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 "الجيروزاليم بوست": نجم حماس بدأ يسطع بالضفة وىي األكثر شعبية 0

صحيفة "الجيروزاليـ بوست" العبرية، في تحميػؿ ليػا نتػرتو، ا،حػد، العديػد مػف المعطيػات التػي تؤكػد  رصدت
 ازدياد تعبية حركة "حماس" في الضفة الغربية، عمى حساب حركة "فتح".

"ا،ولػى جػػذبت قمػوب وعقػػوؿ الفمسػطينييف فػػي الضػػفة  وتقػارف الصػػحيفة بػيف حركتػػي "حمػاس" و"فػػتح" فتقػػوؿ:
ة لمعالجػة يػى عكس ا،خيرة، ففي الوقت الذي تفتح فيػو الحركػة العيػادات الطبيػة والجمعيػات الخير الغربية عم

 الفقراء، تقوـ بعض الجماعات اإلرىابية التبو عسكرية التابعة لحركة "فتح" بأعماؿ عنؼ ضد الفمسطينييف".
ية، وعمميػات اتعتقػاؿ التػي وأضافت الصػحيفة "أف عمميػات اتعتقػاؿ التػي تقػوـ بيػا أجيػزة السػمطة الفمسػطين

يقوـ بيا قوات اتحتالؿ اإلسرائيمي، زادت مف تعبية حماس في أوسػاط أبنػاء التػعب الفمسػطيني فػي الضػفة 
 الغربية".

وأتػػارت الصػػحيفة إلػػى أف ازديػػاد تػػعبية "حمػػاس" بػػدأت تظيػػر فػػي تػػوارع الضػػفة الغربيػػة، عػػف طريػػؽ تزايػػد 
ش اإلسػرائيمي بالزجاجػات الحارقػة والقنابػؿ اليدويػة، باإلضػافة إلػى عمميات اليجوـ عمى مواقع ودوريػات لمجػي

 تزايد عمميات إطالؽ النار ورمي الحجارة عمى مواقع الجيش.
ونقمت الصحيفة عف مصدر أمني إسرائيمي قولو:" عمى الرغـ مف لجوء السمطة الفمسػطينية وجػيش اتحػتالؿ 

ييػا، فػ ف نفػوذ الحركػة بػدأ يكبػر بسػرعة مذىمػة فػي إلى اعتقاؿ عناصر مػف "حمػاس" فػي محاولػة لمتضػيؽ عم
  أوساط الطمبة الذيف يزرعوف العقيدة الجيادية في نفوس الناس".

وتػػابع:" يمكػػف لممػػرء أف يتػػعر ب نجػػازات "حمػػاس" فػػي تػػوارع الضػػفة الغربيػػة، وذلػػؾ بػػالرغـ مػػف أف الجيػػات 
"حمػاس" مػف التحػوؿ إلػى  ليػة عمػؿ منظمػة ا،منية اإلسػرائيمية تتخػذ إجػراءات مكثفػة ومتسػارعة لمنػع تػعبية 

 وممنيجة".
وأضاؼ بالقوؿ:" إف تعبية "حماس" والتي ىي جزء مف جماعة اإلخواف المسمميف، تأتي في وقت تتزايػد فيػو 
تػػػعبية اإلسػػػالمييف فػػػي تػػػتى أنحػػػاء التػػػرؽ ا،وسػػػط، وىػػػو مػػػا يبػػػرىف عميػػػو فػػػوزىـ الكاسػػػح فػػػي اتنتخابػػػات 

نس والمغػػرب وليبيػػػا وسػػيطرتيـ عمػػػى جػػزء كبيػػػر مػػف التػػػارع فػػي الغالبيػػػة البرلمانيػػة فػػػي كػػؿ مػػػف مصػػر وتػػػو 
 العظمى مف الدوؿ العربية ا،خرى".

خاليػػا عسػػكرية تابعػػة "حمػػاس" فػػي وأوضػػح المصػػدر ا،منػػي أف جػػيش اتحػػتالؿ يحػػاوؿ جاىػػدًا منػػع تكػػويف 
 حركة بالضفة.مدينتي الخميؿ ونابمس، متيرًا أف ذلؾ أصبح أمرًا صعبًا في ظؿ تزايد تعبية ال
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وأتارت الصحيفة إلى أف مػف بػيف المؤتػرات التػي تػدؿ عمػى تزايػد تػعبية حركػة "حمػاس"، ىػو مػا حػدث فػي 
، عنػػدما قاطعػػت الحركػػة اتنتخابػػات البمديػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة، ا،مػػر الػػذي أدى إلػػى إقبػػاؿ 1021أكتػػوبر 

 ضعيؼ مف قبؿ الناخبيف الفمسطينييف.
بر مف العاـ الماضي، كانت الحرب العسكرية عمى قطاع غزة، والتي سميت وفي أعقاب ذلؾ بتير في نوفم

"عػامود السػػحاب"، ولػػـ تسػػتطع بحسػػب الصػػحيفة السػػمطة الفمسػطينية أف تقػػوـ بػػأي عمميػػة اعتقػػاؿ بحػػؽ أبنػػاء 
وأوضػػػحت الصػػػحيفة أف التػػػارع  حركػػػة "حمػػػاس"، لتػػػعورىا بالضػػػعؼ أمػػػاـ مػػػا تقػػػوـ بػػػو الحركػػػة فػػػي غػػػزة.

تػػعر فػػي أعقػػاب العػػدواف عمػػى غػػزة أف "حمػػاس" قامػػت بػػردع عإسػػرائيؿ ، وحتػػى منعتيػػا مػػف الفمسػػطيني بػػدأ ي
التفكير في الدخوؿ البري لقطػاع غػزة، مسػجمة بػذلؾ المزيػد مػف النقػاط لصػالحيا، عمػى حسػاب تػعبية حركػة 

 "فتح" والتي لـ تستطع أف تسجؿ أي إنجازات خالؿ تمؾ الفترة.
مي عمى عمميػة "عػامود السػحاب" قػاؿ:" لقػد وصػمنا إلػى حالػة يقػوؿ فييػا وفي تعقيب المصدر ا،مني اإلسرائي

حتػػػى المعتػػػدليف مػػػف الفمسػػػطينييف، صػػػحيح أف "حمػػػاس" تػػػؤمف بالمقاومػػػة المسػػػمحة وت تػػػؤمف بالمفاوضػػػات، 
 ولكنيا أكثر فاعمية انظر كيؼ نجحوا في القياـ بذلؾ في غزة".

 20/0/2003، فمسطين أون الين
 
 قبالو أسامة حمدان القادة الفمسطينيين لدخول غزة عبر بوابة رفحاست خالل ىنية يدعو 2

دعا رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، ا،حد، جميع القيادات الفمسطينية إلى زيارة غزة مف : نبيؿ سنونو - غزة
و خالؿ بوابة رفح "لتجديد التمسؾ بالحقوؽ والثوابت"، مؤكدًا أف ىذه القيادات "ليست بحاجة إلذف أمريكي أ

 صييوني لدخوؿ فمسطيف".
واعتبر ىنية خالؿ استقبالو مسؤوؿ العالقات الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أسامة حمداف، 

 زيارات القادة الفمسطينييف لغزة "تأكيدًا عمى الحقوؽ والثوابت".
تقبؿ حمداف وىذا تأكيد وأضاؼ "استقبمت غزة قبؿ أياـ رئيس المكتب السياسي لمحركة خالد متعؿ واليوـ تس

 عمى تمسؾ التعب والحكومة بحؽ العودة".
ورأى ىنية في زيارة حمداف "تجسيدًا لموحدة الفمسطينية في الداخؿ والخارج"، مؤكدًا أف حماس ستواصؿ 
العمؿ مف أجؿ تحرير فمسطيف، وأف "دماء التيداء لف تذىب سدى بؿ ستبقى عمى الطاولة وىذا عيد مع 

 تعب".اهلل ثـ مع ال
وأردؼ "يتاء اهلل أف يدخؿ حمداف إلى غزة في ذكرى اغتياؿ المبحوح الذي تـ خارج فمسطيف بأيدي الموساد 

 الصييوني وبأيدي مف سّيؿ لمموساد الوصوؿ لمقائد الكبير الذي زرع ا،رض مقاومة وجيادًا".
د عمى وحدة التعب الفمسطيني وتابع "إف استقباؿ ىذه القيادات مف متممات النصر الرباني، كما أنيا تأكي

 في الداخؿ والخارج، فيذا مصيرنا المتترؾ وحقنا الذي نعمؿ تسترداده مف الكياف الصييوني".
 //فمسطين أون الين، 

 
 فمسطين تصنع االنتصارات: وفدا من الميندسات العربياتيستقبل ىنية  3

  وفدا مف الميندسات |زة ظير ا،حد عالتقى إسماعيؿ ىنية رئيس الحكومة الفمسطينية في غ: غزة
العربيات والذي يزور غزة ضمف قافمة "خطوات محبة عربية"، متيدًا بالدور العربية والمسممة والذي وصفو 

 بالكبير ت سيما في متروع ا،مة ومتروع تحرير أرض فمسطيف.
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لفمسطينية، موضًحا دورىا في كسر وأتار ىنية إلى دور المرأة الفمسطينية والعربية في كؿ مفاصؿ القضية ا
الحصار عف فمسطيف حيث تتارؾ المرأة في كؿ القوافؿ وتكوف متاركتيا قوية وفاعمة، وتحمؿ مسئوليات 
التضامف مع التعب الفمسطيني وىذا دليؿ عمى أنيا ليا مكانتيا التي حفظيا اإلسالـ والتي استحوذتيا بفعؿ 

 منافستيا التريفة بكؿ مجاتت الحياة.
"أتعر بكثير مف السعادة أف تستطيع المرأة العربية الوصوؿ إلى أرض فمسطيف رغـ الحصار  وقاؿ:

والدمار، سائاًل اهلل أف تكوف ىذه الخطوات عمى طريؽ القدس"، مؤكًدا عمى الثوابت وعمى رأسيا ت تنازؿ 
 عف القدس وت تنازؿ عف تبر واحد مف أرض فمسطيف وت تنازؿ عف حؽ العودة.

اؼ: "ىدؼ التحرير يمكف أف نحرزه بطرؽ التيادة التي سمكيا العظماء الذيف يمثموف ا،مة كميا وليس وأض
 ا،خيرفقط فمسطيف"، موضحا أف فمسطيف تصنع اتنتصارات بمحميا الحي وبالصمود، مستتيدا بالعدواف 

صر فييا"، متمنيا: "أف يمحو التعب الفمسطيني انت إفعمى غزة وما اسماه "حرب ا،ياـ الثمانية" التي قاؿ: "
 انتصار في حرب ا،ياـ الثمانية اليزيمة في حرب ا،ياـ الستة". حسب قولو.

وحّمؿ ىنية الوفد أمانة فمسطيف والقدس، قائال:"فمسطيف ليست لمفمسطينييف بؿ لكؿ ا،مة، وعندما تكوف 
ىنا نقصد كؿ ا،مة وعمى رأسيا ا،مة قوية وبعافية ومتماسكة تكوف فمسطيف قوية وبعافية ومتماسكة، و 

 مصر".
 //قدس برس، 

 
 رفض صيغ الكونفدرالية قبل زوال االحتالل اإلسرائيميواصل أبو يوسف: ن 4

أكدت القيادة الفمسطينية بأف ىناؾ اتفاقًا مع ا،ردف عمى "تأجيؿ" الحديث عف : نادية سعد الديف –عماف 
، وتحقيؽ التحرير وتقرير فمسطينية المستقمة ضمف حدود العاـ "الكونفدرالية" لما بعد إقامة الدولة ال

 المصير.
واعتبرت أف بحثيا "قباًل" يمّس الحقوؽ الوطنية والمصالح ا،ردنية، ويخدـ اتحتالؿ اإلسرائيمي وحده، 

أماـ موضحة بأف "ىذا الموضوع لـ يناقش في الدوائر السياسية الفمسطينية الرسمية، وليس مطروحًا لمبحث 
 المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير"، وفؽ العضو فييا واصؿ أبو يوسؼ.

وقاؿ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "الجانبيف الفمسطيني وا،ردني متفقاف اآلف عمى أولوية نيؿ اتستقالؿ 
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة وعودة الالجئيف إلى ديارىـ وأراضييـ، وم ف ثـ يجري النقاش وا 

 حوؿ صيغ العالقة الثنائية".
وأضاؼ إف "الفمسطينييف معنيوف حاليًا بتجسيد قواـ الدولة فعميًا ضمف حدودىا الثابتة، عماًل بالقرار 

 ا،ممي، بينما الحديث عف كونفدرالية أردنية فمسطينية اآلف يخدـ اتحتالؿ فقط".
فمسطيني وا،ردني، يتفؽ عمى إقامة "كونفدرالية" اآلف، باستثناء وأردؼ قائاًل "ت أحد، في كال الجانبيف ال

حكومة اتحتالؿ، التي تستيدؼ، مف وراء ذلؾ، جّر قطاع غزة في إطار اإلدارة المصرية وتقطيع أوصاؿ 
 الضفة الغربية إلى "كانتونات" معزولة، والتخمص مف أعباء اتحتالؿ المباتر تمامًا".

 //الغد، عمان، 
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 لن نتفاوض مع دولة ال تحترم تعيداتيا والمصالحة الفمسطينية تتبمورشعث:  5
أكد الدكتور نبيؿ تعث عضو المجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العالقات : القادر فارس عبد – غزة

 الدولية بالحركة، عمى أف القيادة الفمسطينية تؤمف بأف المفاوضات مع إسرائيؿ يجب أف تنطمؽ وفؽ مرجعية
إف الفمسطينييف ليسوا أغبياء ولف يتفاوضوا مع دولة ت تحتـر تعيداتيا "حؿ الدولتيف، بيد أنو قاؿ: 

 . "والتزاماتيا
إف فمسطيف تتصرؼ اآلف عمى أساس أنيا دولة مستقمة بعد أف حصمت  "عكاظ"وقاؿ تعث في حوار مع 

يتراجعوا عف مطالبيـ المتروعة.  عمى وضع دولة مراقب في منظمة ا،مـ المتحدة، مؤكدا عمى أنيـ لف
نياء اتنقساـ الفمسطيني. وثمف الدعـ المالي السعودي لمتعب  وعبر عف تفاؤلو بقرب تحقيؽ المصالحة وا 

 الفمسطيني، مؤكد أف الدعـ السعودي حافظ عمى بقاء القضية الفمسطينية حية في وجداف المجتمع الدولي.
 //عكاظ، جدة، 

 
 غزة الشير المقبل  يزورالرئيس التونسي  الحكومة في غزة: 6

أعمف مسؤوؿ في الحكومة في قطاع غزة، أمس، أف الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي يعتـز : د ب أ
السالـ صياـ في بياف  زيارة القطاع التير المقبؿ. وقاؿ ا،ميف العاـ لمجمس وزراء الحكومة المقالة عبد

في زيارة تضامنية مع التعب الفمسطيني "زة مطمع التير المقبؿ صحفي، إف المرزوقي سيصؿ إلى قطاع غ
. وذكر صياـ أف الحكومة في غزة بطواقميا كافة تجري اتستعدادات الالزمة تستقباؿ "والقطاع المحاصر

باعتباره ضيفًا كبيرًا لو وزنو وتأثيره في العالـ العربي واإلسالمي وتمالي "الرئيس التونسي في القطاع 
 ."اإفريقي

ورأى أف الزيارة سيكوف ليا انعكاساتيا السياسية وغير السياسية عمى مجمؿ ا،وضاع الفمسطينية، والعالقات 
بيف التعبيف الفمسطيني والتونسي. وأتار صياـ إلى أف زيارة الرئيس التونسي سوؼ يسبقيا زيارة ” ا،خوية“

  .قة وفد وزاري كبير، وطواقـ مختمفةلرئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب منتصؼ ىذا ا،سبوع، برف
 //الخميج، الشارقة، 

 
 : أوروبا تتريث في بمورة مبادرتيا انتظارًا لموقف اإلدارة األميركيةلـ"األيام" مسؤول فمسطيني 7

نبيؿ تعث، عضو المجنة المركزية لحركة "فتح"، لػ"ا،ياـ" عمى أف دوت  أكد د. عبد الرؤوؼ ارناؤوط:
ى رأسيا فرنسا وبريطانيا وألمانيا تسعى لبمورة مبادرة إلعادة إطالؽ المفاوضات الفمسطينية ػ أوروبية عم

اإلسرائيمية بعد اتنتخابات اإلسرائيمية عمى أساس قواعد واضحة، ولكنو تدد عمى انو حتى اآلف، فاف ىذه 
 الدوؿ لـ تبمور تيئا مكتوبا بعد.

ػ"ا،ياـ" إلى أف الدوؿ ا،وروبية "عمى ا،رجح لف تسارع إلى بالمقابؿ، فقد أتار مسؤوؿ فمسطيني كبير ل
إطالؽ أي مبادرة وستنتظر لحيف رؤية مخططات اإلدارة ا،ميركية الجديدة خاصة واف بعض ىذه الدوؿ 

مف الواضح أف ىناؾ قمقا غربيا  يبني أمات كبيرة عمى وزير الخارجية ا،مريكي القادـ جوف كيري" وقاؿ:
لقائـ وىناؾ تحذير مف استمرار الوضع عمى ما ىو عميو، أما كيؼ سينعكس ذلؾ عمى أداء إزاء الوضع ا

 ىذه الدوؿ فيذا ما ستظيره ا،سابيع القميمة المقبمة.
وقاؿ تعث :ىناؾ نقاش يدور اآلف في دوائر صنع القرار في فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتأف إمكانية طرح 

تنتخابات اإلسرائيمية وبعد تسمـ اإلدارة ا،ميركية الجديدة مياـ عمميا مبادرة تستئناؼ المفاوضات بعد ا
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وأضاؼ: مف الممكف أف تكوف ىذه الدوؿ  ولكف ما نعممو ىو انو ت يوجد حتى اآلف أي تيء مكتوب بعد.
تتحدث مع الوتيات المتحدة بتأف ما تفكر فيو ولكف ت يمكنني القوؿ انو، حتى اآلف، يوجد تيء مكتوب 

 ى الورؽ.عم
 //األيام، رام اهلل، 

 
 حكومة رام اهلل: الدعوة لتفجير "األقصى" تكشف حقيقة األحزاب اإلسرائيمية  8

اعتبرت وزارة اإلعالـ في السمطة الفمسطينية براـ اهلل دعوة عضو حزب "البيت الييودي" يرمياىو : راـ اهلل
التطرؼ واإلرىاب الرسمي لدولة اتحتالؿ وأحزابو  جيمبؿ، إلى تفجير قبة الصخرة المترفة، "إمعانًا في

 وساستو، بالتزامف مع حمى اتنتخابات في إسرائيؿ".
وقالت الوزارة في بياف تمقت "قدس برس" نسخة عنو "إف بث القناة الثانية اإلسرائيمية تصريحات جيمبؿ 

، واستبداليا بوضع حجر ا،ساس خالؿ المحاضرة التي ألقاىا بواتنطف مؤخرا، وتفوىاتو بتفجير قبة الصخرة
إلقامة الييكؿ، يكتؼ الوجو الحقيقي ،حزاب اتحتالؿ، التي تتسابؽ عمى التطرؼ واإلرىاب والقتؿ 

 والتيويد".
وأكدت أف "دعوات تطب ىذا المتطرؼ مف اتنتخابات، ت تُقدـ وت ُتؤخر؛ ،ف عقمية ساسة اتحتالؿ 

دـ الفمسطيني، والمس بالمقدسات، وتزداد استفحاًت حيف تُقابؿ مف وسموكيـ السياسي، مسكونة باستباحة ال
 وأحزابو الديمقراطية بالصمت المخجؿ". قادة العالـ

 //قدس برس، 
 
 نائب عن فتح: ترىل مؤسسات منظمة التحرير مسؤولية المجنة التنفيذية 9

حركة "فتح"، أف الترىيؿ القائـ في اعتبر النائب ماجد أبو تمالة، عضو المجمس التتريعي عف : راـ اهلل
مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية تتحمؿ مسؤوليتو المجنة التنفيذية لممنظمة خاصة في ظؿ المطالب 
نياء حالة الترىؿ فييا كونيا اإلطار القيادي الذي يمثؿ التعب  بضرورة إصالح مؤسسات المنظمة وا 

 الفمسطيني.
قدس برس" نسخة عنو المؤسسات القيادية لمفصائؿ المنضوية تحت لواء وحمؿ أبو تمالة في بياف لو تمقت "

منظمة التحرير المسئولية وعمى رأسيا المجنة المركزية لحركة فتح "باستمرار تجاىؿ المجنة التنفيذية 
تستحقاؽ إعادة بناء مؤسسات المنظمة وتفعيميا يصب في مصمحة الجيات التي لـ تعترؼ بالمنظمة 

 وحيد لمتعب الفمسطيني بعد".كػممثؿ ترعي و 
وقاؿ النائب أبو تمالة أف "الفصائؿ الوطنية واإلسالمية غير المنضوية في إطار المنظمة لدييا برنامجيا 
لبناء المنظمة وتفعيؿ مؤسساتيا وىناؾ مف لديو الطموح في السيطرة عمى المنظمة ومؤسساتيا ويتوجب 

نياء حالة الترىؿ في مؤسساتيا عمى المجنة التنفيذية أف يتوفر لدييا برنام ج فوري لمنيوض بالمنظمة وا 
 واستعادة مكانتيا لدى التعب الفمسطيني أوت ولدى تعوب العالـ ثانيا".

 //قدس برس، 
 

 تنفي تورط غزيين بأحداث تمس األمن المصري الحكومة في غزة 00
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أفراد مف قطاع غزة بأحداث تمس  نفت الحكومة، صحة ا،نباء المتيرة إلى تورط: أحمد المصري - غزة
 ا،مف القومي المصري، معتبرة ىذه ا،نباء "عارية عف الصحة" ولـ تثبت في أي جزئية منيا.

وقاؿ المتحدث باسـ الحكومة طاىر النونو لػ"فمسطيف أوف تيف": "لـ يثبت تورط أي فرد مف قطاع غزة في 
يرا إلى أف بعض وسائؿ اإلعالـ تحاوؿ تجديد زج أحداث مخمة بأمف مصر أو سيناء، أو حادثة رفح"، مت

 التعب الفمسطيني بما يجري في مصر.
وقاؿ النونو: "إف ما يبث عبر وسائؿ اإلعالـ ت عالقة لو بأرض الواقع وىو يخالؼ الحقيقة، التعب 

تصاؿ الفمسطيني ت يمكف أف يقـو بأي أعماؿ ضد مصر أو يخؿ بأمنيا"، مؤكدا أف حكومتو لـ تتمقى أي ا
 في ىذا الموضوع مف الجانب المصري وىو تأكيد إضافي عمى عدـ صحتو.

وأضاؼ "أف محاولة زج قطاع غزة بأحداث مصر ىي جزء مف عممية التحريض التي كاف يمارسيا بعض 
 عناصر النظاـ المصري السابؽ".

 //ين، فمسطين أون ال                                                              
 

 مسؤول أمني: نتائج العدوان األخير عمى غزة تؤكد حصانة الجبية الفمسطينية الداخمية  00
اعتبر "أبو ياسر" مدير عاـ جياز ا،مف الداخمي في غزة عالمخابرات  أف نتائج العدواف ا،خير عمى : غزة

دليؿ عمى حصانة الجبية الداخمية قطاع غزة وما وصفو "انتصار المقاومة في معركة حجارة السجيؿ"، أكبر 
 الفمسطينية عمى الرغـ مف وجود ظاىرة المتخابريف مع اتحتالؿ.

  في |واستعرض "أبو ياسر" خالؿ كممة لو في المؤتمر التعبي ا،مني ا،وؿ الذي أقيـ مساء ا،حد ع
ية في إسقاط الفمسطينييف في مسجد اإلماـ التافعي بغزة ا،ساليب التي يستخدميا ضباط المخابرات اتسرائيم

كماؿ الدارسة،  وحؿ التخابر معيا مستخدميف اتبتزاز المالي وا،خالقي، وكذلؾ الحاجة لمعالج والسفر وا 
سقاطيـ.  متيًرا إلى أف مخابرات اتحتالؿ تستخدـ نقاط الضعؼ لدى الفمسطينييف مف أجؿ النفاذ ليا وا 

زؿ، وتزداد بيف الدوؿ التي بينيا متاكؿ فكيؼ بمنطقة وأكد أف "صراع ا،دمغة" ىي حرب منذ قدـ ا،
تخضع لالحتالؿ. وقاؿ: "طالما ىناؾ احتالؿ ىناؾ محاوتت إسقاط"، مؤكًدا أف الجميع بات مستيدًفا 

 تسيما عوائؿ المقاوميف والمسئوليف وكؿ الفئات الفاعمة في المجتمع.
 //قدس برس، 

 
 بتحقيق المصالحة والحفاظ عمى منظمة التحرير البيرة: توصية بضرورة اإلسراع  02

ا،ياـ: أوصى متاركوف في المؤتمر السنوي ا،وؿ بعنواف "المتروع الوطني الفمسطيني.. واقع  -راـ اهلل 
وتطمعات" الذي نظمو مركز الدراسات المستقبمية وقياس الرأي بجامعة القدس المفتوحة، بالتعاوف مع عمادة 

ات العميا، بالبيرة، أمس، بضرورة اإلسراع بتحقيؽ المصالحة الوطنية والحفاظ عمى البحث العممي والدراس
 منظمة التحرير الفمسطينية ك طار لمعمؿ السياسي الفمسطيني، وت بديؿ عنو.

وأوصوا بدعوة السمطة الوطنية الفمسطينية إليجاد البدائؿ اتقتصادية والمالية لمخروج مف ا،زمات المالية 
سبب حجب المساعدات الدولية، وتنويع  ليات وأساليب مقاومة اتحتالؿ وفي مقدمتيا المقاومة المتكررة ب
 التعبية.

وتدد المتاركوف عمى ضرورة اتنضماـ لممؤسسات والمنظمات الدولية وعمى رأسيا محكمة الجنايات 
 الدولية، وتحويؿ القرار ا،ممي الذي اعترؼ بدولتنا إلى انتصار وطني.
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اركوف إلى إعادة صياغة العالقات مع الدوؿ العربية التي تعد العمؽ اتستراتيجي لمقضية ودعا المت
 الفمسطينية.

وتارؾ بالمؤتمر العديد مف القيادات السياسية وممثموف عف الفصائؿ السياسية في الوطف، وأعضاء مف 
 المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ممثاًل عف الرئيس محمود عباس أف اتعتراؼ بفمسطيف في  وبيف رئيس ديواف الرئاسة د. حسيف ا،عرج
ا،مـ المتحدة خمؽ مجموعة مف التحديات التي نواجييا حالّيًا مف ا،ميركييف واإلسرائيمييف "ولكف مف 

 المؤسؼ أف كثيرًا مف الدوؿ التي صوتت لصالحنا ت تفعؿ تيئًا مف أجؿ كسر الحصار المالي".
ؼ حوؿ القيادة لتنجز وتجسد ىذا اتعتراؼ وننتقؿ إلى المرحمة المقبمة، إلى جانب ودعا ا،عرج إلى "اتلتفا

الرئيس أبو مازف، وسنصؿ إلى أىدافنا بصمود تعبنا"، متيرًا إلى أف "اإلنجازات مثؿ ا،مـ المتحدة 
عي الخالؽ في والخروج التعبي في قطاع غزة كانت دلياًل عمى حكمة القيادة ورؤيتيا الثاقبة، والتفكير اإلبدا

 باب التمس وباب الكرامة".
مف جانبو، قاؿ رئيس الجامعة د. يونس عمرو إف المؤتمر ميـ ،نو يتممس واقعنا الفمسطيني لموصوؿ إلى 

 نتائج وتوصيات لمقيادة الفمسطينية لمتخفيؼ مف معاناة تعبنا.
أتد مرارة، ،ننا يمكف أف نفيـ  وبيف د. عمرو أف "الحصار المالي الذي يمر بو تعبنا مف أىمنا العرب ىو

الحصار ا،ميركي واإلسرائيمي، ولكف ت نفيـ الحصار العربي، فيذه جريمة يرتكبيا العرب بحؽ تعبنا 
 الفمسطيني، بصفتو يقاتؿ دفاعًا عف المقدسات التي لسنا نحف أصحابيا بؿ كؿ الدنيا".

اء ومواصمة الصمود، فنحف نموت في وتدد عمرو عمى أف كؿ فمسطيني "صامد في أرضو مصر عمى البق
، ولعؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ ما يجري في باب التمس وباب الكرامة بالنضاؿ ضد اتحتالؿ  كؿ يـو

 واتستيطاف".
مف جانبو، أكد مدير مركز الدراسات المستقبمية وقياس الرأي في الجامعة د. محمد المصري، أف المؤتمر 

المتروع الوطني الفمسطيني، عبر البحث قي كيفية الخروج مف ييدؼ لمخروج بتوصيات تسيـ في دعـ 
 ا،زمات التي يواجييا تعبنا ومتروعو الوطني.

وأوضح د. المصري، أنو ليست ميمة ىذا المؤتمر التنظير السياسي، واستعراض الواقع وتتخيصو فقط، بؿ 
متغيرات عمى قضيتنا الوطنية، يجب عمينا قراءة الواقع والمتغيرات التي تحصؿ في منطقتنا وأثر ىذه ال

وصوًت إلى تحقيؽ سياسات تأخذ ىذا الواقع بعيف اتعتبار، لنكوف في دائرة الفعؿ وتقديـ بارقة أمؿ ،بناء 
 تعبنا بأف متروعنا الوطني ما زاؿ قائمًا".

 //األيام، رام اهلل، 
 

 لقاء لتحديد موعد عمل لجان المصالحةتتفقان عمى  حماس وفتح 03
اتفقػت حركتػا حمػاس وفػتح، عمػى مناقتػة الخطػط والبػرامج والػزمف المحػدد لعمػؿ كػؿ لجنػة : محمد عيد -ةغز 

ينػاير الحػالي، فػي  30مف لجاف المصالحة الفمسطينية، خالؿ اجتماع الفصائؿ الفمسطينية المزمع عقػده فػي 
يرة، ناقتت جميػع القضػايا وأوضح الناطؽ باسـ حركة حماس فوزي برىوـ، أف مباحثات القاىرة ا،خ القاىرة.

وذكػػر برىػػـو لػػػ"فمسطيف أوف تيػػف"، أف موعػػد عمػػؿ لجنػػة اتنتخابػػات  المتعمقػػة بممػػؼ المصػػالحة الفمسػػطينية.
المركزيػػة، ولجنػػة المصػػالحة المجتمعيػػة، ولجنػػة الحريػػات العامػػة وبنػػاء الثقػػة، سػػيتـ تحديػػده زمنيػػًا فػػي اجتمػػاع 

ف أجػػػؿ البػػػدء بمصػػػالحة فمسػػػطينية عمػػػى أسػػػس وطنيػػػة وتػػػراكة الفصػػػائؿ فػػػي الثالثػػػيف مػػػف ينػػػاير الحػػػالي، مػػػ
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وأتػػػار النػػاطؽ باسػػػـ حمػػاس إلػػػى أف حركتػػو قػػػدمت خطػػوات إيجابيػػػة كثيػػرة فػػػي قطػػاع غػػػزة، لتييئػػػة  حقيقيػػة.
ا،جػػواء لمصػػالحة وطنيػػة، داعيػػًا فػػػي الوقػػت نفسػػو، حركػػة فػػتح لمقيػػػاـ بخطػػوات إيجابيػػة مماثمػػة فػػي الضػػػفة 

صػػائؿ والقػػوى الفمسػػطينية مطالبػػة بتقػػديـ مػػا لػػدييا إلتمػػاـ المصػػالحة الفمسػػطينية، ورأى أف جميػػع الف الغربيػػة.
 والنيوض بواقع منظمة التحرير الفمسطينية.

وفػػػي غضػػػوف ذلػػػؾ، أكػػػد القيػػػادي فػػػي حركػػػة فػػػتح يحيػػػى ربػػػاح فػػػي حديثػػػو لػػػػ"فمسطيف أوف تيػػػف"، أف حركتػػػو 
وثمػف  جدوًت لعمؿ كؿ لجنة مػف لجػاف المصػالحة.وبالتراكة مع جميع الفصائؿ، تّعد حاليًا تصورًا واضحًا وم

 لقاء اإلطار القيادي لمنظمة التحرير الفمسطينية، والمزمع عقده التير القادـ، معتبرًا ذلؾ "إنجازًا فمسطينيًا".
إلػػى ذلػػػؾ، أوضػػػح رئػػػيس تجمػػػع التخصػػػيات المسػػتقمة بالضػػػفة الغربيػػػة خميػػػؿ عسػػػاؼ، أف المممكػػػة المغربيػػػة 

لحة المجتمعية بقيمة نصؼ مميار دوتر، إضافة إلى توفير كافة احتياجات الصندوؽ تكفمت بصندوؽ المصا
تماـ المصالحة.  بالتعاوف مع العرب في حاؿ اتحاد الفصائؿ الفمسطينية وا 

 20/0/2003، فمسطين أون الين

 
 سكندرية لرفضو زيارة القدسالرشق يثمن موقف بابا اإل 04

كػػة المقاومػػة اإلسػػالمية "حمػػاس" عػػزمت الرمتػػؽ موقػػؼ تواضػػروس ثّمػػف عضػػو المكتػػب السياسػػي لحر : القػػاىرة
الثاني بابا اإلسكندرية وبطريرؾ الكرازة المرقسية في القاىرة لتأكيده رفض الكنيسة زيارة القدس المحتمة، وىػي 

  موقػؼ تواضػروس داعمػا 2|10وعػّد الرتػؽ فػي تصػريح لػو اليػوـ ا،حػد ع واقعة تحت اتحتالؿ الصػييوني.
الفمسطيني وحقوقو المتروعة، في مواجية ما تتعرض لو القدس مػف اعتػداءات صػييونية متواصػمة"، لمتعب 
 كما قاؿ.

 20/0/2003، قدس برس
 

 عاما 46ولى منذ أسامة حمدان في غزة...لممرة األ  05
إف  قػاؿ مسػؤوؿ العالقػات الدوليػة فػي حركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس" أسػامة حمػداف،: نبيؿ سنونو -غزة
مكنو مف زيارة غزة يعود إلى صػمود وثبػات أىميػا"، مضػيفًا أف "المػرء يػدعو اهلل أف يتػارؾ إخوانػو الربػاط"، "ت

وتمنػى مسػؤوؿ العالقػات الدوليػة فػي  متممًا "نستذكر التيداء الكبار الػذيف ضػحوا مػف أجػؿ ديػنيـ وقضػيتيـ.
لعميؽ لمتعب الفمسطيني ورئيس الػوزراء حماس، أف تكوف زيارتو لغزة بداية لزياراٍت أخرى، معبرًا عف تكره ا

 عمى حفاوة اتستقباؿ.
بدوره، وصؼ القيادي في "حماس" د. صالح البردويؿ وصوؿ حمداف إلى قطاع غزة، بعد سنواٍت مف إبعاده 

وفػي تصػريحاٍت لػػ"فمسطيف" قػاؿ البردويػؿ: "إنػو إنجػاز كبيػر أف يكػوف  عف أرضو وتػعبو بأنػو "إنجػاز كبيػر".
نػػػاء تػػػعبو، وفػػػي بيػػػت عائمتػػػو فػػػي مخػػػيـ البػػػريج، فيػػػذا حػػػؽ لػػػو كقائػػػد فػػػي حمػػػاس، وكمػػػواطف حمػػػداف بػػػيف أب

  فمسطيني".
وأكػد البردويػػؿ الػػذي يتػػغؿ أيضػػًا منصػػب النػػاطؽ الرسػمي باسػػـ حمػػاس، أف اتنتصػػار الػػذي حققتػػو المقاومػػة 

 قوة المقاومة. عمى اتحتالؿ في عدوانو ا،خير ضد قطاع غزة يتكؿ المدخؿ لوصوؿ قادة الحركة، ويثبت
 20/0/2003، فمسطين أون الين

 
 القيادي في حركة فتح يحيى رباح: تشكيل حكومة الوحدة سُينيي "االعتقال السياسي" 06
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أكػػد القيػػادي فػػي حركػػة "فػػتح" يحيػػى ربػػاح أف ممػػؼ اتعتقػػاؿ السياسػػي بالضػػفة الغربيػػة : محمػػد جاسػػر - غػػزة
طنيػة برئاسػة رئػيس السػمطة محمػود عبػاس، معتبػرًا فػي وقطاع غزة سينتيي بمجػرد تتػكيؿ حكومػة الوحػدة الو 

 الوقت ذاتو أف نياية التير الجاري اختبار حقيقي لمدى جدية المصالحة بيف طرفي اتنقساـ.
فػػي  -وأوضػػح ربػػاح فػػي تصػػريح لػػػ"فمسطيف أوف تيػػف"، ا،حػػد، أف اتعتقػػاؿ السياسػػي أحػػد أعػػراض المػػرض

وقػاؿ إف تكػرار الحػديث  ينتيي تمقائيػًا عنػد تتػكيؿ الحكومػة الوحػدة.، وسػ-إتارة منو إلى اتنقسػاـ الفمسػطيني
عف اتعقتاؿ السياسي يعيؽ تطبيؽ المصالحة الفمسطينية بيف حركتي "حماس" و"فتح"، داعيًا ا،طراؼ لفتح 
جميػػػع ا،بػػػواب لجعػػػؿ المصػػػالحة حقيقيػػػة دوف أي اتػػػتراطات، لكػػػي يراىػػػا أطيػػػاؼ التػػػعب الفمسػػػطيني واقعػػػًا 

 أماميـ.
 20/0/2003، فمسطين أون الين

 
 لالجئين والعودة 2003حماس تدعو السمطة والحكومة لتخصيص  07

دعػػػت دائػػػرة تػػػؤوف الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػي حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػالمية "حمػػػاس"، رئاسػػػة السػػػمطة ورئاسػػػة 
في حماس  وأكد رئيس دائرة تؤوف الالجئيف عامًا لالجئيف والعودة. 1023الحكومة في غزة، إلى تخصيص 

د.عصػػاـ عػػدواف فػػي تصػػريح مكتػػوب وصػػمت "فمسػػطيف أوف تيػػف" نسػػخة عنػػو، اليػػوـ، عمػػى أف "ىػػذا النػػداء 
يػأتي فػػي ظػػؿ ا،وضػػاع المأسػػاوية التػػي يعيتػػيا الالجئػوف الفمسػػطينيوف فػػي سػػوريا، وا،عبػػاء اإلضػػافية عمػػى 

 الالجئيف في لبناف، والحصار المفروض عمى قطاع غزة".
عور الالجئيف بعد اتنتصػار فػي معركػة "حجػارة السػجيؿ"، "بػأف سػاعة النصػر والعػودة قػد ولفت إلى تنامي ت

أزفػػت، وأنػػو تبػػد مػػف إيػػالء قضػػية الالجئػػيف أىميػػة خاصػػة وقصػػوى يقػػؼ عمػػى رأسػػيا العمػػؿ مػػف أجػػؿ عػػودة 
 ـ".2948الالجئيف إلى أراضييـ التي ُىّجروا منيا عاـ 

عػػاـ الالجئػػيف والعػػودة إلػػى توجيػػو اىتمػػاـ الرئاسػػة  1023وأضػػاؼ : "يفتػػرض أف يػػؤدي اإلعػػالف عػػف عػػاـ 
الفمسػػطينية ورئاسػػة الحكومػػة ليػػذه القضػػية المركزيػػة ورفػػع مسػػتوى التعػػاطي الحكػػومي واإلعالمػػي واإلغػػاثي 

 والتنموي والتعميمي والصحي واإلحصائي والجماىيري بيا".
 20/0/2003، فمسطين أون الين

 
 ستحقات أسرى حماس المحررينالسمطة تصادر م: فمسطين أون الين" 08

تواصػػؿ أجيػػزة أمػػف السػػمطة الفمسػػطينية فػػي الضػػفة الغربيػػة، مالحقػػة أنصػػار : عبػػد الحميػػد مصػػطفى -راـ اهلل
وكػػػوادر ومؤيػػػدي حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػالمية فػػػي مختمػػػؼ المحافظػػػات الفمسػػػطينية، باتسػػػتدعاءات ومصػػػادرة 

عػػف سػػنوات اتعتقػػاؿ فػػي سػػجوف اتحػػتالؿ، رغػػـ  مسػػتحقاتيـ الماليػػة التػػي يحصػػموف عمييػػا مػػف قبػػؿ حمػػاس
 ا،جواء اإليجابية التي ترد مف القاىرة حوؿ التطور الحاصؿ في ممؼ المصالحة الفمسطينية.

وفي ذات السياؽ، قاؿ النائب الثاني لرئيس المجمس التتريعي د. حسف خريتة: "إف مصادرة أي أمواؿ تأتي 
 ت بيوتيـ، عمؿ غير صحيح ويجب وقفو فورًا".لمساعدة أسر التيداء وا،سرى ومف تيدم

وأضاؼ لػ"فمسطيف": "ىذا الماؿ يعيف عمى صمود الفمسطينييف وتثبيتيـ، ومواصمة المالحقة تعني أف جيػات 
أمنية ت تريد المصالحة التي تجري لقاءاتيا فػي القػاىرة، وىنػاؾ  مػاؿ معقػودة عمػى ىػذه المقػاءات بػالرغـ مػف 

 عمى ىذه اآلماؿ لتحققيا في الوقت القريب وبالمدى المنظور".عدـ وجود أدلة حقيقية 
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واعتبر خريتة ىذه السموكيات واستمرارىا "إجياضًا لممصػالحة عمػى ا،رض"، مطالبػًا بػاحتراـ رمزيػة ا،سػرى 
 وعدـ التعرض ليـ سواء باتعتقاتت أو اتستدعاءات أو مصادرة ما يتمقونو مف تنظيماتيـ الخاصة بيـ".

، يػػػرى القيػػػادي فػػػي حركػػػة حمػػػاس التػػػيل ريػػػاض ولويػػػؿ، أف المػػػس بقضػػػية ا،سػػػرى "أمػػػر خطيػػػر مػػػف جيتػػػو
 ويتنافى مع الدعوات التي تنادي بدعـ الحركة ا،سيرة".

وأضاؼ لػ"فمسطيف": "كافة التنظيمات الفمسطينية تدعـ ا،سرى المنتميف ليا، وىذا عرؼ موجود منذ عتػرات 
 س بقدسػية ا،سػير الػذي يقػدـ ضػريبة العمػؿ فػي سػبيؿ نصػرة قضػيتو".السنيف، والتعرض ليذه المسػاعدات مػ

وبػػّيف أف تػػكاوى كثيػػرة سػػمعيا عػػف اسػػتمرار مالحقػػة ا،سػػرى المحػػرريف والتحقيػػؽ معيػػـ فػػي سػػجوف السػػمطة 
وتقديميـ لمحاكـ مدنية بحجة وصوؿ مستحقاتيـ المالية، "وىذا ا،مر يجب أف يتوقػؼ مػع جيػود المصػالحة 

 اىرة".الجارية في الق
واتار إلى أف اتحتالؿ يحػاكـ ا،سػرى المحػرريف عمػى مسػتحقاتيـ الماليػة باعتبػار وصػوؿ ىػذه ا،مػواؿ مػف 

 جيات معادية كحركة حماس، كما أف ا،جيزة ا،منية تصادر ا،مواؿ بذات الذريعة.
 20/0/2003، فمسطين أون الين
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أطمقػػت سػػمطات اتحػػتالؿ، أمػػس، أحػػد عمػػداء ا،سػػرى الفمسػػطينييف المقدسػػي جيػػاد أحمػػػد : عيػػو .بػػي . ي 
الفمسػطيني اإلخبػاري أف عػددًا كبيػرًا مػف ” وطف“عامًا قضاىا في السجف . وذكر موقع  15العبيدي بعد فترة 

دسػػييف اسػػتقبموه حػػيف خروجػػو. أىػػؿ العبيػػدي وأصػػدقائو ومػػف ممثمػػي نػػادي ا،سػػير ولجنػػة أىػػالي ا،سػػرى المق
وبػػػث نتػػػطاء عمػػػى موقػػػع التواصػػػؿ اتجتمػػػاعي فػػػيس بػػػوؾ فيػػػديو يظيػػػر العبيػػػدي وىػػػو يعػػػانؽ أفػػػراد عائمتػػػو 

يناير/كػػانوف  11اعتقػػؿ بتػػاريل  2967عبيػػدي غيػػر متػػزوج وىػػو مػػف مواليػػد مدينػػة القػػدس عػػاـ ، وأصػػدقاءه.
عامػًا  15المحػاكـ العسػكرية بالسػجف لمػدة وأودع سػجف المسػكوبية، وحكمػت عميػو إحػدى  2988الثاني عػاـ 

بعد أف وجيت إليو عدة تيـ بينيا اتنتماء لمجبية التعبية لتحرير فمسػطيف، والمتػاركة فػي مقاومػة اتحػتالؿ 
وأمضػػػى العبيػػػدي مػػػدة محكوميتػػو فػػػي سػػػجوف المسػػػكوبية وبئػػػر السػػػبع وعسػػػقالف ”. إسػػػرائيمييف“وطعػػف جنػػػود 

 وىتاروف وتطة والرممة.
 20/0/2003، لشارقةالخميج، ا

 
 حماس تدعو إلى التحر ك الفاعل لنصرة "قرية الكرامة" في مواجية االستيطان 20

أدانت حركػة المقاومػة اإلسػالمية "حمػاس" اقتحػاـ اتحػتالؿ "قريػة الكرامػة" التػي أنتػئت عمػى : القدس المحتمة
يجنت "التواطػػؤ الػػدولي تجػػاه أراضػػي قريػػة بيػػت إكسػػا تػػماؿ غربػػي القػػدس المحتمػػة والميػػّددة بالمصػػادرة، واسػػت

 جرائـ اتحتالؿ ضد ا،رض الفمسطينية باتستيطاف والتيويد".
  أرسػمت نسػخة منػو لػػ "قػدس بػرس": "إنمنػا فػي حركػة "حمػاس" نسػتيجف 2|10وقاؿ بياف لمحركة اليوـ ا،حد ع

طينية باتسػػتيطاف ونػّديف بتػّدة الصػمت والتواطػؤ الػدولي تجػاه جػرائـ اتحػتالؿ الصػييوني ضػد ا،رض الفمسػ
والتيويػػد، والتػػي كػػاف  خرىػػا مصػػادرة أراضػػي قريػػة إكسػػا بالكامػػؿ، ونحّمػػؿ اتحػػتالؿ المسػػؤولية الكاممػػة عػػف 

 التداعيات الخطيرة التي تحمميا ىذه اتنتياكات المستمرة دوف رادع أو محاسبة".
لوقػػت الػػذي نحػػذر فيػػو اتحػػتالؿ وأتػػاد البيػػاف بصػػمود الفمسػػطينييف فػػي مواجيػػة اتحػػتالؿ، وقػػاؿ: "إنمنػػا فػػي ا

الصػػييوني مػػف مغّبػػة تكػػرار اعتداءاتػػو ضػػد تػػعبنا وأرضػػنا، ف نمنػػا نحّيػػي جيػػود المتضػػامنيف والناتػػطيف ضػػد 
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سياسة اتستيطاف الصييونية، ونتيد بصمود أىمنا وتحّدييـ لالحتالؿ، وندعوىـ إلػى الػتالحـ والتصػّدي لكػؿ 
سػالمي فاعػؿ تضػامنًا ونصػرة لمقػرى الفمسػطينية متاريع اتحتالؿ الصييوني، كما ندعو إلػ ى تحػّرؾ عربػي وا 

 الصامدة في مواجية خطر اتستيطاف الصييوني"، كما قاؿ البياف.
  20/0/2003، قدس برس

 
 فتح: الشعب الفمسطيني سيكسر الحصار المفروض عمى "قرية الكرامة" 20

سيكسػػػػر الحصػػػػار اإلسػػػػرائيمي  أكػػػػدت حركػػػػة فػػػػتح، أف التػػػػعب الفمسػػػػطيني: «التػػػػرؽ ا،وسػػػػط»تػػػػؿ أبيػػػػب: 
، ودعت الجماىير الفمسطينية لمتوجو بكثافة لمسػاندة أىػالي القريػة وخصوصػا «قرية الكرامة»المفروض عمى 

أىػػػػالي القػػػػرى المجػػػػاورة لتثبيػػػػت الحػػػػؽ الفمسػػػػطيني عمػػػػى ىػػػػذه ا،راضػػػػي ولقطػػػػع الطريػػػػؽ عمػػػػى المخططػػػػات 
متحػػػدث باسػػػـ حركػػػة فػػػتح فػػػي بيػػػاف صػػػدر عػػػف اتحتالليػػػة اليادفػػػة إلػػػى مصػػػادرتيا. وناتػػػد أحمػػػد عسػػػاؼ ال

المجتمػػع الػػدولي لموقػػوؼ أمػػػاـ مسػػؤولياتو والتضػػامف مػػع نضػػاؿ تػػعبنا السػػػممي »مفوضػػية اإلعػػالـ والثقافػػة 
 ، محذرا في الوقت ذاتو مف قياـ قوات جيش اتحتالؿ اإلسرائيمي باتعتداء عمى المحتجيف.«العادؿ

يمي أف قريػة بيػت إكسػا وقريػة الكرامػة منطقػة عسػكرية مغمقػة وقاؿ عساؼ إف إعػالف جػيش اتحػتالؿ اإلسػرائ
ييدؼ إلى عزليا عف محيطيا الفمسطيني ومنع المواطنيف والمتضامنيف مف الوصػوؿ إلييػا تمييػدا تقتحاميػا 

 «. باب التمس»كما حصؿ في قرية 
ومػػػة وأكػػػد عسػػػاؼ عمػػػى إصػػػرار حركػػػة فػػػتح والتػػػعب الفمسػػػطيني عمػػػى مواصػػػمة النضػػػاؿ ضػػػد إرىػػػاب الحك

اإلسرائيمية وضد سياسات إسرائيؿ التوسعية مف استيطاف وتيويد لمقدس وبناء جدار الفصؿ العنصري. وقػاؿ 
 «.لف ييدأ لنا باؿ حتى نرى اتحتالؿ بكؿ أتكالو وقد زاؿ عف أرض دولتنا الفمسطينية وعاصمتيا القدس»

 20/0/2003، الشرق األوسط، لندن
 

 دئة"الجياد" ُتعد دراسة لتقييم التي 22
ذكرت حركػة "الجيػاد اإلسػالمي" فػي فمسػطيف، أنيػا تقػـو بدراسػة لتقيػيـ التيدئػة فػي ظػؿ اسػتمرار "الخروقػات" 

حركػػة "الجيػػاد اإلسػػالمي" فػػي فمسػػطيف، النقػػاب فػػي لوكتػػؼ نافػػذ عػػزاـ عضػػو المكتػػب السياسػػي  اإلسػػرائيمية.
، "أف  تجدات الحاصػمة فػي قطػاع غػزة، مػف حركة تجري عممية تقييـ ودراسة لكافة المسػالتصريحات لو، اليـو

وأضاؼ:  توغالت وعمميات إطالؽ نار واستيداؼ لمصياديف مف أجؿ الوصوؿ لتصور وموقؼ بيذا التأف".
"ت نريػػد أف نسػػتبؽ ا،مػػور، ولكػػف أي عػػدواف عمػػى تػػعبنا ستتصػػدى لػػو المقاومػػةا ومػػف حػػؽ تػػعبنا أف يػػدافع 

إلى أف حركتو تجري اتصػاتت مػع فصػائؿ المقاومػةا ومػع  ولفت اتنتباه عف نفسو بكؿ اإلمكانات المتاحة".
 الوسيط المصري الذي رعى اتفاؽ التيدئة عقب العدواف ا،خير.

ودعػػػا عػػػزاـ لمتنبػػػو واليقظػػػة والحػػػذر، وتفعيػػػؿ التنسػػػيؽ الميػػػداني لتػػػوفير جبيػػػة داخميػػػة مالئمػػػة لمقارعػػػة العػػػدو 
تػػت قػػدرتيا عمػػى التصػػدي لمعػػدواف، وقػػدمت خيػػرة والتصػػدي لمخططاتػػوا مؤكػػدًا أف المقاومػػة ظػػاىرة نبيمػػة أثب

 قادتيا وكوادرىا ومجاىدييا خالؿ جوتت الصراع.
 20/0/2003، فمسطين أون الين
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سػرائيمي مت الييئة القيادية العميا لحركة الجياد اإلسالمي داخؿ سجوف اتحػتالؿ ا،حػد اتحػتالؿ اإلحمّ : غزة
ممػػثاًل بمصػػمحة سػػجونو وحكومتػػو المسػػؤولية الكاممػػة عػػف حيػػاة أبنائيػػا المضػػربيف عػػف الطعػػاـ طػػارؽ قعػػداف، 

ودعت الييئة في بياف وصؿ وكالة "صػفا" نسػخة عنػو مسػاء اتحػد أبنػاء  وجعفر عز الديف، ويوسؼ ياسيف.
ـ بكػػؿ أتػػكاؿ الػػدعـ والمسػػاندة التػػعب الفمسػػطيني وأمتنػػا لموقػػوؼ إلػػى جانػػب المضػػربيف عػػف الطعػػاـ ودعميػػ

 والتضامف مع قضيتيـ العادلة المتمثمة في استمرار اعتقاليـ إدارًيا دوف أي تيـ موجية ليـ.
وتددت عمى أنيا ستعمؿ مػع كافػة مجاىػدييا ا،سػرى عمػى تقػديـ أغمػى مػا تممػؾ والضػغط المسػتمر لتحقيػؽ 

 مر العيساوي.مطالب ا،سرى المضربيف إضافة لإلخوة أيمف التراونة وسا
ووجيت رسالة إلى المضػربيف قالػت فييػا: "نحػف معكػـ أييػا ا،حبػاب ونػدعوكـ إلػى مزيػدًا مػف الصػبرا صػبر 
ا،خ المجاىد التيل خضر عدناف وثائر حالحمة وبالؿ ذياب وىناء التمبي الذيف نالوا ترؼ فتح ىذا البػاب 

مػة واليمػة والثبػات واإليمػاف والػوعي والجيػاد فػأنتـ العظيـ الكبير الذي ت يطيقو إت الرجػاؿ الرجػاؿ أىػؿ العزي
 ليا ونحف معكـ بدعائنا وقموبنا وخطواتنا ولف نترككـ وحدكـ واهلل المستعاف".

 20/0/2003، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(
 

ل إلى اتفاق سالم  مستوطنات حتى لو تم  لإخالء وال نتنياىو: ال لدولة فمسطينية  24  التوص 
الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، اليوـ ا،حد، عف رفضو إقامة دولػة فمسػطينية، وتحػّدث عػف أعمف رئيس 

"نوع مف الحكـ" لمفمسطينييف، وأكد عمى مواصمة البناء في المستوطنات في القػدس التػرقية والضػفة الغربيػة، 
 وية.متّددا عمى أنو طالما كاف ىو رئيًسا لمحكومة، ف ف إيراف لف تصبح دولة نو 

وقػػػاؿ نتنيػػػاىو فػػػي مقابمػػػة متمفػػػزة أجراىػػػا موقػػػع "وات" اإلسػػػرائيمي، عتػػػية انتخابػػػات "الكنيسػػػت"، " ت أريػػػد أف 
أسيطر عمى الفمسطينييف، وت أريدىـ مواطنيف في دولة إسرائيؿ، كما أنني ت أريدىـ رعايا، لذا سيكوف ىناؾ 

 نوع ما مف الحكـ في إطار منزوع السالح."
رفض قيػػاـ أي نػػوع مػػف الكيػػاف الفمسػػطيني فػػي ىػػذه المرحمػػة، وقػػاؿ إنػػو "مػػف الناحيػػة العمميػػة، لكػػف نتنيػػاىو يػػ

ينبغي أف نرى ما الذي يمكف فعمو اآلف، وفيما يعانؽ أبو مازف عالػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس  حمػاس، 
فعػؿ كثيػروف مػف التي دعت قبؿ تير واحد فقػط إلػى القضػاء عمينػا، فػ ني ت أنصػح بػالتكّرـ بمنػاطؽ، مثممػا 

 ا،حزاب اليسارية الذيف يغمضوف أعينيـ بكؿ بساطة ويقولوف: ت ييمني، الميـ أف يكوف لدي اتفاقا."
 وتابع بالقوؿ: "بيذه الطريقة سّممنا غزة إلى أيدي أبو مازف".

وأتار نتنياىو إلى أف "حماس سيطرت عمى غزة بيف ليمة وضحاىا، وحصمت عمى عترات  تؼ الصواريل 
 يرانية."اإل

وكرر نتنياىو التأكيد عمى أف حكومة برئاستو تتتكؿ بعد اتنتخابات، لف تخمي مستوطنات بأي حاؿ، وقػاؿ 
إنو "لػـ أقتمػع مسػتوطنات وت أعتػـز اقػتالع أي مسػتوطنة، وكػؿ طريقػة البمػدوزرات اسػتنفذت نفسػيا، وقػد رأينػا 

نا عمػػى صػػواريل، وأنػػا ت أعتػػـز القيػػاـ بػػأمر إلػػى أيػػف تقػػود، فقػػد اقتمعنػػا مسػػتوطنات عفػػي قطػػاع غػػزة  وحصػػم
 كيذا".

كذلؾ رفض نتنياىو إخالء مستوطنات حتى لو تـ التوّصؿ إلػى اتفػاؽ سػالـ مػع إسػرائيؿ، وقػاؿ: "مػاذا يعنػي 
بواسطة اتفاؽ؟ ىؿ ىذا يغير تيًئا؟ ىؿ ب مكاف أحد ما أف يضمف أنو عندما تخمي منطقة، وتقتمع ييوًدا، أت 

 بو إيراف؟ إذ إف كؿ واحد رأى ما حدث فعميًّا."تدخؿ حماس ومندو 
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وأضاؼ نتنيػاىو: "نحػف نبنػي خػارج الكتػؿ عاتسػتيطانية  أيًضػا، لكػف العطػاءات الحكوميػة ىػي ،عمػاؿ بنػاء 
داخؿ الكتؿ"، وقاؿ إف حكومتو ت تقّيػد نفسػيا بالبنػاء داخػؿ الكتػؿ اتسػتيطانية فقػط، معتبػًرا أف "الجميػع يعمػـ 

 تيطانية  غوش عتصيوف، وأريئيؿ، ومعاليو أدوميـ، ستبقى جزًءا مف دولة إسرائيؿ".أف عالكتؿ اتس
وفي رده عمى سؤاؿ حوؿ مصير باقي المستوطنات الواقعة خارج الكتؿ اتستيطانية، قاؿ نتنياىو إف "البػاقي 

سػتوطنات، ستكوف في المفاوضات، ولكف بقدر اإلمكاف وبحسب كثرتيػا، وفػي جميػع ا،حػواؿ أنػا لػف أقتمػع م
 ىذا ا،مر لف يحصؿ."

ذا ما كانت ستصبح دولًة نووية يوًما ما، أجاب نتنياىو: " أعمؿ كؿ ما بوسعي مف  وحوؿ سؤاؿ عف إيراف وا 
أجؿ أت يحصؿ أمر كيذا، وأنا أكّرس أفضؿ سنواتي وجيػودي ليػذا الغػرض، وأتعيّػد بأنػو طالمػا كنػت رئيًسػا 

 لمحكومة، ف ف ىذا لف يحدث".
يعالج الموضوع النووي اإليراني إلى جانب مواضيع أخرى "مثؿ السالح الكيماوي في سػوريا، أو  وأضاؼ أنو

الصػػواريل التػػي بأيػػدي حػػزب اهلل، أو أمػػور داخميػػة أخػػرى مثػػؿ خفػػض غػػالء السػػكف... وىػػذا يسػػتوجب وجػػود 
 حزب حاكـ قوي".

فػػػػي حكومػػػػة يتػػػػكميا بعػػػػد  وحػػػػوؿ إمكانيػػػػة تعيػػػػيف رئيسػػػػة حػػػػزب "الحركػػػػة"، تسػػػػيبي ليفنػػػػي، وزيػػػػرة لمخارجيػػػػة
اتنتخابات، وأف تقود العممية السياسية، تدد نتنياىو عمى أنو قاؿ منػذ وقػت إف "مػف سػيقود المفاوضػات مػع 

 الفمسطينييف ىو أنا، وت أعرؼ أصال إذا كاف سيتـ ضـ ليفني إلى اتئتالؼ".
 20/0/2003، 48عرب 

 
 ة "معاليو ادوميم"ن القدس ومستوطنالفاصل" بي الجدارقامة "إخطة الستكمال  راك يعد  اب 25

راؾ اعػد اأفادت صحيفة "ىآرتس" العبرية فػي عػددىا الصػادر اليػـو اف وزيػر الجػيش اييػود بػ: القدس المحتمة
خطػػة تػػنص عمػػى اسػػتكماؿ اقامػػة الجػػدار الفاصػػؿ الفاصػػؿ بػػيف مدينػػة القػػدس ومسػػتوطنة "معاليػػو ادومػػيـ" ت 

 ".2سيما بيف قرية الزعيـ ومنطقة "اي
 ".2تير الصحيفة الى اف ىذا اتجراء يعني ابقاء السكاف الفمسطينييف خارج المنطقة اتستيطانية "اي وت

 20/0/2003وكالة سما اإلخبارية،  
 
 
 

 مميون نسمة  2.9و 2.3مميون نسمة والعرب بين  9.9و 7.7بين  بإسرائيل : عدد الييود2035عام  26
مالييف نسمة، بؿ اف عددىـ قد يصػؿ  20اسرائيؿ أكثر مف سيبمغ عدد سكاف دولة  1035حتى نياية العاـ 

مالييف نسمة اليوـ، وفؽ دائرة اتحصاء المركزي. ويفيـ مػف المعطيػات انػو  8مميوف مقابؿ قرابة  2128الى 
مالييف نسمة،  929الى  727سيبمغ عدد السكاف الييود وازواجيـ مف غير الييود بيف  1035في نياية العاـ 

مميوف نسمة. نسبة السكاف الكبار في السف، ابناء  129حتى  123سكاف العرب لف يصؿ ات الى بينما عدد ال
. 1035فػػي المئػػة فػػي العػػاـ  2426الػػى  1020فػػي المئػػة فػػي العػػاـ  929فمػػا فػػوؽ، سػػتزداد بالتػػدريج مػػف  65

فػػػي  98ا1اطفػػػاؿ لممػػػرأة، مقابػػػؿ  3252مسػػػتوى الخصػػػوبة فػػػي أوسػػػاط النسػػػاء المسػػػممات ىػػػو اتعمػػػى ويبمػػػغ 
 اوساط النساء الييوديات.

 05/0/2003يديعوت 
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 20/0/2003السفير، بيروت، 
 

 2002و 2002إحصائية لعدد الصواريخ التي أطمقت من قطاع غزة بين  :معاريف 27
سػارع الفمسػطينيوف الػى اتعػالف عػف نصػر كبيػر، لػـ تتجػرأ « عمود السػحاب»أنو بعد حممة  زعمت معاريؼ

فػػي غػػزة عمػػى اطػػالؽ حتػػى وت صػػاروخ واحػػد نحػػو اسػػرائيؿ عمػػى مػػدى تػػير  "منظمػػات اترىػػاب"واحػػدة مػػف 
كامؿ. ولغرض المقارنػة، ففػي التػير الػذي تمػى حممػة رصػاص مسػكوب اطمػؽ عمػى اسػرائيؿ مػا ت يقػؿ عػف 

تصػػاعدت مػػع السػػنيف، الػػى أف اصػػبحت عػػادة ت تطػػاؽ بالنسػػبة « تنقيطػػا»صػػاروخا. والنػػار التػػي بػػدأت  49
صاروخا فقط نحػو بمػدات اسػرائيمية، وبعػد سػنة مػف  27أطمؽ الفمسطينيوف  1001لعاـ لسكاف الجنوب. في ا
، السػػنة اتولػػى بعػػد فػػؾ اترتبػػاط، طػػرأ تغييػػر 1006صػػاروخا. ولكػػف فػػي العػػاـ  213ذلػػؾ ارتفػػع العػػدد الػػى 

 938احصػي  1007صػاروخا مػف أنػواع مختمفػة اطمقػت مػف القطػاع. فػي  22147دراماتيكي: ليس اقؿ مػف 
. وعنػدىا أيضػا ازدادت بتػكؿ كبيػر صػميات 22170عػاد العػدد مػرة اخػرى ليرتفػع فبمػغ  1008ا، في صاروخ

النار الفمسطينية، وت سيما بسبب التيريب الذي تـ في اتنفاؽ المؤدية مف سيناء الى قطػاع غػزة. وفػي العػاـ 
عمػػػػود »حممػػػػة منيػػػػا فػػػػي أثنػػػػاء  22506صػػػػاروخا،  22893الماضػػػػي اطمػػػػؽ عمػػػػى اسػػػػرائيؿ رقػػػػـ قياسػػػػي بمػػػػغ 

 «.السحاب
 06/0/2003معاريف 
 20/0/2003السفير، بيروت، 

 
 الميكود يخوض االنتخابات اإلسرائيمية من دون برنامج سياسي  28

ذكرت تقارير اليوـ ا،حد أف حزب الميكود الحاكـ في إسرائيؿ يمتنع عػف نتػر برنامجػو السياسػي : يو بي اي
تجري بعػد غػد الثالثػاء، فيمػا يسػتعد الػرئيس اإلسػرائيمي تػمعوف رغػـ اقتػراب موعػد اتنتخابػات العامػة التػي سػ

 بيرس لممتاورات التي تمي اتنتخابات مف أجؿ تكميؼ رئيس حزب بتتكيؿ الحكومة.
سػػيفعموف ذلػػؾ  ولفتػػت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" إلػػى أف النػػاخبيف الػػذيف سيصػػوتوف لقائمػػة "الميكػػود بيتنػػا"،

ف موقػػؼ ىػػػذه القائمػػة حيػػاؿ أي موضػػوع، مثػػػؿ العمميػػة السياسػػية مػػػع مػػف دوف أف تكػػوف لػػدييـ أيػػػة فكػػرة عػػ
 الفمسطينييف وا،مف واتقتصاد والقضايا اتجتماعية.

وتوقعػػت كافػػة اسػػتطالعات الػػرأي التػػي ُنتػػرت خػػالؿ التػػيور الثالثػػة ا،خيػػرة أف تخػػرج قائمػػة "الميكػػود بيتنػػا" 
 صؿ عمى مقاعد في الكنيست.بقيادة رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو، كأكبر قائمة تح

وأتػػارت الصػػحيفة إلػػى أنػػو جػػرت محػػاوتت فػػي "الميكػػود بيتنػػا" مػػف أجػػؿ وضػػع برنػػامج سياسػػي لكػػف لػػـ يػػتـ 
 برنامج متفؽ عميو.التوصؿ إلى 

ونقمػػت الصػػحيفة عػػف مصػػدر فػػي ىػػذه القائمػػة قولػػو إنػػو خػػالؿ المػػداوتت حػػوؿ وضػػع برنػػامج سياسػػي بػػرزت 
ة وا،منيػػػة وأف نتنيػػػاىو فّضػػػؿ عػػػدـ تسػػػميط الضػػػوء عمػػػى موضػػػوع البرنػػػامج خالفػػػات فػػػي المواضػػػيع السياسػػػي

 السياسي "لكي ت يتورط في الموضوع الفمسطيني وفي خطاب بار إيالف الذي اعترؼ فيو بحؿ الدولتيف".
 20/0/2003، الحياة، لندن

 
 ة االنتخابات اإلسرائيمية تحدث عن تفجير قبة الصخر بطالب بشطب مرشح ي "الحركة"حزب  29
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قػػػػدـ حػػػػزب "الحركػػػػة" برئاسػػػػة تسػػػػيبي ليفنػػػػي طمبػػػػا إلػػػػى لجنػػػػة اتنتخابػػػػات المركزيػػػػة : يػػػػو بػػػػي اي -اسػػػػرائيؿ 
اإلسرائيمية لتطب مرتح في حزب "البيت الييودي" اليميني المتطرؼ بعدما تحدث في محاضػرة عػف تفجيػر 

 قبة الصخرة في الحـر القدسي مف أجؿ بناء "الييكؿ الييودي".
ـ إسػػرائيمية اليػػـو ا،حػػد عػػف عضػػو الكنيسػػت يوئيػػؿ حسػػوف مػػف حػػزب "الحركػػة" قولػػو إف ونقمػػت وسػػائؿ إعػػال

 أقواؿ ىذا المرتح ىي تحريض وعنصرية.
وكانت القناة الثانية لمتمفزيوف اإلسرائيمي بثػت مسػاء يػـو الجمعػة الماضػي تػريطا مصػورا يظيػر فيػو المرتػح 

ف الحاضػػريف تخيػػؿ مػػا الػػذي سػػيحدث لػػو تػػـ فػػي حػػزب "البيػػت الييػػودي"، جيرمػػي غيمبػػؿ، ويطمػػب مػػ 24اؿ
 تفجير قبة الصخرة وبناء "الييكؿ الييودي" مكانيا.

وقػاؿ غيمبػؿ "تخيمػوا اليػوـ، لػو أف القبػة، القبػة المذىبػة... يػتـ تسػجيمي فػ ذا ت يمكننػي أف أقػوؿ مفجػرة، لكػػف 
 دعونا نفترض أنو سيتـ تفجير القبة، وتـ وضع حجر ا،ساس لمييكؿ مكانيا".

قػػب "البيػػت الييػػودي" عمػػى التػػكوى بػػأف أقػػواؿ غيمبػػؿ جػػاءت خػػالؿ درس فػػي التػػوراة وأف حػػزب "الحركػػة" وع
 يحاوؿ بيذه التكوى "وقؼ انييار حزب ليفني بواسطة أكاذيب".

 يتار الى اف اتنتخابات التتريعية اإلسرائيمية ستجري بعد غد الثالثاء.
 20/0/2003، الحياة، لندن

 
 ضد  الفمسطينيينسرائيمي ئم "المستعربين" في الجيش اإلشريط فيديو يبرز جرا 30

كتػػػؼ فػػػي جمسػػػة محاكمػػػة النائػػػب محمػػػد بركػػػة، رئػػػيس الجبيػػػة الدمقراطيػػػة :  مػػػاؿ تػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 
لمسػالـ والمسػاواة، تػريط فيػديو الػػتقط خػالؿ تظػاىرات فػي اتراضػي الفمسػػطينية ويظيػر الجػرائـ التػي ترتكبيػػا 

 الجيش اتسرائيمي وكيفية افتعاليا الصدامات واعتقاؿ نتطاء فمسطينييف واجانب.وحدة المستعربيف في 
وكانت المحكمة اتسػرائيمية قػد اسػتمعت، اليػـو اتحػد، الػى تػيود فػي محاكمػة بركػة، بعػد تقػديـ تئحػة اتيػاـ 

ومنػع  ضده لمتاركتو في مظاىرة بمعيف ضد جدار الفصؿ العنصػري واتيامػو باتعتػداء عمػى جنػدي اسػرائيؿ
اعتقػػاؿ ناتػػط فمسػػطيني، ومتػػاركتو فػػي مظػػاىرة جػػرت فػػي تػػؿ ابيػػب ضػػد الحػػرب اتسػػرائيمية عمػػى لبنػػاف فػػي 

 .1006تموز 
، التي 1005وقد عرض اماـ المحكمة تريطًا مصورًا لجانب مف مظاىرة بمعيف في نياية نيساف/ ابريؿ عاـ 

عػػد أقػػؿ مػػف متػػريف. وتظيػػر فػػي التػػريط أصػػيب فييػػا النائػػب بركػػة بقدمػػو بقنبمػػة صػػوتية أطمقػػت نحػػوه عػػف ب
مجموعة مف جنود اتحتالؿ المتخفيف بمباس مدني، أو حسب تسميتيـ "مستعربيف"، يمقػوف الحجػارة عػف بعػد 
وكأنو نحو جنود اتحتالؿ، رغـ اف الفمسطينييف لـ يبادروا في تمؾ الساعة الى صدامات. ويظير أيضا، أف 

ممقػػػي الحجػػػارة التوقػػػؼ دوف اف يعػػػرؼ حقيقػػػتيـ، منعػػػا تصػػػابة  فمسػػػطينيا مػػػف منظمػػػي المظػػػاىرة، طمػػػب مػػػف
المتظػػاىريف، كمػػا ظيػػر فػػي الفيػػديو تػػاب فمسػػطيني كػػاف يقػػؼ جانبػػا دوف أي حػػراؾ، وفجػػاة، يظيػػر التػػريط 
كيؼ ينقض جنود اتحتالؿ عمى التاب ويعتقمونو، ثـ يياجموف ناتطة سالـ اسػرائيمية بعنػؼ، وضػربيا مػف 

 ىا مف جديمة تعرىا ورماىا أرضا وركميا، قبؿ أف يتـ اعتقاليا.قبؿ أحد الجنود، ثـ تد
وكانت المحكمة قد استمعت قبؿ أتير قميمة الى أحد الجنود "المسػتعربيف" واعتػرؼ فػي افادتػو أمػاـ المحكمػة 

 أنو كاف يمقي الحجارة وكأنو نحو الجنود، وتكؿ اعترافو ىذا سابقة في محكمة اسرائيمية.
 20/0/2003، الحياة، لندن

 
 في سورية لجمع أدلة عن امتالك دمشق أسمحة كيماوية إسرائيمية: مخابرات "صنداي تايمز" 30
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سػرائيمية إف الدولػػة العبريػػة تقػوـ بتػػف عمميػة سػػرية حدوديػػة : ػػػ زىيػر أنػػدراوس الناصػرة قالػػت مصػادر غربيػػة وا 
،مريكيػة، تفتػًة إلػى أنػو بعػد ضد الحكومة السورية، بالتنسيؽ مع حمؼ تماؿ ا،طمسي الناتو ووزارة الػدفاع ا

البحث عف أدلة قوية عدليؿ دامغ  في إيراف في وقت سابؽ مف ىذا العاـ، وتتتبع القوات الخاصة اإلسػرائيمية 
اآلف احتيػػاطي ا،سػػمحة الكيماويػػة والبيولوجيػػة، متػػيرًة إلػػى أنػػو بحسػػب صػػحيفة اصػػنداي تػػايمزا فػػ ف العمميػػة 

 ؼ إلى تتبع ا،سمحة غير التقميدية السورية وعرقمة تطويرىا.الحدودية ىي جزء مف حرب سرية، تيد
ونقمت عف مصدر إسرائيمي، مستنًدا إلػى معطيػات ا،قمػار التجسسػية والطػائرات دوف طيػار فػي البمػد، قولػو: 
إننػػا نعػػرؼ منػػذ سػػنوات مكػػاف الػػذخائر الكيميائيػػة والبيولوجيػػة فػػي سػػورية بالتحديػػد، ولكػػف ىنػػاؾ دتئػػؿ ىػػذا 

 تير لنا إلى أف الذخائر قد نقمت إلى مكاف  خر. ا،سبوع ت
 20/0/2003، القدس العربي، لندن

 
 انتخابات الكنيستبيتنا "عشية -االستطالعات تزرع الرعب في "الميكود 32

ذكػػػػػػػرت صػػػػػػػحيفة "معػػػػػػػاريؼ" اتسػػػػػػػرائيمية اف  : غسػػػػػػػاف حػػػػػػػالوة -ترجمػػػػػػػة خاصػػػػػػػة  -دوت كػػػػػػػـو  -راـ اهلل 
ـ الجمعة واظيرت تراجعًا في معسكر اليميف، اثارت الرعػب فػي اوسػاط اتستطالعات اتخيرة التي ُنترت يو 

مقعػدًا الػذي سيحصػؿ عمييػا الحػزب فػي اتنتخابػات القادمػة حسػب مػا  31بيتنا ، حيث اثػار الػرقـ  -الميكود 
اظيػػره اكثػػر مػػف اسػػتطالع، قمقػػا حقيقيػػا فػػي اوسػػػاط الحػػزب مػػف الصػػعوبة التػػي سػػيواجييا خػػالؿ محادثػػػات 

 الؼ الحكومي القادـ وبجعبتو ىذا العدد المنخفض مف المقاعد .تتكيؿ اتئت
وعّمؽ احد كبار اعضاء الحزب يوـ امس عمى ذلػؾ بقولػو " اف الضػغط النػاجـ عػف ىػذه اتسػتطالعات نػابع 

 مف قربيا مف موعد إجراء اتنتخابات" .
فػي اتنتخابػات وحصػؿ  واعتبرت مصادر في الحػزب يػوـ امػس "انػو فػي حػاؿ تحققػت مثػؿ ىػذه النتػائج فعػالً 

 مقعدًا فقط ف ف ذلؾ سيعتبر فتاًل ذريعًا لمطاقـ المترؼ عمى اتنتخابات. 33-31الحزب عمى 
 20/0/2003، القدس، القدس

 
 

 "ر األحزاب اإلسرائيمية المطالبة بتجنيد "الحريديمعوفاديا يوسف يكف  الحاخام  33
صػػػولييف عالحريػػػديـ  فػػػي اليػػػوميف الماضػػػييف صػػػّعد كبػػػار حاخامػػػات الييػػػود ا،: برىػػػـو جرايسػػػي -الناصػػػرة 

خطػػػػابيـ ضػػػػد أحػػػػزاب كبيػػػػرة دعػػػػت لفػػػػرض الخدمػػػػة العسػػػػكرية عمػػػػى تػػػػباف "الحريػػػػديـ" فػػػػي جػػػػيش اتحػػػػتالؿ 
 اتسرائيمي، وصمت التصعيد إلى حد تكفير أصحاب تمؾ الدعوات في العظات الدينية ا،سبوعية.

" عوفاديا يوسيؼ، إف حػزب "ىبايػت ييػودي" الػذي يمثػؿ وقاؿ الحاخاـ ا،كبر لألصولييف الترقييف "السفراديـ
التيار "الديني الصييوني"، ىو "حزب كفرة" وقاؿ إف "كػؿ مػف يصػوت ليػذا الحػزب فيػو كػافر"، عممػا أف ىػذا 

وجاءت ىذه التصريحات عمى خمفية موقػؼ الحػزب المؤيػد  الحزب ىو ا،قوى بيف مستوطني الضفة الغربية.
 جيش.لتجنيد "الحريديـ" في ال

 20/0/2003، الغد، عم ان
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اعتقمت قوات اتحتالؿ اإلسرائيمي، مساء ا،حد، اثنيف مف البدو في النقب المحتؿ، وجندي إسػرائيمي ييػودي 
 طينية في قطاع غزة.الديانة و خر مدني بتيمة مساعدة المقاومة الفمس

وقػػاؿ الموقػػع اإللكترونػػي لصػػحيفة "يػػديعوت أحرنػػوت" العبريػػة، إنػػو "بنػػاء عمػػى جيػػود جيػػاز ا،مػػف الػػداخمي 
اإلسػرائيمي والتػرطة فقػط تػـ القػبض عمػى تػقيقيف مػػف البػدو فػي النقػب بدايػة التػير الجػاري بتيمػة التخطػػيط 

 فمسطينية في قطاع غزة".لتنفيذ عمميات ضد أىداؼ إسرائيمية واتتصاؿ بمنظمات 
وزعمػت الصػحيفة أف المعتقمػيف اعترفػا بتقػديـ مسػاعدات لممقاومػػة فػي قطػاع غػزة ومنحيػا إحػداثيات ،ىػػداؼ 

 إسرائيمية لتسييؿ عممية قصفيا بالصواريل انطالقًا مف قطاع غزة.
دي فػػػي قػػػوات كمػػػا اعتقمػػػت قػػػوات اتحػػػتالؿ، وفقػػػًا لمصػػػحيفة، تخصػػػيف مػػػف اإلسػػػرائيمييف الييػػػود أحػػػدىما جنػػػ

 اتحتالؿ بتيمة "العمالة لممقاومة الفمسطينية في قطاع غزة".
 20/0/2003، فمسطين أون الين

 
 جنود وضباط الجيش اإلسرائيمي يبدأون التصويت في انتخابات الكنيست 35

، الذيف اعمف الجيش اتسرائيمي اف الجنود اتسرائيمييف :وكاتت –الحياة الجديدة  –راـ اهلل  –القدس المحتمة 
بػػػدأوا التصػػػويت امػػػس فػػػي عػػػدة قواعػػػد  "،ت يسػػػتطيعوف التصػػػويت الثالثػػػاء بسػػػبب امػػػور تتعمػػػؽ بالعمميػػػات"

سػػرائيؿ قبػػؿ يػػوميف مػػف موعػػد اتنتخابػػات التتػػريعية المقػػررة غػػدا الثالثػػاء فيمػػا يقػػـو السياسػػيوف إعسػػكرية فػػي 
 بمحاوتتيـ اتخيرة لكسب اصوات المتردديف. 

 20/0/2003، اهلل الحياة الجديدة، رام
 

 عادة رفاتو إعدامو وتأمل إعائمة الجاسوس كوىين تحيي ذكرى الجوالن:  36
سػػػنة عمػػػى اعػػػداـ الجاسػػػوس اتسػػػرائيمي فػػػي سػػػورية، ايمػػػي  48بعػػػد مػػػرور : القػػػدس المحتمػػػة -امػػػاؿ تػػػحادة 

غييػػرات كػػوىيف، عػػادت عائمتػػو لتفػػتح الممػػؼ مػػف جديػػد عمػػى أمػػؿ اف تنتيػػي اتزمػػة السػػورية قريبػػًا وتحصػػؿ ت
 تساىـ في ايجاد قبره واعادة رفاتو الى اسرائيؿ. 

وفػػي منطقػػة الحمػػة فػػي الجػػوتف المحتػػؿ، اقػػرب نقطػػة لمكػػاف وجػػود رفاتػػو، عمػػى حػػد اعتقػػاد العائمػػة، تجمػػع 
العترات مف اتسرائيمييف إلحياء ذكرى الجاسوس كوىيف. وذكرت زوجة الجاسػوس ناديػة كػوىيف، اف العائمػة 

نة عف مطمبيا باعادة رفاتو. وفيما ذكرت انيا ممنوعة مف الحػديث عػف الموضػوع وعػف س 48لـ تتوقؼ منذ 
تطورات حصمت فػي الممػؼ، اكػدت اف الجيػات التػي وعػدت بالبحػث عػف مكػاف قبػر زوجيػا لػـ تجػده كمػا لػـ 

 تجد اية اتارة تدؿ عمى المكاف. 
 التجسس لصالح اسرائيؿ. ، بعد ادانتو ب2965يذكر اف الجاسوس ايمي كوىيف اعدـ في سورية عاـ 

12/2/1023، الحياة، لندف  

 
 الشرطة اإلسرائيمية: اكتشاف "حقيبة مفخخة" شمال القدس    37

ـّ العثػػور ظيػػر اليػػوـ ا،حػػد ع: القػػدس المحتمػػة  5عمػػى  ]أمػػس   2|10قالػػت مصػػادر عسػػكرية إسػػرائيمية إنػػو تػػ
 عبوات ناسفة تماؿ مدينة القدس المحتمة.

عبػوات ناسػفة  5اإلسرائيمية عثرت ظيػر اليػوـ عمػى حقيبػة مفخخػة تحتػوي عمػى وأوضحت أف قوات الترطة 
 معّدة لمتتغيؿ مف صنع محمي بالقرب مف "ميداف  داـ" إلى التماؿ مف مدينة القدس المحتمة.
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وأّكػػدت أف خبػػراء المتفجػػرات قػػاموا بنسػػؼ العبػػوات تحػػت السػػيطرة دوف وقػػوع أي إصػػابات أو أضػػرار تُػػذكر، 
 وفؽ ادعائيا.

 20/0/2003قدس برس، 

 
 لممرة الثالثة  "باب الكرامة"بيت اكسا ويقتحم قرية سرائيمي يحاصر الجيش اإل 38

جيش اتحتالؿ اإلسرائيمي اقتحـ عند الساعة السابعة مف صباح ، أف 21/1/2013، الحياة، لندنذكرت 
ي قرية بيت إكسا تماؿ التي أنتأىا ناتطوف عمى ا،راضي الميددة بالمصادرة ف« باب الكرامة»امس قرية 

غربي القدس المحتمة، وىي المرة الثالثة التي يقتحـ بيا الجيش القرية التي اعمنيا منطقة عسكرية مغمقة 
 واغمؽ الطرؽ المؤدية الييا.

عف منسؽ الحممة التعبية لمقاومة الجدار واتستيطاف تماؿ القدس المحتمة نبيؿ حبابة « سما»ونقمت وكالة 
ؿ اقتحـ القرية معززًا بأربعة جيبات عسكرية إسرائيمية. وأضاؼ أف الجيش صور أف جيش اتحتال

الموجوديف والمسجد الذي بني مف الطوب وأخبر الناتطيف أنو يمنع البناء مف دوف الحصوؿ عمى ترخيص 
 مف اتحتالؿ، إت أف الناتطيف رفضوا ذلؾ.

ء في القرية عمى مدار الساعة، وىـ يناتدوف مواطني قرية باب الكرامة سيواصموف البقا»وأكد حبابة أف 
أبناء تعبنا والمتضامنيف مع التعب الفمسطيني إلى الحضور الى القرية بيدؼ حمايتيا مف اتحتالؿ 

 «.المتربص بيا
قوات اتحتالؿ اقتحمت ، فجر اليـو  ، أفثائر نصار، عف 21/1/2013، القدس، القدسوأضافت 

 وقامت بيدـ مسجد القرية، و مصادرة الخياـ، التي تحصف بيا النتطاء.اتثنيف، قرية "باب الكرامة"، 
، " اف اكثر مف  جندي اسرائيمي اقتحموا القرية، المقامة عمى ارض بمدة  300وافاد مراسؿ "القدس" دوت كـو

 بيت اكسا الميددة بالمصادرة، تماؿ غرب القدس، وعاثت فييا دمارا وتخريبا".
، اف قوات اتحتالؿ ىدمت واكد منسؽ القوى الوطنية  في تماؿ غرب القدس، محمود ربيع، لػ دوت كـو

المسجد، وتعمدت تخريب كؿ محتويات القرية، مف مولدات كيرباء، واجيزة حاسوب، وخياـ، واحتجزت 
 النتطاء بالعراء، في مكاف قريب مف القرية".

مواجيات عنيفة مع المواطنيف،  واضاؼ، اف سمطات اتحتالؿ منعت التجوؿ في بمدة بيت اكسا بعد نتوب
وافاد ادىـ ربيع، منسؽ حركة التبيبة في جامعة القدس، لػ دوت كوـ،  لذيف ىبوا لنجدة قرية الكرامة الوليدة".

"بأف مواجيات ما زالت تدور بيف قوات اتحتالؿ ونتطاء يرفضوف اخالء القرية، بعد اف قامت قوات 
 اتحتالؿ بيدميا".

ف المواطنيف وجنود اتحتالؿ، عند حاجز بيت اكسا، مساء امس، اطمؽ خالليا جنود واندلعت مواجيات بي
 اتحتالؿ اتعيرة المطاطية وقنابؿ الغاز ما اسفر عف اصابة عدد مف المواطنيف.

ووجيت نداءت عبر مكبرات الصوت دعت اتىالي مف ابناء قرى غرب القدس كي ييبوا لمساندة اىالي 
 يش اتحتالؿ.بيت اكسا في التصدي لج
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عد رئيس المحكمة العميا الترعية رئيس المجمس ا،عمى لمقضاء الترعي يوسؼ ادعيس، تصريحات 
المتطرؼ مف حزب "البيت الييودي" يرمياىو جيمبؿ حوؿ تفجير قبة الصخرة المترفة بأنيا تتكؿ تحدًيا 

 اًزا لمتاعر كافة المسمميف.واستفز 
وقاؿ ادعيس في تصريح صحفي، اليوـ:" إف تصريحاتو الداعية لتفجير قبة الصخرة وبناء الييكؿ المزعـو 
خالؿ محاضرة ألقاىا في واتنطف تتكؿ انتياًكا سافًرا لمقانوف الدولي والترعية الدولية، فالمسجد ا،قصى 

 ؾ لتحقيؽ مكاسب انتخابية".أكبر وأعظـ وأطير مف أف يكوف ورقة تستيم
وأضاؼ: "إف اتحتالؿ بكافة أذرعو يتف ىجمة غير مسبوقة عمى كافة المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
فمسطيف، خاصة المدينة المقدسة والمسجد ا،قصى والحـر اإلبراىيمي التريؼ، مما يستدعي اتنتباه والحذر 

تواجد في ا،قصى، وتد الرحاؿ إليو، لحمايتو مف ا،خطار وتدد ادعيس عمى ضرورة تكثيؼ ال التديديف".
 المحدقة بو، داعًيا إلى تحرؾ إسالمي عربي عاجؿ إلنقاذ القدس وحمايتيا مف التيويد.

 20/1/2013، فمسطين أون الين
 

 الشاويش يفقد القدرة عمى المشياألسير "شطة" يعانون من اإلىمال الطبي و  أسرىنادي األسير:  40
"ا،ياـ": يعاني ا،سرى في سجف "تطة" اإلسرائيمي مف اإلىماؿ الطبي بحقيـ، الذي تفاقـ في  -راـ اهلل 

 ا،ياـ ا،خيرة، خاصة بعد فقداف ا،سير عبد الناصر التاويش مف طوباس القدرة عمى المتي.
مى المتي وأكد نادي ا،سير في بياف لو امس أف ا،سير التاويش والمحكوـ بالسجف المؤبد فقده القدرة ع

 نتيجة اإلىماؿ الطبي المتعمد الذي تمارسو "إدارة السجوف" بحؽ ا،سير.
وأكد ا،سرى لمحامي النادي خالؿ زيارة قاـ بيا لسجف "تطو" أف وضع ا،سير الصحي خطير وت يقدـ لو 
العالج الالـز وىو يتعرض لمموت البطيء وىو بحاجة إلى تدخؿ سريع مف قبؿ جميع المؤسسات التي 

 تعنى با،سرى والمؤسسات الحقوقية، لتقديـ العالج الالـز لو.
وفي السياؽ ذاتو اتتكى ا،سرى في تطة مف اإلىماؿ الطبي الذي تفاقـ في ا،ياـ ا،خيرة، وأبمغوا محامي 
 النادي أف طبيب السجف يكتفي بالنظر عمى ا،سير عند المعاينة وغالبا ما يقـو بتقديمو فقط المسكنات لو.

ر ا،سرى عف استيائيـ التديد مف مماطمة "إدارة السجوف" في عالج العديد منيـ فالعديد منيـ بحاجة وعب
 إلجراء عمميات جراحية مستعجمة، ويقوؿ ا،سرى إف اإلدارة بعد تيقنيا بأف ا،سير وصؿ لمرحمة الخطر 

 
زوؿ لمعيادة لمعرفتيـ اف ت التديد تفكر بنقمو كما أف الكثير منيـ ورغـ مرضيـ أصبحوا يمتنعوف عف الن

 نتيجة بالذىاب إلييا، وخير دليؿ ما جرى مع ا،سير ناصر التاويش.
 21/1/2013، األيام، رام اهلل

 
 اإلضراب حتى إلغاء االعتقال واإلفراج عن األسرى المضربين يواصالنعز الدين وقعدان األسيران  40

وطارؽ قعداف عزميما مواصمة اإلضراب حتى  أكد ا،سيراف جعفر عز الديف، : الحياة الجديدة -غزة 
تحقيؽ أىدافيما التي رفعاىا منذ البداية والمتمثمة ب لغاء اتعتقاؿ التعسفي بحقيما وبحؽ كافة ا،سرى 

 واإلفراج عف ا،سرى المضربيف عف الطعاـ.
صوًت وأكد ا،سرى في رسالة وصمت مؤسسة ميجة القدس أمس، أنيـ يقاطعوف كافة أنواع ا،دوية و 

 لمفحوصات الطبية، ومطالبيف في نفس الوقت الجميع بالعمؿ ،جؿ نصرة قضيتيـ.
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 21/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 إدارة سجون االحتالل يتوعدون بتصعيد احتجاجيم ضد   "إيشل"أسرى سجن  42
ساعة  48 توعد أسرى سجف بئر السبع "إيتؿ" أمس بتصعيد احتجاجاتيـ خالؿ الػ : حامد جاد -غزة 

المقبمة مالـ تتوقؼ ادارة السجف عف ىجمتيا المسعورة بحؽ ا،سرى وتتراجع عف سياسة التضييؽ التي 
  تمارسيا خالؿ اآلونة ا،خيرة.

وكتؼ اتسرى في بياف تمقت "الغد" نسخة عنو أف إدارة السجف بدأت ىجمتيا يـو الثالثاء الماضي بعزؿ 
أسيرًا تالىا حممة تفتيش ىمجية في قسـ  27رفاقيـ اتسرى وعددىـ جميع ا،سرى المحتفميف بخطوبة أحد 

مف السجف المذكور طاولت جميع غرؼ ومرافؽ القسـ بالتدمير والتخريب وفرض عقوبات متددة عمى  10
أسرى القسـ تضمنت المنع مف الزيارة ومقصؼ السجف واستخداـ اآلتت الكيربائية، وزيارات الغرؼ الداخمية 

 .لمدة تيريف
يومًا  28وقاؿ ا،سرى إف "إدارة السجف لـ تفيـ الرسالة التي وجييا ا،سرى خالؿ إضرابيـ الجماعي لمدة 

العاـ الماضي، لذلؾ نعمنيا وبكؿ وضوح بأف الموت أصبح أفضؿ ألؼ مرة مف ىكذا حياة، ولـ يعد بمقدورنا 
 ساعة القادمة". 48خالؿ الصبر أكثر، وسيكوف لنا ردنا الواضح عمى ىذه اليجمة إف لـ تتوقؼ 

 21/1/2013، الغد، عم ان
 

 التعميم الحكومي إلى مؤخرة المدارس العاممة في األراضي الفمسطينية الضفة: تراجع  43
كتؼ تحقيؽ صحفي ُنتر حديثًا تراجع التعميـ الحكومي إلى مؤخرة المدارس  :محمد عبد اهلل -راـ اهلل

 الخاصة والوكالة .العاممة في ا،راضي الفمسطينية عالمدارس 
وأظير التحقيؽ الذي أعدتو الصحفيتاف ميرفت صادؽ وعزيزة نوفؿ تفوؽ المدارس الخاصة في نوعية التعميـ 

 المقدـ لمطمبة، تمتو مدارس الوكالة في المرتبة الثانية، والمدارس الحكومية في المرتبة الثالثة.
 51دد المدارس الخاصة في محافظة راـ اهلل والبيرة وحسب بيانات صادرة عف وزارة التربية والتعميـ، يبمغ ع

مدرسة حكومية  27في مدينتي راـ اهلل والبيرة وبيتونيا مقابؿ  42طالبًا وطالبة، منيا  10175مدرسة تضـ 
مدرسة تابعة لوكالة الغوث  96مدرسة حكومية في المحافظة، إلى جانب  180في المدينتيف مف أصؿ 
 ت الالجئيف.وتتركز غالبيتيا في مخيما

مف جيتو، يوضح مدير دائرة القياس والتقويـ في وزارة التربية والتعميـ محمد مطر إف اتختبارات التي 
أجريت سواء الوطنية أو الدولية تؤتر إلى تفوؽ المدارس الخاصة عمى مدارس وكالة الغوث والحكومية، 

 وفي الترتيب تكوف المدارس الحكومية في  خر القائمة غالبًا.
وحسب ما تناولتو الصحفيتاف في التحقيؽ، تجري ىذه القياسات عف طريؽ اختيار عينات مف الطالب في 

معينة ىي عالعموـ و صفوؼ مختارة مثؿ عالرابع والثامف والعاتر  وتخضع تختبارات مختارة لمباحث 
الرياضيات والمغة العربية ، وتقيس ميارات تراكمية مف بداية الدراسة وحتى المرحمة التي وصؿ إلييا 

 الطالب، و تجري عمى مستوى الضفة الغربية والقطاع.
وتمتـز غالبية المدارس الخاصة بالمناىج الفمسطينية، مف حيث عدد المباحث والحصص، إلى جانب تبني 

مناىج أجنبية كاممة مثؿ "السات ا،مريكي" و"الجي سي أس" البريطاني" أو المنياج ا،لماني،  بعضيا
 ويتترط عمييا أف تدرس خمسة مباحث فمسطينية منيا عالمدنيات، المغة العربية، والتربية اإلسالمية .
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بالعرض والطمب في  وت تتدخؿ الوزارة أيضًا في قضية رسوـ المدارس الخاصة، إذ تعتبرىا تأنًا مرتبطاً 
 18دوتر في السنة الدراسية كحد أدنى إلى  350قطاع استثماري، وتتراوح في الضفة الغربية عمومًا مف 

 ألؼ دوتر لممراحؿ الثانوية.
ورغـ اترتفاع الباىظ في أقساط ىذه المدارس، إت أنيا أضحت خيار ا،ىالي في ظؿ عامميف أساسييف 

ـ الحكومي وبالتالي مستويات الطمبة، وكذلؾ قمة عدد المدارس الحكومية في مدف أوليما تراجع جودة التعمي
 راـ اهلل والبيرة وبيتونيا تحديدا.

وحسب البيانات الرسمية، يتركز أعمى عدد لممدارس الخاصة في منطقة الخميؿ تمييا القدس المحتمة، ومف 
ويخضع كادرىا التعميمي لقانوف العمؿ  ثـ راـ اهلل، وبعدىا بيت لحـ، ثـ نابمس بتفاوت كبير جدًا،

 الفمسطيني، بينما يوقع غالبية معممي ىذه المدارس عمى عقود عمؿ سنوية.
 21/1/2013، القدس، القدس

 
 "إسرائيلـ"األطباء الفمسطينيون خريجو جامعات األردن يتفوقون في امتحانات التخصص ب 44

ية، أف ا،طباء العرب خريجي الجامعات ا،ردنية أكدت معطيات إسرائيمية رسم: برىوـ جرايسي -الناصرة 
حققوا أعمى نسبة نجاح مف بيف خريجي جميع الدوؿ في امتحاف مينة الطب، الذي يعتبر مف أصعب 

% لخريجي 16%، مقابؿ 88مف أوؿ مّرة  2011اتمتحانات في العالـ، إذ بمغت نسبة النجاح في العاـ 
عطيات غير رسمية تقوؿ إف نسبة النجاح في العاـ الماضي % لخريجي إيطاليا، وىناؾ م30ألمانيا و
 %.100قارب  2012

ويدور جدؿ في إسرائيؿ منذ سنوات حوؿ امتحاف الطب، الذي يعيؽ انخراط عترات خريجي الطب في 
الخارج بمينتيـ في إسرائيؿ، في الوقت الذي تعاني فيو إسرائيؿ مف نقص با،طباء، وحسب المعطيات 

% 2طالبا، ونسبة ضئيمة جدا، ت تتعدى  750يتخرج سنويا مف الجامعات اإلسرائيمية نحو  الرسمية، ف نو
، الذيف يواجيوف عقبات جّمة في دخوؿ الجامعات اإلسرائيمية، بسبب سياسة التمييز 48مف فمسطينيي 

ب طالب طب، وحس 500العنصري، وفي المقابؿ، ف نو يتخرج سنويا مف جامعات الدوؿ المختمفة، نحو 
 .48% مف بينيـ مف فمسطينيي 45% إلى 40التقديرات، ف ف ما بيف 

لمتعميـ العالي، وحسب تقديرات، ف نو حاليا في الجامعات  48وتتكؿ المممكة المتنفس ا،ساسي لفمسطينيي 
 200 تؼ طالب مف مختمؼ التخصصات، ومف بينيا الطب، ويتمتع سنويا نحو  10ا،ردنية حوالي 

 بمكرمة ممكية بمنح تعميمية، تزيؿ العوائؽ المالية أماـ الطالب وعائالتيـ. وحسب  48ي طالب مف فمسطيني
 21/1/2013، الغد، عم ان

 
 الفمسطينيون ال يتوقعون أي تغيير جوىري في السياسة اإلسرائيمية بعد انتخابات الكنيست 45

وسط قناعة متزايدة بعدـ وجود تغيرات ت ييتـ الفمسطينيوف كثيرًا باتنتخابات اإلسرائيمية،  :يو بي أي -غزة 
جذرية في توجيات السياسة اإلسرائيمية عقب ىذه اتنتخابات، خاصة مع التوقعات باحتفاظ اليميف 

 اإلسرائيمي با،غمبية، مع استتعار مخاطر تنامي المواقؼ المتتّددة ت سّيما إزاء غزة.
ص اليميف اإلسرائيمي تبدو بتحقيؽ تقدـ تبدو ورأى الباحث في التؤوف اإلسرائيمية، عمر جعارة، أف فر 

 بالمئة مف المقاعد. 60واضحة، متوقعًا أف يحرز 
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ورغـ القناعة، المتجذرة لدى الكثير مف الباحثيف الفمسطينييف بعدـ توقعات تغيرات جذرية في السياسة 
إف أطراؼ اليميف التي  اإلسرائيمية عقب اتنتخابات، قاؿ جعارة ليونايتد برس إنترناتوناؿ اليوـ ا،حد،

ستتكؿ الحكومة اإلسرائيمية ستجعؿ عمى رأس أولوياتيا إسقاط حكومة غزة عسيطرة حماس عمى غزة ، فيما 
 توقع أف تراوح المفاوضات مكانيا وتبقى تدور في حمقات مفرغة.

مى الساحة وقاؿ الخبير في التؤوف اإلسرائيمية، محمد مصمح ليونايتد برس انترناتوناؿ، إف القطبيف ع
اإلسرائيمية يركزوف عمى الجانب التفاوضي وذلؾ مف خالؿ ما تمثمو أقطاب اليسار مف دعوتيا لحؿ 
الدولتيف مع تروط اتعتراؼ بييودية إسرائيؿ ا لمنكاية بأقطاب اليميف التي يروف فييا مدمرة لمستقبؿ 

 السالـ.
روفيسور عبد الستار قاسـ، أف "وصوؿ أي ويرى أستاذ العموـ السياسية في جامعات الضفة الغربية، الب

طرؼ عاليميف أو اليسار  الى الحكـ لف يكوف لو انعكاس مباتر عمى المصالحة بؿ إف ذلؾ يعود لمنية 
وقاؿ قاسـ ليونايتد برس انترناتوناؿ، إف "إسرائيؿ ماضية في مخططيا ولف تتوقؼ،  الفمسطينية الداخمية".

ما التفّرؽ"، ويبقى لمفمسطينييف الخيار إما ال  توّحد وا 
وتبدو ممفات ساخنة عمى طاولة الحكومة اإلسرائيمية القادمة عمى رأسيا التعامؿ مع الممؼ النووي اإليراني، 
إلى جانب التعامؿ مع حالة غزة تحت حكـ حماس، خاصة بعد نتائج المواجية ا،خيرة في تتريف 

 تمت في تحقيؽ أىدافيا منيا.الثاني/نوفمبر الماضي التي يعتقد البعض أف إسرائيؿ ف
وفي ىذا الخصوص قاؿ قاسـ إف "ا،حزاب اإلسرائيمية عمى اختالفياا تمتـز بالمصمحة العامة اإلسرائيمية، 

 وتضع في رأس أجندتيا مواجية الممؼ اإليراني، ووضع حد لممقاومة في غزة".
 21/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 حسار موجة الصقيعرفح: أزمة الكيرباء تتواصل رغم ان 46

تواصمت أزمة الكيرباء الخانقة في سائر أنحاء محافظة رفح لألسبوع الثالث عمى التوالي،  محمد الجمؿ:
 رغـ انحسار موجة الصقيع وا،مطار، التي كانت سببا في حدوثيا.

تـ فالزالت أحياء ومخميات المحافظة تخضع لجدوؿ توزيع أحماؿ وصؼ با،قسى منذ عدة سنوات، حيث ي
 بموجبو فصؿ التيار الكيربائي ثماني ساعات عف كؿ منطقة، يتموىا إعادة توصيمو ثمانية أخرى.

وأرقت ا،زمة المتواصمة المواطنيف، الذيف اضطروا وكعادتيـ في كؿ أزمة مماثمة إلى المجوء لوسائؿ مرىقة 
ديد في سائر أنحاء المحافظة، وعادت أصوات المولدات تسمع مف ج ومكمفة لتوفير الكيرباء إلنارة منازليـ.

 خاصة خالؿ ساعات الميؿ، بينما لجأت العائالت الفقيرة والمستورة، لتراء التموع إلنارة المنازؿ.
وتسببت أزمة الكيرباء المتجددة في خمؽ أزمة في مياه الترب، خاصة في المناطؽ الترقية والمرتفعة 

 لمناطؽ إت ساعات محدودة أسبوعيا.لممحافظة، حيث باتت مياه الترب ت تصؿ إلى تمؾ ا
% مف احتياجاتيا مف الطاقة، في حيف 70يذكر أف مدينة رفح تعتمد عمى الكيرباء المصرية لسد ما يعادؿ 

 تتغذى بجزء مف الكيرباء اإلسرائيمية.
 21/1/2013، األيام، رام اهلل

 
 إلسرائيميقبل زوال االحتالل ا ةالكونفدراليعمى رفض صيغ نؤكد  :سميح المعايطة 47
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أكد وزير الدولة لتؤوف اإلعالـ واتتصػاؿ سػميح المعايطػة لػػ"الغد"، إف  :عماف - نادية سعد الديف -ا،ردف 
"الموقػػؼ ا،ردنػػي ثابػػت مػػف ضػػرورة إقامػػة الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة، باعتبارىػػا أولويػػة الدولػػة ا،ردنيػػة، وت 

 ".ةالكوف فدرالييوجد أي حديث عف صيغة "
فمسػطينية، منػذ نيػؿ فمسػطيف صػفة "دولػة مراقػب"  –الحديث مؤخرا عف التحضػير "لكونفدراليػة" أردنيػة وتوالى 

وفػػؽ تصػػريح صػػدر  إت أف ا،ردف أعمػػف  تتػػريف الثػػاني الماضػػي. 92غيػػر عضػػو فػػي ا،مػػـ المتحػػدة، فػػي 
فدراليػػة قبػػػؿ انسػػػحاب ت مجػػػاؿ لمحػػديث عػػػف الفيدراليػػػة أو الكون بأنػػو، مػػؤخرًا لػػػرئيس الػػوزراء عبػػػد اهلل النسػػػور

 .حتى ت ُيعفى مف تبعات القضية الفمسطينية، اتحتالؿ مف كامؿ ا،راضي المحتمة ومنيا القدس الترقية
 20/0/2003الغد، عمان، 

 
 درالية ىو طرح إسرائيمي بالدرجة األولىمفيوم الكونف :طاىر المصري 48

التػػرؽ »المصػػري فػػي حػػوار أجرتػػو معػػو  أكػػد رئػػيس مجمػػس ا،عيػػاف ا،ردنػػي طػػاىر: ماجػػد ا،ميػػر -ا،ردف 
قبػػػػؿ قيػػػػاـ الدولػػػػة  ةالكػػػػوف فيدراليػػػػأف التػػػػعبيف ا،ردنػػػػي والفمسػػػػطيني يرفضػػػػاف فكػػػػرة  ،فػػػػي عمػػػػاف« ا،وسػػػػط

وتطبيقاتيػػا إت بعػػد قيػػاـ  ةالكػػوف فيدراليػػالفمسػػطينية المسػػتقمة، تفتػػا إلػػى أف ا،ردف لػػف يػػدخؿ فػػي حػػوار بتػػأف 
بعػػدىا يقػػرر التػػعباف ب رادتيمػػا »يػػا ا،مػػـ المتحػػدة كدولػػة كاممػػة السػػيادة.. الدولػػة الفمسػػطينية المسػػتقمة ودخول

لػيس مطروحػا مػف أي جيػة عربيػة أو  ةالكػوف فيدراليػمفيػوـ »وقػاؿ،  «.الحرة تكؿ العالقػة المسػتقبمية بينيمػا
 «. غربية، بؿ ىو طرح إسرائيمي بالدرجة ا،ولى

 20/0/2003، الشرق األوسط، لندن
 

 بالمشاركة اإليجابية والمكثفة في االنتخابات اإلسرائيمية 48تطالب فمسطينيي الجامعة العربية  49
بضرورة المتاركة اإليجابية  2948طالبت جامعة الدوؿ العربية فمسطينيي المناطؽ المحتمة سنة  القاىرة:

قوانيف داخؿ والمكثفة في اتنتخابات اإلسرائيمية البرلمانية، المقرر إجراؤىا غدًا الثالثاء، لمنع تمرير 
وعبرت الجامعة في بياف ليا، أمس، عف بالغ قمقيا  الكنيست المتعمقة بعمميات التطيير العرقي ضد العرب.

إزاء المؤترات الحالية بتأف اتنتخابات المقبمة لمكنيست، والتي تدلؿ عمى وجود بدايات لسياسة مقبمة 
وأتارت إلى  ."عربي خطر عمى إسرائيؿال"لترعنة التطيير العرقي وسيطرة العنصرية تحت تعار أف 

تصريحات نتنياىو وتبتيره بالحروب المستقبمية والمزيد مف اتستيطاف، وبدعـ المستوطنيف ونتر التوتر 
الذيف  48وعدـ اتستقرار. وتددت عمى أىمية المتاركة الواسعة في اتنتخابات ليكوف لنسبة فمسطينيي 

وذلؾ لمتصدي لمعنصرية اإلسرائيمية "ياف حجـ في الكنيست، مف سكاف الك %10يتكموف ما ت يقؿ عف 
 ."وكتفيا ونقميا إلى برلمانات العالـ والرأي العاـ الدولي

 20/0/2003الخميج، الشارقة، 
 

 لم تتراجع عن تصريحات مرسي تجاه الييود المصرية عصام الحداد: الرئاسة 50
معالقات الخارجية والتعاوف الدولي، إف البيانات عصاـ الحداد، مساعد رئيس الجميورية ل .قاؿ د :القاىرة

التي أصدرتيا الرئاسة بتأف تصريحات الرئيس محمد مرسي ضد الييود عقب زيارة السيناتور جوف مكيف 
عف التصريحات، ولكنيا ترح وتفسير ليا، والتأكيد عمى أنيا لـ تصدر عف رئيس  لمصر "ليس تراجعاً 

 ".1020وفي سياؽ تعميقو عمى العدواف اإلسرائيمي عمى غزة في  رئيساً الجميورية، بؿ قيمت قبؿ انتخابو 



 
 

 

 

 

           27ص                                    2746العدد:                20/0/2003اإلثنين  التاريخ:

مف طرؼ ما لعدـ إعادة العالقة الجيدة  وأضاؼ "إنو تمت إعادة التركيز عمى تمؾ التصريحات اآلف سعياً 
عمى أف "مصر ت يمكف أف تصمت عمى جريمة ترتكبيا إسرائيؿ بحؽ قطاع  بيف القاىرة وواتنطف"، متدداً 

 غزة".
 20/0/2003قدس برس، 

 
 أمن مصر من شمال سيناء ينفى وجود كشف بأسماء فمسطينيين متورطين في قضايا تمس  أمدير  50

ا،حد ما تردد عف وجود كتؼ بأسماء  ،مدير أمف تماؿ سيناء ،: نفى المواء سميح أحمد بتادي. أ.ب.دع
سيناء مف المتورطيف في قضايا المصرية في  تخصيات وأفراد فمسطينييف مطموبيف لدى ا،جيزة ا،منية

وقاؿ بتادي ما أوردتو بعض وكاتت ا،نباء والصحؼ والمواقع  المصري. القوميوأحداث تمس ا،مف 
 ."لـ يصرح بيذا الكالـ مطمقاً "اإلخبارية بيذا الخصوص غير صحيح وعار عف الصحة، مؤكدا أنو 

ائي والذي يحدث فقط ىو ضبط فمسطينييف ليس ىناؾ كتفا بأسماء مطموبيف فمسطينييف بتكؿ ني" وأضاؼ:
عادييف متسمميف عبر ا،نفاؽ إلى سيناء ويتـ ضبطيـ وتحرير محاضر ليـ بدخوؿ البالد بطريقة غير 

 ."ترعية عبر ا،نفاؽ
الفمسطينية نقمت في وقت سابؽ عف بتادي قولو إف أجيزة ا،مف المصرية أعدت قائمة  وكانت وكالة معاً 

تسمموا مف قطاع غزة إلى مصر عبر ا،نفاؽ خالؿ الفترة الراىنة  أنيـف المفترض بأسماء فمسطينييف م
 ومتورطيف في قضايا تمس ا،مف القومي المصري.

 20/0/2003، لندن، القدس العربي
 

 "إسرائيلـ"ل األمريكيمظاىرة كبيرة بواشنطن لوقف الدعم  52
العاصمة ا،مريكية واتنطف  ياىريف فذكرت جريدة ىآرتس اإلسرائيمية، أف مئات المتظ: محمود محيى
باراؾ أوباما، عتيَة تنصيبو لوتية ثانية، بوقِؼ  ا،مريكي، مطالبيَف الرئيس 29/2يوـ السبت خرجوا مساء 

وطالب المتاركوف بالمظاىرة الكبيرة اإلدارَة  ، أو عمى ا،قؿ تقييده بتروط."إسرائيؿػ"الدعـِ ا،مريكى ل
ضد المواطنيف الفمسطينييف، حيث حمؿ  "إسرائيؿ"تقوـ بيا  التيحقوؽ اإلنساف ا،مريكيَة بوقؼ دعـ خرؽ 

انتياكيا لحقوؽ  يف "إسرائيؿ"دعـ  ييسيـ ف يالذ ا،مريكيالمتظاىروف رسائؿ عدة، أىميا وقؼ الدعـ 
 اإلنساف ضد الفمسطينييف.
"أنا ىنا لنذكر الحكومة  :وقاؿي، المظاىرة والد الصحفية ا،مريكية راتيؿ كور  يوكاف مف بيف المتاركيف ف

إسرائيؿ.. ىذا يتعارض مع قيـ ومصالح أمريكا،  يبأنيـ ت يمكف ليـ أف يدعموا خروقات حقوؽ اإلنساف ف
غزة قبؿ عتر سنوات، بينما كانت تحاوؿ حماية بيت عائمة  يف ابنتيوىذا التغيير مطموب، ُقتمت 

 جب أف يتوقؼ ىذا".فمسطينية، خمسة فمسطينييف قتموا ىذا ا،سبوع.. ي
 20/0/2003اليوم السابع، القاىرة، 

 
 االستيطان "المبادرة األوروبية إلزالة الجدار" تدعو إلى استمرار "الربيع الفمسطيني" ضد   53

دعا أميف أبو راتد، رئيس "المبادرة ا،وروبية إلزالة الجدار والمستوطنات"، إلى استمرار ما أسماه  :أمسترداـ
أف بناء القرى عمى ا،راضي الميددة  ي" ضد اتستيطاف في ا،راضي المحتمة، معتبراً "الربيع الفمسطين

وقاؿ أبو راتد،  بالمصادرة مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية "خطوة إبداعية تحتاج إلى مزيد مف الدعـ والتعميـ".
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سخة عنو، إف وىو عضو ا،مانة العامة لفمسطينيي أوروبا، في تصريح صحفي مكتوب تمقت "قدس برس" ن
ما قاـ بو الفمسطينيوف مف بناء قرية "باب التمس" عمى ا،راضي الفمسطينية الخاصة، التي ىدميا اتحتالؿ 
صرارىـ عمى الخطوة وبناء قرية "الكرامة"، التي يحاوؿ اتحتالؿ أزالتيا، تأتي في   بدوف أي وجو حؽ، وا 

بعد  خر، في ظؿ  يتصاعد وسيزداد قوة يوماً إطار استمرار "الربيع الفمسطيني ضد اتستيطاف الذي س
 تصاعد اليجمة اتستيطانية الجنونية، ت سيما في القدس".

 20/0/2003قدس برس، 
 

 "إسرائيلـ"جنوب السودان توقع معاىدة لبيع النفط ل 54
 وقع وزير البتروؿ والتعديف بجنوب السوداف ستيفف ديو داو، اتفاقية تقضى ببيع النفط إلى: محمود محيى

 يوكتؼ الممحؽ اتقتصاد خالؿ ا،ياـ الماضية. "إسرائيؿ"، وذلؾ خالؿ زيارتو الرسمية إلى "إسرائيؿ"
أف دولة جنوب السوداف ستبيع لمتركات اإلسرائيمية النفط، وذلؾ بعد  ،ذا ماركر ،لجريدة ىآرتس اإلسرائيمية

دة إلى أف العالقات بيف جنوب وأتارت الجري دولة جنوب السوداف. ياكتتاؼ عدد مف اآلبار النفطية ف
أعقاب حصوؿ جنوب السوداف عمى اتستقالؿ قبؿ نحو عاـ ونصؼ،  يبدأت تزداد ف "إسرائيؿ"السوداف و

النفط  ي% مف احتياط4 يحوال يمميارات برميؿ نفط، أ 7-6مف  تفتة إلى أف دولة الجنوب تصدر سنوياً 
 .يالعالم

 20/0/2003اليوم السابع، القاىرة، 
 

 نعاني من نقص التمويل ومسؤولون عن ثمثي سكان غزة عام األونروا: مفوض 55
في محاولة لمعرفة الوضع اإلنساني لالجئيف الفمسطينييف في ا،راضي المحتمة : إتراؼ: أترؼ أبو اليوؿ

مفوض عاـ وكالة  ،وؿ ا،وؿ عنيـ في العالـ وىو فيميبو جرانديؤ والمنطقة العربية التقت ا،ىراـ مع المس
حيث تحدث عف متروعات وبرامج الوكالة وتفاصيؿ ا،زمة المالية ، ونروا خالؿ زيارتو ا،خيرة لمقاىرةا،

% مف 27 عمي أنتطتيا وكتؼ النقاب عف أف ا،ونروا تسيـ بحوالي التي تعاني منيا مما يؤثر سمباً 
توفير الخدمات  ىتخص عالوة عم ألؼ 21ػ أجمالي الدخؿ القومي لقطاع غزة وتوفر فرص عمؿ مباترة ل

 .مميوف نسمة في القطاع يمثموف أكثر مف ثمثي سكاف القطاع 2.2 التعميمية والصحية والغذاء لما يقرب مف
أنتطة في غزة والضفة الغربية وسوريا وا،ردف ولبناف ونتاطنا الرئيسي يتمثؿ وأتار إلى أف لدى ا،ونروا "

 130في ىذه البمداف تضـ نصؼ مميوف تمميذ بينيامدرسة  700في مجالي التعميـ والصحة حيث أف لدينا
 ".مدرسة في الضفة الغربية 60مدرسة في غزة وحدىا عالوة عمي حوالي

تبمغ مساىمات ا،ونروا وحدىا : "جراندي، قاؿ متروعات ا،ونروا في غزة والضفة الغربيةوحوؿ قيمة 
 يف في غزة والذيف يبمغ عددىـ حواليونحف نقدـ الخدمات لالجئ ...% مف دخؿ قطاع غزة بالكامؿ27حوالي

ننفقو عمي المساعدات في  مميوف نسمة وتتمثؿ في التعميـ والصحة وغيرىما ولذلؾ يصؿ أجمالي ما 2.2
ف غزة وحدىا تستأثر بحوالي ثمث ميزانية عممنا في المنطقة  غزة حوالي نصؼ مميار دوتر ولذلؾ ف

 ألؼ 600عدد الالجئيف ىناؾ أقؿ حيث يبمغ تعدادىـ حواليومساعداتنا لمضفة الغربية أقؿ ،ف  بالكامؿ.
مف اقتصاد غزة رغـ وجود اتحتالؿ والجدار العازؿ وسياسة ىدـ  قتصاد الضفة أفضؿ قميالً ا أفنسمة كما 

المنازؿ ومنع المواطنيف مف الذىاب إلي أعماليـ والطالب مف الذىاب إلي مدارسيـ في بعض مناطؽ 
 ."وضع ا،منيالضفة الغربية تبعا لم
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بالبرامج الكاممة مثؿ التعميـ فمدينا عجز يترواح  وما نسميقاؿ جراندي: " متكمة نقص التمويؿ وحوؿ
وف الداخمية لمفمسطينية ؤ تتدخؿ في الت يانأب ألونروااتيامات البعض في حماس لوعف  ."%10% و20بيف
لـ يوجو لي ىذا اتتياـ بتكؿ  أحداً  أف ىيد عممف التأك بدّ  ت أوتً ، قاؿ جراندي: "تعمؿ كحكومة موازية ياوأن

و مباتر ولكنؾ تعمـ أننا بالفعؿ موازوف ليس كسمطة ولكف كجية تقديـ خدمات فا،ونروا مسؤولة أتخصي 
السمطات ا،ردنية يتعامموف معنا كجية موازية في  ىلذا ف ف حماس والسمطة الفمسطينية وحت ،عف الالجئيف

معظـ الناس في غزة يريدوف أف تواصؿ ا،ونروا عمميا في إدارة برامج الالجئيف تقديـ الخدمات لالجئيف و 
 ".فدورنا ىو توفير الخدمات لالجئيف ونحف لسنا بديال لحماس أو لمسمطة الفمسطينية

اإلسرائيمية بأف بعض نتطاء حماس والجياد اإلسالمي وغيرىا مف جماعات المقاومة  اتتياماتوعف 
في متروعات ا،ونروا وبأف المسمحيف يستخدموف منتآت الوكالة كالمدارس لالحتماء الفمسطينية يعمموف 

لقد أثبتنا بالدليؿ القاطع أف كؿ اتياـ مف ىذه ، قاؿ جراندي: "أثناء إطالؽ الصواريل عمييا أو اتختباء
ح اتتيامات غير صحيح وىو كاذب كاذب كاذب نحف لدينا سياسة واضحة وصارمة وىي انو غير مسمو 

والتخص الذي نثبت أنو  إنسانيةنتاط سياسي ،ننا وكالة خدمات  أيلمعامميف في ا،ونروا بالمتاركة في 
نسمح لو بالبقاء معنا وليس معني ىذا أننا نحجر عمي رأي العامميف معنا فكؿ  خالؼ ىذه التعميمات ت

ا،نتطة السياسية عمي  تخص حر في قناعاتو السياسية ولكف ماداـ يعمؿ معنا فميس مف حقو ممارسة
 ."ا،رض

ىذا يعتمد عمي نوع الميزانية فمدينا أنواع مختمفة مف وعف ميزانية ا،ونروا لمعاـ القادـ  أجاب جراندي: "
% مف 4 حواليبفقط " تسيـالدوؿ العربية وأتار إلى أف  ."مميار دوتر 2.2 حوالي ب جماليالميزانيات 

فيما يسمي بالميزانيات الخاصة أي التي تتعمؽ بمتروعات  ىالعربية أعم الميزانية الرئيسية ولكف المساىمات
 % والمساىـ العربي 20حوالي ىالمساىمات العربية إل إجماليوبرامج مؤقتة ولذا يرتفع 

 
ا،كبر في الميزانية الرئيسية ىو المممكة العربية السعودية وبعدىا تأتي الكويت واإلمارات العربية بمساىمات 

 ."بينما تبمغ مساىمة قطر صفر متوسطةا
 20/0/2003األىرام، القاىرة، 

 
 الذكرى السنوية لمثورات العربية؟ "إسرائيل"كيف تحيي  56

 عدناف أبو عامر
بعد مػرور عػاميف عمػى انػدتع الثػورات العربيػة، بػدا واضػحًا أنػو لػـ يعػد ممكنػًا اتسػتخفاؼ بخطورتيػا الفائقػة 

يػػػا الحثيثػػػة لتطوراتيػػػا الميدانيػػػة فػػػي العواصػػػـ العربيػػػة، عمػػػى مختمػػػؼ عمػػػى "إسػػػرائيؿ"، فقػػػد تواصػػػمت متابعات
ا،صػػػعدة السياسػػػية وا،منيػػػة والعسػػػكرية، وطغػػػى متػػػيد الثػػػائريف العػػػرب فػػػي ميػػػاديف التحريػػػر، عمػػػى مجمػػػؿ 
تحركاتيػا السياسػية، ولػـ يبػد مػا يحصػػؿ فػي تػوارع القػاىرة وتػونس وطػػرابمس ودمتػؽ تػأنًا عربيػًا داخميػًا، بػػؿ 

 ًا بامتياز!إسرائيمي
 تقييم الثورات

اعترفت إسرائيؿ بأف الثورات العربية جاءت بمفاجأة تامة لما يعرؼ بػ"مجتمع المخابرات"، مما تطمب الحاجػة 
لمراجعة عميقة لألحداث التي قد تؤثر عمى مفيوـ ا،مف اإلسرائيمي، خاصة أنيا لـ تتوقع تدة ىذه الثورات، 
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داف، سػػتعرؼ كيػػؼ توقفيػػا، ممػػا تػػكؿ مفاجػػأة غيػػر سػػارة ليػػا، وسػػجمت وقػػدرت بػػأف قػػوات ا،مػػف فػػي تمػػؾ البمػػ
 أجيزة اتستخبارات في غير مصمحتيا "قصورًا مجمجاًل".

ولذلؾ عقدت المحافؿ السياسية ودوائر صنع القرار اإلسرائيمي سمسمة طويمة مف الجمسات لمناقتػة التقػديرات 
اء المصػػػغر لمتػػػؤوف السياسػػػية وا،منيػػػة، وكبػػػار الخاصػػػة بػػػالثورات العربيػػػة، بمتػػػاركة أعضػػػاء مجمػػػس الػػػوزر 

ضباط ىيئة اتستخبارات العسكرية، وجميع الجيات والمراجع المختصػة فػي تقػديرات الموقػؼ، وأكػدت جميػع 
توصػػياتيا عمػػى نتيجػػة خطيػػرة مفادىػػا عػػدـ معرفػػة مصػػير اتفاقػػات السػػالـ مػػع الػػدوؿ العربيػػة، تسػػيما مصػػر، 

ف دائػػرة الصػػراع، وغّيػػر قواعػػد المعبػػة، مػػع حمػػوؿ اإلخػػواف المسػػمميف فػػي أكبػػر دولػػة عربيػػة، كونػػو أخرجيػػا مػػ
 مواقع صنع القرار.

وطالبػػػت ىػػػذه الجيػػػات فػػػي توصػػػياتيا بوجػػػوب قيػػػاـ الحكومػػػة بخطػػػوة دراماتيكيػػػة تػػػؤدي إلػػػى حػػػؿ النػػػزاع مػػػع 
ؿ التخوؼ مػف الفمسطينييف، لتقوية ما توصؼ بػ"الدوؿ المعتدلة" في المنطقة أماـ "المخاطر المحدقة"، في ظ

تػػداعيات ىػػذه الثػػورات، باعتبػػار أف ا،نظمػػة "اإلسػػالمية" الجديػػدة سػػتكوف منتػػغمة بتحقيػػؽ اسػػتقرار تػػعوبيا 
 وتطمعاتيا، مما قد يؤثر عمى استقرار "إسرائيؿ" في المنطقة.

لسػػالـ ولفتػػت بعػػض ا،وسػػاط الدبموماسػػية اإلسػػرائيمية إلػػى أنػػو منػػذ انػػدتع الثػػورة المصػػرية، ازدادت "بػػرودة ا
البارد أصاًل" مع القاىرة، ويمكف مالحظة المؤترات الدالة عمى ذلؾ مما دفع بيا لمتأكيد أنيا تعػيش فتػرة مػف 

 انعداـ اتستقرار في الترؽ ا،وسط، في ضوء "الزلزاؿ اإلسالمي" الذي يضرب العالـ العربي حاليًا.
ء لدى صناع القرار في تؿ أبيب إظيارىا بما ولعؿ ما جعؿ الثورات العربية تتعؿ المزيد مف ا،ضواء الحمرا

دراكيػػا متػػأخرًا أف  ت يػػدع مجػػاًت لمتػػؾ أف سػػالميا كػػاف مػػع تػػخوص الحكػػاـ، ولػػيس مػػع التػػعوب العربيػػة، وا 
موقػػؼ الػػرأي العػػاـ العربػػي أبعػػد كثيػػرًا عػػف التطػػابؽ مػػع رأي ا،نظمػػة، وبػػدأت تتحسػػس اآلثػػار المحتممػػة عمػػى 

ة اإلسرائيمية، واحتماتت تراجعيا، ما يعني أف وتيرة التطبيع ستتراجع، في ظؿ تسارع تدىور العالقات العربي
 حكـ اإلسالمييف، وأي عالقة معيا ستكوف محفوفة بالمخاطر في المدى الزمني المنظور.

ولذلؾ وصفت إسرائيؿ ما يحدث في عواصـ العرب، بأنيا "مأساة" تحػؿ بيػا نتيجػة تغييػر أنظمػة حكميػا، مػا 
، ويطػرح تخوفػًا كبيػرًا، بػالنظر لتبعاتػو 2967عودة العالقات الثنائية لما كانت عميو قبؿ عػدواف يعني ترجيح 

 بعيدة المدى، حيف تتوجو التعوب العربية لصناديؽ اتقتراع، وانتخابيا لمقوى اإلسالمية المعادية لػ"إسرائيؿ".
خػػواف المسػػمميف، سيسػػيطروف عمػػى بصػػورة أكثػػر تفصػػياًل، تفتػػرض "إسػػرائيؿ" أّف القػػوى المعاديػػة، خاصػػة اإل

مقاليػػد الحكػػـ، وبعػػد مػػرور فتػػرة زمنيػػة سػػيمتدوف لمجيػػوش، لتتػػكؿ تيديػػدًا لجيتػػيا ا،قػػوى فػػي المنطقػػة، وىنػػا 
تكمػػػف متػػػكمتيا الكبيػػػرة، ،ف ذلػػػؾ سػػػيعني بصػػػورة أو بػػػأخرى تحديػػػد اإلسػػػالمييف فػػػي العقػػػود القادمػػػة القريبػػػة 

 فية ا،كثر سخونة في العالـ.لألجندة السياسية في ىذه البقعة الجغرا
وطالمػػػا أف "إسػػػرائيؿ" مسػػػكونة بالمخػػػاوؼ ا،منيػػػة المتواصػػػمة، ف نيػػػا سػػػتبقى تعػػػادي كػػػؿ التحركػػػات الثوريػػػة 
العربيػػػة، مػػػف خػػػالؿ اسػػػتمرارىا بػػػالتمويح بمػػػا تسػػػميو "فزاعػػػة اإلسػػػالمييف"، ومػػػع تػػػوالي ا،حػػػداث فػػػي التػػػرؽ 

الػػدومينو"، اسػػتيقظت "إسػػرائيؿ" عمػػى واقػػع جديػػد يتتػػكؿ فػػي ا،وسػػط، وتػػداعي ا،نظمػػة العربيػػة مثػػؿ أحجػػار "
المنطقػػة، فاتسػػمت ردود مسػػؤولييا بػػالتخبط حينػػًا، وب ظيػػار اتػػزاف مفتعػػؿ حينػػًا  خػػر، وتبػػادؿ اتتيامػػات بػػيف 

 المستويات ا،منية والسياسية والعسكرية حينًا ثالثًا.
 التيديدات اإلستراتيجية

مثورات العربية أنيا بصدد "ىزة أرضية" تضرب منطقة الترؽ ا،وسط لـ تعرت إسرائيؿ منذ المحظة ا،ولى ل
تتيد ليا مثيال منذ عترات السػنيف، ممػا جعػؿ صػناع القػرار فييػا يحثػوف الخطػى لفيػـ المعػاني الناتػئة عػف 
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التطػػػورات فػػػي المنطقػػػة، مػػػع مػػػنح التغيػػػرات الحاصػػػمة فػػػي الػػػدوؿ المجػػػاورة حيػػػزًا أكبػػػر مػػػف البحػػػث والتحميػػػؿ، 
 مع قدوـ فاعؿ جديد فييا بقي مغيبًا طواؿ عقود ماضية، وىـ اإلسالميوف.خاصة 

سػػنة  31وتعمقػػت مخاوفيػػا العسػػكرية مػػف تبعػػات الثػػورات، تسػػيما المصػػرية، بفرضػػيات أساسػػية رافقتيػػا فػػي الػػػ
ا،خيػرة، تتمثػػؿ بأنػو فػػي كػؿ سػػيناريو محتمػػؿ، مػف غيػػر المتوقػع مواجيػػة عسػػكرية مػع مصػػر، ممػا سػػمح ليػػا 

، وتنفيػػذ عمميتػػيف واسػػعتيف فػػي ا،راضػػي الفمسػػطينية، ممثمػػة 1006، 2996وج إلػػى حػػربيف فػػي لبنػػاف بػػالخر 
، انطالقػػػًا مػػػػف المعرفػػػػة بأنيػػػػا لػػػػف تػػػػرد بصػػػػورة 1008، ورصػػػػاص مصػػػػبوب فػػػػي 1001بالسػػػور الػػػػواقي فػػػػي 

 عسكرية.
تعػزز المعسػكر وفي الوقت الذي اعتبػرت "إسػرائيؿ" السػالـ مػع مصػر مكسػبًا إسػتراتيجيًا، سػرت مخػاوؼ مػف 

اإلسالمي المعادي ليا، ما يحتـ عمى الجيش أف يكوف مستعدًا، ويقاتؿ عمػى جبيػات عػدة فػي وقػت متػزامف، 
في ظؿ ختية حقيقية مف تحوؿ الجيش المصري إلػى منػاوئ ليػا، وأت تػتمكف مػف اتعتمػاد عميػو فػي أوقػات 

بار أف ما تيدتو المنطقػة مػف تغيػرات كبيػرة ا،زمات، ما يجعميا تبحث عف بدائؿ لو، لتعزيز استقرارىا، باعت
 تحدث حوليا، تزيد "سحب الضباب المتمبدة في سمائيا".

وكػػؿ ذلػػؾ سػػيتطمب منػػو أف يجعػػؿ واجبػػو ا،سػػاس الحفػػاظ عمييػػا قويػػة وجػػاىزة، وىػػو مػػا تحقػػؽ فعػػاًل بحممػػة 
داليـ بقػادة جػدد، لػـ يبػدوا اإلقاتت التي قاـ بيا الرئيس المصري بحؽ جممة القادة العسكرييف القدامى، واسػتب

 تمؾ الحميمية في العالقات مع نظرائيـ اإلسرائيمييف.
ويمكػػف اعتبػػار اتنعكػػاس الفػػوري لنجػػاح الثػػورات العربيػػة، وصػػعود اإلسػػالمييف عقبيػػا، أتػػبو بػػػ"قطار تحػػت 

ذات  ا،رض لتيريػػػب وسػػػائؿ قتاليػػػة"، لتوسػػػيع قػػػوى المقاومػػػة فػػػي غػػػزة، وتحػػػوؿ "الجبيػػػة الجنوبيػػػة إلػػػى نقطػػػة
خطورة عالية جدًا، أكثر مف القطاع المبنػاني، ويكفػي أف المصػرييف سػينقموف الجػيش إلػى سػيناء بتػكؿ دائػـ، 

 .2967فيما سيعود اإلسرائيميوف لوطأة أياـ اتحتياط كما السنوات السابقة لحرب ا،ياـ الستة عاـ 
سػػػالمي المعػػػادي ليػػػا فػػػي المنطقػػػة، كمػػػا أف مسػػػتجدات الواقػػػع المحػػػيط بػػػػ"إسرائيؿ"، وتعػػػّزز قػػػوة المعسػػػكر اإل

تنطوي عمى مخاطر جمة، مما يتعيف عمييا أف تكػوف مسػتعدة فػي أكثػر مػف جبيػة، مػا يحمػؿ دتتت ميمػة 
بالنسبة لمجيش، وفي الوقت نفسػو تجييػز الجبيػة الداخميػة لتصػبح أفضػؿ ممػا كانػت عميػو أثنػاء حربػي لبنػاف 

، وىػػػو مػػػا يسػػػتمـز قياميػػػا باسػػػتعدادات سياسػػػية 1021، 1008، وغػػػزة فػػػي تػػػتاء 1006الثانيػػػة فػػػي صػػػيؼ 
 وعسكرية لمنع ىذه التغيرات مف التحّوؿ إلى تيديدات إستراتيجية.

وىو ما دفع بوزارة الخارجيػة اإلسػرائيمية لمتحػذير مػف تبعػات و ثػار نفػوذ اإلخػواف المسػمميف فػي مصػر والػبالد 
قضاء عمى "إسرائيؿ"، ما يعنػي أف المنطقػة برمتيػا العربية ا،خرى جيدًا، وحماس جزء منيـ، ،نيـ يريدوف ال

تتوجػػو نحػػو صػػفحة جديػػدة، ممػػا يحػػتـ عمييػػا أف تحػػافظ عمػػى قوتيػػا، والسػػعي إليجػػاد الطػػرؽ المالئمػػة لػػدفع 
المسػػيرة السياسػػية، بعػػد أف تسػػببت الثػػورات العربيػػة ب حػػداث "خمػػؿ إسػػتراتيجي" أصػػاب المنطقػػة، بفعػػؿ تنػػامي 

ت اإلسػػػػالمية، وانتكػػػػاس العالقػػػػات اإلسػػػػرائيمية العربيػػػػة، والتمممػػػػؿ مػػػػف "الرعونػػػػة" الحركػػػػات التػػػػعبية والتيػػػػارا
 اإلسرائيمية في مجاؿ التسوية السياسية.

 الثورة المضادة
في ضوء التطورات "الدراماتيكية" الحاصمة في دوؿ الربيع العربية، وكيفية تعامؿ إسرائيؿ معيا، بذلت بعػض 

وحثيثة عمى صػيغة "الثػورة المضػادة"، عمػى أمػؿ أف تػنجح فػي اختػراؽ بعػض  الدوائر اإلسرائيمية جيودًا كبيرة
 الجماعات، واتندساس بينيا.
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في ىذا السياؽ، رصدت الكثير مف الدوائر اإلعالمية والبحثيػة اإلسػرائيمية أنتػطة ىػذه الجماعػات المعارضػة 
ـ في بمػداف الثػورات، فػي ظػؿ حالػة منذ فترة طويمة، لمعرفة طبيعة نتاطيا بالصورة التي أىمتيا إلسقاط الحك

 اتحتقاف التعبي الذي يتصاعد بصورة "دراماتيكية"، ووصوليا إلى تحديد بعض سماتيا، عمى النحو التالي:
 عامًا. 40-35سوادىا ا،عظـ مف التباب الذيف ت تتعدى أعمارىـ الػ - أ

مػػػة، سػػػواء "الفيسػػػبوؾ" أو اإلنترنػػػت، يتميػػػزوف بالميػػػارة فػػػي اسػػػتخداـ وسػػػائؿ اتتصػػػاؿ والتقنيػػػات المتقد - ب
 والتكنولوجيا بصورة عامة.

دخػػوؿ عػػدد مػػف المسػػتخدميف اإلسػػرائيمييف إلػػى غػػرؼ ومنتػػديات الدردتػػة السياسػػية، التػػي أقاميػػا ىػػؤتء  - ت
التباب المعارضوف لمدعوة لمتغيير، وتابعوا ما كتب فييا، ورصدوا، ووضعوا الكثير مف التعميقات عمييا، بؿ 

باتنضماـ إلػى تمػؾ المجموعػات مسػتخدميف أسػماء مسػتعارة لمراقبػة تطػورات الموقػؼ، ورصػد جميػع  ونجحوا
 التعميقات وا،نتطة اتحتجاجية التي ينووف القياـ بيا.

أعضػػاء ىػػذه الجماعػػات اتحتجاجيػػة مػػف مختمػػؼ الطبقػػات اتجتماعيػػة، لكػػنيـ يعػػانوف مػػف نفػػس حجػػـ  - ث
 ى.المتاكؿ، وا،زمات بصورة أو بأخر 

وقػػد بمػػورت أجيػػزة المخػػابرات اإلسػػرائيمية خطػػة لػػزرع عػػدد كبيػػر مػػف اإلسػػرائيمييف فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ العربيػػة 
 الممتيبة سياسيًا مف أجؿ متابعة تطورات الموقؼ السياسي بيا، وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف رئيسيتيف:

 مية التي يعمموف بيا.صحافيوف يتابعوف ما يجري، وينقمونو إلى صحفيـ، أو القنوات اإلعال -2
 نتطاء دوليوف يسافروف إلى ىذه الدوؿ، تحت غطاء بعض المنظمات الدولية. -1

وبالفعػػؿ، فقػػد تػػدفؽ ىػػؤتء عمػػى العواصػػـ المتػػتعمة بػػالثورة بدايػػة مػػف تػػونس ثػػـ مصػػر وليبيػػا والعػػراؽ وعمػػاف 
ومػػػع متابعػػػة الصػػػحؼ أو والبحػػػريف والػػػيمف، لمتابعػػػة تطػػػورات الموقػػػؼ السياسػػػي بيػػػا، وبػػػات مػػػف الطبيعػػػي، 

القنوات التمفزيونية اإلسرائيمية اكتتاؼ مراسميف ينقموف رسائؿ حية مػف الػدوؿ العربيػة، وقػد دخموىػا باعتبػارىـ 
صػػػحفييف أجانػػػب مسػػػتغميف حالػػػة اترتبػػػاؾ السياسػػػي ىنػػػاؾا ممػػػا سػػػيؿ ليػػػـ دخوليػػػا، ونقػػػؿ مػػػا يجػػػري فييػػػا 

 بالصوت والصورة.
ائيؿ عمػػى مغػػادرة أصػػدقاء مخمصػػيف ليػػا عػػروش الحكػػـ العربيػػة، وقػػرب أخيػػرًا.. فػػال يمكػػف وصػػؼ حسػػرة إسػػر 

زواؿ  خػػريف، مقابػػؿ تػػولي أعػػدائيا اإلسػػالمييف لسػػدة الحكػػـ، ورغػػـ أنيػػا تتتػػدؽ بالديمقراطيػػة، إت أنيػػا تخػػاؼ 
منيػػا، ومػػف نتائجيػػا العكسػػية بػػيف التػػعوب العربيػػة، التػػي لػػو أدت تنتخابػػات حقيقيػػة عمػػى موقػػؼ سياسػػي، 

و بالتأكيػػد أوؿ الخاسػػريف، وىػػو مػػا أثبتتػػو الثػػورات العربيػػة فػػي العػػاميف ا،خيػػريف، بقػػدـو الحركػػات سػػتكوف فيػػ
 اإلسالمية بصورة جماعية إلى منابر البرلمانات ومجالس التعب والمقاعد الوزارية.

،نظمػػة كمػػا أف حقيقػػة مخػػاوؼ الموقػػؼ اإلسػػرائيمي مػػف تعػػاظـ "كػػرة الػػثمج اإلسػػالمية" رويػػدًا رويػػدًا، وتغيػػر ا
العربية المقربة منيا، يعود إلى ما سيسفر عنػو مػف تغيػر جػذري فػي الموقػؼ اإلقميمػي، ،نػو لػف يكػوف بوسػع 
ا،نظمة الجديدة تجاىؿ متاعر جماىيرىا فيمػا يتصػؿ بالعالقػة مػع تػؿ أبيػب، حتػى الػدوؿ التػي قػد ت تتغيػر 

ضػػػػية الفمسػػػػطينية، والصػػػػراع العربػػػػي أنظمتيػػػػا بالكامػػػػؿ تعتبػػػػارات معينػػػػة، ستضػػػػطر لتغييػػػػر موقفيػػػػا مػػػػف الق
 اإلسرائيمي.

 20/0/2003، الجزيرة نت، الدوحة
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وسط غموض وتساؤتت خرجت مف النطاؽ الفمسطينى المحمى إلػى النطػاقيف اإلقميمػى والػدولى، باتػت نتػائج 
ف كانػت معظػـ تفاصػيميا تظػؿ طػى اتنتخابات الداخمية لحركة حماس قاب قوسػيف أو أدنػى،  وىػذه النتػائج وا 

الكتماف والسرية عبحكـ الضرورات ا،منية لمحركة المستيدفة مػف خصػوـ عػدة ، إت أف الػذى يعنينػا فييػا ىػو 
سياسػية، ثػانى سػمطة تنظيميػة فػى الحركػة ، بتػكؿ محػدد يعنينػا -رئاسة المكتب السياسى عأعمى ىيئػة قياديػة

 مكتب ليقود مسيرة الحركة خالؿ ا،عواـ ا،ربعة المقبمة؟مف سيفوز برئاسة ىذا ال
ولػػـ تتوقػػؼ التحمػػيالت والتػػأويالت ومحػػاوتت الغمػػر والممػػز حػػوؿ ىػػذا الممػػؼ، كونػػو يػػرتبط بمسػػتقبؿ حركػػة 
مقاومة انخرطت تحقا فى العمؿ السياسى، فباتت محط أنظار العالـ، الذى راح يتساءؿ عمػا يحػدث داخميػا 

البعض فاعتقدوا أف ىذه التفاعالت يمكنيا أف تتحوؿ إلى صراع عمى السمطة عكما يػزعـ  مف تفاعالت، وزاد
البعض ويروِّج  خروف ، بصورة يفيػـ منيػا القريبػوف مػف الحركػة والمتػابعوف لنتػاطيا والمّقيمػوف لمسػيرتيا أف 

 ىناؾ مف يحاوؿ الدفع بحماس إلى مساحات رخوة ت يمكنيا أف تنجر إلييا أبدا.
وابت ميمة تنير الطريؽ لحركة حماس عوقياداتيا وكوادرىا فى ىذا التأف ، التى نتأت أساسا لمقاومة وثمة ث

اتحتالؿ وتحرير كامؿ التراب الفمسطينى مػف البحػر إلػى النيػر، يتصػدر ىػذه الثوابػت أقػواؿ التػيل المؤسػس 
ة.. مػا ىػو مفيػـو لمنػاس فيػو لمحركة، التييد أحمد ياسيف، الذى ظؿ يرى فييا "حركة مجاىدة.. عمنية وسػري

عمنى، وما ىو غير مفيـو لمناس فيو سرى.. وحركة مجاىدة ت يمكف أف تكتؼ لمناس كؿ أوراقيػا وكػؿ مػا 
 عندىا، لكنيا تعمؿ بالتورى والنظاـ الصحيح...".

ة ويمكننػػػا أف ننسػػػى فػػػى ىػػػذا التػػػأف أنػػػو لػػػـ ُيضػػػبط أى) مػػػف القيػػػادات التاريخيػػػة عأو حتػػػى القيػػػادات الوسػػػيط
لمحركة ، متمبًسا بالبحث عف موقع أو ساعًيا لمنصب، ارتباطا بالتربية والروابط الروحية بيف حماس وجماعة 
اإلخػػواف المسػػمميف فػػى مصػػر، مػػا أكسػػبيا مناعػػة داخميػػة، وجعميػػا تعمػػؿ منػػذ البػػدايات ا،ولػػى ثػػـ النتػػأة عفػػى 

 ، أت وىى أف "طالب الوتية ت ُيَولمى".  وفقا لمقاعدة المعروفة بيف اإلخواف2987السادس مف ديسمبر عاـ 
وثالثػػا، أف حركػػة حمػػاس التػػى اكتسػػبت زخميػػا ووضػػعيا المميػػز بػػيف حركػػات المقاومػػة عمػػى مسػػتوى العػػالـ، 
بسبب اليدؼ الػذى نتػأت مػف أجمػو، ت يمكنيػا التخمػى بسػيولة عػف ىػذه المكانػة واتنسػياؽ خمػؼ صػراعات 

وطنية، كونيا تعى جيدا دقة وحساسػية موقفيػا فػى -ركة مقاومة إسالميةومغانـ، تتنافى تماًما مع أفكارىا كح
قميميػة وخارجيػة منػذ اكتسػاحيا اتنتخابػات التتػريعية الفمسػطينية عمطمػع  خضـ صراعات وتتابكات داخمية وا 

 ، التػى تعاطػت معيػا فػى السػابؽ بمنطػؽ الخطػاب السياسػى وفعػؿ المقاومػة، بينمػا تتفاعػؿ معيػا 1006عاـ 
 ف منطمؽ القابض عمى جمرة القرار السياسى.حاليا م

وأخيػػػرا ولػػػيس  خػػػرا بػػػالطبع أف قيػػػادات وكػػػوادر الحركػػػة لػػػدييـ قناعػػػة بػػػأف اتنتػػػغاؿ بػػػاليـ العػػػاـ عميػػػدانيًّا.. 
سياسيًّا.. اجتماعيًّا  داخؿ قطاع غزة تحديػًدا، يفػرض عمػى حمػاس نمًطػا معيًنػا فػى إدارة تػئونيا الداخميػة، ت 

والصػػراعات.. كمػػا أف المواجيػػة المسػػتمرة مػػع اتحػػتالؿ وا،وضػػاع الصػػعبة التػػى تعيتػػيا  مجػػاؿ فيػػو لمتنػػازع
الحركػػة فػػى ضػػوء ىػػذه المواجيػػة، ت يمكنيػػا أف تُنػػتج ىػػذه الحالػػة مػػف الرفاىيػػة، لكنيػػا تنسػػحب عمػػى حركػػات 

موف وتنظيمػػػات أخػػػرى عداخػػػؿ وخػػػارج فمسػػػطيف  تتبنػػػى فػػػى الظػػػاىر مقاومػػػة اتحػػػتالؿ، بينمػػػا قادتيػػػا يتقاسػػػ
المناصب وا،مواؿ وينسقوف أمنيًّا مع اتحتالؿ ع! ، فيؿ يمكف أف تنزلؽ حماس إلى ىذه الياوية، وىى التى 
تػػؤمف بػػأف الصػػراع مػػع اتحػػتالؿ اإلسػػرائيمى "صػػراع وجػػود ولػػيس صػػراع حػػدود"؟ مػػا يعنػػى متػػروعية الجيػػاد 

 بأنواعو وأتكالو المختمفة إلتماـ ىدؼ تحرير فمسطيف.
 العاـ، فماذا عف المنتج السياسى.. أقصد مستقبؿ رئاسة المكتب السياسى لمحركة؟ىذا عف الوضع 
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يعػػى الػػرئيس الحػػالى لممكتػػب السياسػػى لحمػػاس، خالػػد متػػعؿ عأبػػو الوليػػد ، وأصػػغر كػػادر فػػى حمػػاس حقيقػػة 
ع ميمة؛ تتمثؿ فى خضوع الجميع عبال استثناءات أو اعتبارات  لممؤسسات وا،طر القيػادة لمحركػة، والخضػو 

 لرأى الجماعة، واحتراـ إرادتيا والنزوؿ عند قرارىا المدروس دائما.
والمؤكد أف طرح اسـ "أبو الوليد" مجددا تستمرار فى قيادة الحركة لـ يكف وليػد لحظػة تعػاطؼ مػع تخصػية 

عامػػا التػى قضػػاىا عبػػالتوافؽ  26كاريزميػة أعطػػت مػف وقتيػػا ومجيودىػػا الكثيػر لحمػػاس، لػيس عمػػى امتػػداد الػػ
داخمى  رئيسػػػا لممكتػػػب السياسػػػى لمحركػػػة، لكػػػف لمتقيػػػيـ الصػػػاـر ليػػػذه المسػػػيرة مػػػف مؤسسػػػات حمػػػاس، التػػػى الػػ

قطػاع  -عضًوا يمثموف الحركػة فػى فمسػطيف  70إلى  50يتصدرىا بالطبع مجمس تورى الحركة عيتراوح مف 
 والخارج . -غزة.. الضفة الغربية.. السجوف اإلسرائيمية

بتػػأف ىػذا الممػػؼ داخػػؿ مجمػػس التػػورى العػاـ لحمػػاس، باعتبػػاره أعمػػى سػػمطة وقػد دارت مناقتػػات مستفيضػػة 
رقابيػػػة وتتػػػريعية داخػػػؿ الحركػػػة؛ إلػػػى جانػػػب أنػػػو يمثػػػؿ الييئػػػة الدعويػػػة العميػػػا، التػػػى تػػػوفر اإلسػػػناد التػػػرعى 
قػرار خطػط عمػؿ مؤسسػاِتيا وىيئػاِت  لنتاطات وقرارات حماس الحركية والسياسية ووضع السياسات العامػة وا 

 كة المنتخبة، فضال عف تصديو لمناقتة القوانيَف والموائَح التى تحكميا وتنظـ عمميا.الحر 
وقد كتفت المناقتات داخؿ المكتب السياسى الػ"معنى برسـ سياسات حماس وتمثيميا فى العالقات الخارجية 

كػذلؾ  التعامػؿ مػع الفمسػطينية، و -والتفاوض باسميا فػى كػؿ الممفػات التػى تتعمػؽ بػ دارة العالقػات الفمسػطينية
الحكومػػات والمنظمػػات العربيػػة واإلسػػالمية، فضػػال عػػف الجيػػات الرسػػمية والتػػعبية فػػى العػػالـ"، عػػف ترجمػػة 
صادقة لطبيعة العالقات الداخمية فى حماس، ما يعد استمرار لممثالية عالنسبية  ليذه الحركة المباركة، وليس 

لتنظيميػػة بػػيف قيػػادات الحركػػة، مػػف عمميػػة التسػػميـ والتسػػمـ ىنػػاؾ دليػػؿ يؤكػػد إنكػػار الػػذات والزىػػد فػػى المواقػػع ا
، الػدكتور موسػى أبػو 2989التى تمت بيف مؤسس المكتب السياسى لحركػة حمػاس، أوؿ رئػيس لػو منػذ عػاـ 

مرزوؽ، الذى أعاد بناء الحركة عبعد الضربة التاممة التى تمقتيا  نػذاؾ، عمػى خمفيػة اعتقػاؿ التػيل المجاىػد 
كبير مف قادة الحركة ونتطائيا فػى الػداخؿ، وتفكيػؾ أجيزتيػا العسػكرية وا،منيػة، إلػى أف أحمد ياسيف وعدد 

لمدة عاميف ، مػا دفػع خالػد متػعؿ إلػى إعػادة تتػكيؿ المكتػب  2995جرى اعتقالو فى الوتيات المتحدة عاـ 
جػػػراء اتنتخابػػػات فػػػى العاصػػػمة ا،ردنيػػػة ععمػػػاف  عػػػاـ  ا لممكتػػػب ، حيػػػث تػػػـ تعيينػػػو رئيًسػػػ2996السياسػػػى وا 

أبػو مػرزوؽ عوكػذلؾ كػؿ قيػادات -وانتخابو ،ربػع دورات تحقػة حتػى اآلف، كانػت خالليػا العالقػة بػيف متػعؿ
الحركػػة فػػى الػػداخؿ والخػػارج  نموذًجػػا لالحتػػراـ والتقػػدير والجيػػاد المتػػترؾ مػػف أجػػؿ قػػوة حمػػاس فػػى مواجيػػة 

 اتحتالؿ، ومواجية مؤامرات الداخؿ والخارج.
التخصػػية يجػػب التأكيػػد فػػى ثنائيػػة العالقػػة بػػيف قيػػادات حمػػاس فػػى الػػداخؿ والخػػارج، أف ومػػف واقػػع العالقػػة 

ىناؾ حالة خاصة فى إدارة الحركة؛ بعيًدا عمما يروِّجػو الػبعض مػف حسػابات، مفادىػا أف الػداخؿ يمتمػؾ ورقػة 
تمويػػؿ، حيػػث توزيػػع التنظػػيـ ويػػتحكـ فػػى القػػرارات الميدانيػػة، بينمػػا الخػػارج لديػػو ورقػػة العالقػػات الخارجيػػة وال

ا،دوار القيادية والتنفيذيػة والميمػات يخضػع لعمميػة منضػبطة، تحكميػا أوضػاع وظػروؼ المقاومػة، كمػا أنيػا 
محكومة بنظاـ التورى الذى استمدتو حركة حماس مف التربية واإلدارة التنظيمية لجماعة اإلخواف المسمميف، 

مع التأف الفمسطينى وظروفو الصػعبة فػى مواجيػة نجحت قيادات حماس فى تطويره وتطويعو حتى يتناسب 
اتحتالؿ، ما جنمب الحركة أزمات تنظيمية، كاف يمكف أف تعطؿ مسيرتيا وتضعفيا أمػاـ العػدواف اإلسػرائيمى 

 المستمر.
لحركة حماس عف حجـ اتفتراءات واتدعاءات التى تالحؽ قادة  15وقد كتؼ اتحتفاؿ بذكرى اتنطالقة الػ

ت انقسامات أو خالؼ محتدـ فى قيادة الحركة عمى رئاستيا.. بػؿ كػاف اتحتفػاؿ إتػارة ميمػة  الحركة؛ حيث
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عمػػى عافيػػة ووحػػػدة الحركػػة، وت أذيػػػع سػػرًّا عنػػػدما أقػػوؿ إف قيػػػادات الحركػػة فػػػى الػػداخؿ والخػػػارج بػػذلوا جيػػػًدا 
 الحركة".عظيًما فى إقناع "متعؿ" باتستمرار فى قيادة الحركة لمدورة المقبمة، لػ"مصمحة 

وفػػى ىػػذا التػػأف جػػرى طػػرح مبػػادرات داخميػػة وخارجيػػة إلقنػػاع "متػػعؿ" باتسػػتمرار فػػى موقعػػو، حيػػث يبػػدو 
الػػػداخؿ الفصػػػائمى متمسػػػؾ بوجػػػوده "كونػػػو تخصػػػية توافقيػػػة ومحػػػؿ إجمػػػاع داخمػػػى وخػػػارجى"، وعمػػػى صػػػعيد 

ة يػػدعموف بقػػػاء الػػداخؿ الحمسػػاوى ت أكػػتـ سػػرا عنػػػدما أؤكػػد أف نحػػو معظػػـ  أعضػػاء مجمػػػس تػػورى الحركػػ
 "متعؿ"، وىو الحاؿ نفسو بالنسبة لقيادات وكوادر الحركة فى القطاع والضفة والسجوف والخارج.

وقد دفعت ىذه الحالة التقيقة الكبػرى مصػر لمػدخوؿ عمػى خػط ا،حػداث، حيػث جػرى ممارسػة ضػغوط عمػى 
احيػػا السياسػػى ممثػػؿ فػػى "متػػعؿ" مػػف مسػػتويات ثػػالث: الرئاسػػة المصػػرية.. جماعػػة اإلخػػواف المسػػمميف عوجن

حزب الحرية والعدالة ، فضال عف الػدعـ التػعبى والحزبػى الػذى يحظػى بػو "متػعؿ" فػى مصػر، ومػف مصػر 
يمكػػف تتبػػع سمسػػمة الضػػغوط التػػى تحػػاوؿ إثنػػاء "متػػعؿ" عػػف قػػراره تسػػيما مػػف تركيػػا وقطػػر والسػػوداف، ودوت 

سالمية أخرى.  عربية وا 
رورات التجديػػد والتغييػر والحػػرص عمػى مبػػدأ التػداوؿ عمػػى القيػػادة مضػموف المبػػادرات المطروحػة تؤكػػد أف ضػ

عسػػواء داخػػؿ حمػػاس كمػػا بقيػػة الحركػػات والتنظيمػػات، بػػؿ والػػدوؿ أيضػػا ، قػػد تكػػوف مبػػررة بسػػبب الفتػػؿ أو 
التخاذؿ أو فقػداف القػدرة عمػى القيػادة، وعنػدىا يصػبح التمسػؾ بالمنصػب عأو الموقػع  مطمػع ومغػنـ، إنمػا إذا 

 صحاب اإلنجازات والتعبية ولدييـ القدرة عمى توحيد الصؼ الوطني فال تي في ذلؾ.كانوا مف أ
 20/0/2003، وكالة سما اإلخبارية
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 حممي موسى
صػػعب الجمػػع بػػيف تبػػدو اتنتخابػػات اإلسػػرائيمية التػػي سػػتبدأ صػػباح الغػػد وتنتيػػي فػػي المسػػاء أتػػبو بمفارقػػة ي

بعػػػدييا. فيػػػي، ظاىريػػػًا، غيػػػر ميمػػػة وغيػػػر حاسػػػمة ونتائجيػػػا معروفػػػة سػػػمفًا وتخمػػػو مػػػف اإلثػػػارة وغيػػػر مثيػػػرة 
لالىتماـ. وىي، عمميًا، فائقة ا،ىمية جػراء وقوعيػا فػي لحظػة تغييػرات اسػتراتيجية عمػى الصػعيديف اإلقميمػي 

رة ا،ولى التي تجري فييا انتخابػات إسػرائيمية بعػد والدولي وحتى عمى الصعيد اإلسرائيمي نفسو. فيذه ىي الم
، وُتحسػػػـ نتائجيػػػا عمػػػى خمفيػػػة تحػػػوتت جوىريػػػة طػػػرأت عمػػػى المجتمػػػع «البيئػػػة اإلسػػػتراتيجية»التحػػػوتت فػػػي 

 اإلسرائيمي، ووجدت تجمياتيا ا،برز في تعزز ظاىرة اليميف الديني القومي.
رة بعػػدما اتضػػح، وبتػػكؿ حاسػػـ، أف معسػػكر الوسػػط لػػيس ومػػف الجمػػي أف اتنتخابػػات اإلسػػرائيمية تػػتـ ىػػذه المػػ

نما في  خيارا وأف اليميف الديني والقومي حسـ المعركة نيائيا لمصمحتو ليس في المعركة اتنتخابية وحسب وا 
الػػذي أنتػػم بأمػػؿ امػػتالؾ القػػدرة عمػػى قيػػادة الدولػػة الييوديػػة « الميكػػود بيتنػػا»المجتمػػع عمومػػا. بػػؿ أف تحػػالؼ 

مينيػػة عممانيػػة وييوديػػة بػػات، وفػػؽ اسػػتطالعات الػػرأي، ت يممػػؾ الغالبيػػة فػػي معسػػكر اليمػػيف. نحػػو إسػػرائيؿ ي
« تػػاس»و« البيػػت الييػػودي»فػػاليميف الػػديني القػػومي، سػػواء المتواجػػد داخػػؿ الميكػػود والمقػػدر بحػػوالي الربػػع و

نتنيػاىو مجػرد  وبدعـ مف الحريديـ، يممؾ غالبية داخؿ معسكر اليميف تجعػؿ حتػى مػف« عوتسما ليسرائيؿ»و
 رىينة بيف أيدييـ.

لػػى حػػد مػػا « ميػػرتس»ولػػيس صػػدفة أف جميػػع القػػوى الصػػييونية باسػػتثناء  تسػػيبي ليفنػػي تجاىمػػت « حركػػة»وا 
بتػػكؿ تػػاـ مسػػألة التسػػوية السياسػػية. وىػػرب حػػزب العمػػؿ، كمػػا مػػف النػػار، مػػف تػػعارات السػػالـ وحتػػى مػػف 

كاف لدى الجميور اإلسرائيمي. وقاد ذلؾ إلى إلغاء كؿ العبارات التي تتضمف المعنى في محاولة لالحتفاظ بم
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تمػػؾ التسػػميات التػػػي قسػػمت القيػػادات اإلسػػػرائيمية فػػي العقػػود الماضػػػية فػػي قضػػايا السػػػمـ والحػػرب إلػػى يمػػػيف 
ويسػار أو إلػى صػقور وحمػائـ. وبػدت إسػرائيؿ بمجموعيػا تتنصػؿ مػف ماضػييا بػ عالف زعيمػة حػزب العمػؿ، 

 أبدًا.« يساريا»ـ يكف تيمي يحيموفيتش أف حزبيا ل
في إسرائيؿ قد انتيى أو يكاد ينتيػي. « اليسار»لقد أظيرت معركة اتنتخابات اإلسرائيمية أف ما كاف يعرؼ بػ

فيػػو كػػؼ منػػذ سػػنوات طويمػػة عػػف أف يكػػوف بػػديال حقيقيػػا لميمػػيف. كمػػا أف تيػػار الوسػػط الػػذي ترعرعػػت غالبيػػة 
، عجػز عػف أف يتػكؿ بػديال لميمػيف. «كػديما»بتفكؾ حزب قادتو في صفوؼ اليميف والذي تفكؾ بتكؿ مريع 

واليوـ بعد غمبة اليميف الديني القومي، وىػي التعبيػرات المغمفػة لوصػؼ اليمػيف المفػرط التطػرؼ، يمكػف القػوؿ 
 أف اليميف نفسو، ممثاًل بالميكود، بات يخسر مكانتو كقائد لممجتمع.

لعمػػـ مػثاًل أف القػػوة الصػاعدة اآلف عالتيػػار الػديني القػػومي  وتتعػدد غرائػب ومفارقػػات اتنتخابػات الحاليػػة عنػد ا
نبعػػت فػػي ا،صػػؿ مػػف التيػػار الػػذي عػػارض الفكػػرة الصػػييونية، وأف القػػوة التػػي تتػػرؼ عمػػى اليػػالؾ اآلف أي 
اليسار الصييوني، ىي التي أحيت الديانة الييودية المعاصرة بمػنح اإلدعػاء التػوراتي محتػوى عمميػا. كمػا أف 

ار المذيف بمورا إسرائيؿ كدولة ليبراليػة، فػي تعاطييػا الػداخمي، عمػى ا،قػؿ فػي المجتمػع الييػودي، الوسط واليس
 يعانياف اآلف مف ثقؿ وطأة فاتية دينية يمينية يمثؿ المستوطنوف طميعتيا الكفاحية.

ذا لػػـ يكػػف ىػػذا كافيػػًا فػػ ف موجػػات التكفيػػر ،سػػباب سياسػػية أو اجتماعيػػة تتعػػاظـ بتػػكؿ واسػػع. ففػػي سػػياؽ  وا 
البيػػت »سػػعي رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو إلػػى مواجيػػة تسػػرب نػػاخبي الميكػػود وتػػوجييـ إلػػى 

فػػي « تػػاس»طمػػب مػػف حاخامػػات المسػػتوطنيف فتػػاوى تأييػػد لػػو، إت أنيػػـ رفضػػوا. كمػػا أف حركػػة « الييػػودي
عػػا مػػف أجػػؿ كسػػب ا،صػػوات  جػػزءا منػػو طب« إسػػرائيؿ بيتنػػا»عالػػذي بػػات حػػزب « الميكػػود بيتنػػا»محاربتيػػا لػػػ

عمػػدت إلػػى تػػف حممػػة ضػػد الميػػاجريف الػػروس ممػػف لػػـ يتيػػودوا وفػػؽ التػػريعة. وا،دىػػى مػػف ذلػػؾ أف حممػػة 
الػذي ينافسػيا « البيػت الييػودي»قادت في اليػوميف ا،خيػريف نحػو تكفيػر حػزب « تاس»التكفير التي تقودىا 

البيػػت »الحاخػػاـ عوفاديػػا يوسػػؼ أف « تػػاس»عمػػى أصػػوات تػػريحة مػػف الجميػػور. واعتبػػر المرتػػد الروحػػي لػػػ
 «.أعداء لمتوراة»وزعماءه « الييودي

وبػػدييي أف ىػػذه ا،مػػور تخيػػػؼ أوسػػاطا واسػػعة فػػػي المجتمػػع اإلسػػرائيمي خصوصػػًا فػػػي واقػػع يتسػػـ مسػػػتقبمو 
بالغموض. وكاف نموذجيا، مثال، إقداـ ليفنػي عمػى مطالبػة لجنػة اتنتخابػات المركزيػة بػرفض ترتػيح جيرمػي 

لمكنيسػػت. وجيمبػػؿ ىػػذا لػػـ يفعػػؿ تػػيئًا « البيػػت الييػػودي»بػػؿ المػػدرج فػػي الموقػػع الرابػػع عتػػر عمػػى قائمػػة جيم
 سوى أنو دعا إلى تفجير مسجدي الحـر القدسي عقبة الصخرة وا،قصى  لتسييؿ بناء الييكؿ الييودي.

سوية السياسية، إت أف الخوؼ وبالرغـ مف بعد المسافة بيف الفائزيف المرجحيف في اتنتخابات اإلسرائيمية والت
عمى التسوية دفع أوساطا رسمية فمسطينية وعربية إلى دعوة الناخبيف العػرب لممتػاركة بقػوة فػي اتنتخابػات. 
وكػاف غريبػػًا أف تتػػارؾ جامعػػة الػدوؿ العربيػػة فػػي الػػدعوة لممتػػاركة فػي اتنتخابػػات إلضػػعاؼ النػػزوع اليمينػػي 

ى التصػػريحات المنسػػوبة لمػػرئيس ا،ميركػػي بػػاراؾ أوبامػػا ضػػد نتنيػػاىو فػػي إسػػرائيؿ. وتمكػػف اإلتػػارة أيضػػًا إلػػ
 والتي جرى استغالليا مف جانب اليميف واعتبارىا تدخال في المعركة اتنتخابية.

نمػػا  عمومػػا تتجػػو ا،نظػػار غػػدا نحػػو مػػا سػػوؼ تنالػػو ا،حػػزاب مػػف مقاعػػد لتتقػػرر ت طبيعػػة الحكومػػة المقبمػػة وا 
مػػا كػػاف معسػػكر اليمػػيف الػػديني والقػػومي أكبػػر كممػػا كػػاف ىػػامش منػػاورة نتنيػػاىو تركيبػػة المتػػاركيف فييػػا. وكم

لمتحػالؼ مػع أحػزاب وسػط أقػؿ. وبػدييي أنػو كممػا كػػاف اليمػيف الػديني القػومي أكبػر كممػا كانػت فػرص تحقيػػؽ 
اسػة تسوية سياسية أبعد. وبػرغـ ذلػؾ ىنػاؾ قناعػة متزايػدة بػأف نتنيػاىو لػف ينػػػاؿ حكومػة أحالمػو وأف فػوزه برئ

نما تركاؤه في اليميف ا،قصى.  الحكومة قد يكوف مقدمة لتغييرات واسعة لف يكوف ىو مف يفرضيا وا 
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 كماؿ خطيب

النكبػػة  سػػيكوف يػػـو انتخابػػات البرلمػػاف اإلسػػرائيمي التاسػػع عتػػر منػػذ يػػوـ 1023/2/11يػػـو الثالثػػاء القريػػب 
وحتى يومنا ىذا، وت أظنني في حاجة إلى كثير عناء تستقراء مػا تسػفر عنػو اتنتخابػات ومػف الحػزب الػذي 
سيناؿ النسبة ا،كبر مف أصوات الناخبيف، وفي التالي مف سيكوف المرتح القادـ لرئاسة الحكومة اإلسرائيمية 

السػػبب ا،وؿ فيػػو أف كتمػػة اليمػػيف وعمػػى رأسػػيا القادمػػة. إننػػي لسػػت فػػي حاجػػة إلػػى ذلػػؾ العنػػاء لسػػببيف: أمػػا 
نتنياىو ستكوف ىي ا،وفر حًظا وا،كثر حظوة عند الناخب اإلسرائيمي. وأما السبب الثاني ف نو ت ييمني إف 
كػػاف الفػػائز نتنيػػاىو أو أًيػػا كػػاف ممػػف يػػدعوف أنيػػـ يمثمػػوف المركػػز أو الوسػػط أو اليسػػار، ،نػػو ت فػػارؽ فػػي 

، بػػيف نتنيػػاىو وبػػيف قػػادة حػػزب العمػػؿ أو كاديمػػا أو غيػػرىـ مػػف الػػذيف تػػربوا مػػف دمػػاء نظػػري، ووفػػؽ التػػاريل
 تعبنا حتى الثمالة ولـ يبؽ منيـ إت وكاف لو دور ونصيب في اتعتداء عمى تعبنا وأمتنا.

وعميو ف نني لف أتحدث عف ىذا المستقبؿ القريب ،نيا أياـ وستترؽ تمس يـو ا،ربعاء عمى ىذا المستقبؿ، 
نما سأتحدث عف مستقبؿ كؿ المتروع الصييوني، ىذا المستقبؿ الذي لف أتحدث  وقد أصبح حقيقة وواقًعا، وا 

. ولػف أتحػدث عػف 12/21/1021عنو عبػر تقػويـ تػعب "المايػا" حيػث كػاف  خػر يػـو فػي رزنػامتيـ ىػو يػـو 
يستيبموف عقوؿ كثيريف مػف  ىذا المستقبؿ وفؽ نبوءات العرافة "ماغي فرح" وت العراؼ "ميتيؿ الحايؾ" الذيف

ف كػاف  الناس مطمع كؿ عاـ جديد وىـ يتحدثوف بمغة التعميـ عف المستقبؿ الذي ت يعممو إت اهلل سػبحانو، وا 
 حدوث ىزات أرضية أو موت زعيـ أو أزمة اقتصادية أو حرب مدمرة مما ت يخمو منو عاـ مف ا،عواـ.

والمتػػروع الصػػػييوني بيقػػيف المسػػػمـ، الػػذي يعتقػػػد اعتقػػػاًدا إننػػي سػػػأتحدث عػػف مسػػػتقبؿ المؤسسػػة اإلسػػػرائيمية 
جازًمػػػا أف لنتػػػأة ا،مػػػـ والحضػػػارات وتنييارىػػػا نػػػواميس كونيػػػة يسػػػتطيع أف يعرفيػػػا كػػػؿ مػػػف قػػػرأ تػػػاريل الػػػدوؿ 
الكبػػػرى واإلمبراطوريػػػات العظمػػػى والتػػػعوب الغػػػابرة، وحيػػػث أف المؤسسػػػة اإلسػػػرائيمية ومتػػػروعيا الصػػػييوني 

ا وت نًطػػا مختمفًػػا، وت ىػػي أخػػذت عيػػًدا مػػف اهلل سػػبحانو أت يجػػري عمييػػا ناموسػػو الكػػوني ليسػػت طػػراًزا فريػػدً 
الرباني الذي أجػراه عمػى كػؿ ا،مػـ والحضػارات وأنيػا سػتعيش إلػى ا،بػد وسػتظؿ قويػة إلػى ا،بػد، خاصػة أف 

يف التػعوب، وسػبؽ لبني إسرائيؿ تجربة في إدعاء أنيـ تعب اهلل المختار وأنيـ ا،فضػؿ وا،سػمى وا،نقػى بػ
وقالوا كما قاؿ اهلل سبحانو: عوقالوا لف تمسنا النار إت أياًما معدودة، قؿ أّتخذتـ عند اهلل عيػًدا فمػف يخمػؼ اهلل 

 ، ف ذا كاف تجػرأوا وزعمػوا بػأنيـ لػف يعػذبوا فػي النػار إت 79عيده أـ تقولوف عمى اهلل ما ت تعمموف  عالبقرة: 
منيا إلى الجنة ،ف النار لـ تخمؽ إت لألغيػار والتػعوب ا،خػرى غيػر تػعب  أياًما معدودة، حيث سيخرجوف

ـَ ت يتجرأوف بالزعـ أنيـ ُخمقوا لألبد وأنيـ إلى بقاء دائـ بينما غيرىـ إلى زواؿ؟  اهلل المختار، فم
بػد، وأف إف ناموس اهلل الكوني أف القوي ت يظؿ قوًيا إلى ا،بػد، وأف الضػعيؼ كػذلؾ ت يظػؿ ضػعيًفا إلػى ا،

 ، وعميػو فػ نني بمسػاف المسػمـ 23ا،ياـ دوؿ يوـٌ لؾ ويوـ عميؾ عوتمؾ ا،ياـ نداوليا بيف الناس  ع ؿ عمراف:
دبارىػػا، عمػػى يقػػيف أف مػػآؿ ىػػذا  قبػػاؿ ا،مػػـ وا  الػػذي يػػؤمف بسػػنة اهلل تعػػالى فػػي نيضػػة التػػعوب وتراجعيػػا وا 

لػػى انحسػػار. ولكننػػي لػػيس مػػ لػػى ترىػػؿ وا  ف خػػالؿ ىػػذه القػػراءة اإليمانيػػة الكونيػػة سػػأقرأ المتػػروع إلػػى تراجػػع وا 
نمػػا سػػأقرأ ىػػذا المسػػتقبؿ مػػف خػػالؿ قراءتػػي لمواقػػع اإلسػػرائيمي، سػػأقرأه  مسػػتقبؿ المؤسسػػة اإلسػػرائيمية كػػذلؾ وا 
بمساف بعػض العقػالء اإلسػرائيمييف ومػا أقميػـ ! وبمسػاف بعػض مػف يجػرؤوف عمػى كسػر حػاجز الصػمت مػنيـ 

وف خػػارج سػػرب وجوقػػة المغػػروريف مػػف القػػادة العسػػكرييف والقػػادة السياسػػييف ومػػا أنػػدرىـ ! وبمسػػاف مػػف يغػػرد
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اإلسرائيمييف، ىػؤتء الػذيف اختػاروا السػباحة بعكػس التيػار وقػالوا كممػات تعبػر عػف ىػوؿ التػعور بػالخوؼ مػف 
المسػػػتقبؿ عمػػػى ىػػػذا المتػػػروع، ىػػػؤتء ممػػػف كػػػانوا بػػػا،مس القريػػػب والقريػػػب جػػػًدا يجمسػػػوف فػػػي كابينػػػة القيػػػادة 
ويجمسوف في أىـ المواقع ا،منيػة والسياسػية اإلسػرائيمية، ىػؤتء الػذيف كػانوا قػادة كبػارا فػي الجػيش ومػف كػانوا 
ذا بيـ اليوـ يتحدثوف عف عجزىـ وخوفيـ مػف المسػتقبؿ، إنيػـ يتنبػأوف  الرقـ ا،وؿ في أجيزة اتستخبارات، وا 

داء الجػدد الػذيف ظيػروا ليػـ مػف بطػف الغيػب، بالمصير المتؤـو والمستقبؿ الغامض والتحديات الجساـ وا،ع
 بؿ راحوا يضربوف ليـ عمى السياج والتريط الحدودي الذي كانوا يظنونو  مًنا.

إنػػو مسػػتقبؿ المؤسسػػة اإلسػػرائيمية والمتػػروع الصػػييوني بػػيف اتنييػػار وبػػيف اتنبيػػار. لقػػد عاتػػت المؤسسػػة 
الجيػػوش اتستعراضػػية لألنظمػػة العربيػػة الفاسػػدة، اإلسػػرائيمية سػػنيف طػػوات داخػػؿ حػػدود  منػػة بعػػد أف ىزمػػت 

.ومػػع تقمػػب واخػػتالؼ أسػػماء مػػػف كػػانوا قػػادة ىػػذه الػػػدوؿ إت أف 2967أو فػػي نكسػػػة  2948سػػواًء فػػي نكبػػة 
القاسـ المتترؾ الذي كاف يجمعيـ جميًعا أنيـ كانوا حراًسػا مػؤتمنيف عمػى حمايػة حػدود المؤسسػة اإلسػرائيمية 

ف كانوا تظاىروا بالعدا ء ليا وأنيـ الذيف يستعدوف ليـو المواجية تسترداد ا،راضي العربية التي احتمت في وا 
سيناء والجوتف والضفة الغربية. ولقد مرت أكثر مف أربعيف سنة ولـ يأت ذلؾ اليـو الذي ،جمو أفقر التعب 

ة الداخميػة اسػتعداًدا وسمبت المقدرات وأثقؿ التعب بالضرائب وُسنت القوانيف الظالمػة تحػت زعػـ أعػداد الجبيػ
 لميـو الذي لـ يأت ولف يأتي معيـ.

ومػػا أف حػػؿ الربيػػع العربػػي الػػذي نعػػيش ىػػذه ا،يػػاـ ذكػػراه الثانيػػة وراحػػت تتيػػادى تمػػؾ ا،صػػناـ وتنيػػار تمػػؾ 
ا،نظمة الفاسػدة، كػاف ذلػؾ فػي مصػر بانييػار نظػاـ حسػني مبػارؾ عىػذا الػذي قػاؿ عنػو بنيػاميف بػف اليعيػزر 

سرائيمي السابؽ أنو كاف كنًزا تاريخًيا إلسرائيؿ ، وكاف ذلؾ في تػونس وليبيػا، وىػو مػا يحصػؿ وزير الدفاع اإل
اآلف في سػوريا عبػر ثػورة التػعب السػوري البطػؿ ضػد نظػاـ بتػار ا،سػد حػارس الحػدود اإلسػرائيمية التػمالية 

ي ويوتػػػؾ الحػػػارس بمػػػوازاة حارسػػػيا عمػػػى الحػػػدود الجنوبيػػػة حسػػػني مبػػػارؾ. لقػػػد انيػػػار نظػػػاـ الحػػػارس الجنػػػوب
التػػػمالي أف ينيػػػار، وسػػػبؽ لممؤسسػػػة اإلسػػػرائيمية أف خسػػػرت عمالءىػػػا ونقطػػػة انطالقيػػػا إلػػػى أفريقيػػػا عليبيػػػا 
وتونس ، وسبؽ لممؤسسة اإلسرائيمية أف خسرت حميًفا اسػتراتيجًيا ىػو تركيػا لتجػد المؤسسػة اإلسػرائيمية نفسػيا 

 ئيا.مرة واحدة تعيش منكتفة بعد انييار حمفائيا بؿ وعمال
ذا بالمؤسسة اإلسػرائيمية تعػيش عمػى وقػع اتنبيػار بانتفاضػة التػعوب العربيػة وبركانيػا اليػادر  وفي المقابؿ وا 
وغضبيا الكامف، والتي عبّرت عنيا في ثورات الربيع العربي. ولكػف ىػذا اتنبيػار بمػغ مػداه عبػر إعػالف ىػذه 

ؿ المظػػػاىرات والثػػػورات أو كػػػاف ذلػػػؾ فػػػي التػػػعوب عػػػف ىويتيػػػا الحضػػػارية والفكريػػػة، سػػػواًء كػػػاف ذلػػػؾ خػػػال
صػػناديؽ اتنتخابػػات، لمػػا اختػػارت، وب رادتيػػا، قادتيػػا الجػػدد الػػذيف ينتمػػوف لممتػػروع اإلسػػالمي المبػػارؾ، كمػػا 

 حصؿ في مصر وفي تونس ويوتؾ أف يكوف ب ذف اهلل تعالى في سوريا.
نمػا الػذي زادىػا ذىػ وًت مػا وصػمت إليػو إمكانػات الجيػراف فػي ولـ يتوقؼ اتنبيار اإلسػرائيمي عنػد ىػذا الحػد، وا 

غزة وقبميا في جنوب لبناف. وكما يقوؿ المثؿ التػعبي عىػوايتيف عػالراس بوجعػو . فػ ذا كانػت صػواريل لبنػاف 
القادمة مف التماؿ قد تجاوزت حيفػا، فػ ف صػواريل غػزة القادمػة مػف الجنػوب قػد تجػاوزت تػؿ أبيػب فػي حالػة 

 لحسابات وأفتمت كؿ الخطط والبرامج.مف الذىوؿ واتنبيار أربكت كؿ ا
إنػػو اتنبيػػار أمػػاـ جيػػؿ أجيػػزة اسػػتخباراتيـ وموسػػادىـ وعػػدـ تنبػػؤىـ ومعػػرفتيـ ب رىاصػػات الطوفػػاف والزلػػزاؿ 
نػو اتنبيػار بقػوة وقػدرة ىػذه التػعوب عمػى التغييػر إذا جػاءت سػاعة الحسػـ، وىػـ  الذي راح يتحػرؾ حػوليـ. وا 

نا قد ُدّجنت، وأنيا قد ُحِقنت بحقنة الذؿ والخوؼ. وأنو اتنبيػار عمػى قػدرة الذيف كانوا مطمئنيف إلى أف تعوب
تباب ا،مة عمى اإلبداع واتبتكار وأف يكونوا أقوى مف الظروؼ القاىرة، كما حصؿ في غزة سواًء بأسطورة 
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تغػذى صمودىا عمى الحصار والتجويع واستخداـ ا،نفاؽ ليصبح ىػو حبػؿ السػرة عالحبػؿ السػري  الػذي منػو ت
مف ا،ـ مصر، أو عبر أسطورة قدرتيا عمى تصنيع ا،سمحة التي بيا تدافع عف نفسيا وتعبيا، ت بؿ الذي 
تعدى ذلؾ إلى درجة ضرب العمؽ اإلسرائيمي في أىـ وأخطر المواقع فيو، وىو ما لـ يكف بحسباف المؤسسة 

السػػػريعة فػػػي سػػػوريا جعمػػػت المقػػػاتميف اإلسػػػرائيمية يوًمػػػا مػػػف ا،يػػػاـ. ولػػػيس ذلػػػؾ وحسػػػب، بػػػؿ إنيػػػا المتغيػػػرات 
اإلسالمييف عمى حدود المؤسسة اإلسرائيمية التمالية قريًبا مف الجوتف، وىـ الذيف كانت المؤسسة اإلسرائيمية 
ذا بيػػـ اليػػوـ عمػػى بعػػد  تحػػرض الػػدنيا عمػػييـ وىػػـ ىنػػاؾ بعيػػًدا فػػي البوسػػنة وأفغانسػػتاف والتيتػػاف والعػػراؽ، وا 

مؤسسة اإلسػرائيمية لبنػاء سػياج عظػيـ عمػى طػوؿ حػدودىا مػع الجػوتف بػدؿ السػياج أمتار، ا،مر الذي دفع ال
، حيث كانت المؤسسة اإلسرائيمية  منة مطمئنة لحراسة نظاـ ا،سد وجيتػو 2967الذي كاف ىناؾ منذ العاـ 

 لحدودىا التمالية.
نػو اتنبيػػار مسػتقبؿ المؤسسػة اإلسػرائيمية بػيف اتنييػار وبػيف اتنبيػار إذف، إنػو اتنييػار  لمحمفػاء والعمػالء، وا 

بػػالقوة لممقػػاوميف والرافضػػيف ليػػذا المتػػروع اإلسػػرائيمي والصػػييوني.وبيف ىػػذا اتنييػػار واتنبيػػار، ف نػػو الواقػػع 
ت فكيػػؼ وبمػػاذا يمكػػف أف نفسػػر أف  اإلسػػرائيمي الػػداخمي الػػذي سيتػػيد، بػػؿ ويصػػرخ، خوفًػػا مػػف المسػػتقبؿ. وا 

جنػدًيا إسػرائيمًيا  126رائيمييف يتيربوف مف الجنديػة؟ وكيػؼ لنػا أف نفسػر أف واحدا مف بيف كؿ أربعة تباف إس
% مف اإلسرائيمييف مف سػكاف الجنػوب يفكػروف جػدًيا 47قد انتحروا خالؿ عاـ واحد؟ وكيؼ لنا أف نفسر أف 

وتدىـ أصبح باليجرة وترؾ البالد إلى بالد أخرى ،نيـ باتوا يدركوف أف ىذه البالد لـ تعد  منة وأف مستقبؿ أ
في خطر، ت بؿ إف نسبة مف يياجروف إلى الدوؿ الغربيػة وأمريكػا كػؿ تػير أصػبح أكثػر مػف الػذيف ُيجمبػوف 

 عبر متاريع الوكالة الييودية لالستيطاف ىنا.
ذا عبرنا ومررنا مرور الكراـ وبدوف مزيد تفصيؿ، حيث ىذه القضػايا ُتحػّدث عػف نفسػيا، إنيػا حالػة التػردي  وا 

القيمي التي تنخر في المجتمع اإلسرائيمي. وأنا ت أتحػدث ىنػا عػف تجػارة النسػاء، وت أتحػدث عػف ا،خالقي و 
ظػػاىرة الػػدعارة، وت أتحػػدث عػػف كػػوف تػػؿ أبيػػب ىػػي صػػاحبة المرتبػػة ا،ولػػى عالمًيػػا بوجػػود المثيمػػيف جنسػػًيا 

نمػػػا أتحػػػدث عػػػف الفضػػػائح التػػػي زكمػػػت ا،نػػػوؼ كػػػوف أبطاليػػػا ىػػػ ـ مػػػف أصػػػحاب والتػػػاذيف جنسػػػيا فييػػػا، وا 
 "المقامات الرفيعة" في الدولة، سواًء رئيسيا أو وزرائيا أو كبار ضباط الترطة فييا.

وبػػالعودة إلػػى تمػػؾ التخصػػيات القياديػػة اإلسػػرائيمية اليامػػة التػػي راحػػت تصػػرخ وتولػػوؿ مػػف المسػػتقبؿ الخطيػػر 
 تؾ أف ىؤتء حينمػا كػانوا فػي والغامض الذي ينتظر الدولة العبرية والمتروع اإلسرائيمي الصييوني، ف نو ت

مواقعيـ الرسمية، كانوا يعرفوف ما يعرفونو ويتحدثوف عنو اليوـ، إت أف خصوصية مواقعيـ والقيػود الوظيفيػة 
التي كانوا فييا جعمت كالميـ أو مواقفيـ ت تقاؿ إت بيف يدي المسؤوليف السياسييف، لكنيـ اليـو وقد تحرروا 

نمػا بثًػا مف تمؾ القيود الوظيفية ف  نيـ راحوا يتحدثوف بما تجػيش بػو صػدورىـ، لػيس إفتػاًء ،سػرار عسػكرية وا 
 لمخاوؼ وتعبيًرا عف قمؽ، بؿ واستتعاًرا لما تحممو قادمات ا،ياـ مف مخاطر عمى ىذا المتروع.
ثوف عف ذلؾ إنيا قائمة طويمة مف أولئؾ القادة العسكرييف وا،منييف والسياسييف اإلسرائيمييف الذيف راحوا يتحد

المسػتقبؿ المرعػػب الػذي ينتظػػر المؤسسػة اإلسػػرائيمية. فيػا ىػػو يوفػاؿ ديسػػكف ؛رئػيس جيػػاز "التػاباؾ" ا،خيػػر 
قبػػؿ رئػػيس الجيػػاز الحػػالي كػػوىيف، وىػػا ىػػو الجنػػراؿ عػػوزي ديػػاف؛ مستتػػار ا،مػػف القػػومي اإلسػػرائيمي لػػرئيس 

وسػاد السػابؽ، وىػا ىػو عػاموس يػدليف ؛رئػيس الوزراء نتنياىو، وىا ىو الجنراؿ مئير داغاف ؛رئػيس جيػاز الم
اتستخبارات العسكرية السابؽ، وىا ىو أبراىاـ بورغ؛ رئيس الكنيست السابؽ، وىا ىػو إييػود أولمػرت ؛رئػيس 
الحكومػػة السػػابؽ وغيػػرىـ وغيػػرىـ كثيػػر، ودوف أف نخػػوض فػػي تفاصػػيؿ مػػا قالػػو كػػؿ واحػػد مػػف ىػػؤتء إت أف 

ف ا ختمفت عباراتيـ، ىو الخوؼ عمى مستقبؿ المؤسسػة اإلسػرائيمية والقمػؽ عمػى القاسـ المتترؾ ليـ جميًعا وا 
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ف كانػػت كممػػة وتحػػذيرات رئػػيس جيػػاز التػػاباؾ ديسػػكيف تختصػػر كػػؿ  مصػػيرىا والمخػػاطر التػػي تتيػػددىا، وا 
الكممػػات لمػػا قػػاؿ عإف تفكػػؾ وتتػػرذـ المجتمػػع اإلسػػرائيمي وانفػػراط عقػػده ىػػو أخطػػر عمينػػا مػػف القنبمػػة النوويػػة 

انية . وليس ىذا وحسب بؿ إنو نزع الثقة الذي يصؿ حد اتتيػاـ باتسػتيتار بمصػير التػعب اإلسػرائيمي اإلير 
 مف قبؿ القادة السياسييف في إتارة واضحة إلى نتنياىو وباراؾ وغيرىما.

نعػػـ؛ إف مسػػتقبؿ المؤسسػػة اإلسػػرائيمية لػػف يكػػوف عبػػر معرفػػة مػػف سػػيكوف رئػػيس الػػوزراء القػػادـ، وت مػػف ىػػو 
ب صػػاحب أكبػػر عػػدد مػػف النػػواب والمقاعػػد فػػي البرلمػػاف الجديػػد، وت عػػف تفاصػػيؿ اتئػػتالؼ الحكػػومي الحػػز 

ونصيب كؿ حزب مف تركاء اتئػتالؼ مػف كعكػة الميزانيػة والمخصصػات، إف كػؿ ىػذا لػف يغيػر مػف حقيقػة 
 المستقبؿ الغامض والسوداوي الذي يتخوؼ منو أولئؾ المغردوف خارج السرب.

ف لػـ يتحػدث عنػو العرافػوف الػدجالوف مػف نجػوـ الفضػائيات نيايػة وعميو ف ف مستقب ؿ المؤسسة اإلسػرائيمية، وا 
ف لـ يتحدث عنػو العرافػوف مػف أتبػاع وتالميػذ الػراؼ سػالي وأبػو حصػيرة، إنػو إف لػـ يتحػدث عنػو  كؿ عاـ، وا 

 ي.كؿ ىؤتء إت أنني أعرؼ أكثر منيـ حقيقة ىذا المستقبؿ، وماذا ينتظر المتروع الصييون
إف قادة المتروع الصييوني ما يزالوف كفارس يركب حصانا قوًيا وسػريًعا، حيػث يصػؿ إلػى متػارؼ صػحراء 
وبػػدؿ أف يتراجػػع إلػػى الػػوراء إت أف غػػروره يجعمػػو ينػػدفع خمػػؼ السػػراب فػػي عمػػؽ الصػػحراء لتبػػدأ عنػػدىا رحمػػة 

 التيو والضياع.
ذا كانػػت المؤسسػػة اإلسػػرائيمية ومسػػتقبميا يمتػػد بػػيف اتن إت أف  -وىػػذه حقيقػػة ليسػػت نبػػوءة -ييػػار واتنبيػػار وا 

الحقيقػػة ا،عظػػـ واآلكػػد ىػػي أف المسػػتقبؿ المزىػػر وأف الغػػد المتػػرؽ وأف الربيػػع القػػادـ إنمػػا ىػػو لنػػا. نعػػـ؛ لنػػا 
نمػا ىػي وعػد  نحف المسمميف، وىذا لػيس ضػربا فػي الرمػؿ وت ضػربا مػف الخيػاؿ، وت ىػي نبػوءات العػرافيف، وا 

يظيػػر ىػػذا الػػديف ولػػو كػػره الكػػافروف، ثػػـ إنػػو الواقػػع والمتغيػػرات مػػف حولنػػا تنبئنػػا بأننػػا عمػػى  رب العػػالميف بػػأف
 أبواب فجر قادـ وصبح قريب ب ذف اهلل سبحانو. وسيعمـ الذيف ظمموا أي منقمب ينقمبوف.

 رحـ اهلل قارًئا دعا لنفسو ولي ولوالدي بالمغفرة
 وفواهلل غالٌب عمى أمره ولكف أكثر الناس ت يعمم

 08/0/2003، 48فمسطينيو 
 

 لدرء الفتنة؟« حزب اهلل»من إشارات إيران و« األخوان»أين  60
 قاسـ قصير

التػيعية،  -بعكس اتجواء السائدة فػي اكثػر مػف بمػد عربػي واسػالمي فػي تػأف ازديػاد الفتنػة المذىبيػة السػنية 
صػة ت تػزاؿ قائمػة لتجػاوز اجػواء اف الفر »واوساطا ايرانية مطمعػة تعتبػر « حزب اهلل»فاف مصادر قيادية في 

الفتنػػػة واتتجػػػاه نحػػػو تعػػػاوف حقيقػػػي بػػػيف الػػػدوؿ اتسػػػالمية والعربيػػػة والقػػػوى اتسػػػالمية الفاعمػػػة لحػػػؿ مختمػػػؼ 
تنػػو الجيػػة اتقػػوى « اتخػػواف المسػػمميف»اتزمػػات العالقػػة، واف الكػػرة اليػػـو فػػي ممعػػب قيػػادة التنظػػيـ الػػدولي لػػػ

اقػػوى دولػػة عربيػػة عمصػػر  كمػػا اف لػػو التػػأثير عمػػى العديػػد مػػف السػػاحات  عمػػى السػػاحة اتسػػالمية وىػػو يػػدير
يتػػػيح المسػػػاىمة فػػػي ايجػػػاد الحمػػػوؿ المناسػػػبة او الػػػدفع لمقبػػػوؿ »وتتػػػير الػػػى اف ذلػػػؾ «. العربيػػػة واتسػػػالمية

بالحموؿ السياسية ووضع استراتيجية جديدة لمعالقات العربية واتسالمية بما يؤدي لتصويب بوصمة المعركة، 
 «.يساىـ في اعادة رسـ خريطة جديدة عمى الصعيد العربي واتقميمي والدوليو 

اتخػػػواف »اف مػػػا جػػػرى فػػػي الػػػدوؿ العربيػػػة خػػػالؿ السػػػنتيف الماضػػػيتيف قػػػد اعطػػػى »وتعتبػػػر ىػػػذه المصػػػادر 
فرصػػػػة كبيػػػػرة لػػػػـ يكونػػػػوا يتوقعونيػػػػا، واف التوصػػػػيؼ الػػػػذي اطمقػػػػو عمرتػػػػد الجميوريػػػػة اتسػػػػالمية « المسػػػػمميف
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كػػاف توصػػيفا دقيقػػا وواقعيػػا، تف القيػػادة « بانػػو صػػحوة اسػػالمية»  اتمػػاـ عمػػي الخػػامنئي لمػػا جػػرى اتيرانيػػة
ىـ « اتخواف»اتيرانية كانت تدرؾ ولدييا المعطيات والمعمومات الدقيقة باف الحركات اتسالمية وخصوصا 

ة لػػػػـ تنطمػػػػؽ بقػػػػرار مػػػػف الطػػػػرؼ اتقػػػػوى عمػػػػى السػػػػاحة العربيػػػػة واتسػػػػالمية ، وانػػػػو رغػػػػـ اف الثػػػػورات العربيػػػػ
فانيـ سيكونوف الوارث اتقوى ليا، ولذا تقع عمييـ المسػؤولية الكبػرى فػي ادارة الصػراع وتصػويبو « اتخواف»

 «.في اتتجاه الصحيح بدؿ الغرؽ في صراعات داخمية او السماح بتسعير الخالفات المذىبية
ت الكبػرى خػالؿ السػنتيف الماضػيتيف فػي واجيػت العديػد مػف المتػكال« اتخواف»وتضيؼ المصادر اف قيادة 

كؿ الدوؿ التي اصبحت فييا قوة اساسية وخصوصا في تونس ومصر، اضافة الى الدور الكبيػر فػي احػداث 
وقعت تحت ضغوط دولية واقميمية وعربية وداخمية مػا ادى بيػا الػى ارتكػاب « اتخواف»سوريا، كما اف قيادة 

كبيرا مف الصعوبات وخصوصا في المجاؿ اتقتصادي والسياسػي، اخطاء في ادارة الصراعات وواجيت كما 
 «.مما جعميا غير معنية بمواجية الفتنة المذىبية ولـ تعط اتولوية ليذا الممؼ

يتركػز عمػى التػأف »اف اتىتماـ اتساسي لمقيادة في مصر « اتخواف»وتنقؿ المصادر عف قيادي بارز في 
فػػي المئػػة يػػذىب لمعالقػػة مػػع اميركػػا،  20مػػف اىتمػػاـ القيػػادة، واف  فػػي المئػػة 60الػػداخمي وىػػو يحظػػى بنسػػبة 

في المئة لمقضية الفمسطينية والكياف الصييوني، والبػاقي لكػؿ الممفػات  20في المئة لمقضية السورية، و 20و
ؼ العربية واتسالمية والدولية، واف ىذا اتىتماـ قد انعكس سمبا عمى ادارة الصراعات واتولويات، مما اضع

 «.اتىتماـ بالعالقة مع الدوؿ العربية واتسالمية والقوى اتسالمية والمرجعيات الدينية الفاعمة
، اضػافة «اتخػواف»بوجود ارباؾ لػدى قيػادة »ىذه المعمومات وتعترؼ « اتخواف»وتؤكد مصادر مطمعة في 

وخصوصا في مصر، في ظؿ  الى الحاجة لمكادر المدرب والقادر عمى ادارة الحكـ في اكثر مف دولة عربية
والرئاسػػػة « اتخػػػواف»واتجيػػػزة المتوارثػػػة عػػػف النظػػػاـ السػػػابؽ، مػػػا اوقػػػع « الدولػػػة العميقػػػة»وجػػػود مػػػا يسػػػمى 

 «.المصرية في العديد مف اتخطاء واتتكاتت خالؿ السنة الماضية
قػادرة « اتخػواف» اف الفرصػة لػـ تفػت واف قيػادة»عمى ضوء ىذه المعطيات، ترى اتوساط اتيرانية المطمعة 

عمػػػػى تجػػػػاوز المخػػػػاطر واتتػػػػكاتت مػػػػف خػػػػالؿ اعػػػػادة ترتيػػػػب اتولويػػػػات واتسػػػػتفادة مػػػػف التجػػػػارب العربيػػػػة 
واتسالمية طيمػة المراحػؿ الماضػية، مػع ضػرورة فػرز اتعػداء مػف اتصػدقاء ووضػع اسػتراتيجية جديػدة تتػيح 

مة لمبناء عمى الصعيد الداخمي والخارجي بدت ليـ ادارة الصراع بتكؿ جديد واتتجاه نحو بناء منظومة متكام
مف سياسة اتستقواء والتفرد، مع اتسػتجابة لاليػدي الممػدودة ليػـ لمتعػاوف لحػؿ مختمػؼ القضػايا العالقػة بػدت 

 «.مف اعتماد سياسات خاطئة لف تؤدي الى اية نتيجة ايجابية
اف ىػػذه المرجعيػػات قػػد اطمقػػت »العػػراؽ وفػػي اتطػػار نفسػػو، تؤكػػد مصػػادر مقربػػة مػػف المرجعيػػات الدينيػػة فػػي 

مبادرات عدة ايجابية لتجاوز اجػواء الفتنػة المذىبيػة سػواء داخػؿ العػراؽ او عمػى الصػعيد العربػي واتسػالمي، 
وت مػػف المرجعيػػات الدينيػػة المعنيػػة، واف « اتخػػواف المسػػمميف»لكنيػػا لػػـ تمػػؽ التجػػاوب المطمػػوب ت مػػف قيػػادة 

تؽ ىػػذه القيػػادات لتقػػديـ مبػػادرات ايجابيػػة والحػػث عمػػى حمػػوؿ لمختمػػؼ اتزمػػات المسػػؤولية اليػػـو تقػػع عمػػى عػػا
 «.بدت مف الغرؽ في قضايا محددة او اطالؽ التيـ بتكؿ عتوائي ومف منطمؽ مذىبي

وفي اتجماؿ يمكف القوؿ اف العديد مف القيادات والمصادر اتسػالمية رغػـ اعترافيػا بالمخػاطر القائمػة اليػـو 
تػيعي مفتػوح، فػاف ىػذه  –ربي واتسالمي والخوؼ مف اتجػاه اتمػور نحػو صػراع مػذىبي سػني في العالـ الع

المصػػػادر والقيػػػادات تؤكػػػد عمػػػى ضػػػرورة التركيػػػز عمػػػى النقػػػاط اتيجابيػػػة والقواسػػػـ المتػػػتركة والتجػػػاوب مػػػع 
مختمػػؼ  المبػػادرات المطروحػػة، تف الجميػػع سػػيدرؾ اف الخيػػار اتفضػػؿ ىػػو التعػػاوف والتنسػػيؽ والتقػػارب بػػيف

الدوؿ العربية واتسالمية والقوى والحركات اتسالمية، واف الفرصة ما تزاؿ متاحة واف كانت المسؤولية اليـو 
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تنيػػػـ الطػػػرؼ اتقػػػوى والقػػػادر عمػػػى اطػػػالؽ المبػػػادرات او التجػػػاوب مػػػع « اتخػػػواف»تقػػػع بتػػػكؿ كبيػػػر عمػػػى 
 «.الدينية وايراف والمرجعيات« حزب اهلل»اتتارات اتيجابية المرسمة مف 

 20/0/2003، السفير، بيروت
 
 
 

 الفمسطينيون وغسالة التاريخ 60
 رؤوبيف باركو
زعـ تيوخ اتستيطاف العبري في حينو في تيكـ أف الفمسطينييف اوغد مف رحـ الصييونية ومف أب بريطانيا 

اسػػرائيؿ أـ فػي فتػػرة اتنتػػداب، بيػػد انػػو بحسػػب مػػا تقػػوؿ محطػػة اذاعػػة ادولػػة فمسػػطيفا لػػـ توجػػد قػػط فػػي ارض 
ييودية. فبحسب زعـ عمماء اآلثار في محطة اصوت فمسطيفا الفمسطينيوف ىـ أصحاب اترض لكونيـ مف 
نسؿ التعوب التي سكنوىا قبؿ اجتياح االسالبيف والقتمةا الذيف جاءوا مع موسى والذيف بقوا في البالد بصورة 

فة ُرحػؿ متنقمػيف عػابريف حتػى فػي وثػائؽ تػؿ عرضية تحت اسـ احبيروا أو اعبيروا. وقد تـ توثيؽ ىؤتء بص
 العمارنة الفرعونية.

فػػي اسػػرائيؿ ت يرفضػػوف الفمسػػطينييف فينػػاؾ مػػف يتػػيروف الػػى الجػػذور الييوديػػة لقػػروييف فمسػػطينييف أسػػمموا. 
وىنػػاؾ مػػف يجػػدوف صػػمة جينيػػة بيػػنيـ وبػػيف الييػػود ويتػػير  خػػروف الػػى تػػدفؽ عمػػاؿ مػػف العػػالـ العربػػي عمػػى 

رداء مع نماء الصييونية. ويتير مستترقوف الى المحتميف العرب في القرف السػابع أمػا الرحالػة البالد لصدع 
 اتوروبيوف فقد وثقوا في الماضي ارض اسرائيؿ خاصة باعتبارىا ارض أمراض خالية وقفرا.

عػػدـ، بيػػد اف الفمسػػطينييف يرفضػػوننا مػػف ا،سػػاس. فراديػػو اصػػوت فمسػػطيفا يتػػغؿ نفسػػو بانتػػاج التػػاريل مػػف ال
لمتعب الفمسطيني الذي لـ ُيػذكر فػي أي سػجؿ تػاريخي حتػى وت فػي القػر ف. والمتػكمة ىػي اف ايجػاد الروايػة 
الفمسطينية المزورة يتـ مع نفي الحؽ التاريخي لمييود في ارض اسرائيؿ والذي ُيعػرض عمػى أنػو متػيد عػابر 

ي سػػػفر ا،سػػػفار الكتػػػاب المقػػػدس بػػػرغـ اف حػػػؽ الييػػػود ثابػػػت فػػػي وحػػػي اتسػػػالـ وفػػػي التػػػاريل المسػػػيحي وفػػػ
 بالطبع.

إف عرفػػات ىػػو الػػذي جػػدد الػػػ االبػػدء الفمسػػطيني مػػف جديػػدا باعتبػػاره أكبػػر سػػارقي التػػاريل. فقػػد أنكػػر فػػي ذروة 
اتتصػػػاتت السػػػممية كػػػؿ عالقػػػة بػػػيف الييػػػود واسػػػرائيؿ والقػػػدس وىػػػو الػػػذي أوجػػػد لمفمسػػػطينييف تػػػيادة مػػػيالد 

تر مف جاءوا بعده نسخة جديدة مف عيسى ابف مريـ الييودية مف الناصرة باعتبارىـ مف نسؿ اليبوسييف. وين
بصفتو االمسيح العربػي الفمسػطينيا. ويبػالغ البرنػامج الوثػائقي فػي االجزيػرةا فػي مسمسػؿ اتنكػار اأرتػيفيـ فػي 

ابػؿ مقابؿ تاريخناا الذي يعرض اسرائيؿ عمى أنيػا وىػـ مبنػي عمػى مجمػوع وثػائؽ كاذبػة واعمػاؿ قاتمػة فػي مق
 حؽ الفمسطينييف التاريخي الذي ت يتضعضع.

وفي اسرائيؿ حوؿ عدد مف الصحفييف مف فناني الثرثرة أنفسيـ الى قادة احزاب. فيناؾ ُكتػاب صػحفيوف مػف 
قبؿ أنفسيـ يعرضوف االيميف الغريزي والبدائيا عمى أنػو يػرفض بفظاظػة ارادة الفمسػطينييف االمؤكػدةا لمسػالـ. 

اليسػػار وحػده قػػادر عمػػى القيػادة وانػػو ىػػو وحػػده قػد ُوىبػػت لػػو صػفات العػػدؿ العػػاـ وحقػػوؽ وىػؤتء يعتقػػدوف اف 
اتنساف والمساواة اتجتماعية والتعددية واتتتراكية. وىـ يرفضوف أجزاءا كثيرة مف التعب فانظر الى الواقع 

وقػد يبمبػؿ  نظرا صحيحا وتصغي الى صوت الحدس ااترضيا بػدؿ صػوت أجنحػة الطبقػة المثقفػة السػماوي.
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المصوت الساذج: ىؿ يخدع اليسار نفسو فقط أـ الجميور ايضا، أو أنو نجح في اف يدس الى الفمسػطينييف 
 اتفاؽ سالـ ت يعرفونو ىـ أنفسيـ ولـ يوقعوا عميو ايضا؟.

بخػػالؼ التػػيفرة التتػػغيمية الييوديػػة التػػي تريػػد رضػػا فوريػػا وسػػالما اآلف وتػػؤمف بػػأف يتخمػػى الفمسػػطينيوف إثػػر 
تيء مف الغوغائية عف فمسػطيف كميػا فػاف التػيفرة التتػغيمية الفمسػطينية المصػوغة بالعربيػة تػرى اف االصػبر 

 مفتاح النصرا وينبغي التصرؼ مع الييود بحسب تركة عرفات وىي: اُخذ واطمب ايضاا.
مير اسػرائيؿ. في قطاع غزة وفي ييودا والسامرة وفي الجاليات الفمسطينية لـ يتخمػوا عػف حػؽ العػودة وعػف تػد

والػػذي يصػػغي اليػػـو الػػى صػػوت فمسػػطيف يػػدرؾ اف الفمسػػطينييف مػػا زالػػوا يتحػػدثوف عػػف السػػالـ لمعػػالـ بالمغػػة 
اتنجميزية لكنيـ ينتدوف ويتحدثوف بالعربية في حماسة عف االعودة الى فمسطيفا بقوة الرتاش، والتػي تتػمؿ 

 حيفا وعكا ويافا وصفد.
 20/0/2003اليوم  إسرائيل

 20/0/2003، العربي، لندنالقدس 
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