػػالحنا فػػي مواجيػػة ا األزمػػةنتةػػذى عمػػى الصػػبر فػػي مواجيػػة  "إننػػاوقػػاؿ بمةػػة حاسػػمة: 
 ."عمينا

% مػػف موازنتيػػا الماليػػة لمنظػػاـ واألمػػف، وقػػد عمػػؿ قػػادة األجيػػزة عمػػى 35وتخصػػص السػػمطة الوطنيػػة قرابػػة 
خفػػض النفقػػات مػػع ترشػػيد اإلنفػػاؽ مػػع تقػػديـ مسػػاعدات عينيػػة لمجنػػود، فػػي حػػيف سػػمح ليػػـ باالسػػتدانة مػػف 

 ؼ رواتبيـ الشيرية.يقوموا بسداد ديونيـ عند صر  أفالكانتينا المخصصة لمجنود عمى 
 شيقؿ شيريا. 5100ورواتب الجنود متدنية، حيث يحصؿ الجندي عمى نحو 

، المواء عدناف الضميري، في حديث خاص لػػ)الحياة الجديػدة(، األمنية األجيزةووصؼ الناطؽ الرسمي باسـ 
 بالديوف. باتوا مثقميف أنيـموضحا  "مأساوي" بأنوالمالية  األزمةالجنود والضباط في ظؿ  أوضاع

وحسب ما أكده الضميري فاف الجنود وضباط الصؼ والضباط ممف ىـ أقػؿ مػف رتبػة مسػاعد يشػكموف أكثػر 
 %(. 11 إلى 10% مف تعداد قوى األمف في حيف أف الضباط ال تزيد نسبتيـ عف) 31مف 

ألف فػػاف قػػوى األمػػف لػػـ تحػػتا أو حتػػى تتػػذمر  1002عنػػدما توقػػؼ صػػرؼ الرواتػػب عػػاـ "وقػػاؿ الضػػميري: 
 ."حتى االحتجاج أواطر نقابية  أوقانوف الخدمة في قوى األمف يحظر عمى األجيزة األمنية تشكيؿ نقابات 

بالوظيفػة العموميػة مػف حيػث  االلتحػاؽبالجنديػة والعسػكر والجػيش يختمػؼ عػف  االلتحػاؽويرى الضػميري أف 
 الظروؼ. أصعبواجية ير في مسالوالء واالنتماء وال أساسالتدريب والتعبئة التي تقـو عمى 

انعكاسػػات األزمػػة الماليػػة عمػػى عمػػؿ قػػوى األمػػف "وقػػاؿ وزيػػر العمػػؿ د.احمػػد مجػػدالني، لػػػ)الحياة الجديػػدة(: 
لػيس مقتصػرا عمػى صػرؼ رواتػب  األجيػزةعمػؿ ىػذه  أفالوطني باتت واقعيػة ولػيس مجػرد مخػاوؼ، خاصػة 

مباشر عمى حػركتيـ وتػنقميـ واتصػاالتيـ مػا منتسبييا بؿ ىناؾ متطمبات لوجستية يومية وغيابيا يؤثر بشكؿ 
 ."ييدد منظومة العمؿ بالتوقؼ
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بااللتزامػػػات الماليػػػة  اإليفػػػاءومنتسػػػبوىا بحاجػػػة لمتمػػػويف اليػػػومي وفػػػي حػػػاؿ عػػػدـ  األمنيػػػة "األجيػػػزة: وأضػػػاؼ
عمػػػى  األجيػػػزةيتوقػػػؼ عمميػػػـ، مػػػا يػػػنعكس بالسػػػمب عمػػػى قػػػدرة  أفلممػػػورديف والمتعيػػػديف فػػػاف ىنػػػاؾ احتمػػػاال 

 ."مة عمميامواص
رغػـ كػؿ ذلػؾ فػاف "لكنػو قػاؿ:  األمنيػة األجيػزةالمالية وتأثيراتيا عمػى عمػؿ  األزمةعمؽ  إلىمجدالني  وأشار

 ."مف طاقتيا لكف استمرار ىذه األزمة يجعؿ المستقبؿ بال  الصعوبة األدنىمتماسكة وتعمؿ بالحد  األجيزة
 55/5/1053الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 عودة ظاىرة االنفالت األمني إثر الضعف المالي لمسمطة الفمسطينية  قمق منتقرير:  54

شيدت الضفة الةربية فػي األيػاـ األخيػرة سمسػمة حػوادث واعتػداءات أثػارت القمػؽ مػف عػودة : الحياة -راـ اهلل 
 ظاىرة االنفالت األمني، خصوصًا في ظؿ الضعؼ المالي الذي تعيشو السمطة الفمسطينية.

عمودىػػا الفقػػري، شػػنت قبػػؿ نحػو عػػاـ حممػػة أمنيػػة واسػػعة عمػػى  "فػتح"فمسػػطينية التػػي تشػػكؿ وكانػت السػػمطة ال
بندقية، واعتقمت العشرات منيـ، ووجيت  100 بحواليمسمحيف ينتموف إلييا، وصادرت أسمحتيـ التي قدرت 

شاعة االنفػالت. وجػاءت الحممػة عقػب قيػاـ مسػمحيف بمياجمػة منػزؿ محػ افظ جنػيف إلييـ تيمًا مثؿ االبتزاز وا 
 السابؽ قدورة موسى، ما أدى إلى وفاتو بجمطة قمبية. لكف السمطة عادت وأطمقت جميع المعتقميف.

وأثػػػارت عػػػودة المسػػػمحيف إلػػػى الشػػػوارع واالعتػػػداءات مػػػف جديػػػد قمقػػػًا واسػػػعًا فػػػي أوسػػػاط السػػػمطة والمػػػواطنيف، 
ة تركتيا غير قػادرة عمػى دفػع رواتػب خصوصًا أنيا تتزامف مع تراجع قوة السمطة التي تعاني أزمة مالية خانق

 موظفييا بصورة منتظمة.
ويخشػى كثيػػروف مػف انييػػار مؤسسػػات السػمطة فػػي حػاؿ اسػػتمرار األزمػػة الماليػة الحػػادة. وتعػاني السػػمطة مػػف 

باحتجاز  إسرائيؿاألزمة المالية منذ أكثر مف عاميف، لكنيا تفاقمت بصورة حادة في األشير األخيرة بعد قياـ 
جمػػارؾ التػػي تحصػػميا عػػف السػػمع الػػواردة إلػػى أراضػػي السػػمطة. وتشػػكؿ ىػػذه الػػواردات البالةػػة قيمتيػػا أمػػواؿ ال

أكثػػر مػػف مئػػة مميػػوف دوالر شػػيريًا، أكثػػر مػػف ثمثػػي إيػػرادات السػػمطة، عممػػًا أف إيػػرادات السػػمطة بعػػد احتجػػاز 
 وف دوالر.ممي 300مميوف دوالر، بينما تصؿ مصاريفيا الشيرية إلى  10أمواؿ الجمارؾ بمةت 

ىنػاؾ "لكف السمطة أكدت أنيػا سػتحارب ظػاىرة االنفػالت األمنػي، وقػاؿ محػافظ جنػيف المػواء طػالؿ دويكػات: 
 "سػػتتخذ اإلجػػراءات القانونيػػة"، مؤكػػدًا أف السػػمطة "مػػف يسػػعى إلػػى إعػػادة األمػػور إلػػى مربػػع الفمتػػاف والفوضػػى

عػادة "قػوا النػار لمواجيتيـ. وأضاؼ أف المسمحيف الذيف ظيروا في الشوارع وأطم يسػعوف إلػى إثػارة الفوضػى وا 
مػػف يقػػؼ وراء ىػػذه المحػػاوالت ىػػـ أنػػاس تضػػرروا مػػف حممػػة "، وأف "الفمتػػاف األمنػػي لتحقيػػؽ مصػػالح شخصػػية

، أي "سػػالح الشػػرعية". وتػػابع أف السػػمطة لػػف تسػػمح بوجػػود أي سػػالح سػػوى مػػا سػػّماه "فػػرض القػػانوف والنظػػاـ
نعد إلى الخمؼ ونتذكر ما أحدثو الفمتاف األمني والفوضػى التػي عاشػتيا ل"سالح السمطة الفمسطينية. وأردؼ: 

 ."المنطقة، ما كاف لو أثر سمبي في مجمؿ الحياة كيجرة العقوؿ ورأس الماؿ الفمسطيني
 55/5/1053الحياة، لندن، 

 
 وضع فتح شروًطا مسبقة بطريق إتمام عقد المصالحة الوطنية تنفيحماس  15

المقاومة اإلسالمية "حماس" ما تناقمتو وسائؿ اإلعالـ عف وضع حركة "فتح" نفت حركة : مريـ الشوبكي
شروًطا في طريؽ إتماـ عقد المصالحة الوطنية، باشتراطيا حؿ جميع الكتائب المسمحة العاممة في قطاع 

 غزة، ومنيا كتائب عز الديف القساـ، ورفض "حماس" حؿ األجيزة األمنية بةزة.
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لتشريعي عف حركة حماس الدكتور يحيى موسى ىذه التصريحات بػ"التخريؼ ووصؼ النائب في المجمس ا
 والتجديؼ السياسي الذي ال قيمة لو".

وأكد النائب موسى أف فتح لـ تضع شروًطا قبمية إلتماـ المصالحة، وقاؿ: "بؿ عمى العكس إف اتفاؽ 
جريـ التنسيؽ األمف، وأف تةير المصالحة ينص عمى إعادة بناء األجيزة األمنية، بحيث تقوـ عمى تحريـ وت

 عقيدتيا لتصبح عقيدة وطنية، وىو ما ركزت عميو وثيقة الوفاؽ الوطني".
وأضاؼ في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف": "وال أظف أنو يمكف لمرئيس محمود عباس أف يقوؿ ىذا 

طبيؽ الفوري واألميف الكالـ، في ظؿ األجواء اإليجابية في القاىرة التي وصفت بالجدية، ونحف مع الت
 والمتوازي لكؿ ما يتعمؽ بما اتفؽ عميو رزمة واحدة".

وأردؼ قائاًل: "فتح رفضت في يوـ مف األياـ تشكيؿ قانوف األحزاب، ورفضت التحوؿ إلى أحزاب، فمف باب 
أولى إف لـ تقبؿ أف تحؿ نفسيا أال يكوف ىناؾ حديث مف أي أحد بشأف قضايا حركة حماس أو أجنحتيا 

 عسكرية؛ ألنو غير مقبوؿ، وليس بنًدا في إطار المصالحة".ال
وأشار القيادي في حركة "حماس" إلى دور كتائب القساـ في مقاومة االحتالؿ )اإلسرائيمي( في عيد عباس 
وعيد الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، مستدرًكا: "ليس ىناؾ قوة تستطيع حؿ كتائب القساـ؛ ألنيا جيشنا 

 وىي عماد التحرير". الوطني المستقبمي،
مف جيتو قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ حركة "حماس" د.سامي أبو زىري: "إفَّ الحديث عف خالفات بشأف 

 األجيزة األمنية واألذرع العسكرية ىو تسريبات إعالمية، واستباؽ لألمور".
لى ما يسمى وأضاؼ أبو زىري في تصريح صحفي: "التقرير الوارد في صحيفة القدس العربي استناًدا إ

مصادر فمسطينية بشأف اشتراطات تتعمؽ بوضع األجيزة األمنية واألذرع العسكرية، أو غيره مف المعمومات 
الواردة في صحؼ أخرى؛ ىي تسريبات إعالمية مف بعض الجيات بيدؼ الترويا لمواقؼ معينة أو استباؽ 

 جمسات الحوار".
قد نوقشت في المقاء األخير، داعًيا شعبنا الفمسطيني وأكَّد أف حركتو تنفي صحة أف تكوف ىذه القضايا 

ووسائؿ اإلعالـ إلى الحذر مف التعامؿ مع مثؿ ىذه التسريبات، مؤكًدا أف لقاًء قريًبا سيجمع بيف وفدي 
 الحوار لمحركتيف؛ لوضع جدوؿ زمني لتنفيذ اتفاؽ المصالحة، ومناقشة جميع التفصيالت ذات الصمة. 

 15/1/2013فمسطين أون الين، 
 

 لقاء بين فتح وحماس في القاىرة غدا :حمداألعزام  16
قاؿ القيادي في حركة فتح عزاـ االحمد امس اف لقاء مصةرا سيجري بيف قيادات مف  :وكاالت –راـ اهلل 

 حركتي فتح وحماس في القاىرة غدا االربعاء.
بيني وبيف عضو المكتب اف ىذا المقاء متفؽ عميو مسبقا، وسيكوف عمى مستوى مصةر، »وقاؿ االحمد 

ىذا المقاء ليس لمحوار وانما »وشدد «. السياسي موسى ابو مرزوؽ، وقد يضـ اعضاء اخريف مف الحركتيف
 «.لبحث اجراءات عمى صعيد تنفيذ المصالحة الداخمية

سيتـ تنفيذه في إطار رزمة واحدة وبشكؿ متواز بما يشمؿ لجاف المصالحة »وأكد أف اتفاؽ المصالحة 
 «.ية التي تبحث الحريات العامة والمصالحة المجتمعية ومشاورات تشكيؿ الحكومة الموحدةالفرع

وأعمف األحمد أف اجتماع لجنة تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية سيعقد يوـ الثامف مف الشير المقبؿ 
 بموجب دعوة يوجييا الرئيس عباس وليس الراعي المصري لمحوار الفمسطيني.
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 15/1/2013رام اهلل، الحياة الجديدة، 
 

 "من يفكر بشطبيا سيشطب من صفحات التاريخ.. و"القسام أمر غير قابل لمنقاشكتائب  : حل  عبيدةأبو  17
رفض أبو عبيدة المتحدث باسـ كتائب القساـ، الذراع العسكرية لحماس، ما جرى تداولو عبر وسائؿ : غزة

 سطينية، كشرط مسبؽ إلجراء المصالحة.اإلعالـ، عف حؿ الكتائب أو دمجيا في أجيزة األمف الفم
وقاؿ أبو عبيدة عبر حسابو الشخصي بموقع "تويتر" أمس االثنيف: "إف حؿ القساـ أمر غير قابؿ لمنقاش، 

 وغير وارد أف نقبؿ الحديث حولو حاليًا أو مستقباًل".
فكر بحميا، وقاؿ: "مف وجدد أبو عبيدة تأكيده بأف "القساـ" وجدت لتدافع عف شعب وأرض وأمة، محذرًا مف ي

 يفكر بشطبيا سيشطب مف صفحات التاريخ".
 15/1/2013الرسالة، فمسطين، 

 
 من األجندة اإلسرائيمية الشروط التي وضعتيا فتح إلتمام المصالحة: خضر حبيب 18

شروط “بوضع ” فتح“اتيـ القيادي في حركة الجياد اإلسالمي خضر حبيب، حركة  رائد الفي: -غزة 
 .مطالبتيا بحؿ أذرع عسكرية لفصائؿ المقاومة مف أجؿ إتماـ المصالحةب” إسرائيمية

إلتماـ المصالحة، بحؿ كتائب عز الديف القساـ الذراع ” فتح“وقاؿ حبيب إف الشروط التي وضعتيا 
، ”مف األجندة اإلسرائيمية“، وسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجياد اإلسالمي ”حماس“العسكرية ؿ 

 ساوؽ مع مطالب االحتالؿ .وأنيا تت
ورئيسيا محمود عباس يريداف فرض مشروع التسوية عمى ” فتح“ورفض حبيب الشروط الفتحاوية، وقاؿ أف 
وأكد ” . بصفتيا الخيار الوحيد السترداد حقوؽ الشعب الضائعة“الشعب الفمسطيني، مؤكدًا استمرار المقاومة 

مى أف إتماميا ينبةي أف يكوف بشروط واضحة ومتوافؽ حبيب أف المصالحة مطمب كؿ فمسطيني، مشددًا ع
 عمييا .

 15/1/2013الخميج، الشارقة، 
 

 الرشق يدين استمرار استيداف الفمسطينيين في دمشقعزت  19
فمسطينيًا في  13تقدَّـ عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزَّت الرَّشؽ بالتعازي باستشياد أكثر مف 

سورية دمشؽ السبت الماضي، مف بينيـ المؤرخ الفمسطيني غساف الشيابي مخيـ اليرموؾ في العاصمة ال
 الذي استشيد إثر استيدافو مف قناصة أثناء قيادتو مركبتو الخاصة في المخيـ.

وداف الرشؽ بشدَّة في تصريح صحفي نشره عمى صفحتو الشخصية "فيسبوؾ"، استيداؼ المؤرخ الشيابي، 
 ؿ مف أبناء الشعب الفمسطيني، وأبناء الشعب السوري الشقيؽ"."واستمرار استيداؼ المدنييف العز 

وأوضح أف المؤرخ الشيابي عمؿ مؤخًرا في إغاثة وتقديـ المساعدات ألىالي المخيـ والمنكوبيف، مبّينًا في 
الوقت ذاتو أنَّو كاف يدير مؤسسة "الشجرة" لمذاكرة الفمسطينية، وكرَّس حياتو في توثيؽ وجمع شيادات حيَّة 

 مف التاريخ الفمسطيني وحفظ الذاكرة الشعبية.
 14/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 حركة في غزةالعنصرًا من أبناء  ثالثينمحاكمة بستنكر قيام حماس ت حركة فتح 20
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استنكر عاطؼ أبو سيؼ مسئوؿ العالقات الوطنية لحركة فتح في قطاع غزة "قياـ حماس بعقد  :غزة
 لمعتقميف سابقا لدييا".جمسات محاكمة ألبناء الحركة ا

مف أبناء الحركة الذيف كانوا معتقميف لدي حماس كاف قد تـ اإلفراج عنيـ  26وذ كر أبو سيؼ أف قرابة 
بكفالة مدفوعة نقدا ضمف حالة الوفاؽ والسمـ األىمي الذي ساد بعد العدواف األخير عمي قطاع غزة إال وأف 

وقاؿ أبو سيؼ أف حركة فتح تعتبر ىذه الخطوة تعكير  الجميع فوجئوا باستدعائيـ جميعيـ لممحاكمة,
لألجواء االيجابية التي تسود الحالة الوطنية بعد المقاءات األخيرة مطالبا حماس بضرورة وقؼ مثؿ ىذه 

المصالحة الوطنية و تجسيدا لموحدة الوطنية المنشودة, مشددا عمي أف حركة فتح  ىاإلجراءات حفاظا عم
 نية مصمحة عمييا ويجب وقؼ أي خطوات مف شأنيا أف تسيء ليا. تعتبر المصالحة الوط

معتقال لدي سجوف حماس و قد عرضت حماس جزءا منيـ مؤخرا  50و ذكر أبو سيؼ أف ىناؾ قرابة 
عاما مشددا عمي أف االعتقاؿ  15لممحاكمة و عمي رأسيـ األخ المناضؿ زكي السكني الذي حوكـ 

 و أف أي إنياء حقيقي لالنقساـ يتطمب طي صفحة االعتقاؿ السياسي. السياسي ىو أحد إفرازات االنقساـ
( عنصر مف 30وكشؼ مسؤولوف في حركة فتح اليوـ االثنيف عف عـز حركة حماس محاكمة أكثر مف )

أبناء فتح بةزة بعد أف أطمقت سراحيـ بشكؿ مشروط ودفع غرامات مالية الشير الماضي ضمف حالة 
 في الشارع الفمسطيني.التصالح التي كانت سائدة 

 30وقاؿ يحيى رباح نائب أميف سر الييئة القيادية في حركة فتح إف حركة حماس أطمقت سراح نحو 
عنصر مف أبناء حركة فتح مف سجونيا الشير الماضي مف خالؿ ما يسمى االفراج القضائي حيث دفع 

 ف االفراج عنيـ قرار سياسي.ىؤالء العناصر كفاالت مالية إلطالؽ سراحيـ وليس كما أشاعت حماس أ
وأوضح رباح ' أف حركة حماس أفرجت عف المعتقميف بشرط تحديد ليـ يوـ محاكمة في محاكميا بةزة 

 لمحاكمتيـ بتيـ ليس ليا أي إثبات أو صحة.
 15/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 رفوض وال يعبر عناحماس م صى: ما ورد في القناة اإلسرائيمية عمى لسان الكتائب ضد  قاأل كتائب 21

أعمنت كتائب شيداء االقصى في فمسطيف عف رفضيا لما ورد عمى القناة االسرائيمية حوؿ بياف صدر  :غزة
 عف الكتائب بانيا ضد حماس وليس ضد اسرائيؿ .

وقالت الكتائب في بياف ليا وزعتو عمى وسائؿ االعالـ :"نحف واخوتنا في حركة حماس ابناء قضية واحدة 
لسنا مع حماس في برنامجيا، ونحف في شرفاء فتح مع برناما فتح ونيجيا، وبالنسبة لنا بما قيؿ لكف نحف 

اننا لسنا ضد اسرائيؿ نحف ممتزموف بالتيدئة المتفؽ عمييا مع القيادة السياسية والتنظيمات الفمسطينية مع 
 الجانب االسرائيمي".

افظتو عمى الثوابت الوطنية ومنيا القدس وحؽ واكدت كتائب االقصى انيا خمؼ الرئيس محمود عباس بمح
 العودة.

واضافت :"نوجو رسالتنا لالجيزة االمنية باننا جزء منيا وىي جزء منا ونحف معيا ومع سيادة القانوف 
ومحاسبة الجناة والمسيئيف ولكف يوجد حؽ البناء حركة فتح في الحممة االخيرة الظاىرية واريحا وتـ مصادرة 

لمقاومة التي كانت في وجو العدو االسرائيمي والتي قامت بحماية المشروع الوطني اسمحة وبنادؽ ا
ومؤسسات السمطة الفمسطينية وقامت باالساءة لمعديد مف الكوادر في مخيـ بالطة ومخيـ جنيف والبمدة 

 القديمة وكفر قميؿ والعديد مف شرفاء فتح في كؿ المناظؽ".
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ر وراء االشاعات اليدامة التي يبثيا الجانب االسرائيمي وبعض وقالت:" نرجو مف الجميع عدـ االنجرا
الجاىميف واف نكوف واعييف لما يتـ تنزيمو في صفحات االعالـ والفضائيات واف نكوف قادريف عمى فيـ 

 الصورة الصحيحة".
 15/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 الفمسطينيالتراب الفمسطينية: متمسكون بالمقاومة لتحرير "كامل"  األحرارحركة  22

بياف حصؿ "اليوـ السابع" عمى نسخة منو، أف خيار  فيقالت حركة األحرار الفمسطينية، : مى حسيف
درب الجياد  فيىو الخيار األمثؿ الذى تسير عميو الحركة، وأنيا ماضية  اإلسرائيميالمقاومة ضد االحتالؿ 

 مسطيني.الفعف كامؿ التراب  اإلسرائيميوالمقاومة حتى دحر العدو 
  14/1/2013اليوم السابع، القاىرة، 

 
 في لبنان واستثماراتيا حركةالأمالك خالفات بين أقطاب فتح حول : العربيالقدس  23

: عادت الخالفات بيف أقطاب حركة فتح تظير لمسطح عبر تجدد النزاع عمى الوالية تبيرو  -عماف
 الفمسطينية في لبناف. الؾ حركة فتح ومنظمة التحريرالخاصة بمتابعة إستثمارات وأم

وأبمةت مصادر لبنانية مطمعة )القدس العربي( بأف الحكومة المبنانية تمقت مطالبات رسمية وقبميا شفوية مف 
الرئيس محمود عباس بتفويض أحد مساعدي مكتب الرئيس الفمسطيني بإحصاء وحصر ثـ بيع بعض 

 لح السمطة الفمسطينية.أمالؾ حركة فتح في لبناف لصا
ىذه المطالبات لـ تجد تعاونا مف قبؿ الجانب المبناني الذي تذرع بمقتضيات قضائية وبوجود نزاع عمى 
 ممكية العقارات المعنية بيف عدة أطراؼ وبشكؿ يحوؿ دوف تمكيف الرئاسة الفمسطينية حصريا مف تسجيؿ أو

 طينية في الساحة المبنانية.وبيع عقارات وممكيات فمس استثمارأو  تسجيؿإعادة 
وحسب المعمومات طمب الرئيس الفمسطيني في وقت سابؽ مف رئيس وزراء لبناف نجيب ميقاتي الموافقة 
عمى تعييف )قيـ( مف جانب الرئاسة يتولى شاف ىذه العقارات واألمالؾ ويخطط لبع بعضيا بسبب الضائقة 

 المالية التي تعاني منيا الخزينة الفمسطينية.
ء طمب عباس فيما يبدو مشفوعا باف ال تسمح السمطات المبنانية لمرجؿ الثاني في حركة فتح والقطب وجا

 البارز في منظمة التحرير فاروؽ القدومي بالتعامؿ مع ىذا الممؼ.
وىو طمب إعتذر ميقاتي عف تنفيذه طالبا مف الفمسطينييف معالجة األمر بينيـ والعودة في موقؼ موحد إزاء 

 مالؾ والعقارات التي تقدر بمئات المالييف مف الدوالرات بأسعار ىذه األياـ.مسألة األ
ويبدو أف مقربيف مف دوائر الرئيس الفمسطيني يتيموف مؤسسة الحكومة المبنانية بمماطمتيـ في ىذا 

 الخصوص وبعدـ إظيار التعاوف الالـز معيـ.
لبناف وسوريا وحصمت نزاعات داخؿ أقطاب وكانت لجاف متعددة قد شكمت لحصر أمالؾ منظمة التحريرفي 

يجاد آلية  حركة فتح عمى ىوية المسئوؿ عف الموضوع وكيفية التصرؼ بيذه الممكيات مما عطؿ القرار وا 
 توافقية.

بالنسبة لميقاتي وفي حواره األخير مع عباس حوؿ الموضوع إنتقد إكتفاء مؤسسة الرئاسة الفمسطينية عبر 
ألؼ دوالر كمعونة عاجمة ألربعة أالؼ الجيء  250يروت بإرساؿ مبم  ال يزيد عف السفارة الفمسطينية في ب

 فمسطيني تشردوا في لبناف ىاربيف مف مخيـ اليرموؾ بعد األحداث األخيرة في سوريا.



 
 

 

 

 

           58ص                                    1740العدد:                55/5/1053الثالثاء  التاريخ:

ميقاتي إعتبر المبمع بائس وال يكفي وال يميؽ بمعاناة الفمسطنييف الذيف نزحوا مف مخيـ اليرموؾ إلى لبناف 
يعايشوف وضعا صعبا ومعقدا لمةاية ىذه األياـ مقترحا عمى الرئيس عباس أف بيع قطعة عقار واحدة  والذيف

 مف أمالؾ حركة فتح يكفي فعال إلحتواء مشكمة االربعة أالؼ فمسطيني الجدد في لبناف.
 ميقاتي حسب المصادر عاتب عباس إلنو يفكر بحصر أمالؾ حركة فتح في لبناف وبيعيا بدوف التفكير

 بإنفاؽ أي مف عوائدىا عمى تحسيف شروط الحياة في مخيمات الالجئيف الفمسطينيف في لبناف.
 15/1/2013القدس العربي، لندن، 

 
 القبة الحديدية وفي سياج أمني في الجنوب  سنواصل االستثمار في ألولمرت: نتنياىو 14

مػس األوؿ،، ردا عمػى اتيامػات رئػيس ]أ رئيس الوزراء الحالي بنياميف نتنياىو نتنيػاىو أمػس: قاؿ عمي حيدر
 ، إفضػد إيػراف« خطط أمنيػة وىميػة لػـ ولػف تنفػذ»مميار شيكؿ عمى  55بيدر الوزراء السابؽ إييود أولمرت 

القبػة الحديديػة االعتراضػية وفػي سػياج أمنػي فػي الجنػوب يمنػع »ستواصؿ االستثمار في منظومات الحكومة 
ية والموسػػػاد سػػػرائيمقػػػدرات اليجوميػػػة والدفاعيػػػة لقػػػوات الػػػدفاع اإلالمتسػػػمميف، وفػػػي األمػػػف اإللكترونػػػي وفػػػي ال

أيػػًا كػػاف الػػذي ال يسػػتطيع فيػػـ أف حصػػوؿ إيػػراف عمػػى أسػػمحة نوويػػة ىػػو أخطػػر تيديػػد »ورأى أف «. والشػػاباؾ
 «.إسرائيؿألمننا، فيو ال يمكف أف يقود دولة 

االسػػتثمار فػػي بنػاء قػػدرات عممياتيػػة لػػيس »بػدوره، انتقػػد وزيػػر الػدفاع إييػػود بػػاراؾ مواقػػؼ أولمػرت، مؤكػػدًا أف 
 «.ليس دقيقًا، وال مسؤوالً »ووصؼ انتقاد أولمرت بأنو «. تبذيراً 

 54/5/1053، األخبار، بيروت
 

 لالحرم اإلبراىيمي ويتجول في البمدة القديمة بالخمي يقتحم ليبرمان 15
البمػدة القديمػة بعػد زيارتػو مسػتوطنة اقتحـ أفيةدور ليبرماف امس، الحـر اإلبراىيمػي الشػريؼ و  : وفا –الخميؿ 

"كريات أربع" في مدينة الخميؿ. وقاؿ محافظ الخميؿ كامؿ حميد إف اقتحاـ ليبرماف لمدينة الخميؿ ىو تػدنيس 
ليا ولمحـر اإلبراىيمي، المسجد اإلسالمي الخالص الذي ال يحؽ لمييود دخولو ولػيس ليػـ أي صػمة بػو، كمػا 

قة لةايات انتخابية كمػا يبػدو، ونحػف نحػذر ونػرفض ىػذه الزيػارة التػي نعتبرىػا أف ليبرماف يحاوؿ إشعاؿ المنط
 نذير شؤـ عمى الحـر اإلبراىيمي ومحافظة الخميؿ.

 55/5/1053، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 طيران رصد أموال مبالغ فييا ليجوم محتمل ضد   : تم  إسرائيميونأمنيون  16
يوف، إف رئػيس الػػوزراء بنيػاميف نتنيػػاىو، إسػػرائيممسػؤولوف أمنيػوف واشػنطف ػ الناصػرة ػ زىيػػر انػدراوس: قػػاؿ 

رصػػد مػػوارد ماليػػػة مبالةػػا فييػػا مػػػف أجػػؿ االسػػػتعداد ليجػػـو عسػػكري محتمػػػؿ ضػػد إيػػراف، وذلػػػؾ عمػػى خمفيػػػة 
 السجاؿ بينو ورئيس الوزراء السابؽ اييود أولمرت حوؿ ىذا الموضوع.

ا أولمػرت مبػال  فييػا، والقػرار بتجييػز الجػيش لعمميػة فػي وأضاؼ المسػؤولوف األمنيػوف أف المبػال  التػي ذكرىػ
إيراف كاف شرعيًا، لكف تـ إنفاؽ أمواؿ بحجـ مبال  فيو وكاف باإلمكاف إنفاؽ مبػال  أقػؿ بكثيػر لػو أنيػـ توخػوا 

 الحذر بشكؿ أكبر، إذ أنو كاف واضحًا أنو ال يوجد مصدر لتمويؿ ىذا اإلنفاؽ.
ىنػاؾ مػف عػارض بشػكؿ واضػح إنفػاؽ مػوارد كثيػرة بيػذا الحجػـ عمػى عمميػة وأكدوا أنو خالؿ المػداوالت كػاف 

 عسكرية ال توجد نية بتنفيذىا في ذلؾ الوقت.
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 55/5/1053، القدس العربي، لندن
 

 إلى إمكانية اعتزال الحياة الحزبية إذا ُأدين بارتكاب جريمة جنائية يممحليبرمان  17
دور ليبرماف، إلى أنػو سػيعتزؿ الحيػاة الحزبيػة إذا أديػف بارتكػاب ي المستقيؿ أفيةسرائيملمح وزير الخارجية اإلأ

وأعػػػرب ليبرمػػػاف فػػػي تصػػػريحات إذاعيػػػة نقميػػػا موقػػػع  جريمػػػة جنائيػػػة فػػػي قضػػػية تعيػػػيف السػػػفير فػػػي مولػػػدوفا.
 "، اإلثنيف، عف ثقتو بأنو سيثبت براءتو أماـ المحكمة.إسرائيؿ"صوت 

  54/5/1053، فمسطين أون الين      
 

 يجري تحقيقًا في مقتل الشاب "درويش" بالقرب من الخميل سرائيمياإلالجيش  18
ي، أمػػرًا بػإجراء تحقيػػؽ فػػي استشػياد فمسػػطيني بػػالقرب سػػرائيمأصػدر فريػػؽ المحػامي العػػاـ بجػػيش االحػتالؿ اإل

 مف الخميؿ في نياية األسبوع، وفؽ ما ذكره موقع "واال" لألنباء، اإلثنيف.
كوكًا تفيد بأف قوات الجػيش لػـ تتبػع القواعػد وأطمقػت النػار عمػى شػاب يبمػ  وقاؿ الموقع العبري: "إف ىناؾ ش

 عامًا ويدعى عدى درويش فأردتو قتياًل بالقرب مف مدينة الخميؿ يوـ السبت الماضي". 15مف العمر 
  54/5/1053، فمسطين أون الين              

 
 

 قب المحتلي نكَّل بفمسطيني من النإسرائيمضابط توجيو الئحة اتيام ل 19
ي في كتيبة "ىناحػاؿ" بسػبب اعتدائػو بوحشػية عمػى سرائيمُوجيت الئحة اتياـ ألحد ضباط جيش االحتالؿ اإل

، وذلػؾ قبػؿ ثالثػة أسػابيع عمػى أحػد الحػواجز العسػكرية فػي 04أحد سػكاف تػؿ السػبع فػي النقػب المحتػؿ عػاـ 
 منطقة الخميؿ.

، أف الضػػابط المػػتيـ ضػػرب شػػابا فمسػػطينيا بكعػػب وتبػػيف مػػف الئحػػة االتيػػاـ التػػي قػػدمت الخمػػيس الماضػػي
البندقية عمى رأسو، وقيد يديو خمؼ ظيره، وعصب عينيو وحاوؿ خنقو عػدة مػرات، واعتػدى عميػو بالضػرب، 

 ولـ يخؿ سبيمو إال بعد نصؼ ساعة وكاف ينزؼ، في حيف كانت عائمتو تنتظر في مركبة.
  54/5/1053، فمسطين أون الين      

 
 ية من تكرار تجربة قرية "باب الشمس"يمإسرائمخاوف  30

ية مػػف محاولػػة الفمسػػطينييف تكػػرار إقامػػة القريػػة إسػػرائيمذكػػرت صػػحيفة "معػػاريؼ" العبريػػة أف ىنػػاؾ مخػػاوؼ 
ي أنيػـ سػرائيمالفمسطينية "باب الشمس" مرة أخرى. ونقمت الصحيفة عف مسػئوليف أمنيػيف بجػيش االحػتالؿ اإل

 ر تجربة إقامة قرية مماثمة لػ"باب الشمس".يتوقعوف محاولة الفمسطينييف تكرا
  54/5/1053، فمسطين أون الين      

 
 لمقاومة الفمسطينيةاي: طيران كانت وما زالت الُمزود الرئيسي ألسمحة إسرائيم أمنيتقرير  35

ػػػػ زىيػػر أنػػػدراوس: بػػػيف تقريػػر خػػػاص صػػػدر عػػف مركػػػز )المعمومػػػات االسػػتخبارية ل رىػػػاب(، التػػػابع  الناصػػرة
ة األمنيػػة فػػي الدولػػة العبريػػة، بػػيف مػػدى العالقػػة العسػػكرية والتواصػػؿ بػػيف إيػػراف والمقاومػػة الفمسػػطينية لممؤسسػػ



 
 

 

 

 

           10ص                                    1740العدد:                55/5/1053الثالثاء  التاريخ:

وعمى رأسيا حركة حماس في قطاع غزة ال سيما في العدواف األخيػر الػذي شػنو جػيش االحػتالؿ عمػى قطػاع 
 ًيا بعممية )عامود السحاب(.إسرائيمغزة، وُسمي 

درات العسػػػكرية لحركػػػة حمػػػاس وفصػػػائؿ المقاومػػػة التػػػي ظيػػػرت خػػػالؿ )عػػػامود وأبػػػرز التقريػػػر الػػػذكور أف القػػػ
السحاب( والتي تـ بناؤىػا فػي قطػاع غػزة أنيػا كانػت بمسػاعدة إيرانيػة مكثفػة، كمػا أشػار التقريػر المػذكور إلػى 
وجود مخازف سالح كبيرة تحتوي عمى آالؼ الصواريخ، سواء كانت صواريخ إيرانية تـ استحداثيا في القطاع 

 أو حتى صواريخ محمية الصنع مف خالؿ استعماؿ تكنولوجيا إيرانية.
( اإليرانػي، وصػواريخ 1وساؽ التقرير قائاًل إف ىذا المخزوف شمؿ صواريخ متوسطة المدى مػف طػراز )فجػر 

( التػػػػي اسػػػػتخدمت خػػػػالؿ العمميػػػػة وقػػػػد أطمقػػػػت بشػػػػكؿ مكثػػػػؼ عمػػػػى المػػػػدف M75محميػػػػة الصػػػػنع مػػػػف نػػػػوع )
 ية.سرائيموالمستوطنات اإل

عالوة عمى ذلؾ، تحدت التقرير عف المسمؾ المركزي في نقؿ الوسائؿ القتالية مف إيراف إلى فصائؿ المقاومة 
في قطاع غزة، مشيرًا إلى أف المسمؾ لتمؾ الوسائؿ كانت عف طريؽ البر والبحر إضافة إلػى الطريػؽ الجػوي 

وسائؿ القتالية كانت تصؿ إلى السوداف مػف مف خالؿ استعماؿ شبكات تتجاوز الميربيف والتجار، الفتًا أف ال
 إيراف وتمر بمصر إلى قطاع غزة بواسطة األنفاؽ التي تسيطر عمييا حماس.

ي عػف اسػػتخداـ المقاومػة الفمسػػطينية فػي تيريػػب األسػمحة قنػػوات سػػرائيمباإلضػافة إلػػى ذلػؾ، كشػػؼ التقريػر اإل
لتابعػة لمحػرس الثػوري اإليرانػي ىػي المخولػة فػي وخمص التقرير إلى القوؿ إف وحدة القػدس ا التيريب المائية.

 دعـ المقاومة الفمسطينية وتصدير األسمحة خارج البالد.
 55/5/1053، القدس العربي، لندن

 
 يحتجون بمنح حقيم في التصويت إلى فمسطينيين من الضفة والقطاع إسرائيميون 31

"إشراؾ" مػػواطنيف فمسػػطينييف مػػف قطػػاع تػػؿ أبيػػب: أطمقػػت مجموعػػة مػػف الييػػود اليسػػارييف مبػػادرة احتجاجيػػة لػػػ
 ية.سرائيمغزة والضفة الةربية في االنتخابات اإل

وحسب المبػادرة التػي نشػرت عمػى صػفحات التواصػؿ االجتمػاعي "فػيس بػوؾ" بعنػواف "الديمقراطيػة الحقيقيػة"، 
ارؾ فػػػػي يعمػػػف المػػػواطف الفمسػػػطيني الػػػذي يوافػػػػؽ عمػػػى المشػػػاركة فػػػي المبػػػادرة أنػػػػو لػػػو كػػػاف بإمكانػػػو أف يشػػػ

قائمػػػػػة تخػػػػػوض ىػػػػػذه  30ية لكػػػػػاف سيصػػػػػوت إلحػػػػػدى القػػػػػوائـ المرشػػػػػحة مػػػػػف مجمػػػػػوع سػػػػػرائيماالنتخابػػػػػات اإل
ي ممف يشاركوف فػي ىػذه الحممػة بمػنح حقػو فػي االقتػراع إلػى ذلػؾ إسرائيماالنتخابات. وبالمقابؿ يقوـ مواطف 

ف الفمسػػطيني قػػد سػػاىـ فػػي المػػواطف الفمسػػطيني، بػػأف يضػػع بطاقػػة باسػػـ القائمػػة التػػي يختارىػػا. وبػػذلؾ يكػػو 
ية. وحسػب أحػػد المبػادريف بيػػذه الخطػوة فػػإف مئػات الفمسػػطينييف تجػاوبوا مػػع ىػذه الػػدعوة سػػرائيماالنتخابػات اإل

ية، وتمخيصػا لبرنامجيػا السياسػي بالمةػة العربيػة، حتػى سػرائيموقرأوا أسماء القوائـ التي تخوض االنتخابػات اإل
التصػويت باسػميـ إلحػدى تمػؾ القػوائـ. واختػار غػالبيتيـ أحزابػا عربيػة يعرفوا لمف سيصوتوف. وطمبوا أف يػتـ 

 وأحزاب اليسار، خصوصا ميرتس وحزب العمؿ. وال تزاؿ الحممة مستمرة. 04مف فمسطينيي 
 55/5/1053، الشرق األوسط، لندن

 
 "إسرائيل""باب الشمس" كشفت عورة "سمطة االراضي" في  ي:إسرائيمكاتب  33



 
 

 

 

 

           15ص                                    1740العدد:                55/5/1053الثالثاء  التاريخ:

ي "ايػػاؿ غػػروس" فػػي مقػػاؿ لػػو بصػػحيفة "ىػػآرتس" سػػرائيمإنتقػػد الكاتػػب اإل: رجمػػة خاصػػةت -دوت كػػوـ-راـ اهلل
عمػػؿ سػػمطة  اخػػالء قػػوات االحػػتالؿ لقريػػة بػػاب الشػػمس، وقػػاؿ بػػأف العمميػػة كشػػفت إشػػكالية كبيػػرة فػػي طريقػػة

 االراضي حوؿ سمب االراضي الفمسطينية.
ابػػؿ عػػدـ قانونيػػة سػػمب االراضػػي مػػف قبػػؿ واضػػاؼ:" إدعػػاء الجػػيش اف القريػػة ليسػػت قانونيػػة، تيػػدـ فػػي المق

 الحكومة".
واوضػػح انػػػو وفػػي إطػػػار االلتمػػاس الػػػذي تػػـ تقديمػػػة ضػػد أوامػػػر اخػػالء القريػػػة الفمسػػطينية التػػػي أقيمػػت عمػػػى 

ية "نيؿ ىندؿ" أصدر أمرًا ُقطريًا يمنع عممية سرائيمفاف قاضي المحكمة العميا اإل E1اراضي المنطقة المسماة 
خياـ التي تمت إقامتيا مف قبؿ الفمسطينييف "اال في حاؿ وجود حاجػة امنيػة لػذلؾ" اال أف االخالء، أو ىدـ ال

الحكومة قدمت في ساعات الميؿ وبعد إنتياء يوـ السبت، إشعارًا لممحكمة، بأنيا تعتـز القياـ بعممية االخػالء 
ويقػػوؿ الكاتػػب بػػاف  العػػاـ"."إنطالقػػًا مػػف الحاجػػة االمنيػػة العاجمػػة لػػذلؾ، ولمنػػع المػػس بصػػورة خطػػرة بالنظػػاـ 

 .تستعمؿ معظـ االراضي المحتمة لصالح المستوطنيف والمستوطنات إسرائيؿ
55/5/1053، القدس، القدس  

 
توا"ا" ىآرتس العبرية تكتب افتتاحيتيا بالمغة العربية تحت عنوان  34  خرجوا وصو 

ةة العبرية في تػؿ أبيػب، مقػاال في خطوة استثنائية، نشرت صحيفة "ىآرتس" التي تصدر بالم :القدس المحتمة
 "أخرجوا وصّوتوا". افتتاحيا بالمةة العربية تحت عنواف 

العرب  -ومما جاء فيو اف المشاركة الواسعة لمجماىير العربية في االنتخابات ىي لصالح جميع الديمقراطييف
 اة والديمقراطية. والييود. ولذلؾ فالمواطنوف العرب مدعّووف لمخروج لمتصويت مف أجؿ السالـ والمساو 

ية، تقريػػػرا يفيػػػد انػػػو ُيخشػػػى مػػػف اف تكػػػوف تسػػػبة المشػػػاركة فػػػي سػػػرائيموبػػػدورىا نشػػػرت صػػػحيفة "معػػػاريؼ" اإل
 ، نظرا لحالة اليأس التي تسود العديد مف ىؤالء المواطنيف.10االنتخابات لدى المواطنيف العرب أدنى مف %

 55/5/1053، وكالة سما اإلخبارية
 

 ت سيكون شريكا أساسيا في الحكومة القادمةبني نفتاليىآرتس:  35
، صباح اليـو الثالثاء، نقال عف مصادر رفيعة المسػتوى فػي الميكػود، إنػو عمػى الػرغـ ”ىآرتس“قالت صحيفة 

مف الحرب المستعرة بيف تحالؼ "ليكود بيتينو" وبيف حزب البيػت الييػودي بقيػادة نفتػالي بنيػت إال أف األخيػر 
 الحكومة القادمة في حاؿ قاـ نتنياىو بتشكيميا.سيكوف شريكا أساسيا في 

ونقمػػت الصػػحيفة عػػف مسػػؤوؿ رفيػػع المسػػتوى فػػي الميكػػود قولػػو، إف أحػػزاب المعسػػكر "الػػوطني" تريػػد نتنيػػاىو 
رئيسا لمحكومة القادمة، وأف كافة التقارير واألخبار لتي تحدثت عف نية نتنياىو تشػكيؿ حكومػة بػدوف "البيػت 

 الييودي" غير صحيحة. 
في  المقابؿ قاؿ مسؤولوف فػي الميكػود إف نتنيػاىو يميػؿ أيضػا إلػى ضػـ حكومػة شػاس إلػى حكومتػو القادمػة، 

 وحزب يئير لبيد، بينما تظؿ فرص ضـ حزب تسيبي ليفني لمحكومة القادمة ضعيفة لمةاية.

 55/5/1053، 48عرب 
 

 رفة الصغيرةحممتو االنتخابية إلضعاف أحزاب اليمين المتط يواصل"الميكود بيتنا"  36



 
 

 

 

 

           11ص                                    1740العدد:                55/5/1053الثالثاء  التاريخ:

واصػػؿ الميكػػود بيتينػػو، أمػػس، حممتػػو الراميػػة إلضػػعاؼ أحػػزاب اليمػػيف المتطػػرؼ الصػػةيرة، سػػعيا لمفػػوز بػػأكبر  
عػػػدد ممكػػػف مػػػف المقاعػػػد، مػػػف جيػػػة، ولتفػػػادي حػػػرؽ األصػػػوات والمقاعػػػد البرلمانيػػػة لصػػػالح أحػػػزاب اليسػػػار 

يكػػود الحكػػـ بسػػبب الخالفػػات حيػػث خسػػر الم 5551والوسػػط، خوفػػا مػػف تكػػرار تجربػػة حكومػػة شػػامير عػػاـ ،
وتشػرذـ أصػػوات اليمػيف المتطػػرؼ وضػػياعيا فػي قػػوائـ لػػـ تػتمكف مػػف اجتيػاز نسػػبة الحسػػـ. وفػي ىػػذا السػػياؽ 

بيتينو في دعايتو، أمس، انضماـ رئيس مجمػس المسػتوطنات سػابقا دانػي ديػاف لميكػود . فقػد  -استةؿ الميكود
يتينػو وتشػرذـ أحػزاب اليمػيف وىػدر األصػوات عمػى قػوائـ ب-حذر دياف في دعايتو مف خطر تراجع قوة الميكود

ال تجتاز نسبة الحسـ، مف جية، كما شكؾ بقدرات بنيت "القيادية" اعتمادا إلى حقيقة عمؿ بنيت تحتو مػديرا 
 عاما لمجمس المستوطنات.

 55/5/1053، 48عرب 
 

 نفق يمتد من غزة داخل الحدود  اكتشاف: يسرائيمالجيش اإل 37
ي الثالثاء اكتشاؼ نفؽ يمتد مف قطاع غػزة إلػى داخػؿ سرائيمأعمف جيش االحتالؿ اإل: صفا -القدس المحتمة

 ، وذلػػػػػػػؾ خػػػػػػػالؿ جولػػػػػػػة تمشػػػػػػػيط لػػػػػػػدوريات حدوديػػػػػػػة بمحػػػػػػػاذاة المنػػػػػػػاطؽ 5504حػػػػػػػدود فمسػػػػػػػطيف المحتمػػػػػػػة 
 

وقػػػاؿ النػػػاطؽ باسػػػـ الجػػػيش فػػػي بيػػػاف صػػػحافي إف النفػػػؽ يعػػػد محاولػػػة خطيػػػرة لتنفيػػػذ  الجنوبيػػػة مػػػف القطػػػاع.
 ية.إسرائيمات عسكرية وىجمات ضد أىداؼ ومواقع عممي

 55/5/1053،  وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

 ية: الجميور سيدفع ثمن العجز الماليسرائيماإل الماليةخبراء في وزارة  38
ية قػػوليـ، إنػػو عمػػى سػػرائيمنقمػػت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" عػػف مسػػؤوليف وخبػػراء كبػػار فػػي وزارة الماليػػة اإل

ية مف أف الجميور لف يتضػرر بفعػؿ العجػز الكبيػر فػي ميزانيػة سرائيممف تصريحات رئيس الحكومة اإلالرغـ 
لةػاء سرائيمالدولة، إال أف الجميور اإل ي ىو الذي سيدفع الثمف، وأف الحكومة ستضطر إلى فػرض ضػرائب وا 

 مميار شيقؿ. 35إعفاءات ضريبية ورفع األسعار لتةطية العجز المالي الذي بم  
 55/5/1053، 48ب عر 

 
 يا إلى ائتالفو الحاكم بعد االنتخابات ضم  ل عن سبل إرضاء نتنياىو تبحثغالبية األحزاب  39

بقيادة زعيـ "ليكود بيتنا"،  إسرائيؿالمتدينيف في  -حممت التوقعات بأف تكتؿ اليميف : اسعد تمحمي -الناصرة 
قبمػػة بعػػد االنتخابػػات البرلمانيػػة التػػي سػػتجري رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف نتنيػػاىو ىػػو الػػذي سيشػػكؿ الحكومػػة الم

الثمثػػػاء المقبػػػؿ، بػػػأحزاب وشخصػػػيات محسػػػوبة عمػػػى االعتػػػداؿ إلبػػػداء مزيػػػد مػػػف التشػػػدد مػػػف اجػػػؿ أف تنػػػاؿ 
االستحساف لدى نتنياىو وحزبو، وبالتالي لتكوف جزءًا مف توليفتو الحكومية. فػي المقابػؿ، أطمػؽ زعػيـ "البيػت 

راد مػف خالليػا نفػي صػبةة "اليمػيف المتطػرؼ" عػف حزبػو، مؤكػدًا أف األخيػر الييودي" المتطػرؼ تصػريحات أ
 سيكوف وفيًا لالئتالؼ الحكومي.

وبّز الجميع في التطرؼ الوزير السابؽ القيادي في حركػة "شػاس" الدينيػة الشػرقية المتزمتػة الػراب أريػو درعػي 
)الحػرديـ( أف "اتفػاؽ أوسػمو مػات"، حيف أعمف أمس في تصريحات إلى صحيفة تمثؿ التيػار الػديني المتزمػت 

وأف "أي حكومة عقالنية لف تدير مفاوضات سياسية مع الفمسطينييف في السػنوات العشػريف األخيػرة". وسػعى 
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درعػػي الػػذي رأى فيػػو كثيػػروف أكثػػر قػػادة "شػػاس" اعتػػدااًل، إلػػى نفػػي أخبػػار رددىػػا أقطػػاب فػػي "ليكػػود" مػػف أنػػو 
زعيمػة "العمػؿ" الوسػطي شػيمي يحيمػوفتش. ونفػى أف تكػوف الحركػػة يميػؿ إلػى جػر حركتػو إلػى حكومػة بقيػادة 

أيدت ذات يوـ اتفاؽ أوسمو، مستذكرًا أنيا امتنعت عف التصويت عمى االتفاؽ أثناء إقراره بعد أف أقنع رئيس 
". وأكػد سػرائيؿالحكومة السابؽ اسحؽ رابيف الزعيـ الروحي لمحركة عوفاديا يوسػؼ بػأف االتفػاؽ "جيػد أمنيػًا إل

أف "شاس"، التي شكمت فػي العقػديف األخيػريف "بيضػة القبػاف" فػي الحكومػات المتعاقبػة، لػف تػدعـ ترشػيح أي 
مػػف قػػادة أحػػزاب الوسػػط واليسػػار لتشػػكيؿ الحكومػػة المقبمػػة إنمػػا فقػػط نتنيػػاىو، "كػػذلؾ لػػف تسػػمح ألي حكومػػة 

 المساومة عمى التوراة".كانت أف تخمي مستوطنات ... ىذا ىو خطنا ولف نتياوف فيو، ألنو ال يمكننا 
وأعمػػف درعػػي أف دعػػـ ترشػػيح نتنيػػاىو لتشػػكيؿ حكومػػة جديػػدة سػػيكوف بعػػد االتفػػاؽ معػػو عمػػى "أىػػـ مسػػألتيف 
بالنسبة إلينا: موازنة الدولة، وعدـ إرغاـ الشباب المتدينيف الحرديـ عمى الخدمة العسػكرية". وتػرى "شػاس" أف 

عد أف تبيف أف العجز في موازنػة العػاـ الماضػي سػجؿ رقمػًا قياسػيًا إجراء تقميص الموازنة العامة ليذا العاـ، ب
باليػػػيف دوالر، سػػػيمس أساسػػػًا بالشػػػرائح الضػػػعيفة، خصوصػػػًا جميػػػور المتػػػدينيف  50منػػػذ أربػػػع سػػػنوات وبمػػػ  

 المتزمتيف )باإلضافة إلى المواطنيف العرب الذيف يعاني أكثر مف نصفيـ الفقر(.
ضػـ حزبػي الوسػط العممػانييف "يوجػد مسػتقبؿ" بقيػادة يئيػر لبيػد، و"الحركػة" وحذر درعي مػف نيػة "ليكػود بيتنػا" 

برئاسة تسيبي ليفني، إلى الحكومة المقبمة عمى حساب المتدينيف "مثمما فعؿ )رئػيس الحكومػة السػابؽ( آريئػؿ 
 حيف فضؿ حزبًا عممانيًا عمى شاس". 1003شاروف عاـ 

الوسػطي عػوفر شػيمح أف حزبػو سػيدعـ سػف قػانوف يػرغـ  وأعمف المرشح السػادس عمػى الئحػة "يوجػد مسػتقبؿ"
. وىكػذا ينضػـ إسػرائيؿكؿ شاب يبم  الثامنة عشرة عمى الخدمة العسػكرية أو الوطنيػة، بمػف فػييـ العػرب فػي 

 شيمح إلى أحزاب اليميف المطالبة باشتراط منح العرب حقوقًا كاممة بخدمتيـ في الجيش أو "الخدمة الوطنية".
ؽ زعػيـ "البيػت الييػودي" نفتػالي بينيػت تصػريحات "معتدلػة" نسػبيًا فسػرىا مراقبػوف عمػى أنيػا في المقابػؿ، أطمػ

تػػنـ عػػف مخاوفػػو مػػف أف يفضػػؿ نتنيػػاىو الحػػزبيف الػػدينييف المتػػزمتيف "شػػاس" و"ييػػدوت ىتػػوراه" عمػػى "البيػػت 
قػػاؿ بينيػػت إف الييػػودي" بػػداعي تشػػدد األخيػػر الػػذي يمثػػؿ المسػػتوطنيف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة. و 

الكاممػػة" ليسػػت الرايػػة المركزيػػة التػػي سػػيحمميا الحػػزب فػػي الحكومػػة المقبمػػة، مضػػيفًا أف حزبػػو  إسػػرائيؿ"أرض 
سيكوف شريكًا وفيًا لػ "ليكود" ويتحمى بالمسؤولية. وأضاؼ أف حزبو سيبقى جزءًا مػف الحكومػة أو يعمػؿ عمػى 

(". وزاد أف حزبػػو لػػف ينسػػحب مػػف الحكومػػة فػػي حػػاؿ إسػػقاطيا "طالمػػا ال تقػػرر ىػػذه تسػػميـ أراٍض )فمسػػطينية
أجػػػػرت مفاوضػػػػات مػػػػع الفمسػػػػطينييف "طالمػػػػا ال تتخػػػػذ قػػػػرارات فعميػػػػة تتعمػػػػؽ بالمنػػػػاطؽ )المحتمػػػػة( أو تمػػػػس 

 باالستيطاف".
ية بػإخالء بػؤرة اسػتيطانية، عممػًا أنػو إسػرائيموتيرب بينيت مف الرد عػف موقػؼ حزبػو فػي حػاؿ أمػرت محكمػة 

نو سيرفض أمرًا عسكريًا باإلخالء، ثػـ عػدؿ عػف موقفػو بعػد اليجػوـ الػذي تعػرض إليػو كاف صرح قبؿ شير أ
مف نتنياىو، وتصريح األخير بأنو لف يضـ إلى حكومتو وزيرًا يرفض االمتثاؿ لمقانوف أو لألوامػر العسػكرية. 

ت الضػػفة ونفػػى بينيػػت أف يكػػوف وزمػػالؤه فػػي الحػػزب يػػأتمروف بػػإمرة "الحاخامػػات المتطػػرفيف" فػػي مسػػتوطنا
 الةربية، ووصؼ حزبو بأنو "حزب وسطي معتدؿ".

 55/5/1053، الحياة، لندن
 

 في المخيمات الفمسطينية بسوريا 22صابة ا  و  فمسطينيينخمسة ستشياد ا 40
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، اليوـ االثنيف، جراء القصؼ الذي تعرضت لو 22فمسطينييف بينيـ مسنة، وأصيب  5إستشيد : غزة
 وريا، فيما واصؿ الجيش السوري حصاره لمخيـ اليرموؾ.مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في س

وقالت مصادر خاصة لػ دوت كوـ، إف المسنة باسمة الكردي، والشاب حسف حامد، إستشيدا بقصؼ 
استيدؼ منطقة عش الورور في حي برزة في دمشؽ، فيما استشيد الشاب جبراف طو، متأثرًا بجروح أصيب 

جميع ىؤالء الشيداء مف مخيـ اليرموؾ، وتـ نقؿ جثامينيـ إلى المخيـ بيا جراء استيداؼ منطقة المميحة، و 
 ليواروا الثرى ىناؾ.

وأوضحت ذات المصادر اف مخيـ اليرموؾ تعرض اليوـ االثنيف، لعمميات قصؼ براجمات الصواريخ، 
وقذائؼ الياوف، والدبابات، ورصاص القناصة، ما أسفر عف استشياد الشابيف يوسؼ حمداف، وكماؿ 

اموني، برصاص قناصة في محيط مخيـ اليرموؾ، الذي يتواصؿ حصاره، ويحظر إدخاؿ المواد الطبية د
 واألساسية لسكانو.

 13وأضافت المصادر أف القصؼ الذي تعرض لو مخيـ اليرموؾ اليوـ االثنيف أسفر أيضا عف إصابة 
جروح متفاوتة الخطورة في فمسطينييف اصيبوا ايضا ب 9واضافت ذات المصادر اف  شخصا بجروح مختمفة.

مخيـ الحسينية جنوب دمشؽ، جراء سقوط عشرات القذائؼ عمى مناطؽ متفرقة مف المخيـ، خاصًة شارع 
 بيت لحـ ومنطقة مسجد خميؿ الرحمف.

 15/1/2013، القدس، القدس
 

 انمخيمات لبنبمن سوريا نازحة  عائمة فمسطينية 5361: في لبنان التحريرالمجان الشعبية لمنظمة  41
أظير آخر احصاء رسمي بعدد العائالت الفمسطينية النازحة مف سوريا الى مخيمات لبناف أف العدد : صيدا

عائمة، صيدا  1175عائمة فمسطينية موزعة عمى خمس مناطؽ لبنانية ىي: بيروت  5361بم  حتى اآلف 
 عائمة. 1154عائمة والبقاع  947عائمة، الشماؿ  779عائالت، صور  1306
الحصاء الذي اعدتو المجاف الشعبية لمنظمة التحرير في لبناف، فاف العائالت الفمسطينية النازحة ووفؽ ا

عائمة، مار  455عائمة، شاتيال  565تتوزع في المناطؽ عمى المخيمات عمى الشكؿ التالي: برج البراجنة 
عائمة، اقميـ الخروب  90عائمة، المية ومية  121عائمة، مدينة صيدا  875عائمة، عيف الحموة  155الياس 

عائمة،  98عائمة، الرشيدية  36عائمة، الشبريحا  379عائمة، البارد  568عائمة، البداوي  220والساحؿ 
 741عائمة، الجميؿ  12عائمة، جؿ البحر  43عائمة، القاسمية  498عائمة، برج الشمالي  92البص 

 عائمة. 413عائمة، البقاع األوسط 
 15/1/2013، المستقبل، بيروت

 
 يجرون تجارب بشرية عمى األسرى المضربين عن الطعاماإلسرائيمية السجون  مصمحةأطباء : "أحرار" 42

كشؼ مركز حقوقي مختص بقضايا األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ،  الخميا: -فمسطيف المحتمة 
ف عف الطعاـ، أمس، أف أطباء ما تسمى مصمحة السجوف يجروف تجارب بشرية عمى األسرى المضربي

الكتشاؼ أسرار قدرتيـ عمى الصمود واالستمرار في اإلضراب لفترات طويمة. وقاؿ مدير مركز أحرار 
لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف األسير المحرر فؤاد الخفش، إف أطباء مصمحة السجوف يرصدوف بشكؿ 

بيدؼ البحث العممي عف كظاىرة عممية طبية “يومي كؿ حركة أو إشارة تصدر عف األسرى المضربيف 
 ”.اإلنساف المضرب عف الطعاـ وكشؼ مدى قدرتو عمى الصمود لفترة طويمة
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يفحصوف يوميًا األسرى المضربيف، لمعرفة كيفية موت الخاليا وقياس ” اإلسرائيمييف“وقاؿ إف األطباء 
شيرًا إلى أنيـ رصدوا معدليا بيف األياـ األولى ل ضراب قياسًا بما عميو األمر بعد شيور مف اإلضراب، م

 حركة موثقة لألسير أيمف الشراونة المضرب عف الطعاـ منذ أكثر مف ستة شيور. 120في يوـ واحد 
وطالب الخفش منظمة الصحة العالمية بالتدّخؿ لمعرفة حقيقة الفيتامينات وأنواع المةذيات التي يعطييا 

 اآلثار الناجمة عنيا.األطباء لألسرى المضربيف، والكشؼ عف طبيعة ىذه المواد و 
 15/1/2013، الخميج، الشارقة

 
 بتطبيق وثيقة األسرى الفمسطينية أىالي األسرى يطالبون الفصائل 43

طالب أىالي األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ )اإلسرائيمي( الفصائؿ الفمسطينية : محمد عيد -غزة
 ـ".2006رى "الوفاؽ الوطني المجتمعة في العاصمة المصرية القاىرة بتطبيؽ وثيقة األس

وشدد أىالي األسرى خالؿ اعتصاميـ األسبوعي في مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر، اإلثنيف، عمى 
 ضرورة مساندتيـ، والوقوؼ بجانبيـ في ظؿ الظروؼ الصعبة التي يعانوف منيا.
تضامنية مع األسرى نظمتيا بدوره أكد مدير جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف صابر أبو كرش، خالؿ وقفة 

 "واعد" بالتعاوف مع لجاف المقاومة الشعبية؛ ضرورة تحقيؽ المصالحة الفمسطينية.
 14/1/2013، فمسطين أون الين

 
 يومًا  48أبو ستة خالل أيمن عمميات جراحية لألسير  سبعغزة:  44

قطاع غزة أجرى سبع قاؿ أىالي األسرى في سجوف االحتالؿ: إف األسير أيمف أبو ستة مف  حسف جبر:
 يوما، شممت عمميات في الكمى والكبد والمعدة وعمميات صةرى أخرى. 48عمميات جراحية خالؿ 

وقاؿ موفؽ حميد مسؤوؿ العالقات العامة في جمعية األسرى والمحرريف "حساـ": إف األسير أبو ستة فقد 
 كةـ، الفتا إلى أف حالتو الصحية اآلف مستقرة. 20مف وزنو أكثر مف 

وأكد حميد في كممة أماـ االعتصاـ األسبوعي ألىالي األسرى في باحة مقر المجنة الدولية لمصميب األحمر 
أف األسير عالء أبو جزر ممثؿ سجف نفحة تمكف مف زيارة األسير أبو ستة واالطمئناف عميو، ونقؿ عف أبو 

 والمتابعة الصحية المستمرة.جزر تأكيده أف الوضع الصحي ألبي ستة مستقر، لكنو يحتاج إلى الراحة 
 15/1/2013، األيام، رام اهلل

 
 شرق بيت لحم الفمسطينيينتدريبات لممستوطنين عمى السالح بين مساكن  45

يقـو جنود االحتالؿ االسرائيمي بتدريب المستوطنيف عمى استخداـ السالح بيف مساكف المواطنيف  :بيت لحـ
الشرقي لمحافظة بيت لحـ، بحسب ما أفاد مواطنوف يقطنوف قرب جبؿ )ىيروديوف( " الفردوس" في الريؼ 

 في المنطقة.
وقاؿ االىالي لػ دوت كوـ إف جنود االحتالؿ يمنعونيـ مف دخوؿ المنطقة بحجة انيا منطقة عسكرية مةمقة 
ف الجنود يصطحبوف  ويمنعونيـ مف جني ثمار محاصيميـ الزراعية المحيطة بجبؿ )ىيروديوف(، وا 

وأضاؼ االىالي أف جنود االحتالؿ  كؿ مرة إلى المكاف ذاتو لتدريبيـ عمى اطالؽ النار. المستوطنيف في
مف جيتو، قاؿ ابو اسماعيؿ ابو محميد  اتخذوا مف المناطؽ القريبة مف بيوتيـ مكانا لتدريب المستوطنيف.
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اص الطائش الذي إنو "عندما يأتي الجنود لمتدريب نبقى في منازلنا، وال نخرج منيا حتى ال نصاب بالرص
 ييددنا وييدد ماشيتنا".

وناشد االىالي الجيات المسؤولة "التدخؿ فورا لوقؼ التدريبات التي مف شأنيا اف تدخؿ الخوؼ واليمع 
 لنفوس اطفالنا عالوًة عمى أنيا تعرض حياتنا لمخطر".

 15/1/2013، القدس، القدس
 

 نانية بمساواتيم بالالجئين السوريين الالجئون الفمسطينيون من سوريا يطالبون الحكومة المب 46
في مخيـ البداوي، نفذ النازحوف الفمسطينيوف مف سوريا اعتصاما، أماـ مكتب مدير االونروا، : طرابمس

بدعوة مف الجبية الديموقراطية لتحرير فمسطيف ولجنة النازحيف، في حضور ممثمي الفصائؿ والمجاف 
 كومة المبنانية بػ"مساواتيـ باخوانيـ النازحيف السورييف".الشعبية والمؤسسات. وطالب المعتصموف الح

وألقى ابو لؤي اركاف، كممة طالب فييا "المسؤوليف بالتعاطي االنساني مع ممؼ النازحيف بعيدا عف التسييس 
والعنصرية واالستةالؿ االنتخابي، ومساواتيـ بالنازحيف السورييف لجية االقامة وتوفير االحتياجات 

 الضرورية".
وحّمؿ ابو لؤي االونروا "المسؤولية الكاممة عف معاناة النازحيف باعتبارىا المسؤوؿ االوؿ عف الالجئيف اينما 
كانوا واينما نزحوا واينما حموا، وطالبيا بخطة طوارئ شاممة"، داعيا الى احتراـ الموقؼ الفمسطيني بتحييد 

ـ اذاع محمد وليد عمي مذكرة موجية الى المدير المخيمات وأبناء شعبنا عف األزمة الداخمية السورية". ث
العاـ لالونروا، طالبت "بوضع خطة طوارئ عاجمة وشاممة لمساعدة العائالت النازحة، تأميف االيواء الموقت 
لمنازحيف أو تقديـ بدؿ ايجارات لمعائالت، توفير االستشفاء والتحويالت الى المستشفيات دوف الرجوع الى 

ف وسوريا، وضع خطة اغاثة شيرية لتسميـ المواد الةذائية وغيرىا بشكؿ دائـ وشيري وتقديـ المراسمة بيف لبنا
 المساعدة المالية لمطالب الجامعييف النازحيف".

 15/1/2013، المستقبل، بيروت
 

  2012خالل سنة  صحفيين فمسطينيينإسرائيمي بحق  انتياك 202: مركز الدوحة لحرية اإلعالم بغزة 47
ده مركز الدوحة لحرية اإلعالـ بةزة عف تزايد ممحوظ في حدة االنتياكات اإلسرائيمية كشؼ تقرير أع

، مع سقوط عدد منيـ بيف شييد وجريح، واعتقاؿ  والفمسطينية بحؽ صحفييف فمسطينييف خالؿ العاـ المنصـر
 ومنع آخريف مف السفر واالعتداء عمى معدات ومكاتب صحفية.

صابة  انتياؾ العاـ 202وسجؿ التقرير  خالؿ الحرب  20الماضي أبرزىا سقوط  ثالثة شيداء صحفييف، وا 
 .2012التي شنتيا إسرائيؿ عمى قطاع غزة في نوفمبر/تشريف الثاني 

حالة اعتقاؿ،  56مكتبا ومؤسسة إعالمية تعرضت لمتدمير الكمي أو الجزئي، و 30وأشار المركز إلى أف 
اختراؽ لمواقع إخبارية إلكترونية فمسطينية ومحطات إذاعية  مف السفر والتنقؿ، إضافة إلى حاالت 17ومنع 

وأكد المركز خالؿ مؤتمر صحفي عقده في مقره بةزة االثنيف عمى ضرورة أف  وتمفزيونية تعمؿ في فمسطيف.
يتحمؿ المجتمع الدولي مسؤوليتو تجاه إعادة إعمار ما دمرتو إسرائيؿ مف مؤسسات ومكاتب إعالمية 

 مباشرة خالؿ عدوانيا األخير عمى قطاع غزة. تعرضت لمقصؼ الجوي
 15/1/2013، الجزيرة نت، الدوحة
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 عممية تفتيش واعتقال األسبوع الماضي 95نفذ و فمسطينيًا  سبعين: االحتالل أصاب "أوتشا" 48
فمسطينًيا أصيبوا عمى يد قوات  70قاؿ مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية باألمـ المتحدة "أوتشا": "إف 

 اإلسرائيمي ومستوطنيو في األراضي المحتمة خالؿ األسبوع الماضي".االحتالؿ 
فمسطينًيا بالضفة الةربية، وأربعة  63وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي، اإلثنيف، أف مف بيف اإلصابات 

 في قطاع غزة، وثالثة آخروف أصيبوا باعتداءات المستوطنيف.
وات االحتالؿ في المنطقة الصناعية بمدينة جنيف مما أسفر وذكر أف اشتباكات اندلعت بيف الفمسطينييف وق

آخروف باشتباكات مع االحتالؿ خالؿ  7طفاًل وامرأة مسنة، كما أصيب  11فمسطينًيا بينيـ  23عف إصابة 
 عممية تفتيش واعتقاؿ داخؿ مدينة الخميؿ وقرية بيت أمر وقرية العيسوية بالقدس المحتمة.

عممية تفتيش واعتقاؿ خالؿ األسبوع الماضي، الفتًا إلى تخريب  95 وأشار إلى أف االحتالؿ نفذ
لحاؽ  6شجرة، وتنفيذ  230المستوطنيف لػ ىجمات أسفرت عف وقوع إصابات في صفوؼ الفمسطينييف وا 

 أضرار بممتمكاتيـ.
شخًصا، وتضرر  15مبنى يممكيا فمسطينيوف، مما أدى لتيجير  20ولفت إلى أف سمطات االحتالؿ ىدمت 

 عض مصادر كسب الرزؽ.ب
وفي قطاع غزة، خففت كؿ مف مصر و)إسرائيؿ( مف قيودىا المفروضة عمى دخوؿ مواد البناء، وسمح 

شحنة مف منتجات القطاع لمخارج، كما استمرت فترات انقطاع الكيرباء عف المواطنيف تصؿ  33بتصدير 
 ساعات يومًيا. 8إلى 

أربعة فمسطينيوف آخروف مف بينيـ ثالثة أطفاؿ جراء وحسب التقرير، فقد قتؿ طفؿ فمسطيني وأصيب 
انفجار ذخيرة غير منفجرة مف قذيفة "آر بي جي" قديمة كانوا يمعبوف بيا شرؽ منطقة خاف يونس، كما 

 أصيب طفؿ آخر في حادث مشابو وقع في مخيـ البريا.
ؿ لمممتمكات في الضفة وذكر أف المنخفض الجوي األخير أدى إلى وقوع خسائر بشرية وتيجير ودمار شام

صابة ما ال يقؿ عف   آخريف. 20وغزة، حيث أدى لوفاة أربعة أشخاص في شماؿ الضفة وا 
مجّمًعا سكنًيا بعد  40وتفيد التقارير األولية الواردة مف الضفة أف عشرات آالؼ األشخاص ُىجروا مؤقًتا في 

 فيضانات.فقدانيـ لمساكنيـ أو اضطرارىـ إلى إخالء منازليـ بسبب خطر ال
وفي غزة، بالرغـ مف عدـ اإلبالغ عف حاالت تيجير، فقد انيار منزالف جزئًيا ولحقت أضرار بما يزيد عف 

منزاًل آخر بسبب الفيضانات التي خمفتيا األمطار الةزيرة، باإلضافة إلى وقوع أضرار في البنى  170
 ية والدفيئات الزراعية والمحاصيؿ.التحتية تضمنت الشوارع وشبكات الكيرباء والسيارات وحظائر الماش

 14/1/2013، فمسطين أون الين
 

 ن والمبدعين منيم حول العالميحصاء الفمسطينيمبادرة إل ":الفمسطينيون حول العالم... كم نحن" 49
أعمف الدكتور طالؿ أبوغزالو، رئيس مؤسسة ابو غزالو لمخدمات الدولية، اليـو  :منير عبد الرحمف –عماف 

عماف، عف اطالؽ مبادرة تحت عنواف "الفمسطينيوف حوؿ العالـ... كـ نحف"، وذلؾ بيدؼ تحديد االثنيف في 
 آالؼ مف المبدعيف الفمسطينييف. 5عدد الفمسطينييف في العالـ، وتجميع أسماء 

وجاء االعالف عف إطالؽ ىذه المبادرة غبر المسبوقة عقب اجتماع لمجمس أمناء جمعية "كمنا لفمسطيف"، 
و غزالة في بياف تمقت نسخة منو، " لقد تمت مناقشة عدد مف الموضوعات الحيوية، وبحث ما تحقؽ وقاؿ اب

مف إنجازات خالؿ األشير الماضية، ومنيا تجميع أسماء خمسة آالؼ مف المبدعيف، والمفكريف، 
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اتيـ ودورىـ في والموىوبيف، والكفاءات الفمسطينية عمى مستوى العالـ، تشمؿ كافة التفاصيؿ المتعمقة بابداع
 المجتمعات وأماكف انتشارىـ".

وأعمف الدكتور أبوغزالو عف تسجيؿ المكتب اإلقميمي لمجمعية في عماف، وقاؿ: "لقد تـ اختيار األردف ليكوف 
، خالؿ شير أيموؿ 1901مقرًا لممكتب اإلقميمي لمجمعية، بعدما تـ تسجيميا كجمعية فرنسية بموجب القانوف 

2011." 
تور أبوغزالو: "ما نسعى إليو بعيد كؿ البعد عف السياسة، ونسعي لنقوؿ لمعالـ بأف مبادرة "كمنا وأضاؼ الدك

لفمسطيف"، تحكي قصة ُمبدعيف فمسطينييف مف: شخصيات عامة، رجاؿ أعماؿ واقتصاد، كتاب، أدباء، 
تمفة، ومنيـ مف شعراء، أكاديمييف، ممثموف، فنانوف، رياضيوف، وآخروف، حققوا انجازات عمى مستويات مخ

 حصؿ عمى شيادات وجوائز عالمية، حيث ُيمكف لمجيؿ الشباب االقتداء بانجازاتيـ التي ُيحتذى بيا".
 15/1/2013، القدس، القدس

 
 في شرق خانيونسالجيش اإلسرائيمي يتوغل  50

ؽ مف توغؿ عدد مف اآلليات العسكرية اإلسرائيمية في منطقة حدودية تقع إلى الشر : أشرؼ اليور -غزة 
وشرعت اآلليات اإلسرائيمية عمى الفور بعمميات تمشيط وتجريؼ في تمؾ  مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وحالت العممية دوف تمكف المزارعيف الفمسطينييف  المنطقة الحدودية، وسط إطالؽ نار لمتةطية عمى التوغؿ.
 في تمؾ المنطقة مف الوصوؿ لمزارعيـ خشية عمى حياتيـ.

 15/1/2013، بي، لندنالقدس العر 
 

 سجن "الجممة"ب أطفال تعذيب فرع فمسطين تقدم شكوى قانونية ضد   - "العالمية لمدفاع عن األطفال" 51
راـ اهلل ػ "األياـ": أعمنت الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ ػ فرع فمسطيف، أمس، عف تقدميا بشكاوى 

عف خمسة أطفاؿ، تعرضوا لسوء المعاممة والتعذيب خالؿ لممستشار القانوني لمحكومة اإلسرائيمية، بالنيابة 
 احتجازىـ والتحقيؽ معيـ، في مركز "الجممة" لالعتقاؿ والتحقيؽ.

أف األطفاؿ الخمسة اعتقموا خالؿ أيموؿ وتشريف األوؿ الماضييف، حيث تـ  وأوضحت الحركة في بياف
األطفاؿ مف األراضي المحتمة إلى إسرائيؿ،  اقتيادىـ مباشرة إلى مركز "الجممة"، موضحة أف ذلؾ نقؿ ىؤالء

( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة، التي تحظر صراحًة عمميات نقؿ المدنييف مف اإلقميـ 76يشكؿ انتياكًا لممادة )
 المحتؿ.

ـّ احتجازىـ في زنازيف انفرادية صةيرة، لفترات تتراوح بيف   29إلى  4وبينت أف األطفاؿ أشاروا إلى أنو ت
حرموا مف أي تواصؿ مع أي إنساف، إضافة إلى خضوعيـ لفترات تحقيؽ طويمة، بينما كانوا  يومًا، حيث

 مقيديف إلى كرسي صةير.
طفاًل تـ احتجازىـ انفراديًا في مراكز تحقيؽ "الجممة"،  59، حاالت 2008يذكر أف الحركة وثّقت منذ العاـ 
 و"بيتح تيكفا"، وسجف "ىشاروف".

 15/1/2013، األيام، رام اهلل
 

 فتية من بيت أمر ثالثةمساكن وحظيرتين شرق يطا ويعتقل  ثالثةالحتالل ييدم ا 52
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مساكف وحظيرتيف لتربية األغناـ في قرية أـ الخير  3الخميؿ ػ "األياـ": ىدمت قوات االحتالؿ، أمس، 
ى ترخيص البدوية وخربة حوارة الواقعتيف إلى الشرؽ مف بمدة يطا، وذلؾ بذريعة إقامتيا دوف الحصوؿ عم

مسبؽ مف "اإلدارة المدنية" اإلسرائيمية، فيما ذكرت مصادر مف بمدة بيت أمر شماؿ الخميؿ، أف قوات 
 مواطنيف، بعد دىـ منازؿ عائالتيـ ليذا الةرض. 3االحتالؿ اعتقمت، خالؿ الميمة قبؿ الماضية 

 15/1/2013، األيام، رام اهلل
 
 

 تحت خط  الفقرأطباء فمسطينيون الجئون.. يعيشون لبنان:  53
عندما يتخرج ابف إحدى األسر الفمسطينية طبيبًا، يفرح لو الجميع ويينئونو. لكنو في السّر، : انتصار الدناف

وبعيدًا عف أعيف الناس يأخذ مصروفو مف أىمو، أو مف أخيو العامؿ، كي يشتري احتياجاتو الخاصة، ألف 
بيب الفمسطيني، ذلؾ وفؽ الدكتور عامر السماؾ، العامؿ يستطيع أف ينتا ماديا أكثر مما يستطيعو الط

الطبيب الفمسطيني ال »في مخيـ عيف الحموة. يضيؼ: « مستشفى النداء اإلنساني»طبيب العظاـ، ومدير 
يستطيع أف يفتح عيادة، أو يعمؿ في أي مستشفى خارج المخيـ، ألنو محروـ مف ممارسة مينتو، فيو ال 

قوانيف وزارة الصحة، وضمف القوانيف المبنانية التي ليا طابع سياسي  يدخؿ شبكة العمؿ الطبي ضمف شروط
«. في لبناف. وُيعتبر في القانوف المبناني منتحاًل لصفة الطبيب، ألنو ال يحؽ لو االنتساب إلى نقابة األطباء

الجة إف عمؿ سّرًا في إحدى المستشفيات قد يتعرض إلشكاالت قانونية تتعمؽ بمع»وفي ىذا السياؽ فإنو 
المرضى، كحدوث خمؿ في العمؿ الجراحي، أو وفاة مريض، ألنو ال يتحصف بحماية نقابية، كما أنو ُيتيـ 

 «.بانتحاؿ صفة طبيب
، إلى «االتحاد العاـ لألطباء والصيادلة الفمسطينييف»ويمفت الدكتور وليد ياسيف، عضو الييئة اإلدارية في 

قابة األطباء، حتى لو خضعنا المتحاف الكولوكيوـ ونجحنا ساب إلى نالدولة المبنانية ال تسمح لنا باالنت»أف 
فيو، مع العمـ أف ىناؾ أطباء غير لبنانييف يحؽ ليـ الحصوؿ عمى إجازة عمؿ واالنتساب إلى نقابة األطباء 

االضطياد الداخمي مف أىؿ البيت، »ويرى أف «. المبنانييف، ونحف نتعرض الضطياديف: داخمي وخارجي
نفسيا، فنحف األطباء الفمسطينيوف لسنا عاجزيف عف خدمة شعبنا مف الناحية الطبية،  مف منظمة التحرير

والصحية، فمماذا الالمباالة بنا؟ وحتى قيادة التنظيمات، واليالؿ األحمر الفمسطيني تنظر إلى الطبيب، 
 وكأنو جندي أو مقاتؿ، ساعة يشاؤوف التخمي عنو يقولوف لو: مع السالمة. 

، يشير إلى أف «مستشفى اليمشري»بو العينيف، طبيب أنؼ، أذف، حنجرة، ومدير الدكتور رياض أ
المستشفى أحد مستشفيات جمعية اليالؿ األحمر الفمسطني، ولو خمسة مستشفيات في كؿ لبناف، ويعتبر »

اليمشري المستشفى المركزي، أو األساسي، وىو مجيز بكؿ التجييزات الالزمة لكؿ قسـ مف أقساميا، مف 
حية وباطنية وأطفاؿ ونساء وتوليد، وعمميات، وقسـ غسيؿ الكمى، وىو متوفر فقط في المستشفى جرا

ويرى أف المستشفى منذ استمـ «. الموجود في صيدا، وكذلؾ يوجد قسـ لمعالج الفيزيائي، ومدرسة تمريض
وال نريد القوؿ  وأنا أعمؿ عمى تطوير األقساـ األساسية، ومحاولة منافسة المستشفيات الخاصة،»إدارتو 

دائمًا: إننا في مستشفى ىالؿ أحمر فمسطيني، وال نستطيع منافسة المستشفيات الخاصة، لذلؾ قمنا بتطوير 
، باإلضافة إلى المكننة، ومواكبة 2012و 2011معظـ األقساـ بما يناسب الجودة والنوعية لمعاميف 

ارنة بينو وبيف الطبيب المبناني نجده يعيش التطور، لكف يبقى وضع الطبيب الفمسطيني الذي إف أجرينا مق
دوالر، ونتيجة لمةالء والوضع المعيشي  800دوالر و 600تحت خط الفقر، إذ إف معدؿ راتبو ما بيف 
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المزري، فالطبيب الفمسطيني ال يستطيع حتى تعميـ ومعالجة ابنو، حتى أدنى الحقوؽ المدنية لمبشر محرـو 
إلى األخوة المبنانييف بالتفكير إليجاد حّؿ لمطبيب الفمسطيني، ونحف عمى  رسالة»ووجو أبو العينيف «. منيا

جيوزية في التحاور سويًا، كما أناشد منظمة التحرير الفمسطيػػػنية وممثمية السػػػفارة أف تجد حاًل باتخاذ قرار 
 «.سياسي لمسماح لمفمسػػطيني بالعمؿ في لبناف بشروط معينة

 15/1/2013، السفير، بيروت
 
 

  مميون متر مكعب من المياه 400تغذت بـ  األحواض الجوفيةاهلل:  برام سمطة المياه الفمسطينية 54
أوضحت سمطة المياه الفمسطينية أف الموسـ المطري الذي تشيده األراضي الفمسطينية ىو "موسـ : راـ اهلل

ة عمى محافظات الضفة الةربية مبشر لـ شيدتو البالد منذ عشريف عاًما"، مقّدرة كميات مياه األمطار الياطم
 مميوف متر مكعب. 1900( بػحوالي 1|12يوـ أمس األحد الماضي ) حتى

وبينت سمطة المياه في تقرير ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو أف األمطار ساىمت في تةذية األحواض 
مميوف متر مكعب  400الجوفية حيث تـ تقدير معدالت التةذية الواصمة ألحواض المياه الجوفية بما يقارب 

مما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وبالتالي تخفيض تكمفة تشةيؿ اآلبار 
 .الجوفية، وكذلؾ تحسيف إنتاجيتيا خاصة في آبار مناطؽ الجنوب

مميوف متر  74أما في قطاع غزة، فقد تـ تقدير كمية األمطار التي ىطمت عمى جميع المحافظات بحوالى 
مميوف متر مكعب( فيما يقدر نسبة  120مف المعدؿ السنوي العاـ والبال  ) في المائة 62مكعب بما نسبتو 

 .مميوف متر مكعب 30التةذية في الخزاف الجوفي نتيجة األمطار الساقطة بحوالي 
 15/1/2013قدس برس، 

 
 لكمميون شي ثالثينتجاوزت  األخيرةحوال الجوية بسبب األ الزراعي: خسائر القطاع "اإلغاثة الزراعية" 55

قدرت جمعية اإلغاثة الزراعية الفمسطينية، اليـو االثنيف، حجـ األضرار األولية التي لحقت بالقطاع  :نابمس
 ( مميوف شيقؿ.30الزراعي جراء المنخفض الجوي الذي شيدتو البالد األسبوع الماضي، بػأكثر مف )

داء عاجال الى المؤسسات الدولية واالقميمية العاممة في القطاع ووجيت االغاثة في بياف ليا اليوـ االثنيف "ن
الزراعي، طالبتيا مف خاللو بمد يد العوف وبشكؿ عاجؿ لممزارعييف الفمسطينييف الذيف تضرروا مف العاصفة 

 االخيرة".
 15/1/2013، القدس، القدس

 
 "عقمية القمعة"  بتبني "إسرائيل"يحذر من إخفاق عممية السالم ويتيم  الثانياهلل  عبد 65

قػػاؿ العاىػػؿ األردنػػي الممػػؾ عبػػداهلل الثػػاني خػػالؿ لقائػػو أمػػس أعضػػاء وفػػد "لجنػػة الشػػؤوف :  الحيػػاة –عمػػاف 
اإلسػػرائيمية" )أيبػػػاؾ(، إف "اسػػتمرار إسػػػرائيؿ فػػي تبنػػػي عقميػػة القمعػػػة، متجاىمػػة التحػػػوالت  -العامػػة األميركيػػػة 

ترسيخ التعددية والديموقراطية والحرية والكرامة، ال يصػب  السياسية الراىنة في المنطقة وتطمعات شعوبيا في
ف العاىػؿ األردنػي داف إوأفاد بياف صادر عف الديواف الممكػي  في مصمحتيا وسيبقييا معزولة عف محيطيا".

اإلجراءات اإلسرائيمية التي تتضمف "االسػتيطاف واالعتػداء عمػى المقدسػات اإلسػالمية والمسػيحية فػي القػدس، 
يويػػػد المدينػػػة المقدسػػػة"، كمػػػا أكػػػد "ضػػػرورة عػػػدـ إضػػػاعة المزيػػػد مػػػف الوقػػػت لمػػػدخوؿ مجػػػددًا فػػػي ومحاولػػػة ت
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مفاوضات مباشرة بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى أساس حؿ الدولتيف، الذي ال يػزاؿ يشػكؿ الحػؿ األمثػؿ 
 والوحيد إلنياء الصراع".

 15/1/2013الحياة، لندن، 
  
 
 
 األقصىالمسجد من حفريات إسرائيمية عميقة تودي بمعالم  الثقافي" يحذر القدس"ممتقى  65

ممثمة باألوقػاؼ اإلسػالمية فػي القػدس المسػؤولية  األردنية حمؿ ممتقى القدس الثقافي الحكومة :الةد  -عماف
 المباشرة عف حماية معالـ مباني المسجد األقصى المبارؾ وأشجاره المعمرة.

رئػػػيس الػػػوزراء عبػػػداهلل النسػػػور أمػػػس،  إلػػػىي رسػػػالة بعػػػث بيػػػا اسػػػحؽ الفرحػػػاف، فػػػ د.ودعػػػا رئػػػيس الممتقػػػى 
"الحكومػػة إلػػى تشػػكيؿ لجنػػة عمميػػػة مسػػتقمة، لفحػػص عينػػات مػػف جػػػذور األشػػجار التػػي سػػقطت فػػي باحػػػات 
المسػػجد األقصػػى يػػـو السػػابع مػػف كػػانوف الثػػاني )ينػػاير( الحػػالي، وكػػذلؾ فحػػص عينػػات مػػف التربػػة لتحديػػد 

شجار، وبياف إمكانية وجود مواد كيميائية أو مذيبات، أو آثار لحفريات تحػت األسباب الدقيقة لسقوط ىذه األ
عالف نتيجتيا عمى المأل".  ىذه األشجار، وا 

شار الممتقى إلى دالئؿ قوية تشػير إلػى وجػود حفريػة صػييونية غيػر معمنػة فػي عمػؽ المسػجد باتجػاه سػبيؿ أو 
، وباتػػت أقػرب إلػػى 5/1/0212و 8/11/0212ف ىػػذه الحفريػة تطػورت فػػي مسػارىا بػيف إالكػأس، مرجحػا "

 سبيؿ الكأس وسط المسجد".

  15/1/2013الغد، عمان، 
 
 : أحفاد بطل روايتي وأول قرية بحمم العودة"باب الشمس"يتضامن مع  خوريلياس إ 68

ف الفمسػػطينييف الػػذي إليػػاس خػػوري صػػاحب روايػػة "بػػاب الشػػمس"، إقػػاؿ الكاتػػب المبنػػاني : أ ؼ ب -بيػػروت 
، "ىػـ أحفػاد بطػؿ اسػتيطانيلبنػاء مشػروع  "سػرائيؿ"إستصػادرىا  يراضػأكتابػو، عمػى  اسػـحممت  قاموا "قرية"أ

 روايتي يونس" ومعيـ "يتجدد الحمـ الفمسطيني".
 واًل. أوقاؿ الروائي المبناني لوكالة "فرانس برس": "تابعت الحدث في باب الشمس بصفتي قارئًا 

لى النكبات منػذ إني، وكيؼ يستطيع ىذا الشعب الذي يتعرض وتابع: "معيـ قرأت كيؼ يتجدد الحمـ الفمسطي
 رض واف يعمي كممة العدؿ".ف يثبت حقو في ىذه األأعامًا،  56

نػا كنػت أرض، قػاؿ الكاتػب المبنػاني :"ذا كاف شعر بالرغبة في الوجػود مػع ىػؤالء الفمسػطينييف عمػى األإوعما 
مت بيػػـ ىاتفيػػا بعػػدما تجمعػػوا فػػي سػػاحة الضػػيعة لػػييـ رسػػالة واتصػػإمعيػـ وسػػأبقى معيػػـ"، موضػػحًا: "وجيػػت 

 لييـ لكف الظروؼ صعبة".إلالستماع إلي، وحاولت التوجو 

  15/1/2013، لندن، الحياة
 

 ةسبل إغاثة الفمسطينيين في سوري األونروامع  تبحث العربية الجامعة 59
مع المفوض العاـ لوكالة  بحث األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي، أمس االثنيف، القاىرة:

األونروا فيميبو جراندي إيجاد السبؿ لتوفير الدعـ المالي لموكالة لموفاء باحتياجات الالجئيف الفمسطينييف 
السفير  ،وقاؿ األميف العاـ المساعد لشؤوف فمسطيف واألراضي المحتمة .ةالفاريف مف مخيـ اليرموؾ في سوري
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ألؼ الج  فمسطيني نزحوا مف مخيـ  10أكثر مف "إف  :المقاءمحمد صبيح، في تصريحات صحافية عقب 
اليرموؾ ىروبًا مف العنؼ إلى لبناف ومصر،  إضافة إلى أف ىناؾ مشرديف نزحوا إلى مناطؽ أخرى داخؿ 

 ."األراضي السورية وصاروا بال مأوى
 55/5/1053الخميج، الشارقة، 

 
 

 لعربية داعمة لمثورة والشعب الفمسطينيشدد عمى ضرورة أن تكون الثورات ايالرئيس التونسي  60
عباس السمطة الفمسطينية محمود أكد الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي سعادتو بمقاء رئيس : وفا وكالة

وبوجوده في تونس في احتفاالت الذكرى الثانية لمثورة التونسية، قائال: "إف الشعب التونسي كاف وسيبقى 
: نحف نتابع كؿ ما يجري في فمسطيف مدركيف التي يمر بيا، مضيفاً  معكـ بالرغـ مف الصعوبات دائماً 

وتمنى  لمعقوبات التي سمطت عميكـ مف قبؿ الةرب". الصعوبات التي تمر بيا الدولة الفمسطينية نظراً 
في ختاـ  المرزوقي عمى الدوؿ العربية أف تتفيـ ىذه المصاعب التي تواجو الشعب الفمسطيني، مشدداً 

: نحف معكـ رورة أف تكوف الثورات العربية مضيفة وداعمة لمثورة والشعب الفمسطيني، قائالً تصريحو عمى ض
 وعمى كافة المستويات. دائماً 

 السابؽ، الباجي قايد السبسي، في تصريح صحفي، عقب اجتماعو بالرئيس التونسي وقاؿ رئيس الوزراء
أف  طينية فالقضية بألؼ خير"، مضيفاً ، إنو "طالما الرئيس محمود عباس عمى رأس القضية الفمسعباس

حزبو يدعـ ويؤيد دوف تحفظ كما كؿ التونسييف حقوؽ الشعب الفمسطيني ومطالبو العادلة في تحقيؽ أمانيو 
 وتطمعاتو بإقامة دولتو الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ .

لحزب المؤتمر مف أجؿ الجميورية في مقر إقامتو بتونس، األميف العاـ  أيضاً واستقبؿ الرئيس عباس 
أكد وقوؼ حزبو بكؿ قدر مستطاع مع القضية العادلة ألبناء الشعب الفمسطيني،  الذيالتونسي محمد عبو، 

ودعمو لمنضاؿ العادؿ والمشروع الذي يخوضو ىذا الشعب في سبيؿ تحقيؽ تطمعاتو الوطنية، بما فييا إقامة 
 القدس الشريؼ.الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا 

 55/5/1053الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 "خطأ"التونسية : دعوة محمود عباس لمذكرى الثانية لمثورة أحمد الكحالوي 65
بشدة دعوة  ،أحمد الكحالوي ،انتقد رئيس الييئة الوطنية لدعـ المقاومة العربية في العراؽ وفمسطيف :تونس

حتفاالت احتفاالت الشعب التونسي بالذكرى الثانية ال رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس لحضور
لمطالب الثورة المنادية بتجريـ التطبيع وتحرير فمسطيف ال تصفيتيا عبر مسار  الثورة، واعتبر ذلؾ "منافياً 

قدس برس أف حضور عباس إلى  وكالةورأى الكحالوي في تصريحات ل أوسمو الذي قامت عميو السمطة".
 ".نية النتصار الثورة "غير مقبوؿ أخالقياً تونس في الذكرى الثا

 54/5/1053قدس برس، 
 

 المستقمة تودعم الشعب الفمسطيني في بناء دول المغربي يؤكد عمى ضرورةحزب األصالة  61
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الرباط: يعقد اليوـ الثالثاء ممثمو الفصائؿ الفمسطينية المشاركوف في لقاء نظـ بالعاصمة المةربية، ندوة 
الجيود المةربية  إطاروالمعاصرة المةربي في  األصالةة المقاء الذي نظمو حزب صحافية لتقديـ حصيم

 النجاز المصالحة الفمسطينية المتعثرة.
في افتتاح االجتماعات  ،األحد أمس أوؿ ،أميف عاـ حزب األصالة والمعاصرة ،مصطفى الباكوري وأكد

اء دولة فمسطيف المستقمة عاصمتيا الفمسطينية بالصخيرات، عمى ضرورة دعـ الشعب الفمسطيني في بن
واعتبر المقاء مناسبة، تجسد لحظة قوية ووازنة تمتزج فييا أواصر األخوة والوحدة ومعاني التضامف  القدس.

واالنصيار في دينامية النضاؿ المشترؾ مف أجؿ نصرة القضية الفمسطينية، التي شكمت عمى الدواـ قضية 
إف مسؤولية المرحمة تتطمب مف الجميع االجتياد لتمتيف سبؿ االلتقاء بيف  المةاربة والعرب والمسمميف، قائالً 

أنو مف حؽ  مختمؼ مكونات الفصائؿ الفمسطينية، مف اجؿ الدفاع عف فمسطيف حرة ومستقمة، مضيفاً 
الفصائؿ الفمسطينية أف تختمؼ حوؿ الرؤى واالتجاىات الفكرية، ولكف ليس مف حقيا أال تتفؽ حوؿ فمسطيف 

 ة والكياف والشعب واإلنساف.القضي
وكشؼ الباكوري القناعات التي مف أجميا بادر حزبو لتنظيـ ىذه التظاىرة، والمتمثمة في إنضاج نقاش متقدـ 
بيف كؿ المكونات الفمسطينية، وفؽ مقاربة تكاممية قائمة عمى تعزيز كؿ المبادرات اليادفة إلى توحيد الصؼ 

 مسطيف.الفمسطيني وتطيره في سبيؿ تحرير ف
وقاؿ الباكوري إف الدعـ الدائـ لحقوؽ الشعب الفمسطيني المشروعة والتاريخية جزء ال يتجزأ مف دعـ اإلرادة 

 الدولية الِمؤمنة بالسالـ في ترسيخ األمف واالستقرار العالمي.
 55/5/1053، لندن، القدس العربي

 
  1051 ألف شخص بين مصر وقطاع غزة خالل 458عبور أكثر من  63

ألؼ و  054عدد العابريف لمعبر رفح البرى بيف مصر وقطاع غزة  يبم  إجمال: عبد الحميـ سالـ -رفح 
شاحنة مساعدات تقؿ كميات كبيرة مف المساعدات  151مف االتجاىيف، كما تـ إدخاؿ  شخصاً  330

 .1051خالؿ العاـ  اإلغاثيةمف أدوية ومساعدات طبية وغيرىا مف المواد  اإلنسانية
، وغادر البالد فرداً  15آالؼ و  150مف قطاع غزة  بالمعبر أنو قد وصؿ إلى البالد، قادماً  وقاؿ مصدر

 .فرداً  135آالؼ و 104القطاع  إلى
 54/5/1053اليوم السابع، القاىرة، 

 
 وال يعني الحرب وتل أبيب مباح قانوناً  ةسابق: قطع العالقات بين القاىر مصري  دبموماسي 64

صري سابؽ أف العالقات بيف مصر والجانب اإلسرائيمي "لـ تعد عمى نفس وتيرتيا أكد دبموماسي م :القاىرة
أياـ الرئيس المخموع حسني مبارؾ، مشيًرا إلى أف مسألة قطع العالقات بيف القاىرة وتؿ أبيب أمر مباح في 

الخارجية وقاؿ إبراىيـ يسري، سفير مصري سابؽ بالجزائر ومساعد وزير  القانوف الدولي وال يعني الحرب.
ومدير إدارة القانوف الدولي والمعاىدات الدولية األسبؽ، ومنسؽ حممة "ال لبيع الةاز لمكياف الصييوني": "إف 

في محاوالت إرضاء الكياف الصييوني بشتى الطريؽ خاصة انو كاف يعتمد  النظاـ البائد لـ يكف يدخر جيداً 
 ت المصرية اإلسرائيمية يخمؼ عف السابؽ".عميو في العديد مف أموره. أما اآلف فإف وضع العالقا

قدس برس أف "وضع العالقات المصرية اإلسرائيمية اآلف  وكالةوأضاؼ يسري، في تصريحات خاصة ل
، ويعي أف مصر لـ تعد حميفة لو كما كانت في السابؽ، وىو يختمؼ، وأف الكياف الصييوني يدرؾ ذلؾ جيداً 
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لمرئيس المصري محمد مرسي، خاصة موقفو األخير مف العدواف عمى ما أثبتتو التصريحات السابقة والحالية 
 غزة واىتمامو بحقوؽ الفمسطينييف".

 54/5/1053قدس برس، 
 

 : منافسة إسرائيمية شرسة عمى مشروع تنمية قناة السويسالمصري اإلسكانوزير  65
ومقرر المجنة  المصري وزير اإلسكاف والمجتمعات العمرانية ،طارؽ وفيؽ .كشؼ د: ىبة حساـ الديف

لمشروع تنمية إقميـ قناة  اإلسرائيميالوزارية لتنمية إقميـ قناة السويس عف وجود منافسة شديدة مف الجانب 
لمسفف،  اإلسرائيميدود، وسيتيح المشروع سالسويس، خاصة أنو سيتـ إنشاء خطة سكة حديد يربط إيالت بأ

 إيالت.أف تعبر مف البحر األحمر إلى خميا العقبة ثـ ميناء 
كيمومترات  3اليوـ السابع أنو سيتـ إنشاء خط سكة حديد بطوؿ موقع  تصريح خاص ؿ يوأوضح وفيؽ ف

إيالت كما سيتـ إنشاء ميناء لرسو السفف لتفري  الحاويات  ي، حتى ال تتأثر السياحة فخارج الميناء أيضاً 
 تجية إلى أوروبا.دود ثـ إلى السفف المسالميناء ثـ بعد ذلؾ إلى ميناء أ يوالبضائع ف

عاـ  يستنتي يوأكد وزير اإلسكاف، عمى أىمية االنتياء مف المرحمة األولى لمشروع تنمية اإلقميـ، والت
ال  "إسرائيؿ"إلى أف  مميار دوالر، مشيراً  01 يإلى أف حجـ االستثمارات المتوقعة تبم  حوال ، الفتاً 1053
 عمى القيمة المضافة مف خالؿ المشروعات الموجيستية. ىذا المشروع عمى النقؿ فقط، بؿ الرىاف يتعتمد ف

كبيرة، حيث إف موقع قناة السويس أفضؿ بكثير  "إسرائيؿ"المنافسة مع  يوأضاؼ الوزير، أف فرصة مصر ف
 51يواجو صعوبات، حيث إف السفينة الواحدة تحتاج إلى  ي، وأف المشروع اإلسرائيميمف المشروع اإلسرائيم

 دود.سضائع إلى ميناء ألتحميؿ الب قطاراً 
 55/5/1053اليوم السابع، القاىرة، 

 
 الخريف الماضي الجيش اإلسرائيمي بث تفاصيل جديدة عن استيدافت"أنصار بيت المقدس"  سيناء: 66

تفاصيؿ جديدة عف استيداؼ  "،أنصار بيت المقدس"جماعة  تبث: يسري محمد - العريش )مصر(
الخريؼ  ،5504راضي الفمسطينية التي تحتميا "إسرائيؿ" منذ سنة "، عبر الحدود المصرية مع األإسرائيؿ"

باإلعداد ليجمات متتالية  ،دقيقة الميمة قبؿ الماضية 11التي بثت فيديو مدتو  ،جماعةالالماضي، وتوعدت 
 خالؿ الفترة المقبمة. "إسرائيؿ"عمى 

اف عضوا في جماعة اإلخواف وىو مصري مف محافظة المنوفية بالدلتا، في الفيديو إنو ك ،وقاؿ وجيو
المسمميف قبؿ أف يتركيا بعد وصوليا إلى الحكـ في مصر. وظير وجيو مع اثنيف مف الجيادييف وىـ 
يقوموف بتدريبات عسكرية داخؿ أراضي سيناء. كما ظير في الفيديو عدة لقاءات أخرى مع جيادييف وجدوا 

سبتمبر الماضي، قائمة إف أيموؿ/ بات قبؿ تنفيذ عممية داخؿ أحد المنازؿ بسيناء فترة مف الوقت لتمقي التدري
ف  4 واستعرض الفيديو  تتكتـ عمى إذاعة الحقائؽ. "إسرائيؿ"مف جنود الجيش اإلسرائيمي قتموا في اليجوـ، وا 

ساعات  1عمميات التدريب والتخطيط لتنفيذ عممية اليجوـ الذي قاؿ إنو تطمب السير عمى األقداـ مدة 
يؿ ومساعد لو، وثالثة مف الجيادييف. وتضمنت الخطة التي جرى شرحيا في الفيديو انتظار باالستعانة بدل

 دورية حدودية إسرائيمية لميجوـ عمييا، ثـ انتظار المدد اإلسرائيمي إلنقاذ الدورية لمعاودة اليجـو عميو.
 55/5/1053الشرق األوسط، لندن، 
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 في سورية "إسرائيل"ترونية لمتجسس عمى يؤكد إقامة إيران محطات تنصت الك أمريكيتقرير  67
اتيمت الواليات المتحدة في تقرير استخباراتي، إيراف، بامتالؾ استخباراتيا محطتّي رادار في .(: يو.بي.آي)

الصادر عف  ،وأشار التقرير لصالح حزب اهلل. "إسرائيؿ"سورية يرجح أنيما تستخدماف في التجسس عمى 
رس عمى موقعيا االلكتروني بعنواف ج، الشير الماضي، ونشرتو مكتبة الكونرسجوف، ولجنة في الكونجالبنتا

، إلى أنو يبدو أف إيراف تسعى لتوسيع قدراتيا االستخبارية في "لمحة عف وزارة المخابرات واألمف اإليرانية"
منطقة الشرؽ األوسط والبحر المتوسط. وذكر التقرير أنو يظير أف إيراف تمكنت مف تطوير قدرات 

محطتّي سيةنت إيرانيتاف سوريتاف يموليما "ستخباراتية مف خالؿ رصد اإلشارات )سيةنت(. وأضاؼ إف ا
، وتتمركز األولى بمنطقة الجزيرة في شماؿ سورية، والثانية 1002الحرس الثوري اإليراني تنشطاف منذ عاـ 

 ."في مرتفعات الجوالف
 55/5/1053البيان، دبي، 

 
 إيجابياً  جزائري ألنو لم يترك انطباعاً  العب قد معرفض التعاي إسرائيمي نادي 68

زىير أندراوس: ما زالت قضية العب كرة القدـ الجزائري، سميـ العراش، تثير أصداًء واسعًة في  -الناصرة 
الوطف العربي، بعد النشر عف نيتو االنضماـ إلى نادي )أسدود( الذي يمعب ضمف دوري األضواء في 

، محمد غالية، الذي يعمؿ مف الداخؿ الفمسطيني عمى أنو BOKRAراسؿ موقع وأكد م الدولة العبرية.
بالرغـ مف كؿ تصريحات الالعب لموقع )اليداؼ( الجزائري، فقد عمـ المراسؿ مف مصادر موثوقة في 

وتـ التحقيؽ معو  "إسرائيؿ"الالعب سميـ عراش وصؿ في األسبوع الماضي إلى  أفالنادي الرياضي اشدود 
 الدولي. "وريوفجبف "مطات األمف اإلسرائيمية في مطار مف قبؿ س

وأضاؼ الموقع العربي الفمسطيني قائاًل إف الالعب الجزائري أجرى االختبارات في صفوؼ النادي الرياضي 
إدارة الفريؽ االشدودي، فإف الالعب غير موجود في لياقة بدنية جيدة، األمر  أقواؿاشدود ولكف، حسب 
 ره مف صفوؼ الفريؽ، عمى حد قوؿ المصادر.الذي أدى إلى تحري

 55/5/1053، لندن، القدس العربي
 

 إلى عزلة دولية "إسرائيل"بالموضوع الفمسطيني ويقود  ُيظير ُجبناً  نتنياىوأوباما:  69
كشػػؼ الصػػحفي االميركػػي "جيفػػري جولػػدبيرغ" وىػػو أحػػد المقػػربيف مػػف الػػرئيس األميركػػي أف : القػػدس المحتمػػة

اديػػث مةمقػػة "إف نتنيػػاىو يقػػود إسػػرائيؿ نحػو سياسػػة التػػدمير الػػذاتي" وذلػػؾ فػػي أعقػػاب قػػرار أوبامػا قػػاؿ فػػي أح
، باإلضافة إلى "أف نتنياىو يقود إسرائيؿ إلى العزلة الدولية"، وذلؾ عبػر الموقػع E1نتنياىو البناء في منطقة 

 اإللكتروني لشبكة "بمومبيرغ".
ئيس أوبامػػا صػػّرح، خػػالؿ األسػػابيع الماضػػية، بعبػػارات وكشػػفت صػػحيفة "ىػػآرتس" التػػي أوردت الخبػػر أف الػػر 

حاّدة، ضد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيػاميف نتنيػاىو، وقػاؿ عنػو: "إنػو ال يفيػـ مػا ىػي المصػالح اإلسػرائيمية، 
 وأف تصرفاتو ستقود إسرائيؿ إلى عزلة دولية خطرة".

باما، وأنو قاـ خالؿ السنوات األربع األخيرة وأشارت الصحيفة إلى أف جولدبيرغ ُيعتبر مف المقربيف لمرئيس أو 
 بنقؿ رسائؿ عمنية مف قبؿ البيت األبيض إلسرائيؿ ونتنياىو، سواء حوؿ الموضوع الفمسطيني أو اإليراني.
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وقارنت الصحيفة بيف حديث جولدبيرغ الذي تعتبر بأنو جاء بناًء عمى توجييات مف البيت األبيض، باألقواؿ 
"بيتػػر بينػػرت"، قبػػؿ عػػدة أسػػابيع، حػػوؿ الشػػعور بخيبػػة األمػػؿ واإلحبػػاط التػػي تسػػود  التػػي أدلػػى بيػػا الصػػحفي

 البيت األبيض نتيجة لسياسات نتنياىو. 
ووصؼ جولدبيرغ المحظة التي تـ فييا وضع أوباما في صورة قرار نتنياىو االخير، حوؿ البناء في المنطقػة 

اؿ لعػػدد مػػف األشػػخاص المتواجػػديف معػػو فػػي تمػػؾ الواقعػػة بػػيف القػػدس ومعاليػػو ادومػػيـ، بأنػػو لػػـ يةضػػب، وقػػ
المحظة إنو "اعتاد عمى مثؿ ىذه التصرفات مف نتنيػاىو"، مضػيفًا أنػو "صػبح غيػر مبػاٍؿ بمػا يػراه مػف سياسػة 

 التدمير الذاتي التي ينتيجيا رئيس الوزراء اإلسرائيمي".
ألمػـ المتحػدة، قػاؿ فػي أحاديػث مةمقػة: ووفقًا لجولدبيرغ فإف أوباما وبعد أسػابيع مػف الخطػوة الفمسػطينية فػي ا

"إف إسػػرائيؿ ال تعػػرؼ مػػا ىػػي المصػػالح الحقيقيػػة ليػػا، وأف نتنيػػاىو فػػي كػػؿ إعػػالف جديػػد لػػو عػػف البنػػاء أو 
توسػػيع المسػػتوطنات، فإنػػو يقػػود بمػػده إلػػى عزلػػة دوليػػة شػػبو كاممػػة"، معتقػػدًا "أي أوبامػػا" بػػأف إسػػرائيؿ فػػي ىػػذه 

 الحالة لف تعّمر كثيرًا.
نقاًل عف أوباما "أف نتنياىو ُيظير ُجبنًا فيما يتعمؽ بالموضوع الفمسطيني، وأنػو عمػى الػرغـ مػف عػدـ  وأوضح

 وجود زعيـ يشكؿ تيديدًا سياسيًا لو، فإنو ما زاؿ غير مستعٍد لمسير في طريؽ التسوية مع الفمسطينييف".
، وبنػاء عميػو فإنػو غيػر معنػي بتقػديـ وحسب جولدبيرغ فإف اوباما يعتقد بأف نتنياىو "أسير لػوبي المسػتوطنيف

تصور حوؿ الحػؿ مػع الفمسػطينييف، كمػا أف أي تحػرؾ سياسػي مػف جانػب الػرئيس األميركػي فػي ىػذه اآلونػة 
 سيعتبر غير حكيمًا".

ضافة إلى ذلؾ، فػإف جولػدبيرغ يشػير إلػى أنػو عمػى الػرغـ مػف أف أوبامػا محػبٌط مػف نتنيػاىو، فإنػو ال يعتػـز  وا 
 عسكرية إلسرائيؿ، أو العمؿ عمى وقؼ البرناما النووي االيراني. وقؼ المساعدات ال

أما فيما يتعمؽ بالدعـ الدبموماسي الذي تُقدمو الواليات المتحدة إلسرائيؿ فػي المنظمػة الدوليػة أو فػي مواجيػة 
منظمػة المبادرات االوروبية تجاه اسرائيؿ، فإف اسرائيؿ ستشعر قريبًا بتةيير كبير خاصة فػي التصػويت فػي ال

 الدولية، وقاؿ جولدبيرغ "إف اسرائيؿ ستجد نفسيا في عزلة اشد ضراوة". 
 55/5/1053، وكالة سما اإلخبارية

 
 نجل مؤسس دير شبيغل متيم بالالسامية... ولجنة لمراجعة الكتب المدرسيةألمانيا:  70

 في نقطة واحدة تتعمؽ ثمة حدثاف في ألمانيا أخيرًا ال عالقة مباشرة بينيما إال :إسكندر الديؾ -برليف 
والعداء لمسامية. الحدث األوؿ، لجوء مركز سيموف فيزنتاؿ في لوس أنجميس  "إسرائيؿ"بالموقؼ مف 

بالواليات المتحدة إلى إدراج اسـ الناشر والصحافي األلماني الشاب ياكوب أوغشتايف عمى الئحتو السنوية 
 -في العالـ. والحدث الثاني، إعالف لجنة ألمانية  "ؿإسرائيػ"التي تضـ عشرة أشخاص أكثر عداء لمسامية ول

إسرائيمية شكميا معيد غيورغ إيكارت األلماني ألبحاث الكتب المدرسية بأف معظـ ىذه الكتب في ألمانيا ال 
، وتضعيا في صورة العدو. وأوصت المجنة بإجراء تعديالت في محتوى "إسرائيؿ"تقدـ صورة متوازنة عف 

بعرض جوانب متعددة عف إسرائيؿ كدولة برلمانية "وصًا كتب التاريخ، واالىتماـ الكتب المعنية، خص
 ."ديموقراطية تسود فييا دولة العدالة والقانوف

عند الشّؾ إلى "زاوية بعنواف  "شبيةؿ أوناليف"أثار اتياـ الصحافي والناشر أوغشتايف، الذي يكتب في موقع 
عة مف ردود الفعؿ المستنكرة والرافضة االتياـ مف مختمؼ بمعاداة السامية، عمى الفور، زوب "اليسار

االتجاىات السياسية في البالد. حتى أف مسؤولي المجمس األعمى لمييود في ألمانيا رفضوا التيمة وطالبوا 
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بسحبيا، ال ألف أوغشتايف ىو ابف مؤسس مجمة دير شبيةؿ رودولؼ أوغشتايف الذي كاف ذائع الشيرة، بؿ 
ييودي مثير لمجدؿ  -قة في االتياـ المبني عمى وشاية مفضوحة مف قبؿ صحافي ألماني ألف ال ذرة حقي

األميركي الذي اشتير مؤسسو بمطاردة قادة النازييف بعد الحرب  -أساسًا، وقع في حباليا المركز الييودي 
 العالمية الثانية والكشؼ عنيـ ومحاكمتيـ.

ر الئحة العشرة في مركز روزنتاؿ، المطالبة بشطب اسـ ورفض الحاخاـ أبراىاـ كوبر، المسؤوؿ عف إصدا
أوغشتايف منيا أو المجيء إلى ألمانيا بدعوة خاصة مف مجمة دير شبيةؿ لممشاركة مع األخير في ندوة 

 نقاش.
اإلسرائيمية التي شكميا معيد  -وليس صدفة أف تتداخؿ الخالصات األولية عف عمؿ المجنة األلمانية 

كتاب في التاريخ والجةرافيا والعموـ االجتماعية تدّرس في واليات  100فحص نحو ل 1050إيكارت عاـ 
عدة، مع تداعيات إدراج اسـ صحافي ألماني عمى الئحة العشرة األكثر عداء لمسامية في العالـ. فقد توصؿ 

ثمة "بأف ديرؾ زادوفسكي، المختص في الشؤوف اإلسرائيمية وأحد القائميف عمى المبادرة، إلى االستنتاج 
مالحظًا أف مؤلفي الكتب المدرسية يميموف عادة إلى وضع  "تجاىاًل لمكثير مف الواقع المدني اإلسرائيمي

. ومف بيف ما الحظتو المجنة المشتركة "في صورة الجاني ووضع الفمسطينييف في موقع الضحية" "إسرائيؿ"
إضافة إلى استخداـ عبارة  "يف غير مسمحيفوجود صورة لجنود إسرائيمييف يصّوبوف أسمحتيـ في اتجاه مدني"
التوجو نحو اختيار صور ال تصب في مصمحة إسرائيؿ، والتركيز ". وانتقد زادوفسكي "اإلرىاب الييودي"

 ."عمى وضع إسرائيؿ في صورة العدو
 55/5/1053الحياة، لندن، 

 
 رة إلفشال االنتخابات يمعبون الورقة األخي "اإلخوان"و "ممكية جديدة"عبداهلل الثاني يتحدث عن  71

أكد العاىؿ األردني الممؾ عبداهلل الثاني خالؿ لقاء داخمي جمعو بعدد مف : تامر الصمادي -عماف 
تعبر عف التةيرات « ممكية جديدة»الشخصيات السياسية البارزة أوؿ مف أمس في عماف، سعيو إلى بناء 

 «.الحياة»د بعض الحضور لػ التي يجب أف تطرأ عمى نظاـ الحكـ في األردف، عمى ما أفا
وخالؿ المقاء الذي حضرتو شخصيات عشائرية، مف بينيا ممثموف عف مدينة معاف الجنوبية التي اندلعت 

وقادت إلى تةيرات ديموقراطية في البالد، أكد الممؾ أف التعديالت  1989منيا شرارة ىبة نيساف)أبريؿ( عاـ 
مف التعديالت المطموبة، في إشارة بدت واضحة « جرعة النيائيةلف تكوف ال»التي طرأت عمى الدستور أخيرًا 

إلى إمكاف إجراء تعديالت جديدة قد تمس صالحيات القصر، خصوصًا في آلية اختيار الحكومات، وىي 
 التعديالت التي طالبت بيا المعارضة سابقًا.

ثيا ولدي لف تكوف الممكية الممكية التي سير »وكاف الممؾ أوضح صراحة قبيؿ المقاء المذكور بساعات أف 
، الفتًا إلى ضرورة الوصوؿ إلى حكومات برلمانية تكرس مبدأ الفصؿ بيف السمطات، «التي ورثتيا عف أبي

 وبرلماف يضـ معارضة تقوـ بدور حكومة الظؿ.
 لكف الممؾ عبداهلل الذي كاف حذر قبؿ يوميف مف حموؿ دكتاتوريات دينية مكاف الدكتاتوريات العممانية في

، عبر خالؿ لقاءات مماثمة مع «اإلخواف المسمميف»دوؿ الربيع العربي، في إشارة صريحة إلى حكـ 
شخصيات بارزة وأخرى قريبة مف النظاـ، عف خشيتو مف احتماؿ تقويض التعددية في األردف عندما تفوز 

غياب أحزاب جماعة ما في االنتخابات وتذىب إلى حد التةوؿ عمى المشيد السياسي، خصوصًا في ظؿ 
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، المكوف السياسي األبرز في البالد، والتي أعمنت «اإلخواف»وكيانات أردنية قوية ومنظمة، باستثناء جماعة 
 الشير الجاري احتجاجًا عمى القانوف الذي ستجرى عمى أساسو. 23مقاطعتيا االنتخابات في 

إلى تفعيؿ ما أطمقت عمييا لكف الجماعة لـ تكتؼ بإعالف المقاطعة خالؿ الفترة الماضية، بؿ سعت 
 «.تحفيز اآلخريف عمى مشاركتيـ الرأي»التي تعني « المقاطعة اإليجابية»

زكي بني أرشيد، فإف النقطة التي « اإلخواف»ووفؽ قيادات بارزة في الجماعة، ومنيا نائب المراقب العاـ لػ 
حكمًا فشؿ العممية االنتخابية  ، ما يعني«خفض نسب المشاركة في االقتراع»يجب الرىاف عمييا تتمثؿ في 

 برمتيا، والسعي إلى تقويض البرلماف المقبؿ قبؿ تشكيمو.
وحمفاؤىـ مف الحركات الشبابية والعشائرية إلى استخداـ ما يبدو أنيا الورقة « اإلخواف»وليذه الةاية، يسعى 

الشير  18تاريخ المممكة في األخيرة عشية االنتخابات، إذ يستعد ىؤالء إلى تنظيـ أكبر تظاىرات شعبية في 
 نسخ منيا.« الحياة»، وسربت إلى «اإلخواف»الجاري، وفؽ تعميمات داخمية وزعت عمى كوادر 

لتأكيد موقؼ المقاطعة ورفض ما ستفرزه « الشرعية الشعبية»واختار المنظموف ليذه الفعاليات اسـ 
رة الحشد إلنجاح التظاىرات المرتقبة، االنتخابات. وتضمف أحد التعميمات المذكورة تكميفات مشددة بضرو 

مؤكدًا ضرورة أف يتجاوز عدد المشاركيف فييا تمؾ األعداد التي خرجت في تظاىرات مماثمة أوائؿ تشريف 
 األوؿ )أكتوبر( الماضي.

بأف « اإلخواف»ولـ يتوقؼ التصعيد عند ىذا الحد، إذ أكد قادة بارزوف في حركات عشائرية قريبة مف 
خالؿ التظاىرات التي دعت إلييا الجماعة، لكنيـ « أعدوا أنفسيـ العتصاـ طويؿ»نتخابات المقاطعيف لال

رفضوا تأكيد ىؿ سيكوف االعتصاـ مفتوحًا. كما أشاروا إلى أنو جرى اإلعداد لوجود إنترنت وكيرباء 
 وخدمات لوجستية عديدة، لشحف األجيزة الخموية وغيرىا في مكاف االعتصاـ.

حتى الربع الساعة األخيرة « اإلخواف»، سيحاوؿ «الحياة»راقبيف أردنييف تحدثت إلييـ ووفؽ سياسييف وم
االستفادة مف العزوؼ الشعبي عف االنخراط في أجواء االنتخابات، والتي زادت منو العاصفة الثمجية األخيرة 

 ووقؼ الحمالت االنتخابية مدة أسبوع كامؿ.
 15/1/2013، الحياة، لندن
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  معف البياري
حدَث في َأثناِء احتالؿ الجيش العراقي الكويت َأفَّ صداـ حسيف جمع َأكاديمييف في العموـ السياسية وَأساتذة 
جامعات مف الباحثيف في مراكز بحٍث عراقية، وسَأليـ عف األفضؿ، َأْف ينسحَب الجيش العراقي مف الكويت 

آخر جندي، وَأعطاىـ خمسَة َأياـ لمخروج باستشارٍة في ىذا الخصوص. جاَءه ىؤالء بعد  َأـ ُيقاتؿ حتى
الميمة، وَأبمةوا صداـ َأفَّ األنسب لمعراؽ وشعبو َأْف يخرَج جيُشو مف الكويت، فةضَب، واستنكر ىذا 

ة والخميا العربي، الذي استيجَف وصوَلو ِإلى األكاديمييف. روى الواقعَة مدير مركز دراسات البصر « الجبف»
عامر السعيد، في ورقِتو التي استمعنا ِإلى موجِزىا منو في المؤتمر السنوي لمراكز الدراسات السياسية 
واالستراتيجية، والذي نظمَّو مؤخرًا في الدوحة المركز العربي لأَلبحاث ودراسة السياسات، وىدَؼ ِإلى 

بالد العربية وَأحواليا وطموحاتيا، ونظنُّو نجَح في ِإفادتنا اإلضاَءة عمى واقع مراكز البحوث والدراسات في ال
في ىذه القضايا وغيِرىا، نحف الذيف زاد عددنا عمى مئِة مشارٍؾ ومدعوٍّ وضيؼ عمى ىذا المؤتمر الذي 

 «.تحوالت جيوستراتيجية في سياؽ الثورات العربية»استمر يومًا، وتاله مؤتمر في يوميف عف 
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ُتشير األوراؽ، وىي اثنتا عشر، ِإلى محدوديِة تأثير مراكز األبحاث العربية وقمة فاعميتيا،  لـ يكف مفاجئًا َأفْ 
والمعيقاِت التي تواجو َأنشطتيا، ما قد يبدو محبطًا لمقائميف عمييا، ال سيما مف ينشطوف فييا بيمٍَّة عممية، 

القرار بما يمـز مف معطياٍت التخاذه  والذيف عمى قناعٍة بَأىمية مراكز البحوث والدراسات في ِإسعاؼ صّناع
بالشكؿ األصوب واألنفع. وال نحسُب َأفَّ مدير المركز الدولي لمدراسات المستقبمية واالستراتيجية في القاىرة، 
عادؿ سميماف، جازَؼ في قولو ِإفَّ مراكز التفكير والرأي المستقمة لـ تعد ترفًا يمكُف أليّْ مجتمٍع يسعى ِإلى 

يستةني عنو، ما داـ يسعى ِإلى التصالح مع نفِسو وحاضره، غير َأفَّ الحاؿ العربيَّ ال يسوُؽ ِإلى  التطور َأفْ 
ذا كاف ىذا الحاؿ صار يشيد انعطافاٍت ليست ىينة، ُتدشّْنيا ثوراٌت غير ىينة اآلثار، فِإفَّ المراقب  ذلؾ. واِ 

الدرس والبحث والرأي. وقد لفَت اأُلستاذ في قد ُيخمّْف أفَّ تحواًل سيطرأ عمى عالقة صناع القرار بمراكز 
الجامعة الياشمية في األردف، سامي الحزندار، في ورقِتو، ِإلى إمكانية تطور ىذه المراكز في مرحمة ما بعد 
ّبانيا، خصوصًا في دوؿ ىذه الثورات، ذلؾ أفَّ تةييرًا َأساسيًا في عممية صنع القرار حدَث  ثورات العربية واِ 

في القيادات السياسية في ىذه الدوؿ، وبالتالي، خضوعيا ِإلى عمميٍة ديموقراطية، يفترُض َأْف مع التةيير 
تقوـ عمى المساَءلِة البرلمانية َأو اإلعالمية َأو الشعبية، وعمى الشفافية والمشاركة في المعمومات. ولو 

ت الجديدة لعممية صنع القرار، َأصبحت وجاىُتو ذىاُب الورقِة ِإلى َأفَّ ىذه المستجّدات العربية، َأو المداخال
تتطمب توفير كفاءاٍت عمميًة خبيرًة َأو مؤىمًة ُتشارؾ في صنع السياسات العامة، باإلضافة ِإلى مشاركِة 
مؤسساِت المجتمع المدني، بما فييا مراكز الدراسات في صنع القرار والسياسة العامة. ويتيُح ىذا الوضُع 

، عمى األقؿ، فرصًة جديدًة لمراكز األب حاث، ممثمًة في خبرائيا وباحثييا، لممشاركِة الحقيقيِة ولعب دوٍر مينيٍّ
في صنِع السياسات العامة لمدولة، وفي عمميِة صنع القرارات، وصواًل ِإلى تخطيٍط عمميٍّ سميـٍ لبراما الدولِة 

 وسياساتيا وحسف ِإدارتيا.
حة ىنا، في شأِف العالقِة المختمة، غالبًا، بيف مراكز البحث ىو اجتياٌد لو َأىميُتو في سياؽ المسألة المطرو 

والدراسات والتفكير المستقمة وصانع القرار في البالد العربية، باستثناءاٍت معمومٍة، ربماػ في شأف تزويد 
حصاءاٍت ُتساعُد في التخطيِط في شؤوف االقتصاد  الحكومات وَأىؿ القرار التنفيذيّْ بمعطياٍت وبياناٍت وا 
وخدمة الديوف والمسائؿ المتصمة بالمشروعات الكبرى. وما ُيضعُؼ ِإمكانية بناِء تصوٍر متكامٍؿ في شأف 
حدود الفاعمية والتأثير لمراكز البحوث والتفكير العربية، والمتعددة التابعّية لمجامعات واألكاديميات والدوائر 

دِة بياناٍت شاممٍة ووافيٍة عف كؿ ىذه المراكز في الحكومية، وكذا المستقمة ذات التمويؿ المتنوع، غياُب قاع
المنطقة العربية. وكاف طيّْبًا َأفَّ المركز العربي لمبحوث ودراسة السياسات تبّنى دعوًة، في مؤتمره، ِإلى 
تشكيِؿ شبكٍة لمراكز التفكير والدراسات السياسية واالستراتيجية العربية، يكوُف مف ميماتيا العمُؿ عمى ِإنشاِء 
عمف في مختتـ المؤتمر عف تشكيِؿ لجنِة تنسيٍؽ  ُُ قاعدِة بياناٍت لممراكز البحثية في المنطقة العربية. وقد َأ
لدراسِة َأنسب الوسائؿ واآلليات لتأسيِس الشبكِة التي ستتنوع وظائُفيا، منيا العمُؿ عمى ترسيخ التعاوف 

ؿّْ المتةيراِت في المنطقة العربية، ومرحمة التحوالت البحثيّْ واألكاديميّْ وتبادِؿ الخبراِت والمعموماِت في ظ
 الديموقراطية التي يمرُّ بيا.

واأَلمُؿ معقوٌد َأْف ينشَط جيٌد جّديّّ في اتجاه بناِء الشبكة المأمولة، ال سّيما َأنو في محمِو اعتبار المركز 
واألكاديمييف والممارسيف، مف خالؿ العربي لمبحوث ودراسة السياسات َأنيا حاجٌة ِإلى تكاتِؼ جيود الخبراِء 

مراكز البحث والدراسات، لتوفير المعمومات والتحميالت والبدائؿ، لمتعامؿ مع القضايا الرئيسيِة ذات البعد 
االستراتيجيّْ برؤيٍة مستقبمية. وبالنظر ِإلى ما ُعيد في المركز العربيّْ مف حيويٍة وجديٍة في نشاطاِتو، في 

َـّ االتفاؽ عمى ِإنشاِء عمره القصير )عاماف( ، فالمتوقَّع َأْف يدفع بفكرِة الشبكة ِإلى التطبيؽ، ال سّيما َأنو ت
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سكرتاريا ليا، تقدّْـ الدعـ الموجستيَّ والتنسيقيَّ لمجنِة متابعة التأسيس، مقرُّىا المركز العربي نفسو، وتتابُع 
تنجح المجنة المشكمة في ِإنجاز خطواِت مراحؿ التأسيس مع الشركاء مف مراكز البحوث. والمأموُؿ َأْف 

تأسيس الشبكة في ثالثة َأشير كما تـ تحديد الخطة الزمنية، بدءًا مف وضع رؤيٍة الشبكة وَأىدافيا الرئيسية، 
ووضع تصوٍر لميماٍت َأساسيٍة يمكف َأْف تضطمع بيا ىذه الشبكة، وتضطمع، َأيضًا، بإنجاز اإلطار القانونيّْ 

داخمية، ووضِع تصوٍر لتحديد معايير العضوية فييا، وتصوٍر آخر لتحديد االلتزاماِت المالية ليا ولموائحيا ال
ذ تتحمَّس سطور ىذه  المشاركة في الشبكة، وذلؾ كمو بحسِب ما انتيى ِإليو اجتماع المجنة في الدوحة. واِ 

حضورًا وازنًا في الدرس والبحث  المقالِة لمشبكِة المرتقبة، فإنيا، في الوقت نفسو، ُتراىُف عمى َأْف ُتحقّْؽ
العممي العربي في شؤوف السياسِة والديموقراطيات واالستراتيجيا والطاقة والشباب والبيئة والتقنية، وغير ذلؾ 
ذا كاف المركز العربي قد نجَح في حشد ممثمي أكثر  مف موضوعاٍت شديدِة الثقؿ في الفضاِء العربي العاـ. واِ 

مؤتمره، األوؿ مف نوِعو عمى األغمب، فِإنو مؤىٌؿ لمنجاح في مشروِعو الجديد،  مركزًا عربيًا في 70مف 
 لُيضاَؼ إلى ما ساىـَ بو في ِإضاءاٍت ثمينٍة عمى الثورات العربية.

 15/1/2013، الحياة، لندن
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 الكريـ إبراىيـ عبد

(، شػػّكمت منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية فػػي الضػػفة 5553أوسػػمو وتوقيػػع إعػػالف المبػػادئ )بعػػد سػػنة مػػف اتفػػاؽ 
-وىػػذه لفظػػة توصػػيؼ رفضػػتيا إسػػرائيؿ(، انسػػجامًا مػػع "اتفػػاؽ غػػزة –الةربيػػة وقطػػاع غػػزة سػػمطتيا )الوطنيػػة 

 .(، الذي تـ تنفيذه جزئياً 5551(، وتـ تحديد جةرافيتيا بموجب االتفاؽ المؤقت )5550أريحا" )عاـ 
وكاف الفمسطينيوف يػروف فػي ىػذه السػمطة ممػرًا لقيػاـ دولػة مسػتقمة فػي نيايػة الفتػرة االنتقاليػة المحػددة بخمػس 
سنوات. لكف عمى مدى األعواـ التي تمت قياميا، وجدت السمطة الفمسطينية نفسيا، ضمف السياؽ التفاوضي 

ب بالمصػػير الفمسػػطيني، لخفػػض سػػقؼ وخارجػػو، أمػػاـ نيػػا إسػػرائيمي يقػػـو عمػػى المماطمػػة والتسػػويؼ والتالعػػ
 تطمعات الفمسطينييف، وفرض األمر الواقع عمييـ.

وراحػػت السػػمطة الفمسػػطينية تتآكػػؿ تػػدريجيًا جػػّراء المحػػاوالت اإلسػػرائيمية الراميػػة إلػػى اجتثػػاث عوامػػؿ التطػػور 
ف الضفة الةربية الفمسطيني المستقؿ، عبر الضربات واإلجراءات المتالحقة، وأبرزىا؛ إعادة احتالؿ مناطؽ م

انسحبت منيا، وتكثيؼ النشاطات االستيطانية، خاصة فػي القػدس المحتمػة ومحيطيػا، ومواصػمة االقتحامػات 
واالعتقػػػػاالت فػػػػي الضػػػػفة، وتعزيػػػػز الحػػػػواجز، وحجػػػػز أمػػػػواؿ الضػػػػرائب، وتشػػػػديد الحصػػػػار عمػػػػى غػػػػزة. وبػػػػدأ 

مسػؤوليات أو حسػاب، ومػف دوف أف  االحتالؿ اإلسرائيمي يمارس سطوتو خارج القانوف الدولي، مػف دوف أي
 يتيح لمفمسطينييف فرصة لممارسة سمطتيـ الحقيقية.

عادة المفاتيح إلى إسرائيؿ، وتكررت غالبًا عمى شكؿ  أماـ ىذا الواقع، ظيرت فكرة حؿ السمطة الفمسطينية، وا 
حػػدث منػػذ  تيديػػدات وتحػػذيرات، والسػػيما عمػػى لسػػاف رئيسػػيا محمػػود عبػػاس، فػػي ظػػؿ الجمػػود السياسػػي الػػذي

(، وصواًل إلى أيامنا ىذه التػي أعػاد فييػا عبػاس طػرح الفكػرة، بػالتزامف 1005تشكيؿ حكومة نتنياىو األولى )
( شرؽ القدس، مبّينًا أنو لف يبقى رئيسًا لسمطة غير موجودة E-1مع تكثيؼ االستيطاف، خاصة في منطقة )

 و الثانية، بعد انتخابات الكنيست المقبمة.سياديًا، في ظؿ يقينو بتنامي فرص نتنياىو في تشكيؿ حكومت
مف الواضح أف خيار حؿ السمطة ينطمؽ مف اعتبارات فمسطينية لحؿ المشػكمة القائمػة حاليػًا، بمػا يػؤدي إلػى 
الخروج مف النفؽ المةمػؽ، والتةمػب عمػى البيئػة الخانقػة التػي تحكمػت إسػرائيؿ وحمفاؤىػا فػي معظػـ مكّوناتيػا. 
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ؿ الػػذي يطرحػػو الػػبعض، والقائػػؿ: ىػػؿ حػػؿ السػػمطة الفمسػػطينية ىػػو الحػػؿ؟، ُيفتػػرض وفػػي الواقػػع، فػػإف السػػؤا
 معرفة الظروؼ والتداعيات المتعمقة بالخيار المطروح، إلدراؾ مدى واقعيتو وبدائمو وانعكاساتو.

فمسطينيًا؛ مف المعروؼ أف السػمطة شػّكمت حالػة متمػايزة عػف االحػتالؿ، وفتحػت البػاب أمػاـ إمكانيػة تحسػيف 
ظػػروؼ العامػػة لمفمسػػطينييف فػػي الضػػفة الةربيػػة وقطػػاع غػػزة. كمػػا أنعشػػت اآلمػػاؿ لػػدى الكثيػػريف بمواصػػمة ال

مسػػػيرة النضػػػاؿ الفمسػػػطيني إلنجػػػاز ىػػػدؼ إقامػػػة الدولػػػة المسػػػتقمة. وحاولػػػت الفصػػػائؿ ليػػػذا الةػػػرض تيمػػػيش 
 ني.خالفاتيا حوؿ أخطاء أوسمو، توقًا إلى تةيير ميزاف القوى بما يخدـ النضاؿ الفمسطي

يشار ىنا إلى أف حركة "حماس" وصمت إلى مشاركتيا في الحكـ عف طريؽ السػمطة، بانتخابػات ديمقراطيػة. 
وشّكؿ قطاع غزة حالة خاصة في اإلدارة الحكومية التي انتيجتيا "حماس" منذ سيطرتيا عميو )منتصؼ عاـ 

 (، والتي أثبتت فييا قدرتيا عمى الصمود والمواجية الفاعمة.1003
النظر عف تفصيالت الواقع الفمسطيني االنقسػامي الػراىف، وعػف تعطّػؿ انتخابػات الرئاسػة والمجمػس  وبصرؼ

التشػريعي منػذ انقضػػاء واليتيمػا، فػػإف حػؿ السػػمطة الفمسػطينية يبػػدو أنػو سيضػػع قطػاع غػػزة وحكومػة "حمػػاس" 
المعابر القائمة بيف عمى مسار مواز لممسار الحالي، حيث مف المرجح أف تختمؼ المعادالت الناظمة لحركة 

 القطاع والمجاؿ اإلسرائيمي، مقابؿ توّطد عالقات التعاوف مع مصر وبعض األطراؼ العربية األخرى.
أما بشأف الضفة الةربية، فالمسألة في غاية التعقيد، مجسَّدة ببعض المعطيات، ومرىونة باحتماالت إشكالية. 

ة الفمسطينية انتقمت إلى العمؿ المؤسساتي، وشّكمت حكومة فبرغـ كؿ القيود اإلسرائيمية، فقد لوحظ أف السمط
ذات براما اقتصادية واجتماعية وقضائية، واجتػذبت بفضػؿ االسػتقرار النسػبي فػي الضػفة بعػض المسػتثمريف 
العػػرب والةػػربييف، مػػا عػػزز قطػػاع األعمػػاؿ والتنميػػة، إلػػى جانػػب تجنيػػد الػػدعـ العربػػي والػػدولي لمسػػمطة ماديػػًا 

أعػادت حكومػة السػمطة فػي الضػفة بنػاء وزاراتيػا وقواتيػا األمنيػة، وأخػذت تنفّػذ القػانوف والنظػاـ  وسياسيًا. كما
 بصورة تمزج بيف الحـز والمرونة.

زاء األسباب التي حالت دوف تحقيؽ األىداؼ الفمسطينية المنشػودة، تزايػدت التسػاؤالت عػف جػدوى اسػتمرار  وا 
خيار حؿ السمطة ُمطالب بأف يوّفر البديؿ األفضػؿ لمواقػع السمطة. لكف ىناؾ حقيقة ساطعة تتمخص في أف 

 الفمسطيني الحالي. فيؿ ثمة عالمات في ىذا المنحى؟
تدرؾ منظمة التحرير وحركة "فػتح" أف حػؿ السػمطة سيفضػي إلػى فػراغ وطنػي وفوضػى، ولػف يوقػؼ عمميػات 

مػػؼ الشػػؤوف التنظيميػػة والخدميػػة االسػػتيطاف. ومػػف الناحيػػة اإلجرائيػػة والوظيفيػػة، تشػػكؿ السػػمطة عنوانػػًا لمخت
لةاء ىذا العنواف سيكوف قفزة في المجيوؿ. وقبؿ اتخاذ قرار بحؿ السمطة يتعػيف تػأميف عمػؿ  والدبموماسية، وا 
ووظػػػائؼ لعشػػػرات اآلالؼ مػػػف العػػػامميف فػػػي أجيزتيػػػا األمنيػػػة والحكوميػػػة وسػػػواىا. ناىيػػػؾ عػػػف أنػػػو ال توجػػػد 

طينية بحميػػا، بسػػبب شػػبكة العالقػػات الواسػػعة التػػي نسػػجوىا فػػي مصػػمحة لكبػػار المسػػؤوليف فػػي السػػمطة الفمسػػ
 الساحات العربية والدولية.

ومػػف ناحيػػة االرتباطػػات، ىنػػاؾ مػػف يؤكػػد أف منظمػػة التحريػػر وحركػػة "فػػتح" غيػػر قػػادرتيف عمميػػًا عمػػى التفػػرد 
شػػاركت فييػػا  بقػػرار حػػؿ السػػمطة، التػػي جػػاءت نتػػاج اتفػػاؽ سياسػػي برعايػػة دوليػػة، والتػػي بمػػورت بنيػػة داخميػػة

ىيئات متعددة وأفرزت كيانػًا جديػدًا. وكػاف مػف االعتراضػات التػي ظيػرت، تأكيػد القيػادي فػي حركػة "حمػاس" 
د. محمػػػود الزىػػػار، أف "الشػػػعب الفمسػػػطيني شػػػارؾ فػػػي السػػػمطة، وأف حميػػػا قػػػرار فمسػػػطيني ال يممكػػػو عبػػػاس 

ستشػػارة األطػػػراؼ الفمسػػطينية الفاعمػػػة". بمفػػرده، مشػػػددًا عمػػى أنػػػو فػػي القضػػػايا المتعمقػػة بػػػالوطف، ال بػػد مػػػف ا
وتصريح د. حسف خريشة، نائب رئيس المجمس التشريعي، الذي رأى أف "الرئيس عباس إذا أراد أف يرحؿ أو 
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يسػػػتقيؿ فيػػػذا شػػػأنو، ولكػػػف عميػػػو عندئػػػذ أف يسػػػمـ المفػػػاتيح لمػػػف انتخبػػػو وسػػػّممو مقاليػػػد الحكػػػـ، وىػػػو الشػػػعب 
 الفمسطيني".

رار حػؿ السػمطة وجػود تفيػـ لػو مػف األطػراؼ العربيػة والدوليػة النافػذة، وىػذا مػا ال وفي نطاؽ أوسع، يتطمب ق
يمكف الحصوؿ عميو، وبالتالي ينشأ ىنػا رادع أو كػابح آخػر ال ُيسػتياف بػو، ألف ىػذه األطػراؼ معنّيػة بتػذليؿ 

العربػي، إلػى راـ اهلل،  العقبات أماـ استمرار "عممية السالـ". وتشكؿ زيارة األميف العاـ لمجامعة العربيػة، نبيػؿ
 مؤخرًا، وبعدىا زيارة ديفيد ىيؿ، مبعوث الرئيس أوباما، رسالة في ىذا المنحى.

إسػػػػرائيميًا؛ تتعػػػػدد المواقػػػػؼ بشػػػػأف حػػػػؿ السػػػػمطة الفمسػػػػطينية، ومػػػػف أبػػػػرز التقػػػػديرات المتداولػػػػة أف ال مصػػػػمحة 
تػػؤدي دورًا ال يػػزاؿ تحػػت السػػيطرة. إلسػػرائيؿ فػػي انييػػار السػػمطة، وأنػػو لػػـ تنتػػو بعػػد أسػػباب وجودىػػا، لكونيػػا 

ويسود اعتقاد لدى العديد مف األجيزة اإلسرائيمية أف بقاء السمطة ىو أىوف الشرور بالنسبة إلى إسرائيؿ، وأف 
حميا سيزيد صعوبة كػبح صػعود "حمػاس" إلػى قمػرة القيػادة، وستضػطرب بتػأثيره عالقػات إسػرائيؿ مػع األردف 

 ؿ كدولة محتمة لمناطؽ وسكاف بال قيادة.ومصر وسواىما، حيث ستبرز إسرائي
وتتحسب إسرائيؿ ألعباء عودة سيطرتيا األمنية الكاممة عمى الضفة الةربية ومسؤوليتيا عف التعميـ والصحة 
وشػػتى مجػػاالت الحيػػاة األخػػرى. وقػػد كشػػؼ بحػػث أجػػري لمصػػمحة المسػػتوى الرسػػمي اإلسػػرائيمي عػػف أنػػو إذا 

مميػار دوالر سػنويًا، وذلػؾ مػف دوف الحػديث  3.1، فإف ىذا سيكمفيا نحو انتقمت الضفة إلى مسؤولية إسرائيؿ
 عف تبعات أخرى.

غيػػر أنػػو مقابػػؿ التقػػدير بػػأف حػػؿ السػػمطة سػػيكوف عقابػػًا شػػديدًا إلسػػرائيؿ، تكػػرر التحػػريض اإلسػػرائيمي ضػػد 
تػػػو السػػػمطة ورئيسػػػيا محمػػػود عبػػػاس، خصوصػػػًا مػػػف قبػػػؿ رئػػػيس الحكومػػػة، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو، ووزيػػػر خارجي

المستقيؿ، أفيجدور ليبرماف، بحثًا عف شخصية أخرى مف السمطة تكوف "شريكًا في المفاوضات"، بمعنى أنيا 
توافػػؽ عمػػى الحػػؿ اإلسػػرائيمي، خالفػػًا لعبػػاس الػػذي وصػػفو نتنيػػاىو وليبرمػػاف بأنػػو يمثػػؿ جػػياًل قػػديمًا متمسػػكًا 

 ، كقضايا األمف والالجئيف والقدس.بأوىاـ تتعمؽ بقضايا أساسية، ال يمكف إلسرائيؿ أف تتنازؿ فييا
واّتساقًا مع ىذه الحالة، رأى تيار إسرائيمي بارز أنو في حاؿ تػـ تفكيػؾ السػمطة، فػإف ذلػؾ قػد يخفّػؼ الضػةط 
عمػػى إسػػرائيؿ، وسػػتتيمش إمكانيػػة إنجػػاز حػػؿ بذريعػػة عػػدـ وجػػود سػػمطة فمسػػطينية، وأف ذلػػؾ ال يعنػػي نيايػػة 

صػػة أف ىنػػاؾ حاليػػًا إدارة مدنيػػة قائمػػة، وليػػا عالقػػات عمػػى المسػػتوى العػػالـ، ولػػف يحػػدث انييػػار أجيػػزة، خا
البمػػدي فػػي منػػاطؽ السػػمطة، وسػػيكوف مػػف الممكػػف بنػػاء سػػمطة تكنػػوقراط، عمػػى غػػرار سػػنوات الثمانينيػػات مػػف 
القػػرف الماضػػي وفػػػي فتػػرة االنتفاضػػػة األولػػى، وسػػػتبحث إسػػرائيؿ عػػف "قيػػػادة بديمػػة"، سػػػواء باستنسػػاخ تجربػػػة 

 ى" في الضفة، خالؿ أواخر السبعينيات وأوائؿ الثمانينيات، أو عبر تتويا شخصيات ذات نفوذ."روابط القر 
وعمػػى أيػػة حػػاؿ، سػػتبقى إسػػرائيؿ معنيػػة بإبقػػاء الفمسػػطينييف تحػػت القمػػع واالضػػطياد، ولػػف تبػػادر طوعػػًا إلػػى 

طينييف، وستواصػػؿ تحمػػؿ مسػػؤولياتيا كقػػوة احػػتالؿ لػػدى حػػؿ السػػمطة، وسػػتحاوؿ اسػػتباقو بجعمػػو مكمفػػًا لمفمسػػ
تةذية االنقساـ الفمسػطيني، وتقػويض مفاعيػؿ قػرار الدولػة المراقبػة غيػر العضػو فػي األمػـ المتحػدة، واسػتمرار 

 التعامؿ مع قطاع غزة بالوسائؿ العسكرية، والتطمع إلى دفعو ليصبح تحت مسؤولية مصرية.
اسػػتراتيجي" محكػػـ، تتسػػاوى فيػػو  ىػػذه حقػػائؽ ال تةيػػب عػػف الجانػػب الفمسػػطيني، الػػذي يجػػد نفسػػو فػػي "مػػأزؽ

تبعات اإلقداـ واإلحجاـ بشأف خيار حؿ السػمطة أو الحفػاظ عمييػا. وبفعػؿ غيػاب البػديؿ المناسػب، يبػدو حػؿ 
السػػػمطة كإمكانيػػػة نظريػػػة، وتظيػػػر التيديػػػدات الحاليػػػة بتنفيػػػذه كفقاعػػػات صػػػوتية، تيػػػدؼ فػػػي األسػػػاس إلػػػى 

سرائيؿ، مف أجؿ العودة إلى المفاوضات بعد االنتخابات استقطاب االىتماـ، لمضةط عمى المجتمع الدولي  وا 
اإلسرائيمية. والمطروح مف قبؿ زعامة السمطة حاليًا وقػؼ االسػتيطاف واسػتئناؼ المفاوضػات مػف النقطػة التػي 
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(، بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ إطار حوؿ 1004توقفت عندىا في عيد حكومة أولمرت )تشريف الثاني/نوفمبر 
 يائي.قضايا الوضع الن

واستكمااًل لممناقشة، بقي أف نبّيف أنو، برغـ عػدـ واقعيػة خيػار حػؿ السػمطة، وعػدـ جديػة الػدعوات العتمػاده، 
فربمػػا يجػػدر فحصػػو فػػي حػػاؿ تػػواُفر شػػروط مالئمػػة، أبرزىػػا؛ إنجػػاز المصػػالحة التامػػة بػػيف "فػػتح" و"حمػػاس"، 

حػدة لمدولػة الفمسػطينية المنتظػرة، عمػى قاعػدة واستعادة وحدة منطقتي السمطة المتيف ستشّكالف رقعة إقميميػة وا
برنػػاما وطنػػي، يتضػػمف اسػػتراتيجية واضػػحة صػػمبة، ضػػمف حاضػػنة عربيػػة، تتػػيح التمسػػؾ بالثوابػػت الوطنيػػة، 
وتعزيز الصمود الفمسطيني عمى األرض، ومواصمة العمؿ النتزاع الحقوؽ، ومقاومة االحتالؿ بكػؿ الوسػائؿ، 

يا أوسمو، مرورًا بإعادة بناء منظمػة التحريػر وتوسػيع المشػاركة فييػا كػأداة وتحرير المعتقميف، والتخمي عف ن
كفاحية فاعمة.. لكف كؿ ىذا ىو مجرد "افتراض نظػري"، أمػاـ واقػع ضػاغط شػديد الوطػأة عمػى الفمسػطينييف، 

 وال قدرة ليـ وحدىـ عمى تةييره جذريًا.
 6/5/1053، أبوظبي، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية

 
 والقضية الفمسطينية "اإلخوان المسممون" 74

 مصطفى الفقي
مظمومة ىػي القضػية الفمسػطينية ػ قضػية العػرب والمسػمميف األولػى ػ فكػـ مػف الػنظـ السياسػية عاشػت عمييػا، 

« قمػػػيص عثمػػػاف»وكػػػـ مػػػف التنظيمػػػات الحزبيػػػة التػػػي تػػػاجرت بيػػػا، بػػػؿ كػػػـ مػػػف الطةػػػاة والبةػػػاة قػػػد جعموىػػػا 
تحديدًا ػ باعتبارىا الفصيؿ القائد والرائػد « اإلخواف المسمميف»رياتيـ وقير شعوبيـ، وجماعة الستمرار ديكتاتو 

ل سالـ السياسي المعاصر ػ لـ تدخر جيدًا في دعـ ىذه القضية منذ الكتابات المبكرة ل ماـ المؤسس حسف 
حػرب »سػرائيمية األولػى المسػماة البنا، مرورًا بمتطوعي الجماعة في صفوؼ الفدائييف أثناء الحرب العربية اإل

، ونحػػف ال ننكػػر أف الجانػػب اإلسػػالمي فػػي ىػػذه القضػػية القوميػػة واضػػح ال مػػراء فيػػو ولعػػؿ «5504فمسػػطيف 
اإلسػرائيمي والتػي تمثػؿ  -ىي تجسيد لمجانػب الروحػي فػي الصػراع العربػي« القدس الشريؼ»المدينة المقدسة 

يودية والمسيحية واإلسالـ(، كما أف المسػجد األقصػى ىػو أولػى وضعًا خاصًا لألدياف اإلبراىيمية الثالث )الي
القبمتػػيف وثالػػث الحػػرميف، لػػذلؾ عاشػػت القضػػية الفمسػػطينية فػػي ضػػمير المسػػمميف عمومػػًا بػػالزخـ نفسػػو الػػذي 
اسػػتقرت بػػو فػػي الوجػػداف العربػػي، ومػػا زلنػػا نأمػػؿ أف يكػػوف لقدسػػية ىػػذه القضػػية ذلػػؾ التػػأثير التػػاريخي الػػذي 

إلػى الحكػـ فػي مصػر « اإلخػواف المسػمميف»يؤثر في ذلؾ اإلحساس الصادؽ وصوؿ جماعػة  ظيرت بو وأال
مدعومة بقوى دولية وظروٍؼ إقميمية فالقضية الفمسطينية أقدس وأخطر مف أف تكػوف محػاًل لممقايضػة أو أف 

ػػؿ مػػا أجم ؿ إلػػى جػػزء مػػف صػػفقة ميمػػا كانػػت الضػػةوط والتحػػديات والعقبػػات، واآلف دعونػػا نفصّْ منػػاه مػػف تتحػػوَّ
 خالؿ النقاط اآلتية:

أواًل: إف القػػراءة المتأنيػػة لمعالقػػة التاريخيػػة بػػيف دعػػاة تيػػار اإلسػػالـ السياسػػي وبػػيف القضػػية القوميػػة المركزيػػة 
المتصػمة بالصػػراع العربػػي اإلسػرائيمي تؤكػػد أف القضػػية الفمسػطينية ظمػػت محػػورًا تػدور حولػػو أفكػػار وسياسػػات 

، حيػػػػث داروا حوليػػػػا «اإلخػػػػواف المسػػػػمميف»الحركػػػػة األـ وىػػػػي جماعػػػػة  ذلػػػػؾ التيػػػػار خصوصػػػػًا بالنسػػػػبة إلػػػػى
حساسػيا بػأف  وتمركزوا فييا وفسروا كثيػرًا مػف مػواقفيـ طبقػًا ليػا، ونحػف ال نشػكؾ فػي صػدؽ نوايػا الجماعػة وا 
إسرائيؿ كانت دائمًا ىي األخطر عمى العروبة واإلسالـ، ولكننا في الوقت نفسو ال ننتقص مف فيػـ الجماعػة 

يخيػػًا ألسػػموب التعامػػؿ العصػػري مػػع القضػػية فػػي ظػػؿ الظػػروؼ المختمفػػة التػػي مػػرت بيػػا المنطقػػة العربيػػة تار 
 وعاشتيا في العقود األخيرة.
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عسػػكريًا وشػػعبيًا قػػد « حمػػاس»ثانيػػًا: إف مػػيالد حركػػة المقاومػػة اإلسػػالمية الفمسػػطينية والظيػػور القػػوي لحركػػة 
والقضػػػية الفمسػػػطينية، إذ إف « اإلخػػػواف المسػػػمميف»ماعػػػة أعطػػػى زخمػػػًا خاصػػػًا وعمقًػػػا أكبػػػر لمعالقػػػة بػػػيف ج

ىي منذ البداية فصيٌؿ سياسي وجناٌح عسكري لمجماعة عندما أسسيا الراحؿ الشػيخ أحمػد ياسػيف، « حماس»
ولقػػد تعػػودت قيػػادات الجماعػػة فػػي مصػػر وفػػي ظػػؿ الضػػةوط التػػي عاشػػوا تحتيػػا فػػي عصػػر الػػرئيس السػػابؽ 

التػػي لػػـ يكػػف يػػتحمس ليػػا الػػرئيس السػػابؽ، وعنػػدما « حمػػاس»عػػف حركػػة حسػػني مبػػارؾ أف يػػدافعوا بضػػراوة 
اتخذ أعضاء مجمس الشعب المصري مف نواب جماعة  1003عاـ « حماس»و « فتح»جرت المواجية بيف 

التػي أدت إلػى الفصػؿ بينيػا وبػيف حركػة « حمػاس»موقفًا داعمًا بشدة لتصػرفات حركػة « اإلخواف المسمميف»
دعميػػػػـ « اإلخػػػػواف المسػػػػمموف»ي لممقاومػػػة الشػػػػعبية الفمسػػػػطينية، ولػػػػذلؾ ال يخفػػػي المؤسػػػػس التػػػػاريخ« فػػػتح»

 في الظروؼ واألوقات كافة.« حماس»المطمؽ لحركة 
إلػػػى السػػػمطة فػػػي مصػػػر بعػػػد أف تمقػػػوا ضػػػوءًا أخضػػػر مػػػف « اإلخػػػواف المسػػػمميف»ثالثػػػًا: إف وصػػػوؿ جماعػػػة 

ىنػػاؾ اتفاقػػًا غيػػر معمػػف بػػيف الواليػػات المتحػػدة واشػػنطف ودعمػػًا سياسػػيًا وربمػػا ماديػػًا أيضػػًا بصػػورة تػػوحي أف 
ػػػػ وىػػػي الجنػػػاح المتشػػػدد فػػػي الجانػػػب « حمػػػاس»األميركيػػػة والجماعػػػة مػػػؤداه أف تقػػػـو األخيػػػرة بتوجيػػػو حركػػػة 

الفمسػطيني ػ لكػي تػدخؿ فػي تسػوية مقبولػة تحقػؽ لمفمسػطينييف بعػض مطػالبيـ وتضػمف فػي الوقػت ذاتػو أمػف 
ىػدؼ اسػتراتيجي لمواليػات المتحػدة ال يميػو مباشػرة إال حمايػة منػابع البتػروؿ إسرائيؿ، ألف أمف الدولػة العبريػة 

بالتوجو الفكػري نحػو دوؿ « اإلخواف المسمميف»في المنطقة، وذلؾ قد يفسر االستيداؼ المحتمؿ مف جماعة 
حػائط الخميا العربي، وال بأس في ىػذه الحالػة مػف أف تقػود الجماعػة تيػارات اإلسػالـ السياسػي السػني إلقامػة 

، وال شػػػػؾ أف مػػػػا تريػػػػده الواليػػػػات المتحػػػػدة مػػػػف جماعػػػػة «اليػػػػالؿ الشػػػػيعي»سياسػػػػي ومػػػػذىبي فػػػػي مواجيػػػػة 
ليس أمرًا سياًل عمى الجماعة التي ارتبط تاريخيا بالحرص عمى إسالمية القضية الفمسطينية إلى « اإلخواف»

 جانب عروبتيا منذ البداية.
أميركية جديدة لتقسيـ العالـ اإلسالمي ولعزؿ إيراف سياسيًا، وأنا  رابعًا: إف المواجية السنية الشيعية ىي بدعة

ال أدعي ىنا أف طيراف ليس لدييا أجندة قومية ذات طابع فارسػي قبػؿ أف تكػوف ليػا أجنػدة دينيػة ذات طػابع 
إسالمي ولعػؿ فػي خالفاتيػا مػع بعػض دوؿ الخمػيا العربػي ومحاوالتيػا التػدخؿ فػي شػؤونيا الداخميػة مػا يؤكػد 

بػػالثورة اإلسػػالمية اإليرانيػػة « اإلخػػواف المسػمميف»النقطػػة تحديػػدًا. ويتسػاءؿ الكثيػػروف عػػف عالقػة جماعػػة  ىػذه
ذا كػػاف السػػمفيوف مػػف بػػيف  وأنػػا أظػػف أنيػػا عالقػػة إيجابيػػة فػػي إطارىػػا العػػاـ ولكنيػػا تختمػػؼ فػػي التفاصػػيؿ، وا 

ينظػروف « اإلخػواف المسػمميف»ي فػإف ىـ األشد اختالفًا مع إيػراف ومػذىبيا الشػيع« اإلسالـ السياسي»تيارات 
إلػػى األمػػر مػػف زاويػػة براغماتيػػػة سياسػػية تتجػػاوز الخػػالؼ الػػديني المصػػػطنع وتتجػػو إلػػى احتمػػاالت التقػػػارب 
المطمػػػوب فػػػي مراحػػػؿ معينػػػة مػػػف أجػػػؿ المصػػػمحة المشػػػتركة عمػػػى اعتبػػػار أف الجميػػػع يعيشػػػوف تحػػػت مظمػػػة 

األميركية لـ تفطف إلى ىذه النقطة تحديدًا وتصورت أف ، وفي ظننا أف الواليات المتحدة «اإلسالـ السياسي»
سػػػوؼ يقػػػودوف تيػػػارًا سياسػػػيًا فػػػي العػػػالميف العربػػػي واإلسػػػالمي يواجػػػو الشػػػيعة ويػػػرفض « اإلخػػػواف المسػػػمميف»

 سياسات إيراف وىو ما لـ تؤكده الشواىد حتى اآلف.
عمميػػات المواجيػػة بػػيف تيػػار خامسػػًا: إف شػػبو جزيػػرة سػػيناء المصػػرية مرشػػحة قبػػؿ غيرىػػا ألف تكػػوف مسػػرح 

مػػف القػاىرة والتنظيمػات اإلسػػالمية المتطرفػة بمػػا « اإلخػػواف المسػمميف»اإلسػالـ السياسػي الػػذي تقػوده جماعػة 
وغيرىػػػا مػػػف التنظيمػػػات التػػػي تنشػػػط فػػػي « الجماعػػػة اإلسػػػالمية»و « الجيػػػاد اإلسػػػالمي»و « القاعػػػدة»فييػػػا 

ة أميركيػة وقبػوؿ إسػرائيمي بصػورة ترفػع العػبء عػف واشػنطف سيناء، الخالية مػف السػكاف نسػبيًا، وذلػؾ بمباركػ
جديػد « شػرطي»التي حاربت تمؾ التنظيمػات فػي أفةانسػتاف والعػراؽ وغيرىمػا، فالواليػات المتحػدة تبحػث عػف 
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بوصوليا إلى الحكـ فػي أكبػر الػدوؿ « اإلخواف المسمميف»في العالميف العربي واإلسالمي وتتوىـ أف جماعة 
الػػذي يػػؤدي تمػػؾ الميمػػة، وقػػد يكػػوف ىػػذا تصػػورًا نظريػػًا بحتػػًا، « الشػػرطي»تكػػوف ىػػي ذلػػؾ  العربيػػة يمكػػف أف

بتمػػؾ الميمػػة التػػي قػػد ال تتفػػؽ مػػع أفكػػارىـ وتتعػػارض مػػع صػػورتيـ أمػػاـ « اإلخػػواف»ألننػػي ال أتوقػػع أف يقبػػؿ 
تركػوا المواجيػة غيرىـ، ولكنيـ يتمشوف مػع الواليػات المتحػدة بأفكارىػا وتصػوراتيا فػي ىػذه المرحمػة عمػى أف ي

بيػػػنيـ وبػػػيف واشػػػنطف لمرحمػػػة قادمػػػة يكونػػػوف فييػػػا أكثػػػر اسػػػتعدادًا لموقػػػوؼ أمػػػاـ سياسػػػات الواليػػػات المتحػػػدة 
سرائيؿ في المنطقة ألف ذلؾ ليس مف أولويات جماعة  وسياسػاتيا فػي ىػذه المرحمػة المبكػرة مػف « اإلخػواف»وا 

 وصوليـ إلى السمطة في العاصمة المصرية.
ريػػد أف نخػػرج منيػػا بػػبعض االسػػتنتاجات الواعيػػة والعادلػػة فػػي الوقػػت نفسػػو فػػنحف ال نحمػػؿ ىػػذه مالحظػػاٌت ن

أوزار المنطقػػة كميػػػا كمػػا ال نػػتحمس لمتشػػػكيؾ فػػي نواياىػػػا المعمنػػة أو الخفيػػػة، « اإلخػػواف المسػػػمميف»جماعػػة 
الواليػػػات  ولكننػػػي أرى أف نظامػػػًا إقميميػػػًا جديػػػدًا بػػػدأ ينسػػػا خيوطػػػو فػػػي المنطقػػػة مػػػدعومًا بضػػػوء أخضػػػر مػػػف

سػػوؼ تسػػتبدؿ بػػالنظـ التػػي كانػػت قائمػػة نظامػػًا « الربيػػع العربػػي»المتحػػدة األميركيػػة التػػي تتصػػور أف ثػػورات 
إسػػػالميًا جديػػػدًا يطػػػرح نفسػػػو عمػػػى السػػػاحة الدينيػػػة ألمػػػة يمعػػػب فييػػػا اإلسػػػالـ دورًا تأمػػػؿ واشػػػنطف أف يحمػػػي 

الػنفط مػرورًا بتدشػيف سياسػات جديػدة سػوؼ مصالحيا بدءًا مف ضماف أمف إسرائيؿ وصواًل إلى حماية منػابع 
 يكوف ليا تأثيرىا القوي عمى مستقبؿ العالميف العربي واإلسالمي.

إننا نبةي ممػا أسػمفنا توضػيح حقيقػة مؤداىػا أف القضػية الفمسػطينية كانػت ومػا زالػت وربمػا تظػؿ لعقػود مقبمػة 
« اإلخػػواف المسػػمموف»يػػا، ولػػيس مطيػػة يعتمييػػا كػػؿ مػػف يريػػد أف يدغػػدغ مشػػاعر الجمػػاىير أو يحػػرؾ عواطف

اسػػتثناًء مػػف ذلػػؾ رغػػـ أننػػي ال أشػػؾ فػػي والئيػػـ لمقضػػية وحرصػػيـ عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني ولكػػف مػػف بوابػػة 
فاسػػتقراء الماضػػي القريػػب يثبػػت ذلػػؾ ويػػدؿ عميػػو، إذ إف القضػػية الفمسػػطينية ىػػي القضػػية األولػػى «! حمػػاس»

 لمعرب والمسمميف معًا.
 55/5/1053، الحياة، لندن
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 د. عدناف أبو عامر
تزداد قائمة المياـ الجديدة المناطة بأجيزة االستخبارات اإلسرائيمية في ظؿ التةيرات المتالحقة إقميميًا ودوليًا، 

نيػا خدمػة لمصػالح األمػف خاصة ارتفاع وتيرة العمؿ المشترؾ لمختمؼ ىذه األجيػزة، وحجػـ التنسػيؽ القػائـ بي
 اإلسرائيمي.

ومػػع تزايػػد المخػػاطر المحيطػػة بالكيػػاف، ترتفػػع حػػدة الميػػاـ األمنيػػة بػػإبالغ الجيػػات الرسػػمية فػػي الدولػػة ذات 
مدادىا بالمعمومات االسػتخبارية بصػورة  االختصاص بنوايا دوؿ معادية الحصوؿ عمى أسمحة غير تقميدية، وا 

ت أمنيػػػة، سياسػػػية، عسػػكرية بصػػػورة دائمػػػة لصػػانعي القػػػرار فػػػي "إسػػػرائيؿ"، محدثػػة، أوال بػػػأوؿ، وتقػػػديـ تقػػديرا
وتػػوفير حػػد مقبػػوؿ مػػف المعمومػػات األمنيػػة الالزمػػة التخػػاذ أي قػػرار سياسػػي تػػاريخي، أو التوجػػو نحػػو القبػػوؿ 
بمبػػادرات سياسػػية كبيػػرة، بمػػا فػػي ذلػػؾ العمػػؿ بصػػورة دائمػػة عمػػى تحميػػؿ وتفحػػص المعمومػػات االسػػتخبارية، 

 لصناع القرار لتفيدىـ في اتخاذ القرار المناسب. ورفعيا
ىنػػا، تبػػدو ميمػػة الحػػرص عمػػى إمػػداد الجػػيش بالمعمومػػات األمنيػػة التػػي تمزمػػو فػػي سػػاحة المعركػػة فػػي غايػػة 
األىمية والخطورة، مف أجؿ تقديـ أفضؿ أداء لمختمؼ أسمحتو ووحداتو القتالية، وتقديـ تقديرات داخمية لحجـ 

مػػف، وطبيعػػة توفيرىػػا بمختمػػؼ الطػػرؽ، وتنفيػػذ بعػػض الميػػاـ األمنيػػة الخاصػػة، والعمػػؿ احتياجػػات أجيػػزة األ
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بصػػػورة دائمػػػة عمػػػى تطػػػوير القػػػدرات التكنولوجيػػػة، وتقػػػديـ مقترحػػػات مفيػػػدة لمختمػػػؼ الوحػػػدات العسػػػكرية فػػػي 
 الجيش، والتركيز قدر اإلمكاف في تقوية البنية األمنية والمعموماتية لمجيش.

عػػػة الميػػػاـ التفصػػػيمية ألجيػػػزة المخػػػابرات اإلسػػػرائيمية، ال ُتعّبػػػر عػػػف حقيقتػػػو بالصػػػورة عممػػػًا بػػػأف توضػػػيح طبي
الكاممػػػة، فػػػي ضػػػوء أنيػػػا أجيػػػزة "فائقػػػة األىميػػػة"، مكّونػػػة مػػػف عػػػدة وحػػػدات وأقسػػػاـ تعمػػػؿ فػػػي مجػػػاالت جمػػػع 

حية أقرب ما المعمومات، بحثيا وتحميميا، المياـ الخاصة، والتطوير التكنولوجي، وبالتالي يصبح مف ىذه النا
تكوف لسالح عسكري أساسي وفعاؿ، إال أنيا تنفذ مياما، وتقـو بػأدوار عمػى مػدار السػاعة أكثػر مػف سػواىا، 

 ألنيا تقدـ خدمات ومياما استخبارية عمى الصعيد القومي.
ذا كانت أجيزة االستخبارات اإلسرائيمية تقوـ بيذه المياـ، فإف ميمتيا األساسية الحفاظ عمى الدولة  مف أي وا 

تيديدات سرية، بحيث إف طابع عمميا يأخذ السمت السػري أكثػر مػف سػواىا، وبالتػالي تتركػز مياميػا األمنيػة 
عمػػى الصػػعيد القػػومي لمدولػػة، ولػػيس القطاعػػات الداخميػػة فحسػػب، كمػػا تمتمػػؾ قػػدرات بارعػػة فػػي مجػػاؿ جمػػع 

 األجيزة األمنية. المعمومات، والبحث، وتنفيذ المياـ االستخبارية التي تساعد وتدعـ باقي
وربما يشػترؾ فػي ىػذه الميػاـ مختمػؼ األجيػزة األمنيػة اإلسػرائيمية، سػواء كػاف "الشػاباؾ أـ الموسػاد أـ أمػاف"، 
كما أنيا قد تختمؼ في عدـ تبعيػة بعضػيا لجسػـ سياسػي معػيف، ألف مياميػا األمنيػة والخاصػة تنفػذ جميعيػا 

مكتػػب رئػػيس الحكومػػة فقػػط دوف سػػواه مػػف الساسػػة فػػي خػػارج حػػدود الدولػػة، وبالتػػالي تقتصػػر تبعيتيػػا عمػػى 
 "إسرائيؿ".

ومع ذلؾ، فإف المياـ التي ُتكمؼ بيا المؤسسات األمنية، وعمى رأسيا إحباط الجيود المسػمحة خػارج الكيػاف، 
تضػػػع عمييػػػا أعبػػػاء إضػػػافية تزيػػػد عمػػػا تتحممػػػو بػػػاقي األجيػػػزة، ولػػػذلؾ، وفػػػي ضػػػوء ىػػػذه الميػػػاـ ال تػػػرى ىػػػذه 

نمػػػػا تقػػػػدـ خػػػػدمات أمنيػػػػة تسػػػػعى لممحافظػػػػة عمػػػػى األمػػػػف القػػػػومي العػػػػاـ األجيػػػػزة األمن يػػػػة تنفيذيػػػػة فحسػػػػب، وا 
 لػ"إسرائيؿ".

مػػع العمػػػـ أف قػػدرات ىػػػذه األجيػػزة تػػػتمخص فػػػي ميػػاـ: جمػػػع المعمومػػات، البحػػػث والتحميػػؿ، تنفيػػػذ العمميػػػات، 
فإف تثبيت اليوية االسػتقاللية  والعالقات الخارجية االستخبارية، تستفيد منيا باقي األجيزة األمنية، ومع ذلؾ،

 لالستخبارات اإلسرائيمية، ال يمةي فرضية قياـ احتكاكات بينيا.
وربما مف المياـ التي تكتسب أىمية اسػتثنائية فػي مثػؿ ىػذه المرحمػة التاريخيػة، وىػي المختصػة فػي مجػاالت 

اسػػػية مػػػف المكاتػػػػب تقػػػدير المواقػػػؼ السياسػػػية، فػػػي ضػػػوء مػػػا يصػػػميا مػػػف معمومػػػات أمنيػػػة واسػػػتخبارية وسي
والقنصميات التابعة ليا في مختمػؼ عواصػـ العػالـ، ويػتـ االسػتفادة مػف أبحاثيػا فػي مجػاؿ العمػؿ الدبموماسػي 

 الذي تضطمع بو وزارة الخارجية.
ومػػع ذلػػؾ، فػػإف ممثمييػػا والعػػامميف فييػػا يشػػاركوف فػػي أحيػػاف كثيػػرة فػػي اجتماعػػات الحكومػػة لتقػػدير المواقػػؼ 

 صياتيـ ومقترحاتيـ لمتعامؿ مع مختمؼ المستجدات السياسية ذات الصمة بػ"إسرائيؿ".األمنية، ويقدموف تو 
ورغػػـ أف الميمػػة األساسػػية ألجيػػزة االسػػتخبارات اإلسػػرائيمية ىػػي التركيػػز عمػػى البيئػػة االسػػتراتيجية المحيطػػة 

جيػػزة األمػػف األخػػرى، بػػػ"إسرائيؿ"، مػػف خػػالؿ تػػوفير المعمومػػات األمنيػػة واالسػػتخبارية لقػػادة الدولػػة، والجػػيش وأ
التي مف شأنيا تقدير قوة العدو، والتعرؼ عمى نقاط ضعفو وقوتو، ومحاولػة استكشػاؼ أىدافػو ومراميػو تجػاه 
"إسػػرائيؿ"، وتقػػديـ التحػػذيرات واإلنػػذارات لممسػػتوييف السياسػػي والعسػػكري مػػف مةبػػة نشػػوب حػػروب، أو تنفيػػذ 

 عمميات فدائية معادية.
 53/5/1053، فمسطين أون الين
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 في انتظار المواجية القادمة 76
 رجب أبو سرية
كػػػؿ الػػػدالئؿ تشػػػير إلػػػى أف فصػػػاًل مػػػف المواجيػػػة ينتظػػػر الفمسػػػطينييف واإلسػػػرائيمييف، بعػػػد إجػػػراء االنتخابػػػات 
اإلسرائيمية القادمة، وبعد تشكيؿ الحكومػة الجديػدة التػي ستسػفر عنيػا تمػؾ االنتخابػات، وسػتبدأ المعركػة عمػى 

راء المفاوضػػات لتجّنػػب انػػدالع المواجيػػة ميػػدانيًا، بعػػد أف تمػػر فتػػرة عػػض األصػػابع األغمػػب حػػوؿ كيفيػػة إجػػ
الحاليػػػة، التػػػي وصػػػمت ذروتيػػػا بإقػػػداـ إسػػػرائيؿ عمػػػى حجػػػز أمػػػواؿ السػػػمطة، وشػػػؿ قػػػدرتيا عمػػػى دفػػػع رواتػػػب 
ع الموظفيف، التي ترافقت مع حديث نتنياىو / ليبرماف االنتخابي عف انييػار وشػيؾ لمسػمطة، والسػعي إلػى دفػ

 "كرة النار" الناجمة عف الضةط عمى الضفة الةربية، إلى السمطة بداًل مف إسرائيؿ.
كؿ األمور العالقة مؤجمة كما قمنا مرارًا، ارتباطًا بتوقيتات عديدة، ليا صمة بالممؼ الفمسطيني، فما أف ينتيي 

يتػػو الثانيػػة، وانتيػػى مػػف ىػػذا الشػػير، حتػػى يكػػوف الػػرئيس األميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا قػػد تػػولى رسػػميًا سػػمطات وال
تشكيؿ طاقمو الحكومي الجديد، حيػث يحتػاج وزيػر الخارجيػة الجديػد جػوف كيػري إلػى اإلحاطػة بػالممؼ الػذي 
عادة ترتيب أوراقو، كما أف االنتخابات  كاف في عيدة ىيالري كمينتوف، ليبدأ اتصاالتو وجوالتو في المنطقة وا 

طبيعػػة المعادلػػة السياسػػية الداخميػػة اإلسػػرائيمية، وظيػػرت إلػػى  اإلسػػرائيمية تكػػوف قػػد جػػرت، وتحػػددت بالتػػالي
طار الحركة السياسية اإلسرائيمية.  العياف حدود وا 

كما يمكػف أف يكػوف الممػؼ السػوري قػد وصػؿ إلػى شػكؿ مػا مػف الحسػـ، أو مػف حػدود السػيطرة، حتػى تعػرؼ 
ىب إليو في المسػار الفمسػطيني / األطراؼ المقررة، خاصة عمى الصعيد الدولي المدى الذي يمكف ليا أف تذ

اإلسػػرائيمي، وحتػػى الفمسػػػطينيوف بحاجػػة إلػػػى ىػػذا الوقػػػت، حتػػى يحػػددوا الصػػػورة التػػي سػػػيكونوف عمييػػا، مػػػف 
التوافػػؽ أو االخػػػتالؼ الػػػذي قػػػد يصػػؿ إلػػػى حػػػد إنيػػػاء االنقسػػػاـ، وبالتػػالي، يبػػػدو أف الجميػػػع، ينتظػػػر أف تمػػػر 

حتػػػى يمكػػػف القػػػوؿ إف إعػػػادة ترتيػػػب لمعالقػػػة القائمػػػة بػػػيف  بضػػػعة أسػػػابيع لالنتيػػػاء مػػػف كػػػؿ ىػػػذه الترتيبػػػات،
 اإلسرائيمييف والفمسطينييف يمكف أف تكوف ممكنة.

مػػف الواضػػح أف حالػػة مػػف التػػأـز بػػيف الفمسػػطينييف واإلسػػرائيمييف قػػد نشػػأت خػػالؿ السػػنوات الػػثالث أو األربػػع 
ة الطريػػػؽ، وتوقفػػػت أمػػػاـ الماضػػػية، حيػػػث توقفػػػت المفاوضػػػات، بعػػػد أف وصػػػؿ فصػػػؿ طويػػػؿ منيػػػا إلػػػى نيايػػػ

االستحقاؽ الواجب بتحديد الشكؿ النيائي لألراضي المحتمة في الضفة الةربية والقػدس، حيػث سػعت إسػرائيؿ 
ومنػػذ اتفػػػاؽ )أوسػػمو( إلػػػى أف يتحػػوؿ المؤقػػػت إلػػى دائػػػـ، أي أف تبقػػى السػػػمطة سػػمطة محػػػدودة الصػػػالحيات، 

ماة المناطؽ ) أ (، فيما كافح الفمسطينيوف مف أجػؿ سمطة حكـ ذاتي، عمى المناطؽ المأىولة بالسكاف، المس
أف تتحػػوؿ السػػمطة إلػػى دولػػة، وخػػالؿ سػػنوات التوقػػؼ عػػف التفػػاوض، لجػػأ الفمسػػطينيوف إلػػى بػػدائؿ ػ بعػػد أف 
تشبثوا بعدـ االستمرار في مفاوضات ال تنتيػي ػ مػف شػأنيا اإلصػرار عمػى الدولػة ومةػادرة مربػع السػمطة، لػذا 

فجػػار، ووصػػؿ التػػأـز ذروتػػو حػػيف اقتػػرب موعػػد الػػذىاب لألمػػـ المتحػػدة، حػػيف شػػنت أوشػػؾ الوضػػع عمػػى االن
 إسرائيؿ حربيا الثانية عمى غزة، وكادت تندلع بسببيا انتفاضة ثالثة ضدىا في الضفة الةربية.

المقترح األوروبي وحػديث جاللػة الممػؾ عبػد اهلل الثػاني عػف مبػادرة أوروبيػة وعػف وجػود فرصػة لمسػالـ، يعنػي 
نػػاؾ تحريكػػًا قادمػػًا ليػػذا الممػػؼ، والمقتػػرح األوروبػػي يمبػػي المطالػػب الفمسػػطينية، التػػي أعمنػػت جاىزيتيػػا أف ى

لمتفػػػاوض بعػػػد أف ظفػػػرت بعضػػػوية دولػػػة فمسػػػطيف فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة، مػػػف حيػػػث حػػػديثيا عػػػف سػػػقؼ زمنػػػي 
ف كانػػت ال تقػػوؿ صػػراحة إف التفػػاوض ينحصػػر 1053لمتفػػاوض ينتيػػي خػػالؿ العػػاـ الحػػالي،  فػػي إنيػػاء ، وا 

، إال أنيػػا تشػػير إلػػى إقامػػة دولػػة فمسػػطينية، 23االحػػتالؿ عػػف األراضػػي المحتمػػة مػػف الرابػػع مػػف حزيػػراف عػػاـ 
 عاصمتيا القدس الشرقية، عمى تمؾ الحدود، مع تبادؿ لألراضي يتفؽ عميو الطرفاف.
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ؽ األمػر الواقػع مػف المعركة إذف ستنشأ عمى اإلطار التفاوضي، ولذا فػإف إسػرائيؿ تسػابؽ الػزمف لفػرض حقػائ
(، لكف الجانب الفمسػطيني مسػمح ىػذه المػرة بػالقرار األممػي، وربمػا يكػوف 5 -خالؿ الخطة االستيطانية )أي 

أقػػػوى فػػػي حػػػاؿ أعمػػػف إنيػػػاء االنقسػػػاـ، حيػػػث ربمػػػا تتطػػػور األمػػػور مػػػع إنيػػػاء االنقسػػػاـ إلػػػى أف تمجػػػأ الدولػػػة 
ـ الدولي، كما حدث مع مصر حوؿ طابا، مع ضةط الفمسطينية ػ إف لـ تنطمؽ مفاوضات جدية ػ إلى التحكي

ميػػػداني جمػػػاىيري، كمػػػا حػػػدث فػػػي بػػػاب الشػػػمس، لبسػػػط سػػػيادة الدولػػػة عمػػػى حػػػدودىا المعروفػػػة اآلف دوليػػػًا، 
واالنتياء مف معالجة ىذا الممؼ، حتى ينفتح باب االستقرار لعموـ المنطقة، ولكف كؿ ىذا منوط بالقدرة عمى 

نية قادمػة، سػتكوف قريبػة جػدًا مػف الحكومػة الحاليػة، وذلػؾ باسػتخداـ كػؿ األدوات احتواء حكومة إسرائيمية يمي
الممكنػػة، الضػػةط الميػػداني الفمسػػطيني، المعارضػػة الداخميػػة اإلسػػرائيمية، الموقػػؼ العربػػي، ومػػف ثػػـ الػػدولي، 

ئيمي، حتػػى يمكػػف تحقيػػؽ الحػػؿ الوسػػط التػػاريخي، بمشػػاركة كػػؿ القػػوى الفعالػػة، خاصػػة عمػػى الجػػانبيف: اإلسػػرا
حيث يكوف الحؿ مع اليميف قاباًل لمحياة، كما حدث مع كامػب ديفيػد، والفمسػطيني، حػيف تكػوف حمػاس وفػتح 

 معًا ضمف حكومة واحدة.
 55/5/1053، ، رام اهللاأليام
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 ىاني المصري
ـّ االتفػػػػػاؽ بػػػػػيف المتحػػػػػ « فػػػػػتح»اوريف، خصوًصػػػػػا ممثمػػػػػي منػػػػذ الشػػػػػروع فػػػػػي حػػػػػوارات القػػػػػاىرة وحتػػػػػى اآلف، تػػػػ

، عمػػى تأجيػػؿ البرنػػاما السياسػػي، ألف االقتػػراب منػػو يثيػػر الخالفػػات بػػيف برنػػامجي المفاوضػػات «حمػػاس»و
سرائيؿ، ومعيما بتشدد أقؿ أوروبا، يصروف عمػى  والمقاومة. أما السبب الحقيقي، فيو أف اإلداراة األميركّية وا 

تفػػػاؽ عمػػػى تأليفيػػػا عمػػػى شػػػروط المجنػػػة الرباعّيػػػة الدولّيػػػة التػػػي ضػػػرورة موافقػػػة أي حكومػػػة فمسػػػطينّية يػػػتـ اال
سرائيؿ.  تتضمف االعتراؼ بإسرائيؿ، ونبذ العنؼ واإلرىاب، والتزاـ االتفاقيات المبرمة بيف المنظمة وا 

التػػي ُألفػػت برئاسػػة إسػػماعيؿ ىنّيػػة فػػي « حمػػاس»عمػػى خمفّيػػة عػػدـ تمبيػػة ىػػذا الشػػرط، تمػػت مقاطعػػة حكومػػة 
وأدى ىذا إلى سقوطيا، وتمت مقاطعة حكومة الوحدة الوطنّية التي ُألفت بعد توقيع اتفاؽ مّكة ، 1002العاـ 

، عمػػى الػػرغـ مػػف أف برنامجيػػا كػػاف يؤيػػد المفاوضػػات، ويحتػػـر االتفاقيػػات، ويؤكػػد اعتمػػاد 1003فػػي العػػاـ 
ألمػػـ المتحػػدة، التػػي تؤيػػد الوسػػائؿ السػػممّية لتحقيػػؽ األىػػداؼ الوطنّيػػة، ويسػػتند إلػػى القػػانوف الػػدولي وقػػرارات ا

القضية الفمسطينية. ومف أجؿ التحايؿ عمى شروط الرباعّية، تضّمف اتفػاؽ القػاىرة نًصػا يؤكػد تػأليؼ حكومػة 
ومػع ذلػؾ «. اإلرىػاب»وفاؽ وطني ال تشارؾ فييا الفصائؿ لتذليؿ عقدة مشػاركة فصػائؿ مدرجػة عمػى قائمػة 

ورة التػزاـ أي حكومػة فمسػطينّية شػروط المجنػة الرباعّيػة، تمسكت إدارة البيت األبيض وحكومػة تػؿ أبيػب بضػر 
فػػي التشػػاور لتػػأليؼ الحكومػػة، صػػاحبة األغمبّيػػة فػػي المجمػػس التشػػريعي « حمػػاس»مػػع الػػتحفظ عمػػى مشػػاركة 

 الذي مف المفترض أنو سيعطي الثقة ألي حكومة فمسطينّية مقبمة.
شػػارؾ فػػي الحكومػػة موافقتػػو عمػػى شػػروط المجنػػة إلزالػػة ىػػذا الػػتحفظ، تػػـ التػػداوؿ بفكػػرة أف يعمػػف كػػؿ وزيػػر سي
« أبو مازف»عمى تولي الرئيس « إعالف الدوحة»الرباعّية، إضافة إلى موافقة الحكومة ككؿ. وتـ االتفاؽ في 

رئاسػػة حكومػػة الوفػػاؽ الػػوطني فػػي داللػػة عمػػى أف برنػػاما الحكومػػة المقبمػػة سػػيكوف برنامجػػو الممتػػـز شػػروط 
ـ مػف األضػرار الناجمػة عػف ضػـ الػرئيس لمنصػب رئػيس الحكومػة إلػى المناصػب المجنة الرباعّية، عمػى الػرغ

 العديدة التي يتقمدىا، فيو رئيس السمطة والدولة والقائد العاـ لقوات األمف ورئيس حركة فتح.
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لتبرير ىذا اإلذعاف الفمسطيني لشروط المجنة الرباعّيػة، يػتـ الحػديث عػف أف الحكومػة التػي سػيتـ تأليفيػا ىػي 
ة انتقالية، وبالتالي ليست بحاجة إلى برناما سياسي، أو أف البرنػاما السياسػي مػف اختصػاص منظمػة حكوم

التحريػػر ولػػيس السػػمطة، أو أف وثيقػػة الوفػػاؽ الػػوطني )وثيقػػة األسػػرى( ىػػي البرنػػاما السياسػػي المشػػترؾ، فػػي 
لػػى حػػد مػػا أوروبػػي ودولػػي؛  كػػي يسػػتمر االعتػػراؼ تجاىػػؿ لحقيقػػة أف ىػػذا الطمػػب شػػرط إسػػرائيمي وأميركػػي، وا 

 بالسمطة وتقديـ الدعـ السياسي والمادي ليا.
 حكومُة الرئيس واألمُل المفقودُ 

عمى ترؤس الرئيس حكومة الوفاؽ الوطني، مف أجػؿ تػذليؿ عقػدة البرنػاما السياسػي، « إعالف الدوحة»نص 
يعي أواًل قبػػؿ عمػػى تجنػػب عػػرض الحكومػػة المقبمػػة عمػػى المجمػػس التشػػر « حمػػاس»و« فػػتح»كمػػا اتفػػؽ ممثمػػو 

أدائيا اليميف أماـ الرئيس، بؿ ستعرض بعػد شػروعيا فػي العمػؿ لمػدة شػير عقػب تأليفيػا؛ مػا يجعػؿ عرضػيا 
عمػػى المجمػػس التشػػريعي شػػكمًيا، وال يعنػػي ذلػػؾ حصػػوليا عمػػى الثقػػة منػػو؛ وذلػػؾ لتػػذليؿ عػػدة عقبػػات أخػػرى: 

مػف المجمػس التشػريعي بوصػفو رئيًسػا األولى، فال يعقػؿ أف يحصػؿ الػرئيس المنتخػب مػف الشػعب عمػى الثقػة 
لحكومػػة التوافػػؽ الػػوطني. والثانيػػة، لتجنػػب حجػػب الثقػػة عػػف الحكومػػة مػػف المجمػػس التشػػريعي لكونيػػا حكومػػة 
سػػتمتـز شػػروط المجنػػة الرباعّيػػة الدولّيػػة حتػػى تحصػػؿ عمػػى االعتػػراؼ بيػػا. والثالثػػة، تجنػػب اعتػػراض واشػػنطف 

، «اإلرىاب»المدرجة عمى قائمة « حماس»تحت رحمة « مةوضع مصير الحكو »وتؿ أبيب عمى ما يسمونو 
 والرافضة لشروط الرباعّية الدولّية.

رئاسػة الحكومػة يرمػي أيًضػا إلػى تػذليؿ عقػدة سػالـ فيػاض الػذي « أبػي مػازف»إف االتفاؽ عمى تولي الػرئيس 
 أسيا فياض.يحظى بدعـ أميركي وأوروبي، وصؿ إلى حد التيديد بعدـ دعـ أي حكومة فمسطينّية ال يتر 
، «إعػالف الدوحػة»وذكرت مصادر موثوقة أف الرئيس غضب غضػًبا شػديًدا عنػدما أبمةػت ىػيالري كمينتػوف بػػ

سػػيترأس حكومػػة الوفػػاؽ الػػوطني، وعنػػدىا رفضػػت ذلػػؾ وأصػػّرت عمػػى رئاسػػة « أبػػو مػػازف»الػػذي تضػػمف أف 
ضػػوًءا أخضػػر مػػف اإلدارة ، بينمػػا اعتبػػر «اف ىػػذا شػػأف داخمػػي»فيػػاض لمحكومػػة، إال انيػػا تراجعػػت وقالػػت: 

 األميركّية، خصوًصا بعدما صدور تصريح رسمي مف الخارجّية األميركّية بيذا المعنى.
 شروُط المجنة الرباعي ة: العقبة الرئيسة

تػػـ التراجػػع عنػػو « أبػػو مػػازف»وبتػػأليؼ حكومػػة برئاسػػة « إعػػالف الدوحػػة»ىػػذا الموقػػؼ األميركػػي المرحػػب بػػػ
بأف حكومة الواليات المتحػدة األميركّيػة تعػارض أي « أبي مازف»ؿ بإبالغ الرئيس الحًقا، عندما قاـ ديفيد ىي

أو تشارؾ في تأليفيا مف دوف االعتراؼ الصريح والموافقػة التػي « حماس»مصالحة وأي حكومة تشارؾ فييا 
 ال يكتنفيا أي غموض بشروط المجنة الرباعّية.
الموقؼ األميركي واإلسػرائيمي مػف المصػالحة، بػؿ كممػا أبػدت إف التنازالت المذكورة وغيرىا لـ تؤد إلى تةيير 

مرونػػػة، وقػػػدموا تنػػػازاًل يػػػتـ طػػػرح شػػػرط جديػػػد. لػػػذا لػػػف تػػػرى « حمػػػاس»و« فػػػتح»القيػػػادة الفمسػػػطينّية، وممثمػػػو 
المصػػالحة الوطنّيػػة النػػور إال إذا جػػاءت عمػػى مقػػاس الشػػروط األميركّيػػة اإلسػػرائيمّية، أو إذا تحمّػػت األطػػراؼ 

ة المختمفػػػة بػػػاإلرادة الالزمػػػة لتحػػػدي اإلدارة األميركّيػػػة والحكومػػػة اإلسػػػرائيمّية وكسػػػر شػػػرط التػػػزاـ أي الفمسػػطينيّ 
 ، واالتفاؽ عمى برناما سياسي يجسد القواسـ الوطنية المشتركة.«الرباعّية»حكومة شروط 

 عقبات تنتظر حكومة الكفاءات المستقمة
والتػداخالت والصػعوبات أمػاـ أي حكومػة فمسػطينّية وفاقّيػة  في ظؿ التحديات والمخػاطر الخارجّيػة والداخمّيػة،

سػػتأتي بعػػد سػػنوات االنقسػػاـ؛ ُيفتػػرض أف تكػػوف األولويػػة لتػػأليؼ حكومػػة وحػػدة وطنّيػػة، تشػػارؾ فييػػا الفصػػائؿ 
عمػػى أعمػػى مسػػتوى، حتػػى تكػػوف حكومػػة قوّيػػة قػػادرة عمػػى الصػػمود ومواجيػػة الصػػعوبات وتحقيػػؽ اإلنجػػازات 
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ف الفمسػػطيني فػػي الضػػفة الةربّيػػة وقطػػاع غػػزة. فػػأي حكومػػة ال تشػػارؾ فييػػا الفصػػائؿ، التػػي ينتظرىػػا المػػواط
كيػػؼ سػػتتعامؿ مػػع الممػػؼ األمنػػي وقػػادة وكػػوادر األجيػػزة األمنّيػػة التػػي تنتمػػي « حمػػاس»و« فػػتح»وتحديػػًدا 

 ؟«حماس»أو « فتح»بةالبيتيا الساحقة إلى 
الممثمة في المجمس التشػريعي الػذي يضػـ غالبّيػة  كيؼ ستتعامؿ حكومة مف الكفاءات الوطنّية المستقمة غير

طالؽ سراح المعتقميف، وفتح  ساحقة مف ممثمي الفصائؿ؟ وكيؼ ستعمؿ عمى توحيد الوزارات والمؤسسات، وا 
عػػادة المسػػتنكفيف والمفصػػوليف  المؤسسػػات المةمقػػة، وتػػداعيات االقتتػػاؿ، ومتطمبػػات المصػػالحة المجتمعيػػة، وا 

، إذا لػػـ تكػػف حكومػػة قوّيػػة، بحيػػث تكػػوف «حمػػاس»أو « فػػتح»فػػي غػػالبيتيـ إلػػى  إلػػى أعمػػاليـ، وىػػـ ينتمػػوف
 حكومة سياسّية مينّية تجمع ما بيف القيادات السياسّية والكفاءات المينّية الوطنية المستقمة؟

اسػػتناًدا إلػػى مػػا سػػبؽ، نسػػتطيع القػػوؿ إف العقبػػة الرئيسػػّية التػػي حالػػت دوف النجػػاح فػػي تطبيػػؽ اتفػػاؽ القػػاىرة 
ممصػػالحة، والتػػي أدت إلػػى التػػأخر فػػي التوصػػؿ إليػػو تتعمػػؽ بضػػرورة أف تػػأتي المصػػالحة )بمػػا فييػػا تشػػكيؿ ل

، حتػػى تعيػػدىا إلػػى الحيػػاة بػػالرغـ مػػف أنيػػا «عممّيػػة السػػالـ»الحكومػػة( لتصػػب الميػػاه فػػي طاحونػػة مػػا يسػػمى 
سػتخداـ؛ مػف خػالؿ التةطيػة ، وّظفتيػا إسػرائيؿ أسػوأ ا«عممّيػة مػف دوف سػالـ»عممّية ميتة، وكانت وىي حّية 

عمى مػا تقػوـ بتنفيػذه مػف مخططػات لتعميػؽ االحػتالؿ، وتوسػيع االسػتيطاف، وتيويػد القػدس وأسػرلتيا، وقطػع 
، ليكػوف «شػاىد الػزور»الطريؽ عمى أي مبادرات وخيارات أخرى، وتحييد المجتمػع الػدولي وجعمػو أقػرب إلػى 

 يساىـ فييا بفعالّية. المطموب منو أف يبارؾ عمميِّا بيا ويةطييا ال أف
فالمفاوضػػات الثنائّيػػة المباشػػرة برعايػػة أميركّيػػة انفرادّيػػة فشػػمت ومحكػػوـ عمييػػا بالفشػػؿ، ألنيػػا تضػػع الضػػحّية 
الفمسػػطينّية تحػػت رحمػػة المحتػػؿ اإلسػػرائيمي مػػف دوف مشػػاركة أحػػد سػػوى الواليػػات المتحػػدة األميركّيػػة المنحػػازة 

 بشكؿ مطمؽ إلسرائيؿ.
 سار جديدالحل بحاجة إلى م

إف مفتاح المصالحة ليس تأليؼ الحكومة، وال االنتخابات كما يتردد كثيًرا، وليس مراضاة حكاـ واشنطف وتؿ 
أبيػػب، وال ربطيػػا بمػػدى إسػػياميا بػػالجيود الراميػػة إلػػى اسػػتئناؼ المفاوضػػات التػػي أوصػػمت الفمسػػطينييف إلػػى 

نمػػػا وضػػػع الكارثػػػة، أي إلػػػى مػػػا يعيشػػػونو اآلف، أو ربطيػػػا بػػػالتةييرات ال عربيػػػة وصػػػعود اإلسػػػالـ السياسػػػي؛ وا 
المصالحة بعد أف تحسنت األجواء في ضػوء االنتصػار الديبموماسػي فػي األمػـ المتحػدة واالنتصػار العسػكري 
عػادة تعريػؼ المشػروع الػوطني بمػا يسػتجيب لمحقػائؽ  في غزة، في سياؽ إحياء القضّية الفمسػطينّية مجػدًدا، وا 

قميمًيػػا، بحيػػث يكػػوف ىنػػاؾ مسػػار إسػػتراتيجي جديػػد بػػديؿ مػػف  والتطػػورات الجديػػدة فمسػػطينًيا وعربًيػػا ودولًيػػا وا 
المسارات السابقة التي لـ تؤد إلى تحقيؽ األىداؼ الوطنّية، سواء اعتمػاد المفاوضػات كطريػؽ وحيػد والتخمػي 

لمصمحة ركائز ا»عف جميع أشكاؿ وأسباب القوة، أو اعتماد المقاومة كطريؽ وحيد. مسار ينطمؽ مف تحديد 
التػػي تجمػػع الفمسػػطينييف جميًعػػا أينمػػا كػػانوا، ويػػتـ عمػػى أسػػاس إعػػادة بنػػاء منظمػػة التحريػػر، « الوطنّيػػة العميػػا

 بحيث تضـ مختمؼ ألواف الطيؼ السياسي الفمسطيني.
يتضػػمف ىػػذا المسػػار بمػػورة برنػػاما سياسػػي يجسػػد القواسػػـ المشػػتركة الكفيمػػة بالتعامػػؿ مػػع الوضػػع الػػراىف مػػف 

إلػى مسػيرة المفاوضػات العبثيػة، « حمػاس»ؿ عف الحقوؽ األساسّية. برناما ال يؤدي إلى انضػماـ دوف التناز 
المبال  بو، والرامي إلى الحصػوؿ عمػى االعتػراؼ والشػرعية كالعػب رئيسػي « حماس»كما يظير في اعتداؿ 

 أو كبديؿ منيا.« فتح»إلى جانب 
قامػػة برنػػاما يسػػتند إلػػى األىػػداؼ والحقػػوؽ الفمسػػطينّية المتم نيػػاء االحػػتالؿ، وا  ثمػػة فػػي حػػؽ تقريػػر المصػػير، وا 

الدولة، وحؽ العودة، والمساواة، والدفاع عف الفمسطينييف في جميع أماكف تواجدىـ وتمثػيميـ، كمػا يسػتند إلػى 
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القانوف الدولي وميثػاؽ األمػـ المتحػدة وقراراتيػا مػف دوف االعتػراؼ بشػروط المجنػة الرباعّيػة التػي كانػت شػكاًل 
ؿ التحايػػؿ عمػػى المجتمػػع الػػدولي، ألنيػػا وضػػعت شػػروًطا ظالمػػة عمػػى الفمسػػطينييف، وتركػػت الجػػاّلد مػػف أشػػكا

 المحتؿ مف دوف أي شروط.
أخيػػًرا، ال شػػؾ فػػي أف إمكانيػػة االتفػػاؽ عمػػى برنػػاما سياسػػي يجسػػد القواسػػـ المشػػتركة أصػػبحت أكبػػر بشػػكؿ 

تطػرؼ »ائيمية األخيػرة عمػى غػزة، وبعػد ، وانتصػار المقاومػة فػي الحػرب اإلسػر «اعتداؿ حماس»ممموس، بعد 
في ضوء وصوؿ المفاوضات إلى طريؽ مسدود، وانتصار الديبموماسية الفمسطينية فػي األمػـ المتحػدة، « فتح

والحصوؿ عمى عضوية الدولة بصفة مراقب، وفي ظؿ عدـ توفر إمكانية لمتوصػؿ إلػى تسػوية مػع االحػتالؿ 
، وعػػدـ نضػػوج إسػػرائيؿ لمسػػالـ. ولكػػف ىػػذا العامػػؿ اإليجػػابي ال اإلسػػرائيمي مػػع تزايػػد تطػػرؼ حكومػػة نتنيػػاىو

نمػا « حماس»و« فتح»يجب أف يطمس أف الخالؼ بيف  لـ يعد في جػوىره خالفًػا عمػى البرنػاما السياسػي، وا 
ذا أصػر كػؿ طػرؼ عمػى تجسػيد  خالؼ عمى القيادة والسمطة وعمى مف يمثػؿ الفمسػطينييف ويقػود المنظمػة. وا 

خػالؿ اإلصػرار عمػى تحقيػؽ مصػالحو وفقًػا لشػروطو، ومػا يعػزز قيادتػو أو يفػتح الطريػؽ حقو في القيػادة مػف 
عادة بناء المنظمة؛ ال يمكف تحقيؽ ىػدؼ إنيػاء  لقيادتو، مف دوف شراكة حقيقية عمى أساس رؤية وبرناما وا 

ؿ إلػى اتفاقػات االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنية، وأقصى ما يمكف تحقيقو ىو تطبيع حالػة االنقسػاـ، والتوصػ
 لممحاصصة الفصائمية الثنائية والشاممة.

 55/5/1053، السفير، بيروت
 

 سنة من العدوان اإلسرائيمي 65مستقبل فمسطين بعد  78
 أغوستيف بيجوسو
حاز نضاؿ الشعب الفمسطيني عمى مناصريف مف بيف الرأي العػاـ الػدولي عمػى مػر السػنيف. لكػف وفػي نفػس 

رة معارضػػػيو عمػػػى الوضػػػع، وذلػػػؾ بسػػػبب دعػػػـ أقػػػوى الحكومػػػات وجماعػػػات الوقػػػت، عمينػػػا االعتػػػراؼ بسػػػيط
الضػػةط والشػػركات الكبػػرى إلسػػرائيؿ ومػػف ينشػػط لصػػالحيا فػػي العػػالـ ومػػا أكثػػرىـ لألسػػؼ الشػػديد السػػيما فػػي 

 الةرب.
يشػػعر عامػػة البشػػر بالشػػفقة واالشػػمئزاز والةضػػب حتػػى الكراىيػػة، عنػػدما تقتػػؿ إسػػرائيؿ الفمسػػطينييف بمسػػاعدة 

دعميا عسػػكريا وسياسػػيا واقتصػػاديا، كمػػا يحمػػو ليػػا دوف الخػػوؼ مػػف عقػػاب بػػالطبع تسػػتحقو أعماليػػا. مػػف يػػ
ويجدر اإلشارة ىنا إلى فعالية دعاية إسرائيؿ وأنصػارىا، حيػث أدت إلػى انخػداع الكثيػر بخصػوص مػا يجػري 

ـ إطالقا وال يعانوف منو في فمسطيف. كما عمينا األخذ في عيف االعتبار المباالة البعض اآلخر أللـ ال يعنيي
 والعنصرية ضد العرب والمسمميف وعدـ االىتماـ بجريمة يعتقدوف أنيا ليست مف شأنيـ.

إف تأثير ىذه الدعاية واسع جدا حيث ال يستةرب الكثير مف الناس، مثال، مػف مػوت ثالثػة إسػرائيمييف، أثنػاء 
ىػػػـ الضػػػحايا، ومقتػػػؿ أكثػػػر مػػػف مئػػػة العػػػدواف األخيػػػر عمػػػى غػػػزة نيايػػػة العػػػاـ الماضػػػي، عمػػػى فػػػرض أنيػػػـ 

لمػاذا أسػفرت عمميػة  1005فمسطيني، الكثير منيـ أطفاؿ، عمى فرض أنيـ ىـ المعتدوف. لـ يسأؿ أحد عاـ 
 5000الرصاص المصبوب التي تـ اإلعػالف عنيػا الستئصػاؿ شػأفة 'اإلرىػابييف' مػف قطػاع غػزة، عػف مقتػؿ 

 تيف العمميتيف يمخص بشكؿ جيد تاريخ فمسطيف.ضحية، كاف الثمث منيـ أطفاال. إف ما حدث في ىا
نما أيضا  يتكرر ىذا التاريخ ويتأبد بدءا مف أوساط القرف العشريف، ليس فقط بسبب عدواف إسرائيؿ الكبير، وا 
بسػػبب التعػػاوف المسػػتمر مػػف قبػػؿ القػػوى المشػػارة إلييػػا مسػػبقا وضػػالؿ الػػرأي العػػاـ الةربػػي الجاىػػؿ المجيػػؿ. 
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بالمئػػة مػػف اإلسػػرائيمييف يػػدعموف جػػرائـ حكػػومتيـ. ويسػػمح  40سػػرائيؿ أف أكثػػر مػػف تظيػػر االسػػتبانات فػػي إ
 إفالت إسرائيؿ مف العقاب استمرارىا في ارتكاب الجرائـ.

لـ يتمكف تضامف مناصري فمسطيف مف تةيير التاريخ بشكؿ جوىري. لكف بػالطبع ال يمكػف إلقػاء المػـو عمػى 
ة الفمسػػطينية )مػػثال راتشػػيؿ كػػوري والمسػػافريف عمػػى مػػتف سػػفينة ىػػؤالء الػػذيف دفعػػوا بػػأرواحيـ دعميػػـ لمقضػػي

المػػافي مرمػػرة، الػػخ(، كمػػا كانػػت تكمفػػة الػػبعض اآلخػػر السػػجف بعقوبػػات. وعمػػى عكػػس ذلػػؾ، ىػػـ يسػػتحقوف 
 االعتراؼ بيـ واالعجاب بإخالصيـ الكريـ.

رائيؿ عمػػػػػى عػػػػػدواف إف أحػػػػد الحجػػػػػا األكثػػػػػر اسػػػػتخداما مػػػػػف قبػػػػػؿ الدعايػػػػة اإلسػػػػػرائيمية والةربيػػػػػة ىػػػػي رّد إسػػػػػ
الفمسطينييف. وقد تـ تصديؽ ىذه األكذوبة لدرجة أف عددا ممف يقوؿ إنيـ يساندوف حؽ ىذا الشعب المظمـو 
يشػػترطوف دعميػػػـ بػػػأف يتخمػػػى الفمسػػطينيوف عػػػف الػػػدفاع المشػػػروع عػػػف أنفسػػيـ كممػػػا اعتػػػدت عمػػػييـ إسػػػرائيؿ 

لصػػييونية بػػالطرؽ السػػممية' وكػػأف الػػذود عػػف داعػػيف إيػػاىـ إلػػى 'الػػال عنػػؼ' و'التصػػدي لمسياسػػات التوسػػعية ا
الحػػوض جريمػػة نكػػراء إذا لجػػأ إليػػو الفمسػػطينيوف بواسػػطة أسػػمحتيـ الباليػػة وقنػػابميـ المنزليػػة.... مقابػػؿ العنػػؼ 

 اإلسرائيمي 'المقدس'.
إف مػػا ينػػتا عػػف أعمػػاؿ المنظمػػات غيػػر الحكوميػػة كمنظمػػة العفػػو الدوليػػة ومنظمػػات أخػػرى عنػػدما يػػدينوف 

نييف بسبب الدفاع عف أنفسيـ باستخداـ الوسائؿ المتاحة ليـ، ىو إبعادىـ أكثر عػف الوسػيمة الوحيػدة الفمسطي
 المتناولة لمنع إسرائيؿ مف قتميـ كيفما ومتى شاءت.

ومف يستنكر 'اإلرىاب اإلسالمي' وينصح الفمسطينييف باالحتكاـ إلى محادثات السالـ ويجبػرىـ عمػى التخمػي 
ف اعطائيـ أي ضماف مف أجؿ حمايتيـ مف جبروت دولة عدوانية باألساس، فما يفعمػو عف الدفاع الذاتي دو 

.  ىو التعاوف مع الظالـ والتنكيؿ بالمظمـو
لـ يعاف الييود والصياينة المعاصروف وال السياسيوف األوروبيوف واألمريكيوف الذيف يدعمونيـ وال قػادة األمػـ 

ير الحكومية المدافعة عػف حقػوؽ اإلنسػاف، لػـ يعػاف أحػدىـ قػط المتحدة وىيئات دولية أخرى وال المنظمات غ
، ولػـ 5523، ولـ يعيشوا تحت االحتالؿ العسكري منذ عػاـ 5504مف التطيير العرقي عمى يد إسرائيؿ عاـ 

يروا أقرباءىـ مقتوليف إثر االنفجارات أو معتقميف في السػجوف اإلسػرائيمية دوف محاكمػة لمػدة سػنوات طويمػة. 
ما ىو العيش كالجئيف دوف القدرة عمى العودة إلى ديارىـ وال أربعة أجيػاؿ مػف بعػدىـ حتػى يومنػا  ال يعرفوف

ىذا. لـ يروا بيوتيـ مدمرة عمى يػد جػيش االحػتالؿ، لػـ يػروا حقػوليـ مجرفػة وال أشػجارىـ مقطوعػة وال آبػارىـ 
ف دخػػوؿ المػػواد الطبيػػة إلػػى مسػػممة وال أمػػواليـ مسػػروقة وال مرضػػاىـ تتالشػػى أرواحيػػـ ألف إسػػرائيؿ تمنػػع مػػ

 األراضي المحتمة...
كما أنيـ لـ يروا أبناءىـ مقطعيف إلى أجزاء في عز طفولتيـ خالؿ إحدى المداىمات المريعة كالتي حصمت 
خػػالؿ الةػػػارات الجويػػة األخيػػػرة أو خػػالؿ عمميػػػة الرصػػػاص المصػػبوب، وىػػػي اعتػػداءات شػػػاممة ال يمكػػػف أف 

اليوميػػة التػػي يمارسػػيا الطيػػراف اإلسػػرائيمي منػػذ سػػنوات وتقضػػي عمػػى أرواح  تخفػػي بشػػاعة العمميػػات الروتينيػػة
ف كانػت الصػحافة الةربيػة  العديد مػف الشػيداء وتػدمر البنػى التحتيػة وتمػأل المستشػفيات بالمصػابيف ، حتػى وا 
ا تتجاىؿ ىذه األمور، إال إذا تـ اختطاؼ جندي إسرائيمي محتؿ واحد خالؿ عممية حربية. عندئذ سػوؼ نراىػ

 تيروؿ إلى عناويف مزيفة خبيثة مف نوع 'حماس تختطؼ جنديا إسرائيميا'.
كما أنيـ ليسوا مجبريف عمى االلتزاـ بالحمية الةذائية التي تفرضيا إسرائيؿ عمى الفمسطينييف في قطاع غزة، 

يعػانوا مػف  وبحسب ما تقولو األمـ المتحدة ليسػت كافيػة إلرضػاء االحتياجػات الةذائيػة ل نسػاف. كمػا أنيػـ لػـ
أف ينػػػدد العػػػالـ بأكممػػػو، خاصػػػة األمػػػـ المتحػػػدة والمنظمػػػات غيػػػر الحكوميػػػة والكنػػػائس، فػػػي بعػػػض األحيػػػاف 
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اليجومػػػات بالفسػػػفور األبػػػيض وسػػػالح آخػػػر ممنػػػوع مػػػف قبػػػؿ القػػػانوف الػػػدولي والمسػػػتخدـ مػػػف قبػػػؿ الطػػػائرات 
العالـ كثافة بالسكاف، المحرـو مف  والمدفعيات والسفف الحربية اإلسرائيمية عمى مدف قطاع غزة، أكثر منطاؽ

 الوسائؿ المطموبة لمتصدي ألحدث األسمحة الفتاكة.
دانػػة طفػػال فمسػػطينيا مػػف قذيفػػة أو متػػى قػػادت 'االحتجػػاج' الػػدولي عمػػى 'تجػػاوزات'  متػػى أنقػػذت جممػػة تنديػػد وا 

، وىػي المحكمػة التػي نظاـ تؿ أبيب حاكما إسرائيميا واحدا أمر بإطالؽ تمؾ القذيفة إلى محكمػة جنائيػة دوليػة
ال تستأىؿ بالمناسبة أف تحمؿ ىذا االسـ فميست بالجنائية وال بالدولية وال تسعى إلى فرض القػانوف والعداليػة 

 إال في حاالت محددة جدا ال تتعارض مع مصالح القوى لمييمنة عمييا.
فػػػػي القػػػػانوف الػػػػدولي  ال يحتػػػػاج الفمسػػػػطينيوف إلػػػػى خبػػػػراء مػػػػف األمػػػػـ المتحػػػػدة أو المنظمػػػػات غيػػػػر الحكوميػػػػة

والتطيير العرقي وجرائـ الحػرب وضػد اإلنسػانية، العػاجزيف دومػا عمػى منػع إسػرائيؿ مػف ارتكػاب ىػذه الجػرائـ 
عاما، كما ال يحتاجوف إلى دروس في كيفية الرد عمى ىذه اليمجية غيػر  20باستمرار ضدىـ منذ أكثر مف 

 المنتيية.
ة وبيػػاف حقػػوؽ اإلنسػػاف الفاضػػي وثرثػػرة المجنػػة الرباعيػػة لمسػػالـ حػػاف الوقػػت لمتخمػػي عػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػد

وحماقػػة بعثػػات ووفػػود السػػالـ وخديعػػة عمميػػة السػػالـ بػػيف إسػػرائيؿ والسػػمطة الفمسػػطينية. إف الصػػياينة عمػػى 
معرفة تامة بما يضر بمصالحيـ ويمكف أف يضع حدا لتاريخيـ المميء بالموت والسرقة والقمع، وىػي تػدابير 

 يقدـ عمييا المجتمع الدولي في أي وقت مف األوقات. ممموسة لـ
كما يعرفو الفمسطينيوف أيضا، عمى الرغـ مف الضةط عمييـ لعقود عدة مف أجؿ جرىـ إلى االلتزاـ بتعميمات 
المجتمع الدولي ألسباب واضحة، ما ىي نتائا الضعؼ واالنصياع أماـ قوة إسرائيؿ والمجتمع الدولي نفسو. 

ريؽ لصالح الفمسطينييف أبدا، فعمى عكس ذلؾ، انقمب ىذا الخيار عمييـ حيث لػـ يعػد عمػييـ لـ يكف ىذا الط
بشيء سػوى المزيػد مػف المػوت وانحسػار األراضػي وتجريػدىـ مػف أبسػط حقػوقيـ بمػا فييػا حػؽ المقاومػة وىػو 
حػػػؽ منصػػػوص عميػػػو فػػػي القػػػانوف الػػػدولي ومعتػػػرؼ بػػػو، لكػػػف ال أحػػػد عمػػػى اسػػػتعداد لممطالبػػػة بػػػو لصػػػػالح 

 الفمسطينييف.
وعمى عكس ما تقولو الدعاية مرة أخرى، إف غياب العمميات المسمحة الفمسػطينية ضػد إسػرائيؿ والتػي درجػت 
وسائؿ اإلعالـ الةربية عمى اإلشػارة إلييػا بمسػميات سػخيفة لمةايػة مػف قبيػؿ 'العمميػات اإلسػالمية االنتحاريػة' 

ر بالحاجػػة إلػػى االلتػػزاـ بالقػػانوف الػػدولي والتخمػػي عػػف أو 'اليحمػػات اإلرىابيػػة' ىػػو مػػا ال يجعػػؿ إسػػرائيؿ تشػػع
 سياستيا العدوانية المنفذة بتواطؤ المجتمع الدولي.

الموضػوع لػػيس أف الفمسػػطينييف ال يحصػػموف عمػى دولػػتيـ وحقػػوقيـ ألنيػػـ يسػتخدموف العنػػؼ فػػي الػػدفاع عػػف 
نما بسبب أنيـ ال يستخدمونو أصال. بكممات  أخرى: إف لـ تدفع إسػرائيؿ ثمنػا أنفسيـ ضد عدواف إسرائيؿ، وا 

لجرائميػػا، فػػي ظػػؿ غيػػاب العػػدؿ والقػػانوف الػػدولييف، لمػػاذا عمييػػا التخمػػي عنيػػا، أي قتػػؿ المػػدنييف واألطفػػاؿ 
 وسرقة أراضييـ واحتالليا وطرد سكانيا، الخ... الخ؟

انوف الدولي، في وقت ال يوجد أي دافع اليوـ لمتفكير بأف ىذا المجتمع الدولي سيجبر إسرائيؿ عمى احتراـ الق
ما زاؿ يسيؿ ليا الطريؽ لالستمرار في القتؿ، باإلضافة إلػى تمويػؿ آليتيػا العسػكرية والسػكوت عػف سياسػتيا 
التوسعية. ألـ يعمف أوباما الرئيس األمريكي نفسو أمػاـ العػالـ، أيػاـ العػدواف اإلسػرائيمي األخيػر عمػى غػزة، أف 

 ألمريكية التاـ؟إسرائيؿ تحظى بدعـ الواليات المتحدة ا
كما ال توجد أية أسباب لالعتقاد بػأف المنظمػات غيػر الحكوميػة سػتأخذ فػي الحسػباف المػوت المسػتمر النػاجـ 

 عف القذائؼ، لكي تعترؼ بأف الضحايا ىـ مف يستحقوف المساعدة واالعتراؼ بشرعية كفاحيـ.
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ذا منػذ زمػف طويػؿ. قػد تكػوف . لػـ يحػدث شػيء كيػ1051نػوفمبر عػاـ  15تـ تفجير حافمة في تػؿ أبيػب فػي 
داللػػػة عمػػػػى أف الفمسػػػػطينييف غيػػػػر مسػػػتعديف لمسػػػػماح بػػػػأف يقػػػػع أبنػػػػاؤىـ وأحفػػػادىـ، كمػػػػا حصػػػػؿ مػػػػع آبػػػػائيـ 
ف كانػت األخبػار المتعمقػة  وأجدادىـ، فريسة سيمة في فكوؾ جالدييـ ومف يتعػاوف معيػـ مػف أبنػاء جمػدىـ. وا 

مػػدة يػػـو واحػػد عػػف قػػراءة مػػا تنشػػره الصػػحؼ ب'العنػػؼ الفمسػػطيني' يػػداىمؾ مػػف كػػؿ حػػدب وصػػوب، فكػػّؼ ل
واالستماع إلى ما يقولو التمفاز عف الفمسطينييف، بؿ قـ بقراءة ما يقولو الصياينة عمو يةير رأيػؾ الموجػو فػي 

، أكػػد بخصػػوص العقوبػػات 5523الصػػراع الفمسػػطيني. فموشػػيو ديػػاف، وزيػػر الػػدفاع اإلسػػرائيمي خػػالؿ حػػرب 
مػػع المػػدني الفمسػػطيني، أي قبػػؿ خمسػػيف عامػػا مػػف اتخػػاذ بنيػػاميف نتنيػػاىو التػػي فرضػػتيا إسػػرائيؿ عمػػى المجت

إجراءات عقابية مماثمة بحؽ شعب غػزة،: 'ال نسػتطيع أف نحمػي كػؿ واحػدة مػف منشػآتنا ضػد ىجػوـ، كمػا ال 
نستطيع الحيمولة دوف قتؿ عامؿ في حقمو أو عائمة في بيتيػا. لكػف مػا يمكننػا فعمػو ىػو أف يػدفعوا ثمنػا غاليػا 

ابػػؿ سػػفؾ دمائنػػا، وسػػيكوف الػػثمف عاليػػا جػػدا لدرجػػة أف الفمسػػطينييف والمجتمػػع العربػػي وجيشػػو والحكومػػات مق
 العربية لف تسوؿ ليـ أنفسيـ أف دفع ىذه الفاتورة يستحؽ العناء...'.

 20عاـ مف اتخاذ دور الضحية أف يتخموا عنو. وقد يضطر اإلسػرائيميوف بعػد  20قد يقرر الفمسطينيوف بعد 
 مف اتخاذ دور المعتدي إلى التفكير بأف الثمف المدفوع مقابؿ جرائميـ عاؿ جدا.عاـ 

وصػػمتنا قبػػؿ أيػػاـ عػػدة رسػػالة مػػف فمسػػطيف: 'إف اسػػتطاعت المقاومػػة االسػػتمرار وفػػتح جبيػػات جديػػدة، فمػػيكف، 
، عمػى فالصياينة، في جميع األحواؿ، سيواصموف قتمنا. عمى األقػؿ فمػنجعميـ يػدفعوف الػثمف بقػدر مسػتطاعنا

نمػا القميػؿ مػف التخويػؼ والترويػع. لقػد اسػتمرت  عكس ما حػدث حتػى اآلف، أف يقتمونػا دوف عقػاب ومعانػاة وا 
حالػة اؿ 'ال سػالـ' واؿ 'ال حػرب' وقتػػا طػويال، وىػـ يمارسػػوف تصػفيتنا كمػا يحمػو ليػػـ، حتػى أنيػـ يسػػتخدموف 

 أمواتنا لصالح حمالتيـ االنتخابية'.
 متضامن مع القضية الفمسطينية'أستاذ جامعي وناشط إسباني 

 ترجمة: ليمى التالوي
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