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 والمسجد األقصىس لتحرير القد : الصواريخ التي دكت تل أبيب ستنطمق مجدداً حماس .0

عضو المكتب السياسي  ،خميؿ الحية .د ، أفغزة، مف 3/01/1102، المركز الفمسطيني لإلعالمنشر 
اريخ المقاومة التي دكت تؿ أبيب تستعد لتنطمؽ مف جديد لتحرير القدس أف صو  أكد ،لحركة حماس

 والمسجد األقصى المبارؾ، داعيا األمة العربية واإلسالمية إلى المشاركة في ىذا النصر.
 ٓٔ/ٗحماس مساء الجمعة "لبيؾ يا أقصى" الذي نظمتو حركة وشدد الحية في كممة لو خالؿ ميرجاف 

وصمتيـ لف تنحرؼ ميما كانت الظروؼ، محذًرا مف مؤامرة تحاؾ ضد القدس عمى أف باع غزة شماؿ قط
لتيويدىا وتقسيـ المسجد األقصى زمانًيا ومكانًيا وسط صمت مريب مف العرب والمسمميف، مشيًرا إلى أنو 

 حتى المظاىرات التي كانت تخرج لـ تعد تخرج.
رفع الحصار عف غزة، وقاؿ "إف حؽ العودة حؽ ودعا األمة العربية واإلسالمية إلى التحرؾ لنجدة القدس و 

ف القرار والموقؼ الفمسطيني ىو أف يعود الالجئوف إلى بيوتيـ التي ىجروا منيا عاـ  ـ"، ٜٛٗٔمقدس وا 
 محذًرا مف مؤامرة التوطيف التي يحاؾ ليا.

ضاؼ ووجو القيادي في حركة حماس كممة لممفاوض قاؿ فييا: "أنت ال تمثؿ الشعب الفمسطيني"، وأ
مخطاًبا السمطة: "أوقفوا ميزلة المفاوضات وانسحبوا منيا فأنتـ ال تمثموننا، ونحذر مف أي توقيع أو تنازؿ 

 فحينيا ال يعترؼ أحد بما توقعوف".
وأكد أف القدس واألقصى واألرض والالجئيف في خطر، وغزة تساـ بالحصار "ألنيا قمبت الموازيف وحركت 

 يف وقالت لمجميع أنتـ قادروف عمى االنتصار". عمى حد تعبيره.المياه الراكدة في كؿ المياد
وشدد الحية أف القضية الفمسطينية اليوـ تمر بأصعب مراحميا، داعًيا إلى التعامؿ بمسؤولية عالية معيا. 
وقاؿ: "إف وحدة الشعب الفمسطيني يجب أف تكوف عمى الثوابت المعروفة دوف تحريؼ، ونمد أيدينا اليـو 

كؿ الفمسطيني تعالوا ننيي االنقساـ ونطبؽ ما اتفقنا عميو بكؿ أمانة، وآف األواف أف يتحد شعبنا وأف ونقوؿ لم
 ننيي االنقساـ".

القيادي في حركة حماس  ، أفوكالة األناضوؿنقاًل عف ، 4/01/1102القدس العربي، لندن، وأضافت 
االحتالؿ اإلسرائيمي، الذي يعمؿ عمى  إف 'مدينة القدس تئف تحتقاؿ بالضفة الغربية، حسيف أبو كويؾ، 

تغيير مالمح المدينة وتيويدىا، وينفذ مخططًا لتقسيـ المسجد األقصى، مطالبًا بالعمؿ الجاد مف أجؿ دعـ 
 القدس واألقصى.

جاء ذلؾ في كممة ألقاىا أبو كويؾ، في وقفة نظمتيا حماس، عقب صالة الجمعة، أماـ مسجد 'البيرة 
، تضامنًا مع المسجد األقصى، والمطالبة بالسماح لمفمسطينييف بالوصوؿ لو والصالة  الكبير' في راـ اهلل

 وحضر الميرجاف المئات مف عناصر ومؤيدي حماس، وسط تواجد أمني فمسطيني كبير. فيو.
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وطالب أبو كويؾ، بالعمؿ الجاد مف أجؿ دعـ مدينة القدس والمسجد األقصى والمقدسييف، لتعزيز صمودىـ 
ة محاوالت التيجير، داعيًا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى 'معاقبة دولة االحتالؿ عمى فرضيا في مواجي

 عقبات أماـ المصميف ومنعيـ مف الوصوؿ إلى المسجد األقصى'.
كما دعا القيادي بحماس، القيادة الفمسطينية إلى وقؼ المفاوضات مع الجانب اإلسرائيمي، في ظؿ استمرار 

 د القدس، ونيج إستراتيجية وطنية تجمع عمييا كافة الفصائؿ.االستيطاف وتيوي
"كتائب القساـ" الذراع العسكري لحركة حماس  ، أفغزة، مف 3/01/1102قدس برس، وجاء في وكالة 

عمى جيوزية تامة  أنيا، مؤكدة عمى األقصىمف أف ردىا سيكوف مزلزال في حاؿ المساس بالمسجد حذرت 
الذي تحدث باسـ كتائب القساـ في كممة لو خالؿ ميرجاف "لبيؾ يا أقصى" الذي  وقاؿ "أبو حمزة" لتحريره.

شماؿ قطاع غزة: "إننا عمى جيوزية تامة وعمى كافة الصعد ونراقب األحداث مساء الجمعة  نظمتو حماس
في حاؿ المساس بالمسجد  -نعـ لف يعيده العدو -لحظة بمحظة وسيكوف الرد مزلزال لف يعيده العدو 

وأضاؼ: "ليعمـ العدو الصييوني ومف خمفيـ ومف واالىـ اف عيوننا لـ ولف تناـ وأننا بفضؿ اهلل  صى".االق
نمتمؾ اإلرادة العصية عمى االنكسار واف امكانياف وقدرنا التي اعددناىا لمقاتمكـ وتحرير اقصانا االسير 

 اكبر مما تتصورف".
 
 "تدمر السالم"إلى القدس  بالده ل سفارةعريقات ينتقد رئيس التشيك ويؤكد أن تصريحاتو بنق .2

أشرؼ اليور: قاؿ الدكتور صائب عريقات رئيس طاقـ المفاوضات وعضو المجنة التنفيذية لمنظمة  -غزة 
التحرير أف ما نقؿ مف تصريحات عف رئيس جميورية التشيؾ زيماف حوؿ نيتو إقناع الحكومة ما بعد 

ده مف تؿ أبيب إلى القدس، في حاؿ حدوثو يعد 'مدمرا لعممية السالـ االنتخابات المقبمة، بفكرة نقؿ سفارة بال
 ولمجيود المبذولة لمتوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ كافة قضايا الوضع النيائي وعمى رأسيا القدس.

وأبمغ عريقات ىذا الموقؼ الفمسطيني لروبرت سيري مبعوث األمـ المتحدة لعممية السالـ، وىانز بوتسيرنغ 
د ايدنياور األلمانية والرئيس السابؽ لمبرلماف األوروبي، والقنصؿ البريطاني العاـ رئيس مؤسسة كونرا

 فنسنت، خالؿ لقاءات عقدىا معيـ كؿ عمى حدة يـو الجمعة.
ودعا عريقات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وحركة عدـ االنحياز لعقد 'اجتماعات طارئة' 

 ت الرئيس التشيكي واتخاذ الخطوات والقرارات المناسبة بيذا الشأف.عمى المستوى الوزاري لبحث مقترحا
وخالؿ المقاءات أثنى المسؤوؿ الفمسطيني الرفيع عمى المساعدات التي تقدميا ألمانيا لمشعب الفمسطيني 
عمى كافة الصعد وأعرب عف تقديره العميؽ لما يبذلو مبعوث األمـ المتحدة لعممية السالـ مف جيود 

 افة حاجات أبناء الشعب الفمسطيني في قطاع غزة مف مواد بناء ووقود وأدوية ومواد غذائية.إليصاؿ ك
ودعا عريقات كذلؾ إلى تحقيؽ المصالحة الفمسطينية بأسرع وقت ممكف والعودة إلى إرادة الشعب مف خالؿ 

الحقيقي لتحقيؽ إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات لممجمس الوطني، عمى اعتبار ذلؾ المدخؿ 
 المصالحة الوطنية الفمسطينية، مشيرا إلى أف ىذه األمور تحتؿ رأس جدوؿ أعماؿ الرئيس محمود عباس.

 4/01/1102القدس العربي، لندن، 
 
 
 موسم الحج لمفمسطينيين "تخريب" حول في غزةحكومة التبادل اتيامات بين السمطة و  .3
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سياسية بيف وزارة األوقاؼ في السمطة الفمسطينية في خضع عدد مف حجاج قطاع غزة لممناكفات ال: غزة
في قطاع غزة. وتبادؿ وزيرا األوقاؼ في الضفة محمود « حماس»الضفة الغربية ونظيرتيا في حكومة 

 موسـ الحج الحالي،« تخريب»اليباش وفي غزة إسماعيؿ رضواف االتيامات بػ 
ر، فيما اتيـ الثاني األوؿ بمنع عدد مف اإلدارييف حاجًا مف السف ٚٔواتيـ رضواف نظيره في راـ اهلل بمنع 
 مف المغادرة.« الغزية»واألطباء واإلعالمييف مف بعثة الحج 

وأعمف اليباش خالؿ مؤتمر صحافي مف السعودية أمس، وصوؿ جميع حجاج الضفة إلى المدينة المنورة، 
( ٓٙباء واإلعالمييف )أكثر مف تتحفظ عمى جوازات بعض اإلدارييف واألط« »حماس»فيما ال تزاؿ حكومة 

 «.وتمنعيـ مف مغادرة القطاع ألداء مناسؾ الحج
مف جانبو، قاؿ رضواف إف عدد حجاج الدفعة األولى مف القطاع الذيف وصموا إلى الديار الحجازية بمغ 

حاّجًا، مف بينيـ عشرة  ٚٔ. وأضاؼ أف الجانب المصري أبمغيـ برفض سفر ٗٚٚحاّجًا مف أصؿ  ٔٛٙ
، مشيرًا إلى أف وزارة األوقاؼ في الضفة المسؤولة عف الحج «ألسباب أمنية»وسبعة أوؿ مف أمس  أمس،

 «.مواطناً  ٕٙجوازًا فقط، وال تزاؿ تحتجز جوازات  ٖٛ»أعادت أمس 
واعظًا فقط، متيمًا وزارة األوقاؼ في  ٕٔولفت إلى أف عدد المغادريف مف البعثة اإلدارية مف القطاع بمغ 

 «.ز جوازات السفر الخاصة بيـ ومنع مغادرتيـ لمحجالضفة بحج
لمصمحة مف يتـ إرجاع الحجاج ومنعيـ مف تأدية عبادة الحج وىي خطوة لـ تحدث في تاريخ »وتساءؿ: 
حاّجًا مف مغادرة القطاع ألداء المناسؾ، ووصؼ اتيامات اليباش  ٙٙونفى منع حكومة غزة «. العبادة؟
 «.غير صحيحة وممفقة»بأنيا 

 4/01/1102حياة، لندن، ال
 
 لى الوراء لمفوضى والفمتانإبأي عودة   لن تسمح السمطةالحمد اهلل:  .4

أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد اهلل اف القيادة لف تسمح بأي عودة الى الوراء لمفوضى والفمتاف وأف  :جنيف
ؿ عمى تعزيز الثقة لدى المواطف المؤسسة األمنية واحدة مف أىـ ركائز بناء الدولة الفمسطينية، والتي تعم

وأضاؼ الحمد اهلل خالؿ زيارتو مدينة جنيف وتفقده قوات  مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ مستوى مف األمف لو.
األمف الوطني في حرش السعادة، أمس: "إف توفير األمف واألماف يوفر االزدىار االقتصادي والتجاري 

وبات سببيا الرئيسي االحتالؿ الذي يضع العقبات وغيره، خاصة أف وضعنا االقتصادي يعاني مف عدة صع
 في وجو النمو االقتصادي الفمسطيني، ويجعمو غير منتج وغير مستقؿ".

 4/01/1102الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 يستقبل المبعوث األمريكي لعممية السالم عباس .5

دينة راـ اهلل، المبعوث األمريكي استقبؿ الرئيس محمود عباس، مساء أمس بمقر الرئاسة في م :وفا - راـ اهلل
 لعممية السالـ مارتف انديؾ.

وجرى خالؿ المقاء، متابعة ما جرى مف لقاءات في نيويورؾ بيف الرئيس عباس والرئيس األمريكي باراؾ 
 أوباما، ووزير خارجيتو جوف كيري، لخمؽ المناخ المناسب الستمرار المفاوضات.

 4/01/1102الحياة الجديدة، رام اهلل، 
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 عزت الرشق: الحديث عن عدوان مصري عمى غزة "خارج المنطق" .6
استعرض قيادي فمسطيني، ما اعتبره تحديات تواجو القضية الفمسطينية، تعزز، في حاؿ تجاىميا، : بيروت

المشروع اإلسرائيمي الرامي إلى تيويد مدينة القدس واالستيالء عمى المسجد األقصى، مشيرا إلى المفاوضات 
سرائيؿ، واالنقساـ الفمسطيني، وارتياف اإلرادة الفمسطينية، إضافة إلى تحريض بيف الس مطة الفمسطينية وا 

اإلعالـ المصري ضد الفمسطينييف، وما اعتبره أيضا عدـ تحمؿ القيادات و الشعوب العربية واإلسالمية 
 لمسؤوليتيا أماـ ما يجري في القدس المحتمة.

في مقابمة مع "قدس برس"   اسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"وأكد عزت الرشؽ، عضو المكتب السي
أف المفاوضات التي تدور حاليا بصورة سرية بيف السمطة الفمسطينية وتؿ أبيب برعاية أمريكية "تشكؿ فرصة 
وغطاء لتمرير الجرائـ والمخططات الصييونية ضد األرض والمقدسات الفمسطينية ومحاوالت تيويدىا، وىو 

أف نتصدى لو جميعا، فنحف )كفمسطينييف( معنيوف كما األمة العربية بالدفاع عف المسجد األقصى  ما يجب
 المبارؾ، وىذه مسؤولية الجميع".

وتحدث الرشؽ عف االنقساـ الفمسطيني، كأحد المنافذ التي يستخدميا االحتالؿ لتمرير مشروع تيويد مدينة 
الفات وحالة اإلنياؾ والتحطيـ الداخمي في الساحة القدس، مطالبا أف "تنتيي كؿ المناكفات والخ

الفمسطينية"، مشددا عمى ضرورة "توحيد البيت الفمسطيني، وتمتيف الجبية الداخمية لنتفرغ لمتحديات الكبرى، 
 وأىميا تحدي تيويد القدس واألقصى".

عمى وشؾ إنجاز  وكشؼ عف أف المصالحة الفمسطينية حققت تقدما كبيرا قبؿ أف تخفؽ، قائال "لقد كنا
المصالحة وتشكيؿ حكومة كفاءات فمسطينية، لكف الفيتو األمريكي فعؿ فعمتو" عمى حد تعبيره، مطالبا في 
الوقت ذاتو بػ "تحرير اإلرادة الفمسطينية مف العبث الخارجي بأحشاء الشعب الفمسطيني وسطوة إسرائيؿ 

 واإلدارة األمريكية".
العربي الرسمي والشعبي تجاه ما يجري حاليا مف عمميات لتيويد مدينة  وانتقد القيادي الفمسطيني الموقؼ

القدس، مؤكدا أف المسجد األقصى يواجو حاليا "خطرا غير مسبوؽ"، إال أنو قاؿ إف ذلؾ الخطر "يتسارع 
أماـ سمع وبصر حكاـ العرب والمسمميف وىـ ال يحركوف ساكنا .. وعمى األمة أف تتحمؿ مسؤولياتيا تجاه 

يا األولى"، مشيرا إلى أف الفمسطينييف "يقوموف بشرؼ الدفاع عف األقصى وحدىـ، وىـ ال ينتظروف قبمت
 أحدا" وفؽ تعبيره.

وتحدث القيادي في "حماس" عف التحدي المرتبط بالتغييرات التي حصمت في مصر، التي تشكؿ الركيزة 
ؿ الممؼ الفمسطيني. مشددا عمى أف األساسية في حوارات المصالحة الداخمية، إضافة إلى دورىا في مجم

"خطوط االتصاؿ موجودة بيف حماس والسمطة القائمة في مصر" مؤكدا كذلؾ عمى أنو "مف مصمحة الشعب 
 الفمسطيني ومصمحة مصر إبقاء ىذه الخطوط سالكة بغض النظر عف التطورات التي تجري في مصر".

ينييف، مؤكدا أف "كؿ االتيامات والقصص التي وانتقد الرشؽ ما اعتبره ضخا إعالميا مصريا ضد الفمسط
ضخيا اإلعالـ المصري لمتحريض ضد قطاع غزة وضد المقاومة والشعب الفمسطيني، ال أساس ليا مف 
الصحة"، ووصفيا بأنيا "اتيامات ظالمة ومجحفة"، مشيرا في الوقت ذاتو إلى أف الشعب الفمسطيني سيبقى 

 العربية واإلسالمية" بحسب ما يرى.خط الدفاع األوؿ عف مصر، وعف األمة 
ووصؼ عضو المكتب السياسي لػ "حماس" الحصار المفروض حاليا عمى قطاع غزة بأنو "جريمة وكارثة 
إنسانية" مطالبا بضرورة أف يتـ "تتدارؾ ىذه الكارثة وبسرعة .. ما يجري في حؽ الشعب الفمسطيني األعزؿ 

 أوقات الحروب". في القطاع ىو عقاب جماعي ال يحدث حتى في 
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مشيرا إلى أف حركة "حماس" تعمؿ مع "كؿ القوى والفصائؿ الفمسطينية ومؤسسات المجتمع المدني لمواجية 
تداعيات الحصار"، ومشددا في الوقت ذاتو عمى أف حكومة غزة "لف تتساىؿ في أمف المقاومة والشعب 

 الفمسطينييف".
ضد قطاع غزة، أعرب الرشؽ عف توقعو بػ "عدـ وعف التوقعات التي تتحدث عف تدخؿ عسكري مصري 

حدوث ذلؾ" واعتبره بأنو "خارج المنطؽ والمألوؼ والمعقوؿ"، مشيرا إلى أف الحكومة في غزة وأجيزتيا 
 األمنية واإلعالمية "أبدت دوما حرصا وجاىزية لمتعاوف فيما يخص أمف مصر".

غزة"، مشددا عمى أف نشطاء تمؾ الحركة "لـ  وتطرؽ الرشؽ في حديثو إلى ما بات يعرؼ باسـ حركة "تمرد
عالناتيا تصدر مف خارج قطاع غزة"، مؤكدا أف "أعضاءىا  يؤتوا مف داخؿ غزة .. بؿ أسست في الخارج وا 

 يتمقوف األمواؿ والتعميمات مف الخارج".
 4/01/1102قدس برس، 

 
 األحمد: مصر لن تفكر في توجيو ضربة لغزة والمصالحة مجمدة .7

عد عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" عزاـ األحمد أف إقداـ القوات المصرية عمى توجيو أي استبعماف: 
 ضربة لقطاع غزة تحت أي ظرؼ، واعتبر أف ما تردد عف ىذا األمر ال يتجاوز االشاعات.

لػ "قدس برس" أف السمطة تتابع عف قرب ما تنشره بعض وسائؿ اإلعالـ   وأكد األحمد في تصريحات
عف فمسطيف وقطاع غزة، وأنيا تعمؿ لوقفو، مؤكدا أننا "ننأى بأنفسنا عف التدخؿ في أي مف  المصرية

الشؤوف الداخمية لمدوؿ العربية، ونعتقد أنو حتى لو أخطأت بعض القيادات أو بعض وسائؿ اإلعالـ 
أف اإلعالـ الفمسطينية، فإف الفمسطينييف ال يجب أف يؤخذوا بجريرة أخطاء ىؤالء". معربا عف اعتقاده 

 المصري "بدأ يدرؾ ذلؾ، ويميز بيف مف يخطئ ومف ال يخطئ مف الفمسطينييف". 
وجوابا عمى سؤاؿ وجيتو لو "قدس برس" عما يعنيو بػ "خطأ البعض"، قاؿ األحمد: "بعض قيادات حماس 

حماس  نصحناىـ منذ البداية بعدـ التدخؿ في الشأف المصري، وكذلؾ بعض وسائؿ اإلعالـ المحسوبة عمى
تدخمت في الشأف المصري بطريقة خاطئة، اآلف ىناؾ تخفيؼ في ىذا األمر، ونحف مازلنا نصر عمى أف 

 نبقى بعيديف عف الشأف الداخمي المصري" وفؽ ما يرى. 
كاشفا عف أف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس سبؽ أف اتصؿ برئيس المكتب السياسي لحركة 

بعاد وسائؿ اإلعالـ  "حماس" خالد مشعؿ وتحدث معو في ىذا الشأف "وتـ االتفاؽ عمى النأي بالنفس، وا 
 الفمسطينية عف التدخؿ في الشأف الداخمي المصري" وفؽ قولو.

"ترىات ال تستحؽ  معتبرا ذلؾ  ونفى األحمد أف تكوف "فتح" والسمطة جزءا مف التحريض عمى قطاع غزة،
ا لتمطيؼ األجواء وعدـ توتيرىا في اإلعالـ مع مصر، التعميؽ .. أىؿ غزة ىـ أىمنا ونحف نبذؿ جيود

 فمصر كبيرة".
وحوؿ األنباء التي تتردد عف امكانية توجيو ضربة عسكرية مصرية ألىداؼ في غزة، قاؿ األحمد: "ال أتعقد 
أف ىذا سيحصؿ أبدا، وال أظف أف مصر تفكر بتوجيو أي إيذاء لقطاع غزة، وال يمكف أف يحصؿ ذلؾ عمى 

 ".اإلطالؽ
عمى صعيد آخر أكد األحمد أف المصالحة مجمدة وحمؿ "حماس" المسؤولية، وقاؿ: "اليقيف أف المصالحة 

آب )أغسطس( الماضي بقرار مف حماس، وما يشاع في اإلعالـ ال أساس لو  ٗٔالفمسطينية مجمدة منذ 
تجميد كؿ  مف الصحة في شيء ال حوؿ معبر رفح وال حوؿ المصالحة وال حوؿ تشكيؿ الحكومة، تـ
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بداء استعداد حركة فتح لاللتقاء، لكف الدكتور موسى  المقاءات بعد اتصالي بالدكتور موسى أبو مرزوؽ وا 
أبو مرزوؽ بدؿ أف يتصؿ بي لمرد أصدر بيانا واتيـ الرئيس محمود عباس بأنو تخمى عف المصالحة، وىذا 

 ا ما حصؿ"، عمى حد تعبيره.غير صحيح، وكاف األصؿ أف يتصؿ بي لنبتعد عف اإلشاعات، لكف ىذ
 3/01/1102قدس برس، 

 
 تؤكد استحالة المصالحة بينيما "فتحاوية"المجنة التنفيذية تبحث العالقة بين عباس ودحالن وقيادات  .8

أف اجتماع المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عقد قبؿ يوميف،  "الحياة"عممت : جيياف الحسيني –القاىرة 
محمد « فتح»قة بيف الرئيس محمود عباس )أبو مازف( والقيادي المفصوؿ مف حركة تناوؿ مصير العال

 دحالف، في ظؿ ما يتردد عف جيود تبذؿ مف شخصيات عربية لمصالحتيما.
انو ال يمر شير مف دوف أف يكوف ىناؾ وسطاء مف « الحياة»وقالت مصادر مقربة مف دحالف لػ 

دحالف ليست »الخالؼ بيف عباس ودحالف، موضحة أف شخصيات ميمة وصديقة تتدخؿ مف أجؿ إنياء 
عادة كوادر الحركة  لديو شروط، فيو فقط يريد مف الرئيس الفمسطيني مراعاة مصالح أىالي قطاع غزة، وا 
)فتح( الذيف فصموا مف مواقعيـ ألنيـ حسبوا عميو، وكذلؾ إعادة الذيف عزلوا مف وظائفيـ في األجيزة 

 «.األمنية لمسبب ذاتو
أف الرئيس الفمسطيني أبمغيـ أف الخالؼ بينو وبيف دحالف « الحياة»لػ « فتح»قيادي رفيع في  وكشؼ

صخر بسيسو « فتح»سيطرح في اجتماعات المجنة المركزية لمحركة. كما قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة 
ت إلتماـ مصالحة أبو مازف أبمغنا خالؿ االجتماع أف ال صحة إطالقًا لوجود أي وساطا»أف « الحياة»لػ 

تقديري الخاص أف »، مضيفًا: «بينو وبيف دحالف، وأف ما يتردد أو ينشر عف ذلؾ ال أساس لو مف الصحة
 «.مف المستحيؿ أف يقبؿ أبو مازف التصالح مع دحالف
أبو مازف سئؿ أوؿ مف أمس »عزاـ األحمد إف « فتح»في السياؽ ذاتو، قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة 

وأضاؼ األحمد: «. ماع المجنة التنفيذية عف ىذا األمر )الوساطات(، فأجاب بأنيا مجرد أوىاـخالؿ اجت
تتـ معالجتيا وفؽ آلياتيا وليس عبر اإلعالـ، وتقديري أنيا « فتح»ىذه القضية داخمية تتعمؽ بمؤسسة »

عمؽ بنظاـ الحركة وليس اشاعات ألف مصر واإلمارات لـ تتوسطا في ىذه المسألة التي أراىا شأنًا داخميًا يت
 «.بشخص الرئيس

اف العالقة بيف دحالف واألجيزة األمنية المصرية أصبحت نشطة « الحياة»وقاؿ مصدر مصري موثوؽ بو لػ 
أخيرًا وعمى مسارات عدة، بينيا مسألة إعادة تشغيؿ معبر رفح وتسييؿ خروج الطالب مف غزة إلى مصر. 

فمسطينية مف أجؿ إتماـ المصالحة بيف الرجميف )عباس ودحالف(، ونفى وجود ضغوط مصرية عمى القيادة ال
الفتًا إلى أف تسوية ىذا الخالؼ ىو شأف داخمي فمسطيني. ورأى أف ما يتـ تداولو في بعض وسائؿ اإلعالـ 

مختمؽ »، أمر «حماس»مف أف مصر تتطمع إلى البحث عف بديؿ قيادي قوي في غزة في حاؿ إنياء حكـ 
رغـ المتغيرات اإلقميمية التي جرت في المنطقة والتي أضعفت التيار »وقاؿ: «. الواقعليست لو عالقة ب

اإلسالمي السياسي وانعكست بالقطع عمى حماس، إال أف مصر منشغمة اآلف تمامًا بأمورىا الداخمية ومعنية 
نياء مظاىر العنؼ في الشارع المصري مف أجؿ ت حقيؽ االستقرار بالقضاء عمى البؤر اإلرىابية في سيناء وا 

عادة األمور إلى طبيعتيا  «.وا 
ولفت إلى أنو رغـ أىمية قطاع غزة بالنسبة إلى مصر ألنو يتعمؽ بشكؿ مباشر باألمف القومي المصري، 

 إال أف األولوية اآلف لمشأف الداخمي وما يجري في الساحة المصرية.
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 4/01/1102الحياة، لندن، 
 
 بين مسؤولي فتح "كسر العظم"جوب عمى أبو الرب يدخل مرحمة اعتداء مرافقي الر : "القدس العربي" .9

أشرؼ اليور: دخؿ الخالؼ الشديد بيف المواء جبريؿ الرجوب عضو المجنة المركزية لحركة فتح،  -غزة 
والنائب البارز عف الحركة جماؿ أبو الرب مف مدينة جنيف ، مرحمة 'كسر العظـ'، بتوعد أنصار األخير 

 فكر بدخوؿ مدينتيـ، عمى خمفية اعتداء حراسو بالضرب عمى أبو الرب. الرجوب بالقتؿ، لو
ورغـ تشكيؿ لجنة بحسب ما ورد مف معمومات لمتحقيؽ مف قيادات وازنة في حركة فتح، تمثمت في عضوي 
المجنة المركزية عثماف أبو غربية، وتوفيؽ الطيراوي، وأميف سر المجمس الثوري أميف مقبوؿ، إال أف أنصار 

الرب والممقب بػ'ىتمر' وجيوا تحذيرا شديد الميجة لمرجوب، وىو الذي يشغؿ منصب نائب أميف سر أبو 
 المجنة المركزية لحركة فتح، توعدوه بالضرب بالنار، بعد أف حرموا عميو دخوؿ جنيف.

يس قرار تشكيؿ المجنة تـ خالؿ اجتماع لمجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس ليؿ الخم
بمدينة راـ اهلل، رفض الرجالف المتنازعاف في فتح الرجوب وأبو الرب، التعقيب عمى الموضوع، لكف المجنة 

 بدأت فعميا بأعماليا يـو أمس الجمعة، عمى أمؿ أف تصؿ إلى نتائج سريعة.
رب لكف ىناؾ معمومات سربت مف جنيف تفيد بأف الخالؼ بيف الرجميف والذي انتيى بتعرض أبو الرب لمض

 مف مرافؽ الرجوب جاء عقب مناقشة الحممة األمنية التي تستعد أجيزة أمف السمطة تنفيذىا في مدينة جنيف.
وفي التفاصيؿ عممت 'القدس العربي' أف المواء الرجوب دعا قيادات وازنة مف حركة فتح وأعضاء في المجنة 

اقش ممؼ مدينة جنيف، في ظؿ توقعات المركزية والمجمس الثوري، ونوابا آخريف مف كتمة فتح الجتماع ين
بشف أجيزة األمف حممة عمى المدينة لنزع سالح النشطاء، حيث حضر أبو الرب لممكاف، دوف أف يكوف مف 
بيف المدعويف، ورفض الخروج مف قاعة االجتماعات بناء عمى طمب الرجوب الذي لـ يوجو لو دعوة 

 أبو الرب العتداء مف مرافقي الرجوب.كاآلخريف، فحدث تراشؽ بيف الرجميف انتيى بتعرض 
ويؤكد مسؤولوف كبار في فتح أف ساعات ليؿ الخميس وحتى فجر الجمعة شيدت مناقشات واتصاالت 

 شرعت بإجرائيا قيادات فتحاوية وأخرى أمنية لتيدئة الموقؼ المتوتر، لصد محاوالت تطور الخالؼ.
سنوات، وكاف مطموبا لالحتالؿ  ٛمرات بمجموع  ٓٔوأبو الرب ىو مف قيادات حركة فتح وسبؽ وأف اعتقؿ 
لقوات االحتالؿ، وتنسب إليو اتيامات بقيادة  ٕٔٓٓفي االنتفاضة األولى، كذلؾ كاف مطموبا مع بداية عاـ 

 مجموعات تابعة لحركة فتح في قباطية.
ا شديد الميجة، ورغـ تشكيؿ المجنة إال أف حركة فتح في بمدة قباطية التابعة لمحافظة جنيف أصدرت بيان

 حذرت فيو الرجوب مف دخوؿ المدينة حتى يقدـ اعتذارا لمنائب أبو الرب.
البياف جاء فيو 'إف ما حصؿ اليوـ عمى أرض راـ اهلل مف جبريؿ الرجوب مف فعؿ صبياني لف يمر مرور 

ه مف عممية الكراـ عميو ونتوجو الى قيادتنا الحكيمة بيذا البياف ونحذرىـ مف وجود جبريؿ الرجوب ونبذ
 االستنياض'.

ومضى البياف محذرا الرجوب مف الدخوؿ لمدينة جنيف 'ومف اآلف نعممكـ بأف جنيف محرمة عميو وىذا بياف 
 تحدي بيننا وبينو وبيف مف يقؼ في صفو ونقوؿ لو بأف رصاصنا لف يرحمؾ'.
نو أصبح' سيفًا مشرعًا عمى وطالبت فتح في بمدة قباطية القيادة الفمسطينية بػ 'محاسبة الرجوب'، وقالت ا

 رقاب المظموميف والمناضميف'.
 وقالت اف الرجوب تناسى أف ما عميو اآلف كاف 'نتاجا لتضحيات ىذا الشعب'.
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يذكر أف تقارير ذكرت باف أجيزة األمف الفمسطينية تدفع بمزيد مف التعزيزات الى مدينة جنيف، في مؤشر 
 نة.يدؿ عف نيتيا تنفيذ حممة أمنية في المدي

وتنشط قيادات مف المدينة في إجراء اتصاالت الحتواء األمر، عبر طرح أفكار لتكوف عمى شكؿ اتفاؽ 
 مبطف ينيي العمؿ األمني، كونو قد يدخؿ في تطورات غير مرجوة.

 4/01/1102القدس العربي، لندن، 
 

 فاوضاتاليندي يدعو إلى مصارحة الشعب الفمسطيني حول المفاوضات والعمل عمى إنجاز الم .01
محمد اليندي عضو المكتب السياسي لحركة الجياد االسالمي في كممة القوى الوطنية واإلسالمية  .دعا د

( شماؿ قطاع ٓٔ-ٗفي كممة لو خالؿ ميرجاف "لبيؾ يا أقصى" الذي نظمتو حركة "حماس" مساء الجمعة )
عمى إنجاز المصالحة غزة كافة الفصائؿ إلى مصارحة الشعب الفمسطيني حوؿ المفاوضات، والعمؿ 

نياء االنقساـ، وبقاء االشتباؾ مع االحتالؿ.  الوطنية وا 
وقاؿ : "اليوـ يحاولوف شطب القدس وبناء ىيكميـ المزعوـ عمى أنقاضو، ويقولوف إف القدس عاصمتيـ 

 األبدية ولكف نقوؿ ليـ إف القدس عاصمة أبدية ألمتنا وشعبنا الفمسطيني".
ر والكممة العميا ستكوف لشعوب ىذه المنطقة, وفمسطيف كانت حاضرة, وستبقى وأشار إلى أف المنطقة تتغي

 حاضرة في  قمب ىذه التغيرات وال يمكف ألحد أف يقفز عف قضية فمسطيف.
ودعا إلى استقباؿ ىذا التغير في المنطقة مع استمرار االشتباؾ مع االحتالؿ، قائاًل: "إف االشتباؾ المستمر 

يحافظ عمى طبيعة ىذا الصراع ويجعمو ىو صراع كؿ األمة مع ىذا العدو مع ىذا العدو ىو الذي 
 والمشروع الصييوني ألنو يتيدد كؿ األمة".

وحذر مف استمرار المشاكؿ الداخمية لألمة العربية مف خالؿ خمؽ أعداء داخمييف لتنسى األمة عدوىا 
 الحقيقي أال وىو االحتالؿ. 

 3/01/1102، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

 قياديين من الجبية الشعبية لتحرير فمسطين في نابمس أربعةالجيش اإلسرائيمي يعتقل  .00
قيادييف مف الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف،  ٗقوات الجيش اإلسرائيمي، : اعتقمت يو بي أي -القدس 

اقتحمت أيضًا خالؿ حممة دىـ، في نابمس بالضفة الغربية. وقالت الجبية الشعبية، إف القوات اإلسرائيمية 
 مكتب الجبية في نابمس وفجرت أبوابو وصادرت محتوياتو وأجيزة الحاسوب.

 4/01/1102، الحياة، لندن
 

 بعد مرور موكبين لـ"المينو" ومسؤول في حماس جريح بانفجار عبوة ناسفة في "عين الحموة" .02
رة بتفجيرات كالتي شيدىا ليؿ ىؿ يعود مخيـ عيف الحموة مجددا الى دائرة التوتير األمني، وىذه الم: صيدا

الجمعة السبت. ولمصمحة مف ىذا االستيداؼ الجديد ألمف واستقرار المخيـ. وىؿ لألزمة الداخمية التي 
شيدتيا حركة فتح في لبناف مؤخرا عالقة بما يجري، خاصة واف المعمومات التي توافرت عف االنفجار 

ير عمى مرور موكبيف متتالييف، األوؿ لمقيادي تقاطعت عند حقيقة واحدة وىي انو وقع بعد وقت قص
الفتحاوي العقيد محمود عيسى المينو والذي تبيف انو لـ يكف بداخميا وكانت تقؿ افرادا مف عائمتو. والثاني 

 لمسؤوؿ العالقات السياسية في حركة حماس في لبناف احمد عبد اليادي .



 
 
 

 

 

           01ص                                    1888العدد:                 4/01/1102 السبت التاريخ:

و مف تطورات عمى الساحة الفمسطينية وعمى صعيد اسئمة تبقى برسـ ما ىو مقبؿ مف األياـ مع ما يتحمم
 الوضع في المخيـ.

 فماذا حصؿ في مخيـ عيف الحموة:
قرابة الثامنة مف مساء الجمعة، سمع دوي انفجار قوي في الجية الغربية لمخيـ عيف الحموة، تبيف الحقا انو 

الغربي لممخيـ. وادى  ناجـ عف عبوة ناسفة انفجرت في حي الزيب المحاذي لخط السكة قرب المدخؿ
االنفجار الذي وقع في تجمع لمنفايات الى جانب جدار محاذي لمطريؽ وعمى بعد بضع عشرات مف األمتار 
مف نقطة لحركة فتح، الى تيدـ جزء مف الجدار واصابة الفمسطيني رامي الدوخي الذي صودؼ مروره قرب 

 المكاف لحظة وقوع االنفجار. وافيد اف اصابتو طفيفة .
حضرت الى المكاف عمى الفور قوة مف المجنة األمنية الفمسطينية المشتركة في المخيـ وضربت طوقا امنيا و 

 حولو، وبوشرت التحقيقات تحت اشراؼ قائد القوة االمنية العقيد ابو زياد النصر.
وقوع وبعدىا بوقت قصير، ترددت في المخيـ معمومات عف اف موكبا لمسؤوؿ فتحاوي مر في المكاف قبيؿ 

االنفجار بدقائؽ قميمة، وسرعاف ما تأكدت ىذه المعمومات وتبيف اف الموكب يعود لمقيادي في حركة فتح 
العقيد محمود عيسى المينو، والذي افاد الحقا اف الموكب يعود لو ولكنو لـ يكف بداخؿ السيارة وانما كاف 

كب المينو في المكاف قبيؿ وقوع االنفجار، فييا افراد مف عائمتو. كما افيد عف اف موكبا آخر اعقب مرور مو 
 كاف يقؿ مسؤوؿ العالقات السياسية في حركة حماس في لبناف احمد عبد اليادي.

وتكثفت عمى اثر ذلؾ االتصاالت عمى اكثر مف مستوى فتحاوي وفمسطيني مف اجؿ التحقؽ مف مالبسات 
وؿ حركة حماس أـ اف لو عالقة باألزمة التي االنفجار واستيدافاتو، وما اذا كانت لو عالقة باستيداؼ لمسؤ 

طرأت مؤخرا عمى البيت الفتحاوي في لبناف مف باب تفاعالت الحركة االصالحية التي قاـ بيا بعض ضباط 
فتح وقادىا المينو، قبؿ اف يعود الحقا فيعمف التزامو قرار القيادة الفتحاوية واف حركتو االصالحية لـ تكف 

 رص عمى الحركة.سوى صرخة تنطمؽ مف الح
ولـ تستبعد مصادر فمسطينية مطمعة اف يكوف مف يقؼ وراء ىذا التفجير طرؼ او جية ثالثة دخمت عمى 

 الخط بيدؼ توتير الوضع األمني في المخيـ.
 4/01/1102المستقبل، بيروت، 

 
 المخيمات ليست صندوق بريد " ويؤكدان أنفتح االنتفاضةيمتقي "حماس بيروت: وفد من  .03

ة الفتة لالنتباه في توقيتيا ودالالتيا وأىدافيا السياسية، لجية إعادة النظر بعالقاتيا الفمسطينية في خطو 
عادة التواصؿ مع الفصائؿ المحسوبة عمى سوريا، زار أمس، وفد مف قيادة حركة  « حماس»واإلقميمية، وا 

ار الياس، والتقى عضو في مخيـ م« فتح االنتفاضة»عمي بركة، مقر « الحركة»في لبناف برئاسة ممثؿ 
 لجنتيا المركزية وأميف سرىا حسف زيداف، بحضور عدد مف أعضاء القيادة في الحركتيف.

المحافظة عمى »وأكدوا «. استخداـ المخيمات كصندوؽ بريد الحد»ورفض المجتمعوف في بياف إثر المقاء 
الدعـ لوحدة »، مجدديف «مع لبنافامنيا واستقرارىا، وعمى السمـ االىمي في لبناف وبناء افضؿ العالقات 

 «.لبناف وامنو واستقراره
ذ داف البياف  ، شدد «االعتداءات الصييونية المتواصمة عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فمسطيف»وا 
توحيد الموقؼ وتفعيؿ العمؿ الفمسطيني المشترؾ في لبناف دفاعا عف قضايا شعبنا المحقة »عمى ضرورة 
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الحكومة المبنانية وادارة »كما طالب المجتمعوف «. المدنية واالنسانية وحؽ التممؾ وخصوصا الحقوؽ
 «.االونروا بالوفاء بالتزاماتيما تجاه مخيـ نير البارد

برئاسة مسؤوؿ العالقات المبنانية رأفت مرة، رئيس اساقفة بيروت « حماس»مف جية ثانية التقى وفد مف 
 ر المطرانية في بيروت.لمموارنة المطراف بولس مطر، في مق

حؽ الفمسطينييف »، مشددا عمى «وقوفو إلى جانب القضية الفمسطينية»، «حماس»وأكد مطر، بحسب بياف 
 «.في الدفاع عف أنفسيـ في مواجية الظمـ

 01/4/1102السفير، بيروت، 
 

 الباردمخيم نير عتصام فمسطيني أمام "اإلسكوا" دعمًا لن: االبن .04
نية والمجاف الشعبية، اعتصامًا أماـ مقر األمـ المتحدة، االسكوا، في وسط بيروت، نظمت الفصائؿ الفمسطي

 دعمًا ألبناء مخيـ نير البارد "في مواجية القرارات التعسفية التي أقدمت عمييا األونروا".
منظمة التحرير، فحذر مف مغبة االستمرار في  باسـوتحدث عضو قيادة الجبية الديموقراطية، عمي فيصؿ، 

تجاىؿ المطالب المحقة ألبناء المخيـ". واعتبر أف "ما تتذرع بو األونروا مف عجز مالي، ليس سوى حجة 
 كي تتيرب مف مسؤوليتيا".

كما تحدث مسؤوؿ حركة "حماس"، عمي بركة بإسـ تحالؼ القوى الفمسطينية، فرأى "أف مماطمة األونروا 
 ائج سمبية يجب تداركيا".وتجاىميا لحقوؽ ومطالب أبناء البارد سيقود الى نت

ورفع المعتصموف مذكرة الى إدارة االسكوا، تسمميا كريـ خميؿ، وتال نصيا أميف سر الفصائؿ في "البارد" 
عماد عودة. وأكدت المذكرة أف "أبناء البارد لف يقفوا مكتوفي األيدي وىـ يشاىدوف مصالحيـ تتعرض 

 لمخطر".
 4/01/1102المستقبل، بيروت، 

 
 االعتراف بييودية الدولةالفمسطينية : المفاوضات عالقة بسبب رفض السمطة أمريكا ييودلنتنياىو  .05

فيما واصؿ الجانباف اإلسرائيمي والفمسطيني التكتـ عمى سير المفاوضات بينيما بعد عقد جمسة : الناصرة
نياىو أبمغ قادة أمس أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نت "معاريؼ"ثامنة أوؿ مف أمس، أفادت صحيفة 

المنظمات الييودية في الواليات المتحدة خالؿ لقائو المغمؽ معيـ في نيويورؾ األسبوع الجاري أف 
بسبب رفض الفمسطينييف االعتراؼ بإسرائيؿ  "عالقة ولـ تحقؽ أي تقّدـ"المفاوضات مع الفمسطينييف ما زالت 

التحريض المتواصؿ في أراضي "، مضيفًا أف "بينما نحف مستعدوف لتسوية تاريخية معيـ"دولة ييودية، 
 ."السمطة الفمسطينية ضد إسرائيؿ يشكؿ أيضًا عقبة جدية في طريؽ التوصؿ إلى تفاىمات

التي اعتمدت في خبرىا مصادر مطمعة عمى ما دار في االجتماع، أف نتنياىو أوضح  ،وتابعت الصحيفة
ىو فحص احتماؿ التوصؿ إلى اتفاؽ دائـ، وأف  لمضيفيو أف المسار الوحيد الجاري بحثو بيف الجانبيف

 االتفاؽ المرحمي ليس مطروحًا عمى جدوؿ األعماؿ.
 4/01/1102، الحياة، لندن

 
 ىي قضية الالجئينفي المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية المشكمة الرئيسة ىنغبي:  .06
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مف نتنياىو، الوزير  القريب "دليكو "عند الكممة التي ألقاىا النائب مف  "ىآرتس"توقفت صحيفة : الناصرة
واعتبرتيا مفاِجئة كونيا صادرة  "جي ستريت"السابؽ تساحي ىنغبي في مؤتمر الموبي األمريكي الييودي 

ف بات ُيعرؼ اليوـ بأكثر النواب اعتدااًل في   ."ليكود"عف نائب يميني، وا 
، أشاد برئيس السمطة ٜٚٙٔحدود عاـ  لف تعود أبدًا إلى "إسرائيؿ"بأف  "الالزمة اإلسرائيمية"فبعد أف كرر 

المذيف اعتبرىما شريكْيف حقيقيْيف "الفمسطينية محمود عباس ورئيس الحكومة الفمسطينية السابؽ سالـ فياض 
 "ليكود"التي يشيد فييا قطب في  األولىوأشارت الصحيفة إلى أنيا المرة  ."يريداف السالـ ويعنياف ما يقوالنو

 ."و لوزراء ونواب اليميف االنفالت ضدهالذي يحم"بالرئيس عباس 
المشكمة الرئيسة ىي قضية الالجئيف، وفي حاؿ لـ يتراجع "وعف تصوره لمحؿ الدائـ لمصراع، قاؿ ىنغبي: 

الفمسطينيوف عف مطمبيـ بعودة الالجئيف، لف يكوف اتفاؽ بيننا، لكف في حاؿ استوعبوا أف عمييـ العمؿ مف 
عودوا إلى األماكف التي ولدوا فييا، واستوعب الييود أنيـ لف يعيشوا في أجؿ تسوية تاريخية وأنيـ لف ي

األماكف التي ولد أجداد أجدادىـ فييا )في إشارة إلى مدينة الخميؿ المحتمة(، يمكف أف نتوصؿ إلى حموؿ 
لى تسوية في قضايا الحدود والمستوطنات والقدس  ."لجميع القضايا األخرى، وا 

يمكف التوصؿ "في شأف القدس، قاؿ ىنغبي:  "تسوية"يفة عف احتماؿ التوصؿ إلى وردًا عمى استفسار الصح
إلى تسويات في جميع القضايا، باستثناء الالجئيف... أنا ضد تقسيـ القدس، لكف ىذا ال يعني أنو يجب 

 ."ألؼ فمسطيني في القدس مف اف تكوف ليـ صمة بالكياف الفمسطيني الذي سينشأ ٕٓ٘نمنع  أفعمينا 
 4/01/1102، ياة، لندنالح

 
 المنافسة عمى مقعد غير دائم في مجمس األمن الدولي ياماتز من اعتع "إسرائيل" .07

قالت إسرائيؿ يـو  :العاؿ( تحرير محمد عبد ،اشرؼ صديؽ لمنشرة العربية ، إعدادداف وليامز - نيويورؾ
مف الدولي لممرة األولى في الخميس إنيا تعتـز المنافسة عمى شغؿ أحد المقاعد غير الدائمة بمجمس األ

لكف دبموماسيف باألمـ المتحدة قالوا إنو لف يكوف سيال  ٕٕٓٓو ٜٕٔٓتاريخيا خالؿ الفترة بيف عامي 
 لمدولة الييودية الفوز بمقعد في المجمس.

كاف ينبغي  لدى األمـ المتحدة روف بروسور لرويترز "نسعى جاىديف مف أجؿ الفوز.. "إسرائيؿ"وقاؿ سفير 
ستنافس ألمانيا وبمجيكا عمى المقعديف المخصصيف  "إسرائيؿ"وقاؿ بروسور إف . حدث ىذا فيما مضى"أف ي

 .أخرىوبمداف  أوروبالمجموعة بمداف غرب 
 4/01/1102وكالة رويترز لألنباء، 

 
 

 اتفاق قائم عمى حل الدولتين  حزبو رفض يعمن قيادي في الميكود .08
قاؿ عضو الكنيست والقيادي البارز في حزب الميكود أوفير  :االتوكال ،الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
نتنياىو سيواجو معارضة قوية لمغاية مف التيار اليميني داخؿ حزبو، في حاؿ حدوث  فبنياميأكونيس، إف 

تقدـ في المفاوضات مع الفمسطينييف. وأضاؼ: "ىناؾ معضمة حقيقية يواجييا اليميف في إسرائيؿ في ىذه 
لى أي درجة يمكف الضغط عميو األياـ، وى ي إلى أي درجة يمكف شد الحبؿ فيما يتعمؽ بمعارضة نتنياىو، وا 

ورفض أكونيس فكرة  فيما يتعمؽ بالموضوع الفمسطيني، وما ىو التوقيت األفضؿ لمقياـ بمثؿ ىذه الخطوة".
المجاؿ الجوي،  وجود مطار جوي فمسطيني، قائال: "بالطبع لف نسمح بذلؾ. ىذا يعني منحيـ سيطرة عمى
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وىذه المحاولة فشمت في مطار الدىنية )جنوب قطاع غزة(. أرادوا أيضا ميناء بحريا وانظروا أيف نحف 
. حماس تسيطر عمى القطاع، المطار في غزة ال يعمؿ منذ أف تـ افتتاحو عاـ  ولـ يعمؿ إال  ٜٜٛٔاليـو

جوي لمناطؽ الحكـ الذاتي الفمسطيني،  ، وىذا يعني أنو لف يكوف ىناؾ مجاؿٜٜٜٔلفترة قصيرة حتى عاـ 
 كما أف المعابر ستكوف تحت السيطرة اإلسرائيمية الكاممة".

الذي يشغؿ اليوـ منصب نائب وزير في مكتب نتنياىو ويعتبر مسؤوال عف العالقة بيف  ،وقاؿ أكونيس
ء الكثير مف الشجاعة : "ىناؾ ضرورة إلبدااإلسرائيميمع "المصدر"  أجراىاالحكومة والكنيست، في مقابمة 

طالع  عمى حقيقة ما يدور بالنسبة لمموضوع الفمسطيني، وليس ىناؾ أي سيناريو يمكف أف  اإلسرائيمييفوا 
 ٚٙيؤدي إلى التوصؿ إلى اتفاؽ دائـ، وبالطبع ليس اتفاؽ قائـ عمى مبدأ حؿ الدولتيف والعودة إلى حدود 

بمدات". وأضاؼ: "اف مثؿ ىذا الحؿ لف يكوف ممكنا  مف دوف أف تكوف ىناؾ انسحابات إسرائيمية واقتالع
تمريره داخؿ الميكود وال بيف أوساط أنصار الحزب، سواء كاف ذلؾ بواسطة استفتاء بيف أعضاء الحزب كما 

عندما تـ عرض موضوع فؾ االرتباط عمى االستفتاء، أو في أي إطار آخر داخؿ  ٕ٘ٓٓجرى في عاـ 
ؾ أغمبية داخؿ الميكود لمثؿ ىذه الحموؿ، ومثؿ ىذه األفكار لـ تعد حزب الميكود. كما أنو ليست ىنا

 صالحة، سواء بسبب طبيعة تركيبة الحزب أو ألسباب تتعمؽ بالمبادئ التي يؤمف بيا أعضاء الميكود".
، وفي حاؿ وافقت عمى العودة إلى حدود ٜٚٙٔأنو "ال يمكف إلسرائيؿ أف تنسحب حتى حدود  إلىوأشار 
ني أنيا ستتنازؿ عف منطقة المطروف، وأجزاء مف الغور، وسنحتاج إلى تفكيؾ كيبوتس فيذا يع ٜٚٙٔ

)كاليا( و)نعمة( وستصبح مناطؽ مثؿ معاليو أدوميـ وىار حوما وراموت في مركز النقاش حوؿ األماكف 
 والمناطؽ التي سيحصؿ عمييا الفمسطينيوف".

مستعد لمحديث عف اتفاؽ طويؿ األمد يمنح  وقاؿ أكونيس "ال أوافؽ عمى قياـ دولة فمسطينية. أنا
الفمسطينييف حكما ذاتيا ويمنح الفمسطينييف قدرة عمى إدارة شؤونيـ، وأنا أدعـ التعاوف االقتصادي، والسماح 

 لمفمسطينييف بالعمؿ، أيضا داخؿ إسرائيؿ".
قاؿ اكونيس" ال سمح  اإلسرائيميالفمسطينييف الحقوؽ التي يتمتع بيا  إعطاءالموافقة عمى  إمكانيةوحوؿ 

اهلل. ىذا يعني إلغاء الدولة الييودية وأنا ال أعرؼ السبب الذي يدفع عضو الكنيست تسيبي حوتوبمي، 
لمتفكير في مثؿ ىذا النوع مف األفكار. الفمسطينيوف يتمتعوف بحؽ التصويت لمبرلماف الفمسطيني وال يوجد 

لسماح لمفمسطينييف بالتصويت فيذا يعني أف يحصؿ أي مبرر لمسماح ليـ بالتصويت لمكنيست. وفي حاؿ ا
مقعدا في الكنيست. بنفس حجـ كتمة )ىناؾ مستقبؿ(". وتابع "يجب أف نعطي  ٛٔالفمسطينيوف عمى حوالي 

عاما عمى األقؿ، حتى نتعمؽ وننتظر لنرى ما سيحدث  ٘ٔالفمسطينييف حال انتقاليا طويؿ األمد، يستمر لػ 
الشرؽ األوسط، وبالنسبة ألعماؿ البناء في الضفة الغربية خالؿ تمؾ الفترة، لف مف حولنا في باقي مناطؽ 

أوافؽ عمى منح الفمسطينييف المزيد مف األراضي، لكننا ال نستطيع أف نقرر مف يبني وأيف يبني، وأنا أرى 
 أنيـ يبنوف مدنا كاممة بالقرب مف راـ اهلل، وال تواجييـ أي مشكمة في البناء".

جميد االستيطاف قاؿ أكونيس: "مف يعتقد أنو ستكوف ىناؾ عممية تجميد لمبناء اإلسرائيمي، فيو وعف وقؼ وت
مخطئ. وعممية التجميد السابقة فشمت فشال ذريعا. ىناؾ مف اعتقد في إدارة الرئيس باراؾ أوباما السابقة، 

توطنات ىي التي ستسمح عندما كانت ىيالري كمينتوف وزيرة لمخارجية، أف عممية تجميد البناء في المس
لمفمسطينييف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكف ىذا لـ يحدث، واالستيطاف الييودي ىو حؽ تاريخي 
لمشعب الييودي، ومف يرغب في بناء بيت في أريئيؿ يجب أف يكوف صاحب حؽ في القياـ بذلؾ" حسب 
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تشدد تصريحات متشددة ضد الفمسطينييف قولو. تصعيد ضد الفمسطينييف وأطمؽ نواب اليميف اإلسرائيمي الم
 ووصفوىـ بأنيـ "ذئاب في ثوب ذئاب".

 4/01/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل

  
 بالتعاون مع "إسرائيل" حيال ممف إيران "عرببعض "الستسمح ل ينالفمسطيني مع المفاوضات :ليفني .09

ضات بيف الجانبيف الفمسطيني واإلسرائيمي، توقعت وزيرة العدؿ اإلسرائيمية تسيبي ليفني أف المفاو الوكاالت: 
حياؿ الممؼ اإليراني، مف دوف ذكر  "إسرائيؿ"ستسمح لدوؿ أخرى، بعضيا عربي )لـ تسّميا(، بالتعاوف مع 

حوؿ الممؼ النووي اإليراني أمس،  "اإلذاعة اإلسرائيمية"تفاصيؿ ىذا التعاوف. وقالت ليفني، في حديث مع 
فؼ العقوبات المفروضة عمى إيراف، بؿ سيسعى إلى االستفادة منيا لمتوصؿ إلى المجتمع الدولي لف يخ"إف 

القضية اإليرانية ال تخص إسرائيؿ وحدىا بؿ العالـ ". وأضافت إف "تسوية بشأف قضية برنامجيا النووي
ربطت . و "أجمع، لذلؾ حذرنا العالـ مف االفتتاف بسحر التغيير الحاصؿ في نظاـ الحكـ اإليراني، ألنو وىـ

المفاوضات تسمح لدوؿ أخرى بعضيا عربية بالتعاوف مع "بيف القضيتيف اإليرانية والفمسطينية، قائمة إف 
 ."إسرائيؿ حياؿ الممؼ اإليراني

 4/01/1102، السفير، بيروت

 
 زيادة ميزانية دائرة االستيطان: "ىآرتس" .21

الحكومة اإلسرائيمية ستطمب تحويؿ  أفذكرت صحيفة "ىآرتس" : وكاالتال ،الحياة الجديدة -القدس المحتمة 
عف البناء في  أخرى أمورمميوف شيقؿ لدائرة االستيطاف المسؤولة ضمف  ٖٜعالوة ميزانية بمبمغ 

ما  إذاالعالوة، التي  إلقرارلجنة المالية طمبا  إلىالمستوطنات. ورفعت وزارة المالية اإلسرائيمية أمس األوؿ 
وحسب اتفاؽ بيف الدائرة والحكومة  .%ٓ٘ٔدائرة االستيطاف بنحو تمت فستزيد الميزانية األصمية ل
مستوطنة بيت ايؿ. كما ستكوف المجنة مطالبة باف  إلىمميوف شيقؿ  ٕٛاإلسرائيمية السابقة، سيتـ تحويؿ 

مميوف شيقؿ. وقالت الصحيفة: "ستكوف لجنة  ٖٖٔدائرة االستيطاف بمبمغ  إلىتقر تحويؿ فوائض الميزانية 
الميزانية بحجـ مئات مالييف الشواقؿ" مشيرة إلى أف  إطارمطالبة بأف تقر التغييرات والتحويالت في  المالية

أف تقر  إلىالطمبات ال تتضمف زيادة ميزانية الدفاع. واضافت: "في الكنيست يقدروف بأف المجنة ستسعى 
تس غمئوف عمى زيادة ميزانية دائرة قريبا عالوة ببضعة مميارات الشواقؿ لميزانية الدفاع". واحتجت رئيسة مير 

عف الجميور المبالغ الطائمة التي  اإلخفاءىذا مسار التفافي عمى الميزانية يستيدؼ  إفاالستيطاف وقالت 
 المستوطنات. إلىتتدفؽ 

 4/01/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 بمقاء روحاني ويحذر اإليرانيين من امتالك النووي "قد يفكر"نتنياىو  .20

وكاالت: أعمف رئيس الوزراء اإلسرائيمي، بنياميف نتنياىو، أنو قد يفكر بمقاء الرئيس اإليراني، ال -اصـ عو 
حسف روحاني، وقاؿ نتنياىو في حوار في برنامج مورنينغ إديشف الذي يعرض عمى إذاعة إف بي آر 

ردًا عمى سؤاؿ ما إذا كاف سيمتقي ال مشكمة لدّي مع العممية الدبموماسية. و  األمريكية ال أكترث ليذا المقاء..
روحاني، قاؿ نتنياىو إنو الـ ُيعرض عميو ذلؾ، لكنو سيفكر بالموضوع. وأضاؼ في حاؿ التقيت بيؤالء 
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األشخاص )اإليرانييف(، كنت ألواجييـ بيذا السؤاؿ، وىو ىؿ أنتـ مستعدوف لتفكيؾ برنامجكـ )النووي( 
 صيب اليورانيوـ.بشكؿ كامؿ، ألنو ال يمكنكـ االستمرار بتخ

وجدد رئيس الوزراء اإلسرائيمي التشكيؾ بخطاب طيراف الجديد واألكثر اعتدااًل، وقاؿ إف إيراف اختارت خير 
أف روحاني يعرض اتفاقية مزيفة، واصفًا انفتاح إيراف األخير بالكالـ  أكدالشرور بيف المرشحيف، غير أنو 

ال  أفمى أف برنامجيا النووي ىو ألغراض سممية، معتبرًا الفارغ الذي ال معنى ليب. ورفض تأكيد إيراف ع
حاجة ليا لتخصيب اليورانيوـ في حاؿ كانت تريد استخدامو في الطاقة النووية والمعدات الطبية، بؿ أّكد أف 

 اسبب إصرارىـ عمى التخصيب ىو رغبتيـ بالحفاظ عمى طريقيـ باتجاه األسمحة النووية.
 كانت إسرائيؿ تمتمؾ أسمحة نووية، قاؿ نتنياىو لف أقوؿ ماذا تمتمؾ وردًا عمى سؤاؿ حوؿ ما إذا 

لى إبادة "ال تخطط لتدمير أحد، متابعًا أنيا أو ال، غير أنو أشار إلى  "إسرائيؿ" لـ ندُع لتدمير األشخاص، وا 
 إيراف أو أي بمد آخر.

حاؿ امتمكت حكومتيـ أسمحة مف أف حياتيـ ستصبح أسوأ في  ،الجمعةيوـ  اإليرانييف،حّذر نتنياىو  كما
نووية، واعتبر أنيـ يستحقوف أفضؿ مف حكومتيـ الحالية. وقاؿ نتنياىو في مقابمة مع )بي بي سي( 

إذا حصؿ ىذا النظاـ الوحشي عمى األسمحة النووية فسيصبح خالدًا مثؿ كوريا الشمالية، والرئيس "الفارسية 
 ."الحقيقية التي يتخذىا المرشد األعمى عمي خامنئي الجديد، حسف روحاني، ال يستطيع تغيير القرارات

 4/01/1102، القدس العربي، لندن

 
 أشد فتكًا  "حزب اهلل"الشمالية اإلسرائيمية: المواجية المقبمة مع  الجبيةقائد  .22

المواجية "حذر قائد المنطقة الشمالية في الجيش اإلسرائيمي الجنراؿ يائير جوالف مف أنو في : حممي موسى
. وقاؿ جوالف في مقابمة موسعة مع "قبمة مع حزب اهلل ستقع إصابات أكثر في الجبية الداخمية اإلسرائيميةالم

إننا اعتدنا في الماضي عمى النظر إلى الحمبة الشمالية عمى أنيا حمبة واحدة تنقسـ "اإلخباري  "واال"موقع 
ىي جبية تتسـ بعالقات وثيقة بيف حزب إلى جبيتيف، لكف األمر لـ يعد كذلؾ، عمميا إنيا جبية واحدة. و 

يراف مف فوقيما. وتغيير ىذا الوضع يؤثر، طبعًا، عمى انتشارنا وعمى خططنا  ."اهلل ونظاـ األسد وا 
حدث القتاؿ المقبؿ مع حزب اهلل سيكوف أصعب، بأضرار "بقولو إف  "حزب اهلل"وأشار جوالف مباشرة إلى 

صابات أكبر لممدنييف ولمجبية ال داخمية اإلسرائيمية. وكمما استخدـ حزب اهلل قوة أكبر، فإف اإلصابة أكبر وا 
ستكوف أشد فتكًا. ويممؾ الجيش اإلسرائيمي الخبرة والقدرة لمتغمب عمى خطر صواريخ حزب اهلل والتغمب 
عميو، وسنضطر لموصوؿ إلى األماكف التي ىـ فييا، في القرى وبيوت المدنييف. إف حزب اهلل يتمقى األوامر 

 ."ف إيراف، وىو ينفذ تعميمات إيراف ويعمؿ لمصمحتيام
واستذكر المراسؿ الذي أجرى المقابمة مع جوالف انطباعاتو مف حرب لبناف الثانية، وخصوصًا صواريخ 

عمى صفد. ولكف الجنراؿ جوالف استوقفو وىو يشير إلى صور السيد حسف نصر اهلل والرئيس  "حزب اهلل"
مبتسمًا،  "محور الشر"اإليراني حسف روحاني المعمقة في مكتبو تحت عنواف  السوري بشار األسد والرئيس

نيج بريطاني أف تضع صور عدوؾ عمى الحائط، كي "وكأنو يعرؼ ما سيحدث في المنطقة. وقاؿ إنو 
 «.تتذكر مف ضدؾ ومف معؾ

مكانية حسـ الحرب مع  ا حدث في حرب خالفًا لم "حزب اهلل"وردًا عمى سؤاؿ حوؿ حرب لبناف الثالثة وا 
كؿ ردع مقيد بزماف. أحيانًا يقؿ أو يزيد. لبناف الثانية مف الناحية "تموز )الثانية(، قاؿ جوالف إف 

االستراتيجية كانت إنجازًا كبيرًا. ولكف اإلحساس في لبناف الثانية كاف أنو بوسعنا تحقيؽ أكثر. ىناؾ شعور 
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خطاء في المستوى المنظوماتي وليس مجرد أخطاء بتبديد فرصة. وسببو أننا لـ نحقؽ أكثر ىو سمسمة أ
عمى المستوى التكتيكي. في السنوات الماضية حققنا تقدمًا ىائاًل في كؿ موضع تحاوؿ فيو أف تحمؿ جاىزية 

 ."الجيش اإلسرائيمي اليوـ ومقارنتو مع ما كاف
السابؽ، قاؿ جوالف إف  أكثر مف "إسرائيؿ"وردًا عمى سؤاؿ إف كاف حزب اهلل يخشى حاليًا مف الحرب مع 

حزب اهلل مرتدع اليوـ. ولكف الردع شأف ذىني وليس فيزيائيًا. ولدى حزب اهلل قدرات. أما الرغبة؟ حاليًا ال "
رغبة لديو ولكف الحاؿ يمكف أف تتغير. كؿ شيء يرتبط بالظروؼ، ولذلؾ قدر الجيش والدولة في إسرائيؿ 

 ."جية كؿ تحد ممكف مف حزب اهلل وحمفائوأف يحافظا عمى مستوى جاىزية عاؿ جدا لموا
ىؿ انتصار حزب اهلل في القصير ضد المتمرديف السورييف يكشؼ "سؤااًل آخر مفاده  "واال"وطرح مراسؿ 

حزب اهلل خصـ ". وأجاب جوالف أف "العقيدة التي يعدىا لمواجية الجيش اإلسرائيمي في المواجية المقبمة؟
الستخفاؼ بالعدو. والجيش اإلسرائيمي يعرؼ كيؼ يواجو حزب اهلل جدير. وال أقترح عمى أي عسكري ا

مواجيًة جيدة وساحقة. وقدرات الجيش اإلسرائيمي ىائمة. ومثمما محظور عمينا االستخفاؼ بأعدائنا، محظور 
عمينا االستخفاؼ بقدراتنا. وما رأيناه في القصير، ومف دوف الخوض في تحميؿ استخباري، لـ أر ىناؾ أي 

 ."بأحجاـ مغايرة لما رأيناه حتى اليوـ. لدينا رد جيد جداً  مشكمة
وبرغـ اإلفراط اإلسرائيمي في الحديث عف القفزات في القدرات االستخبارية مؤخرًا، فإف جوالف غير راض عف 

في كؿ معيار، القدرة عمى مالحقة نشطاء حزب اهلل، "مستوى االستخبارات، ولكنو يصر عمى قناعتو بأنو 
. وشدد عمى أنو "تحتية وأسمحة حزب اهلل، سيخرج الحزب في الحرب المقبمة مضروبًا ومتأذيًا جداً البنى ال

 بالوسع توجيو ضربة مؤذية لمحزب مف دوف أف تخالؼ القانوف الدولي.
وأشار جوالف إلى أف مسألة نزع سورية لسالحيا الكيميائي معقدة، الفتًا أيضًا إلى أف قضية إنشاء حزاـ 

الحدود مع سورية لـ تنزؿ عف الطاولة بعد. وقاؿ إف تقديره بخصوص مستقبؿ األسد يختمؼ عف أمني عمى 
تقدير الجيش عمومًا. وفي نظره، فإف األداء العسكري متوسط واالقتصاد يواجو مصاعب، ولكف النتائج 

 ليس حاسما.ليست انييارًا. فمدى النظاـ السوري مصادر تمويؿ خارجية، واالنييار ليس سريعا والقتاؿ 
أنا قمت إف األمر يتطمب شيورًا طويمة. "ويخمص إلى أف كثيريف ظنوا أف األسد سينيار سريعًا، مضيفًا 

لكني أنا أيضًا أخطأت. إنو باؽ أطوؿ مما ظننت. تقديري كاف عامًا ونصؼ العاـ، واليوـ نتحدث عف قتاؿ 
 ."مستمر

 4/01/1102، السفير، بيروت
 

 شخصية خميجية رفيعة المستوى زارت تل أبيب سرًا اإلسرائيمي:  التمفزيون .23
كشؼ التمفزيوف العبري النقاب عف قياـ شخصية خميجية رفيعة المستوى بزيارة سرية إلى تؿ أبيب : الناصرة

 مؤخًرا، حيث عقد سمسمة لقاءات مع مسؤوليف إسرائيمييف.
ية خميجية رفيعة المستوى، لـ تكشؼ وقالت القناة الثانية في التمفزيوف العبري الميمة الماضية أف شخص

 ىويتيا، قامت مؤخرا بزيارة سرية إلسرائيؿ، دوف أف تذكر مزيًدا مف التفاصيؿ.
القميمة الماضية سمسمة لقاءات سرية مع  األسابيعوأضافت القناة أف مسؤوليف إسرائيمييف كباًرا عقدوا خالؿ 

 يب، في مسعى لتنسيؽ المواقؼ حياؿ إيراف.مسؤوليف كبار في دوؿ خميجية ال تقيـ عالقات مع تؿ أب
 وقالت إنو أثير خالؿ ىذه المقاءات "احتماؿ أف تنجح إيراف في مخادعة الواليات المتحدة وعقد صفقة معيا. 

 3/01/1102قدس برس، 
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 مسؤول إسرائيمي: كتائب عبد اهلل عزام مسؤولة عن التفجيرات في لبنان .24

أف المسؤوؿ عف  إلىتشير  "إسرائيؿ"في  األمنيةف تقديرات المنظومة أكد مسؤوؿ إسرائيمي رفيع المستوى أ
"حزب اهلل لـ  أف إلىالتفجيرات األخيرة في لبناف التي استيدفت حزب اهلل "ىي كتائب عبد اهلل عزاـ"، مشيرًا 

عزاـ "كتائب عبد اهلل  أفسالح كيميائي مف سورية". ونقؿ موقع "واال" اإلسرائيمي عف المسؤوؿ  أييتسمـ 
 إلىمسؤوليتيا عف إطالؽ أربعة صواريخ عمى شماؿ إسرائيؿ في آب الماضي في محاولة لجّرىا  أعمنت

 ذلؾ". إلىمعركة مع حزب اهلل إال أنيا تنجّر 

 4/01/1102، النيار، بيروت

  
 بالقّوة "إسرائيل"لمقادة العرب عجزىم عن تدمير  أظيرتمركز بيغن السادات: حرب أكتوبر  .25

السادات في تؿ أبيب، بمناسبة -زىير أندراوس: قالت دراسة جديدة صادرة عف مركز بيغف -الناصرة 
، التي تّحؿ غًدا األحد، قالت إّف النصر العسكرّي اإلسرائيمّي شابو ٖٜٚٔالذكرى األربعيف لحرب أكتوبر 

وأضاؼ ُمّعد  رب.األلـ بسبب الخسائر البشرية، كما أّف الشعب خاب أممو مف القيادة وكيفية إداراتيا لمح
الدراسة، البروفيسور إيتمار عنباري قائاًل إّف ىذه الحرب أّكدت لكّؿ مف في رأسو عيناف عمى أّف الدولة 
العبرّية بحاجٍة ماّسٍة لمتنسيؽ اإلستراتيجّي الوثيؽ مع أمريكا، ولكّف الحرب لقنت العرب درًسا بأّنيـ لف 

، كما أّف "إسرائيؿ"عاًما، تزدىر  ٓٗوىكذا، أضافت الدراسة، بعد  بالقّوة، "إسرائيؿ"يتمّكنوا مف القضاء عمى 
الفجوة بيف قدراتيا العسكرّية مقارنة مع الدوؿ العربّية اتّسعت إلى حٍد كبير، كما أّف المجتمع الييودّي في 

لمستمر مع الدولة العبرّية، عمى حّد قوؿ الباحث، بات يمتمؾ االجتماعّية الالزمة لمواجية تحّديات الصراع ا
 العرب.

ىي التي صنعت التغيير في السياسة المصرّية، إذ أّف  ٖٜٚٔوأضافت أّف النتيجة العسكرّية لحرب أكتوبر 
سيمت إلى حٍد كبير في إقناع صّناع القرار في مصر أّف خيار الحرب مع أالحرب، بشكؿ أْو بآخر، 

 جو نحو تسوية سممّية مع الدولة العبرّية.ليس وارًدا بالحسباف، وبالتالي قرر السادات التو  "إسرائيؿ"
 4/01/1102، القدس العربي، لندن

  
 

 يزعم ضبط أسمحة وعبوتين ناسفتين في الخميل  االحتالل .26
أعمف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي، عف قياـ قواتو بضبط قطع أسمحة وعبوتيف ناسفتيف في مدينة : الخميؿ

 الخميؿ جنوب الضفة الغربية المحتمة.
اإلذاعة العبرية، أف قوة عسكرية مف الجيش اإلسرائيمي عثرت عمى مجموعة مف األسمحة المصنعة  وذكرت

محميًا باإلضافة إلى عبوتيف ناسفتيف، خالؿ حممة دىـ وتفتيش شّنتيا الميمة الماضية لمنازؿ مواطنيف 
(، فقد ٓٔ/ٗلجمعة )وبحسب ما أوردتو اإلذاعة عمى موقعيا اإللكتروني، ا فمسطينييف في مدينة الخميؿ.

 تّمت مصادرة األسمحة في حيف قاـ فريؽ متخّصص مف خبراء المتفجرات بإبطاؿ مفعوؿ العبوتيف.
 3/01/1102قدس برس، 

 
 وتطالب بسحبوتياجم خطوة المجمس األوروبي لفرض قيود عمى ختان الذكور  "إسرائيل" .27
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بي يحذر مف مخاطر محتممة لختاف ، أمس، بسحب فوري لقرار أورو "إسرائيؿ"القدس المحتمة: طالبت 
انتقادات حادة لمجمس أوروبا لدعوتو الدوؿ األوروبية لسف قانوف يحدد إمكانية  "إسرائيؿ"الذكور. ووّجيت 

، "إسرائيؿ"القياـ بطقس ختاف األطفاؿ، معتبرة أف مساواة ختاف الذكور بختاف اإلناث جياًل مريعًا. ودعت 
إف كؿ مقارنة بيف "، االتحاد األوروبي إللغاء فوري لمقرار. وقاؿ البياف في بياف صادر عف وزارة خارجيتيا

ختاف األطفاؿ المألوؼ وبيف عادة ختاف البنات البربرية ىي عممية عنصرية دينية وتنـ عف جيؿ، وتشكؿ 
 . "حربًا عمى تراث قديـ وعمى الطب الحديث

 4/01/1102، الخميج، الشارقة

 
 إيران لن توقف برنامجيا النووي  ين يعتقدون أن% من اإلسرائيمي73استطالع:  .28

أعرب غالبية اإلسرائيمييف عف تشاؤميـ مف إمكانية قياـ إيراف بوقؼ برنامجيا النووي، مؤيديف في : الناصرة
 الوقت ذاتو فكرة إقداـ الجيش اإلسرائيمي عمى شف ىجوـ ولو بمفرده ضد المفاعالت النووية اإليرانية.

(، ٓٔ/ٗمرأي العاـ أجرتو صحيفة "إسرائيؿ اليوـ"، ُنشر في عددىا الصادر الجمعة )فقد أظير استطالع ل
% مف اإلسرائيمييف ال يعتقدوف بأف إيراف ستوقؼ برنامجيا النووي في إطار مفاوضاتيا مع القوى  ٗٛأف 

 العظمى.
نياىو مف أف إسرائيؿ كما أبدى ما يقارب ثمثْي المستطمعة آراؤىـ تأييدىـ لموقؼ رئيس الحكومة بنياميف نت

 ستتصدى إليراف ولو بمفردىا إذا ما استدعت الضرورة ذلؾ.
في المائة مف المشاركيف في االستطالع في صدؽ تصريح الرئيس  ٚٗوفي السياؽ ذاتو؛ شكؾ نحو 

 األمريكي باراؾ أوباما بأنو سيتشاور مع تؿ أبيب فيما يخص الممؼ النووي اإليراني.
ستطالع الرأي نفسو ارتفاع شعبية بنياميف نتنياىو بشكؿ ممحوظ مؤخرًا، حيث عمى صعيد آخر؛ أظير اال

دعميـ لنتنياىو رئيسًا لموزراء متقدمًا بفارؽ كبير عمى أي مرشح محتمؿ  فاإلسرائيمييأعمف أكثر مف نصؼ 
 آخر.

 3/01/1102قدس برس، 
 

 إسرائيمي لممصادقة عمى إنشاء سكة حديدية في إيالت    حكوميتوّجو  .29
توّقعت مصادر صحفية عبرية، أف يقوـ مجمس الوزراء اإلسرائيمي بالمصادقة خالؿ جمستو المقّررة : الناصرة

بعد غد األحد، عمى مشروع مد خط لسكة حديدية في مدينة إيالت )أـ الرشراش( الواقعة جنوب األراضي 
ي عددىا الصادر الجمعة العبرية ف "يديعوت أحرونوت"وأوضحت صحيفة  .ٜٛٗٔالفمسطينية المحتمة عاـ 

(، أف الحديث يدور حوؿ مشروع إنشاء خط سكة حديدية تصؿ مدينة إيالت )أـ الرشراش( جنوب ٓٔ/ٗ)
 بوسط األراضي المحتمة، وذلؾ بمشاركة عدة شركات مقاولة صينية.  ٛٗفمسطيف 

 3/01/1102قدس برس، 
 

 كنيسة الميد: الكل تخمى عّنا!  يمبعدلسان حال  .31
 يمؿ مبعدو كنيسة الميد مف تذكير المسؤوليف الفمسطينييف، وعمى رأسيـ الرئيس الفمسطيني ال :محمد كماؿ

، يبدو ىذه السنوات عامًا. بعد ٔٔمحمود عباس، والجيات ذات العالقة بمعاناتيـ المستمرة منذ أكثر مف 
دما ُنقؿ عف محمود كنيسة قد فقدوا األمؿ فعميًا مف إيجاد أي حؿ جذري لقضيتيـ، خصوصًا بعالاف مبعدي 
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أحدًا ال يعرؼ "، وأّف "المبعديف قد ال يعودوا"عباس قولو خالؿ إحدى جمسات المجمس الثوري لحركة فتح إف 
 . !"حتى اآلف كيؼ عقدت صفقة كنيسة الميد، ومع مف عقدت وأيف أوراقيا

فضاًل عف إىماؿ  فيمي كنعاف، عف استغرابو الشديد مف تصريحات عباس، فمبعدياليعّبر المتحدث باسـ 
السمطة الفمسطينية لقضيتيـ، لدرجة االدعاء بأنو ليست لدييا معرفة فييا. ويؤكد كنعاف تمقي المبعديف 

، وكاف حينيا رئيسًا لمجمس الوزراء، وقد قاؿ يوميا إف ٕ٘ٓٓتطمينات مف عباس شخصيًا في العاـ 
مما قالو يوميا عباس، بحسب ما ينقؿ عنو . و "الصفقة خطأ كبير ارتكبتو السمطة، ونحف ممزموف بإعادتكـ"

مما . و "لقد اتفقت مع )رئيس الحكومة اإلسرائيمية إييود( أولمرت عمى عودتكـ، والمسألة مجرد أياـ"كنعاف، 
عباس بالعمؿ عمى تشكيؿ لجنة تحقيؽ في صفقة إبعادىـ، خصوصًا أف  وفف يطالبيالمبعديجدر ذكره أف 

 حمد رشيد، المستشار السابؽ لمرئيس الراحؿ ياسر عرفات.الذي أبـر الصفقة معروؼ، وىو م
 4/01/1102، السفير، بيروت

 
 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتمة 21مخطط إسرائيمي لبناء  .30

مدرسة "عواصـ: قاؿ المحامي العربي، قيس ناصر، المختص في شؤوف القدس، إف جية استيطانية اسميا 
الموائية لمتنظيـ والبناء في القدس التابعة لوزارة الداخمية اإلسرائيمية، لمجنة ، قدمت مؤخراً  "بيت أوروت

في  "الطور"وحدة )شقة سكنية( استيطانية في قمب حي  ٕٖبنايات تشتمؿ عمى  ٗمخططًا ىيكميًا لبناء 
مدينة القدس المحتمة. ومف شأف البؤرة االستيطانية ىذه، أف تصعب عمى سكاف حي الطور، الحياة، ألف 

عمى نحو يمس  ئالت المستوطنيف، ستقوـ باستعماؿ شبكة المرافؽ والمواصالت المخصصة لمسكافعا
 بحسب المحامي. حقوؽ السكاف الفمسطينييف بشكؿ سافر

وفي ىذا الصدد، دعا ناصر الى العمؿ القضائي والسياسي لمنع المصادقة عمى المخطط، كما حث 
 "بيت اوروت"طينية المسؤولة بالتحقؽ مف كيفية امتالؾ المجتمع الفمسطيني في القدس، والجيات الفمس

 .تقع في قمب حي فمسطينيالمزمع البناء عمييا و  ألرضل
 4/01/1102، القدس العربي، لندن

 
 بسبب حفريات إسرائيمية في حي القرمي في القدس القديمة انييارات .32

 -انييارًا جديدًا وقع ليؿ الخميس  قاؿ المواطف الفمسطيني فارس الساليمة امس إف: سما –القدس المحتمة 
حي ىجروا الأف معظـ سكاف  عمماً الجمعة في سقؼ منزلو الكائف في حي القرمي في القدس القديمة. 

منازؿ نتيجة الحفريات المتواصمة التي تجرييا المنازليـ بعد انييارات وتصدعات في جدراف الكثير مف 
ديمة، في حيف طالبت بمدية االحتالؿ في القدس سكاف ىذه سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي أسفؿ البمدة الق
 المنازؿ بإخالئيا بزعـ خشيتيا عمى حياتيـ.

 4/01/1102، الحياة، لندن
 

 بالسجن في العالم أحكامطول أسرى فمسطينيين يقضون أ تسعة :مركز أحرار .33
طوؿ أ يقضوفينييف ف تسعة اسرى فمسطأكد مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف، أوليد عوض: 

 ٘محكوميف بالسجف المؤبد ضمف اكثر مف  اسيراً  ٖٚ٘احكاـ بالسجف عمى مستوى العالـ، وذلؾ ضمف 
مركز، فؤاد الخفش صرح بانو ال يوجد أي قضاء الاالؼ اسير في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي. وكاف مدير 
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وحيد أيضا الذي ال يحدد مدة حكـ المؤبد في العالـ يحكـ بأكثر مف )مؤبد( إال القضاء اإلسرائيمي وىو ال
مركز أف انتفاضة األقصى التي اندلعت في ايموؿ الذكر في السياؽ ذاتو، ويتركيا مفتوحة الى ما ال نياية. و 

أسير فمسطيني بالحكـ المؤبد مدى الحياة لمرة أو  ٓٓٚكاف حصيمتيا الحكـ عمى أكثر مف  ٕٓٓٓعاـ 
أسيًرا محكوميف بالمؤبد، مف المعتقميف فقط خالؿ انتفاضة  ٖٓٗد لعدة مرات. وأشار الخفش إلى وجو 

أف أكثر مف نصؼ المعتقميف المحكوميف بالمؤبد ينتموف لحركة فتح والتي تمّثؿ وحدىا ما . مبينًا األقصى
 مف مجموع المعتقميف، منوىا الى وجود عدد كبير مف األشقاء المحكوميف بالمؤبد. %ٓٙيزيد عف الػ

 4/01/1102، ي، لندنالقدس العرب
 

 أطفال بأوضاع ال إنسانية  101يحتجز  اإلسرائيمي االحتاللالخفش:  .34
أداف الناشط الحقوقي فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف،  :الضفة الغربية

و؛ مف خالؿ طرؽ الجرائـ التي يقوـ بيا االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ الطفولة واألطفاؿ الفمسطينييف في سجون
بتسجيؿ وتوثيؽ  الفمسطينية اعتقاليـ واألحكاـ الصادرة بحقيـ. وتطرؽ الخفش إلى تقصير مؤسسة السمطة

ىذه االنتياكات بحؽ األطفاؿ الفمسطينييف وعدـ محاسبة االحتالؿ عمى ىذه الجرائـ، وكذلؾ تقصير 
بمسؤولياتيا الحقيقية دوف شجب  المؤسسات الخاصة بالطفولة في فمسطيف والعالـ التي يجب أف تقوـ

مرتفعة، حيث كاف ىناؾ  ٖٕٔٓبقيت خالؿ عاـ  في سجوف االحتالؿ أف أعداد األطفاؿ وبيفواستنكار. 
 ٖٕٕطفال في شير نيساف،  ٖٕٙطفال في شيري شباط وآذار، و ٖٕٛطفال في شير كانوف ثاني،  ٖٕٕ

 في شير آب. ٕٓٔوز ليرتفع العدد إلى في شير تم ٜ٘ٔطفال في حزيراف،  ٖٜٔطفال في شير أيار، و
 4/01/1102، السبيل، عّمان

 
 

 الغربية أول أسيرة فمسطينية اعتقميا االحتالل بشمال الضفة وفاةجنين:  .35
أعمف نادي األسير الفمسطيني في مدينة جنيف الواقعة شماؿ الضفة الغربية، عف وفاة أوؿ : جنيف )فمسطيف(

عامًا( مف بمدة فقوعة، شماؿ شرؽ المدينة، مشيرًا  ٓٛعبد اهلل جمغـو ) أسيرة فمسطينية، وىي السيدة مريـ
 إلى أنيا تعد مف أولى األسيرات عمى مستوى شماؿ الضفة الغربية.

، التي توفيت أمس. الفتًا النظر إلى أنيا اعتقمت عاـ  في سجف "نابمس  ٜٓٚٔونعى النادي، السيدة جمغـو
 ة انتماء عائمتيا لػ"الجبية الشعبية" وتنفيذ نشاطات عسكرية وتنظيمية.المركزي" مع جميع أفراد أسرتيا بتيم

 4/01/1102، قدس برس
 

 ألغراض سياسية  الغربية التضامن: االحتالل يتعمد استيداف مخيمات الضفة مؤسسة .36
قالت مؤسسة التضامف لحقوؽ اإلنساف إف قوات االحتالؿ اإلسرائيمية تتعمد استيداؼ : الضفة الغربية

احمد البيتاوي أف  المؤسسةات الضفة الغربية؛ لتحقيؽ أغراض ومكاسب سياسية. وأوضح الباحث في مخيم
قوات االحتالؿ صعدت خالؿ الفترة األخيرة مف عمميات اقتحاـ مخيمات الضفة الغربية، واستيداؼ أبنائيا 

أف االحتالؿ  موضحاً حتالؿ. لممتمكاتيـ؛ بغرض جر المخيمات لمرد عمى اعتداءات اال وتدميراً  واعتقاالً  قتالً 
جؿ تبرير أيرى في التصعيد مف قبؿ جانب الطرؼ الفمسطيني فرصة لتحقيؽ مكاسب سياسية داخمية، ومف 
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 في السياؽ، جرائمو التي ارتفعت في الفترة األخيرة، بالرغـ مف عودة القيادة الفمسطينية لممفاوضات. وذكر
 .مخيماتىذه المواطنيف مف أبناء  ٓٔجاري أف قوات االحتالؿ قتمت منذ بداية العاـ ال

 4/01/1102، السبيل، عّمان
 

 الغربية خالل مواجيات سممية مع قوات االحتاللالجرحى في القدس والضفة  عشرات .37
اسامة العيسة و  محافظات نائؿ موسىعف مراسمييا مف ال 4/01/1102، الحياة الجديدة، رام اهلل نشرت

قمعت أمس مسيرات سممية وجرحت العشرات. فقد  اإلسرائيمي قوات االحتالؿ ، أف وكاالتونقاًل عف 
شباف بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بقنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع، خالؿ مواجيات عنيفة  ٜأصيب 

اعتقؿ ثالثة شباف وأحرؽ شجرتيف في جامعة في حيف اندلعت أمس عند المدخؿ الشرقي لمدينة الراـ. 
اء أمس خالؿ مواجيات مع الشباف في بمدة أبو ديس، حيث كاف نشطاء المقاومة الشعبية القدس، مس

يحدثوف فتحة جديدة في الجدار العنصري. وىاجمت قوات االحتالؿ المشاركيف في مسيرة بمعيف األسبوعية 
أدى متظاىريف بجروح وعشرات باالختناؽ. وقمعت مسيرة النبي صالح األسبوعية ما  ٙواصابت صحفيا و

عاما( مف أماـ  ٕٔإلصابة العشرات بحاالت اختناؽ بالغاز المسيؿ لمدموع. واعتقمت طفال يبمغ مف العمر )
أطفاؿ باالختناؽ جراء استنشاؽ قنابؿ الغاز المسيؿ لمدموع خالؿ  ٖمنزلو في بمدة بيتونيا، فيما أصيب 

المعصرة االسبوعية ومنعت  مواجيات اندلعت بالقرب مف سجف عوفر. وقمعت قوات االحتالؿ، مسيرة
المشاركيف فييا مف الوصوؿ الى اراضي القرية المصادرة. كما قمعت، تظاىرة لمفتية في بمدة تقوع انطمقت 
نصرة لالقصى، واطمقت قنابؿ الغاز المدمع باتجاه منازؿ المواطنيف في بمدة الخضر القديمة، غرب بيت 

نيف أجانب، بحاالت اختناؽ جراء استنشاقيـ الغاز لحـ. وأصيب عشرات المواطنيف إضافة إلى متضام
المسيؿ لمدموع الذي أطمقتو قوات االحتالؿ خالؿ قمعيا مسيرة كفر قدوـ السممية المناىضة لالستيطاف 

 والمطالبة بفتح الشارع الرئيس المغمؽ منذ عدة سنوات. 
نة حومش التي تـ اخالؤىا عاـ قاـ عدد مف نشطاء اليميف اإلسرائيمي أمس بالعودة الى مستوطإلى ذلؾ، 

، وذلؾ بعد يوـ واحد مف اعادتيا الى اصحابيا الذيف باشروا باستصالحيا وزراعتيا، وقاموا بتأدية ٕ٘ٓٓ
طقوس دينية عمى أراضي المزارعيف. في غضوف ذلؾ نقمت صحيفة "معاريؼ"، أمس عف ضباط ميدانييف 

ت المقاومة الشعبية، التي تواجييا قوات االحتالؿ في جيش االحتالؿ تقديرات تشير الى ازدياد في حاال
 .الغربية خالؿ نشاطيا في القرى والمخيمات في الضفة

النائب مصطفى البرغوثي مف راـ اهلل، أف  )د ب أ(نقاًل عف  4/01/1102، القدس العربي، لندنوذكرت 
رئيس االتحاد االوروبي السابؽ األميف العاـ لحركة المبادرة الوطنية الفمسطينية ولويزا مورجنتيني نائب 

نظمت فوؽ اراضي قرية بمعيف غرب راـ التي مسيرة مبحاالت اختناؽ جراء قمع القوات اإلسرائيمية ل اأصيب
اهلل ضد االستيطاف وجدار الضـ والتوسع. وقاؿ البرغوثي إف "جنود االحتالؿ حاولوا تطويؽ سيارات 

لممصابيف". وأضاؼ أف "القمع اإلسرائيمي لف يكسر إرادتنا االسعاؼ والمسعفيف لمنعيـ مف تقديـ االسعاؼ 
وأف المقاومة الشعبية ستتواصؿ ولف تتوقؼ وىي البديؿ الحقيقي لممفاوضات التي تستغميا إسرائيؿ غطاء 

 لالستيطاف".
 

 "وادي الدموع" يتذكر "صبرا وشاتيال" ومآسي لبنان فيمم  .38
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البانوراما "رجة المبنانية الكندية مارياف زحيؿ ضمف فئة لممخ” وادي الدموع“عرض مساء أمس األوؿ فيمـ 
في الدورة الثالثة عشرة لميرجاف بيروت الدولي لمسينما. ويعود الفيمـ بالذاكرة إلى المجزرة التي  "الدولية

، ٕٜٛٔ لالجئيف الفمسطينييف في لبناف خالؿ االجتياح اإلسرائيمي في العاـ "صبرا وشاتيال" يشيدىا مخيم
، وفؽ المخرجة. "ىذا الماضي المأسوي الذي لـ تتـ تسويتو بعد"ؿ عيني صحفية كندية تسبر أغوار مف خال

عندما كانت تعد شريطًا وثائقيًا في إطار  ٕٔٓٓوتقوؿ زحيؿ إف الفيمـ استند إلى أبحاث أجرتيا في العاـ 
 مجزرة.الة المسؤوليف عف دعوى تقدـ بيا المحامي المبناني شبمي المالط أماـ القضاء البمجيكي لمحاكم

 4/01/1102، الخميج، الشارقة
 

 عبر مطار القاىرة ةسوري إلى فمسطينياً  24السمطات المصرية ترحل  .39
سوريا،  إلىفمسطينيا اليوـ  ٖ٘قامت السمطات المصرية في مطار القاىرة الدولي بترحيؿ  :معا - القاىرة

 األبيضايطاليا عبر مياه البحر  إلىمحاولتيـ اليجرة خالؿ  إيقافيـيحمموف معيـ وثائؽ سورية، بعد أف تـ 
 المتوسط.

راكبا فمسطينيا يحمموف وثائؽ سفر سورية، قادميف مف رشيد بمحافظة دمياط،  ٖ٘وكاف المطار قد استقبؿ 
 سوريا. إلىوتـ التحفظ عمييـ حتى تـ ترحيميـ اليـو الجمعة 

 3/01/1102وكالة معا اإلخبارية، 
 

 ت الممك تحسم قرارات لميونسكو تدين االنتياكات اإلسرائيمية في القدستوجييا: المومني .41
الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة الدكتور محمد  اإلعالـأكد وزير الدولة لشؤوف  :عمر محارمة وبترا - عماف

 المومني أف توجييات جاللة الممؾ عبد اهلل الثاني كانت حاسمة في تبني المجمس التنفيذي لميونسكو صيغة
 قوية لمقرارات الستة التي تديف انتياكات االحتالؿ اإلسرائيمي في مدينة القدس.

التي يقودىا جاللتو نجحت وبالتعاوف والتنسيؽ مع دولة فمسطيف  األردنيةوأضاؼ المومني اف الدبموماسية 
 ـ.بحشد الدعـ والتأييد لمقرارات التي أيدتيا معظـ دوؿ العال واإلسالميةوالمجموعة العربية 

المقدسة في القدس تنطمؽ مف الواجب التاريخي والديني  األماكفالوصاية الياشمية عمى  إفوقاؿ 
سيستمر في بذؿ الجيود السياسية والدبموماسية والقانونية لحماية المقدسات  األردفأف  إلى، مشيرا واإلنساني

 .اإلسرائيميةمف االعتداءات واالنتياكات 
المنعقدة حاليا في باريس قرارات األردف  ٕٜٔسكو تبنى خالؿ جمستو الػوكاف المجمس التنفيذي لميون

وفمسطيف الستة حوؿ حماية التراث الثقافي واإلنساني لمدينة القدس ومدف فمسطينية أخرى منيا بيت لحـ 
وكاف األردف قد أدرج بمدة  )مسجد بالؿ بف رباح( والخميؿ )المسجد اإلبراىيمي( وغزة )المدارس الميدمة(.

والئحة التراث العالمي المعرض لمخطر  ٜٔٛٔالقدس القديمة وأسوارىا عمى الئحة التراث العالمي عاـ 
ٜٕٔٛ. 

 4/01/1102الدستور، عمان، 
 

 سيارات تضامنا مع القدس والمسجد األقصى مسيرة .40
 .األقصىجابت مسيرة سيارات شوارع مختمفة مف العاصمة تضامنا مع القدس والمسجد : عماف
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والمقدسات ونقابة الميندسيف قد انطمقت مف  األقصىمسيرة التي نظمتيا الييئة الشعبية لمدفاع عف وكانت ال
مجمع النقابات المينية وشارؾ فييا نقابيوف ومواطنوف وفعاليات شبابية،حيث  أماـمف  أمسبعد عصر 

 .األقصىجد ويافطات وشعارات تندد باعتداءات المستوطنيف عمى المس األقصىرفعوا رايات المسجد 
 4/01/1102الدستور، عمان، 

 
 وصول الرسائل إلى األسير حماد منعياالحتالل  .42

مصمحة  إدارةيوما عالء حماد أف  ٙ٘ٔالمضرب عف الطعاـ منذ  إسرائيؿأكد األسير األردني في : عماف
 .إليوالسجوف الصييونية منعت وصوؿ رسائؿ األىؿ 

األسير  إفعبد الرحيـ الذي قاؿ  إيادة يوسؼ الصديؽ جاء ذلؾ مف خالؿ رسالة وصمت مف محامي جمعي
ع عنو حتى ولف يتراج ٖٕٔٓ/٘/ٕحماد أكد في رسالتو انو مستمر بإضرابو عف الطعاـ والذي بدأ بتاريخ 

 .تحقيؽ مطالبو المشروعة
 4/01/1102الدستور، عمان، 

 
 ئووسما هاالحتالل ينتيك بر لبنان وبحر  .43

، أمس، بمحاذاة السياج الشائؾ عمى طوؿ الخط األزرؽ ما بيف تالؿ انتشرت آليات إسرائيمية بيروت:
العديسة، ومستعمرة المطمة مرورًا ببوابة فاطمة، وكذلؾ في البساتيف المحيطة بمستعمرة المطمة، حيث بمغ 

آلية عسكرية، حيث عمد بعض الجنود إلى تصوير مركز الجيش المبناني الذي  ٕٓجنديًا و ٓٗعدد القوة 
حياؿ ما يجري . وقد تبيف أف قوات االحتالؿ تنفذ تدريبات عسكرية في تمؾ المنطقة . كما سجؿ استنفر 

أيضًا تسيير دوريات مؤلمة في محاور الوزاني، الغجر، العباسية وعند تخوـ مزارع شبعا، في ظؿ تحميؽ 
 لمطيراف المروحي فوؽ المزارع ومرتفعات الجوالف المحتميف.

يًا فوؽ تابعتاف لمعدو األجواء المبنانية مف فوؽ بمدة كفركال، ونفذتا طيرانًا دائر وخرقت طائرتاف حربيتاف 
 .مختمؼ المناطؽ المبنانية

أقدـ عمى خرؽ المياه اإلقميمية المبنانية ” اإلسرائيمي“كما قاؿ الجيش المبناني إف زورقًا حربيًا تابعًا لمعدو 
 تجاه المياه اإلقميمية الفمسطينية المحتمة.مترًا، ثـ غادر با ٖٓقبالة رأس الناقورة لمسافة 

 4/01/1102الخميج، الشارقة، 

 
 إيران ال تجرؤ عمى القيام بحرب ضدّ  "إسرائيل": اإليرانيوزير الدفاع  .44

عمى القياـ بحرب  ال تجرؤ إسرائيؿوكاالت: قاؿ وزير الدفاع اإليراني العميد حسيف دىقاف إف  -عواصـ 
 ."ضد إيراف

بعمؿ  إسرائيؿالجمعة عف العميد دىقاف قولو تعميقا عف تيديد  "ارنا"اإليرانية الرسمية  نباءاألونقمت وكالة 
 ."إف ىذا الكياف أضعؼ مف أف يجرؤ عمى القياـ بيكذا حماقة"عسكري ضد إيراف 

ؿ إف ردة الفع"بنياميف نتنياىو حوؿ إيراف  اإلسرائيميةلرئيس الحكومة  األخيرةوقاؿ تعميقا عمى التصريحات 
الغاضبة والتصريحات الداعية لمحرب التي أطمقيا أخيرا نتنياىو مؤشر عمى النجاح السياسي ونفوذ 

وأضاؼ دىقاف إف مواقؼ طيراف مف الموضوع النووي،  ."اإليرانية عمى الساحة الدولية اإلسالميةالجميورية 
 ."منطقية ومتينة وشفافة بالكامؿ ومبنية عمى القوانيف والمواثيؽ الدولية"
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 4/01/1102القدس العربي، لندن، 
 

ت بأغمبية ساحقة إلرسال بعثة تقصي حقائق إلى القدس المحتمةاليونسكو" .45  " تصوِّ
وفا: صّوت المجمس التنفيذي لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية والعموـ والثقافة )يونسكو(، امس،  -باريس 

رساؿ بعثة تقصي حقائؽ لإلطالع عمى طبيعة بأغمبية ساحقة عمى مشاريع القرارات العربية الداعية إلى إ
 الوضع الحالي لباب المغاربة التاريخي والقدس الشرقية المحتمة.

ووافؽ المجمس عمى مشاريع ستة قرارات قدمتيا األردف وفمسطيف، حوؿ حماية التراث الثقافي واإلنساني 
(، والخميؿ )الحـر اإلبراىيمي لمدينة القدس ومدف فمسطينية أخرى منيا، بيت لحـ )مسجد بالؿ بف رباح

 الشريؼ(، وغزة )المدارس الميدمة(.
دولة، لصالح ىذه القرارات، مقابؿ رفض دولة واحدة ىي الواليات المتحدة األميركية، فيما  ٖٗوصوتت 
 دولة عف التصويت. ٕٔامتنعت 

ؿ مدينة القدس القديمة وأعربت 'اليونسكو' عف قمقيا العميؽ مف استمرار الحفريات اإلسرائيمية، داخؿ وحو 
وأسوارىا، ومف استمرار إسرائيؿ بالعبث وتدمير بعض اآلثار اإلسالمية في منطقة باب المغاربة وفي أجزاء 

، ومركز التراث العالمي بمعمومات عف ىذه "اليونسكو"متعددة مف البمدة القديمة، ومف عدـ تزويد إسرائيؿ 
 عف ىذه األعماؿ والحفريات.الحفريات، وطمبت مف إسرائيؿ التوقؼ فورًا 

 4/01/1102األيام، رام اهلل، 
 

 مفاوضات السالمزيادة التدخل األميركي لتسييل  ينبغيانديك:  .46
األياـ: أعمف مارتيف انديؾ، المبعوث األميركي لعممية السالـ في الشرؽ األوسط، االتفاؽ عمى  -القدس 

 ادثات.تكثيؼ المفاوضات وزيادة الدور األميركي لتسييؿ المح
وقاؿ انديؾ: لقد ىيكمنا ىذه المفاوضات لوضع األساس لمقرارات التي سيكوف عمى القادة اتخاذىا، لقد 
انخرط الطرفاف عمى مستوى المفاوضيف في مفاوضات ثنائية مباشرة، لقد اتفقوا عمى أف ىذه المحادثات 

 دثات.يجب اآلف أف تتكثؼ و ينبغي زيادة التدخؿ األميركي لتسييؿ ىذه المحا
وأضاؼ : في نفس الوقت الذي يعمؿ فيو المفاوضوف عمى تضييؽ الفجوات بشأف جميع القضايا الجوىرية، 
فقد كثؼ وزير الخارجية كيري مشاركتو الخاصة مع الزعيميف بحيث انو عندما يحيف الوقت المناسب فانو 

مطرفيف "انو ممتـز شخصيا سيبدأ العمؿ معيما لسد الفجوات. مشيرا إلى أف الرئيس األميركي أوضح ل
 بدعميما التخاذ القرارات الصعبة الالزمة لمتوصؿ إلى اتفاؽ سالـ دائـ".

جاء ذلؾ في نص كممة ألقاىا انديؾ في مؤتمر لمنظمة)جي ستريت( الييودية األميركية وصمت نسخة منيا 
 لػ"األياـ".

يضا عددا مف المسارات األخرى التي وأشار انديؾ إلى انو "باإلضافة إلى المفاوضات نفسيا فاف ىناؾ أ
نتابعيا وتعتبر حيوية لخمؽ بيئة إيجابية لمسالـ " وقاؿ" يقود الجنراؿ جوف الف الحوار األمني مع الجيش 

 .اإلسرائيمي لممساعدة في التعامؿ مع متطمبات األمف اإلسرائيمية في سياؽ حؿ الدولتيف"
أنا أيضا العمؿ مع الطرفيف التخاذ خطوات لتحسيف الوضع وفيما يتعمؽ بالمسار االقتصادي قاؿ انديؾ" بد

االقتصادي عمى أرض الواقع، وخاصة في األراضي الفمسطينية إلثبات أف ىناؾ فوائد حقيقية وممموسة 
لمسالـ، في األسبوع الماضي، أعمنت الحكومة اإلسرائيمية عف عدد مف الخطوات الجديدة لتحسيف الوضع 
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ة الغربية"وأضاؼ"في األسبوع الماضي، كشؼ وزير الخارجية كيري مبادرة االقتصادي في غزة والضف
 ٕٓمميوف دوالر في البنية التحتية في الضفة الغربية، وقد وضعت الواليات المتحدة  ٓٓٔ ػالستثمار فوري ل

مميوف دوالر في ىذا الجيد وتسعى لتجنيد دعـ دولي إضافي لخمؽ تحسينات عممية في مواقع في مختمؼ 
اء الضفة الغربية، أف ىذه المشاريع تثبت أف المفاوضات ليا فوائدىا مف حيث تغيير حياة الناس أنح

 العادييف حتى قبؿ أف يتـ إبراـ اتفاؽ سالـ".
وفي الوقت نفسو، نحف نعمؿ مع شركائنا األصدقاء العرب في الخميج لمتخفيؼ مف العبء  وتابع انديؾ:

الفمسطينية. وبدوف تخفيؼ عبء الديوف الكبيرة، فإف الكثير مف ما حققتو الثقيؿ لمديوف التي تواجييا السمطة 
السمطة الفمسطينية إلضفاء الطابع الميني عمى حكومتيـ وقوات األمف سوؼ يكوف في خطر، وليذا السبب 

 مميوف دوالر لتخفيؼ عبء الديوف ىذا العاـ. ٖٛٗقدمت الواليات المتحدة أيضا 
 4/01/1102األيام، رام اهلل، 

 
 الجئ فمسطيني إلى شواطئ صقمية 011يقتاد سفينة تقل  اإليطالياألمن  .47

أّكدت مصادر إعالمية، أف قوات الشرطة وخفر السواحؿ اإليطالية بدأت بجّر سفينة تقؿ الجئيف : روما
فمسطينييف نزحوا مف سورية بسبب األحداث الدائرة فييا، إلى شواطئ مدينة صقمية عمى البحر األبيض 

 سط.المتو 
الجئ فمسطيني غالبيتيـ  ٓٓٔوأوضحت المصادر، أف قوات خفر السواحؿ اإليطالية قامت بإنقاذ حوالي 

تشريف أوؿ/  ٗالعظمى مف األطفاؿ، تواجدوا عمى سواحؿ جزيرة المبيدوزا، حيث يتـ حاليًا )اليـو الجمعة 
 أكتوبر( اقتيادىـ عمى متف سفينة متجية إلى صقمية اإليطالية.

 4/01/1102لفمسطيني لإلعالم، المركز ا
 

 مشترك أردنيحدود دولة فمسطين.. مرتكزات ليجوم سياسي فمسطيني مصري  ترسيم .48
 بساـ الصالحي

تجربة المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية وخاصة بعد اتفاؽ اوسمو، ثـ المفاوضات المتعددة، استناد  أكدت
جية لقياـ دولة فمسطينية مستقمة وذات سيادة عمى حدود استراتيجية إسرائيؿ التفاوضية إلى المعارضة المني

، أي ٜٗٔ، ورفض الحؿ العادؿ لقضية الالجئيف الفمسطينييف استنادا إلى القرار ٜٚٙٔالرابع مف حزيراف 
 باختصار معارضة الحؿ عمى اساس مرجعية قرارات االمـ المتحدة .

جيتيا لمحؿ البديؿ عف ذلؾ، منذ كاف قائما وفي معرض تأكيد ىذه المعارضة فقد طورت إسرائيؿ استراتي
عمى مفيـو الحكـ الذاتي اباف مفاوضات كامب ديفيد االولى بيف إسرائيؿ ومصر، والذي اعيد انتاجو بصورة 
اخرى مفتوحة عمى عدة احتماالت في اعالف المباديء في اوسمو، او بعد ذلؾ في سعي إسرائيؿ إلى حموؿ 

لحؿ النيائي بما يعني ادامة امد االحتالؿ، خاصة في ظؿ استمرار احداث انتقالية او مؤقتة بديال عف ا
 .ف وبناء جدار الفصؿ وتيويد القدسالتغييرات الجوىرية عمى االرض مف خالؿ التوسع واالستيطا

غير اف خطة شاروف لالنسحاب االحادي مف غزة تمييدا لخطوة الحقة في الضفة الغربية، شكؿ االساس 
إلسرائيمي البديؿ القائـ عمى ما يسمى الحؿ االقميمي، والذي يتمخص في فرض اعادة لجوىر المشروع ا

تفكيؾ الوحدة السياسية لمضفة الغربية وقطاع غزة بما يعني نسؼ االساس المادي لقياـ دولة فمسطينية في 
ضـ اجزاء الضفة والقطاع واستكماؿ ذلؾ بفرض اعادة تركيب عالقة جزئي الدولة الفمسطينية )الضفة بعد 
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واسعة منيا والقطاع ( بدوؿ االقميـ المجاورة، مصر واالردف، في اطار حؿ اقميمي يمثؿ البديؿ الممموس 
 عف الدولة المستقمة ذات السيادة، ويقضي نيائيا عمى مشروع الدولة الفمسطينية المستقمة.

رطة الطريؽ وكسب موافقة وقد ميد شاروف لمدفع بيذه االستراتيجية مف خالؿ التنصؿ ايضا مف تنفيذ خا
االدارة االمريكية عمى ربط مرجعية قرارات االمـ المتحدة بمرجعية الوقائع التي فرضيا االحتالؿ عمى 

 . ٕٗٓٓاالرض مف خالؿ رسالة ضمانات بوش لشاروف عاـ 
مف قبؿ وقد شكؿ انسحاب إسرائيؿ االحادي مف قطاع غزة واعتبارىا كيانا منفصال، و مطالبة االمـ المتحدة 

إسرائيؿ باالعتراؼ بانتياء االحتالؿ عف القطاع، المحور االساس لفصؿ قطاع غزة عف الضفة الغربية 
ودفعيا باتجاه االعتماد عمى مصر، وفؾ الروابط بينيا وبيف السمطة في الضفة الغربية مف جية، وبينيا 

س صورة مستقبؿ منفصؿ لقطاع غزة وبيف مسؤوليات االحتالؿ اإلسرائيمي مف الجية االخرى، وبالتالي تكري
عف الضفة الغربية، وقد عرضت ونشرت في اطار ىذه الرؤية اقتراحات إسرائيمية متنوعة تقوـ عمى توسيع 

 قطاع غزة باتجاه سيناء مف خالؿ السعي لالتفاؽ مع الدولة المصرية عمى ذلؾ .
بخطة االنطواء، فانو يقوـ عمى اما الشؽ الثاني مف خطة شاروف المتعمؽ بالضفة الغربية فيما سمي 

استكماؿ بناء الجدار وتوسيع االستيطاف وربط الكتؿ االستيطانية ببعضيا وبإسرائيؿ، وفرض الحدود مف 
 طرؼ واحد، إلى جانب السعي لزيادة مسؤوليات األردف في الشاف الفمسطيني.
لتي يأخذىا ( في الفكر السياسي ويعتمد مشروع إسرائيؿ لمحؿ االقميمي)بغض النظر عف التسمية المباشرة ا

اإلسرائيمي عمى المزج بيف نظرية )القوة (، والنظرية المبرالية )المصالح (، ولذلؾ فقد طورت إسرائيؿ الياتو 
مف خالؿ استخداـ القوة في خمؽ وتنمية وقائع تعزز المصالح المحمية في الضفة والقطاع وعمى مستويات 

لتناقضات القائمة في الساحة الفمسطينية بيف القوى السياسية وتحديدا اضيؽ ايضا، كما تستفيد مف واقع ا
حماس ومنظمة التحرير وخاصة فتح، وبيف مراكز قوى ومجموعات مصالح نمت وتطورت مف خالؿ 
السمطة قبؿ االنقساـ وبعده، ىذا عمى الصعيد الفمسطيني، وعمى الصعيد االقميمي باستغالؿ الواقع الراىف 

دولة المصرية في سيناء بفعؿ القيود التي فرضتيا اتفاقات كمب ديفيد، وواقع المسؤولية لتي الذي تواجيو لم
القيت عمى كاىؿ مصر بسبب الحصار والعدواف اإلسرائيمي عمى غزة مف جية وبيف الرفض المصري 

ا فيما لمتسميـ بتنصؿ اسرئيؿ المنيجي عف التزامات قوة االحتالؿ تجاه قطاع غزة مف الجية االخرى، ام
يتعمؽ باالردف فقد تمثؿ ذلؾ في محاولة استدراج األردف، رغـ رفضو، لمعب دور اكبر في الضفة الغربية 
والذي تكثؼ بمساندة الواليات المتحدة، بعد التيديدات التي اطمقيا في حينو الرئيس ابو مازف باالستقالة او 

 ـ مفاتيح السمطة".باعادة النظر في وضع السمطة والتزاماتيا وما اسماه "تسمي
 االنقسام يخدم الحل االقميمي :

وال شؾ اف المراىنة عمى انقساـ السمطة الفمسطينية بما يعزز مشروع الحؿ االقميمي كانت حاضرة دائما في 
الفكر السياسي اإلسرائيمي، ، فمطالما كرر المرحوـ عمر سميماف وزير المخابرات المصرية االسبؽ، في 

، ما كاف يقولو لو شاروف دائما باال يتعب نفسو بالحوار ٕ٘ٓٓدة في القاىرة قبؿ جمسات الحوار العدي
 الفمسطيني الف الفمسطينييف حسب شاروف )لـ يتفقوا ولف يتفقوا( ...

، وبشكؿ خاص ٕٚٓٓوقد تاكدت ىذه المراىنة اإلسرائيمية باالنقساـ الذي ترسخ في السمطة الفمسطينية بعد 
مت بقصد او بدوف قصد القاعدة السياسية والجيوية لمتعاطي مع المشروع في كوف حركة حماس قد شك

االقميمي مف خالؿ تكريس )كياف ( غزة، بؿ وعمقت التوجو نحو ذلؾ مف خالؿ تحويؿ استيالئيا عمى 
السمطة في غزة، مف قضية )اضطرارية (كما ادعت في حينو، إلى قضية مركزية لمتمسؾ بالسمطة وتكريسيا 
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ترسيخ كيانية مستقمة تديرىا حماس وتسعى لترسيخ ادارتيا واستقرارىا مف خالؿ ترسيخ الروابط  والى محاولة
االدارية والتجارية واالقتصادية مع الدولة المصرية، سواء بصورة رسمية في اطار ما كاف يطرح مف افكار و 

عية عمى حركة االنفاؽ مقترحات مف مثاؿ اقامة منطقة تجارة حرة او ما شابو، او مف خالؿ اضفاء الشر 
وتجارتيا، والتي تحولت مف قضية حاجة إلى فؾ الحصار إلى )بزنس (يعبر عف شبكة مصالح تجارية 
واقتصادية جديدة نشأت في ظؿ ىذه الحالة عمى حساب طبقة التجار واالعماؿ التقميدية في القطاع، وقد 

اولة الييمنة التجارية واالقتصادية عمى كافة امتد ىذا االمر ايضا إلى استخداـ االراضي الحكومية والى مح
 المرافؽ الحيوية في قطاع غزة .

وقد ساعدت تجارة االنفاؽ عمى استقرار نسبي في قطاع غزة حيث شكمت مف ناحية اخرى مصدرا لمبضائع 
الرخيصة البناء القطاع مما كاف يخفؼ مف حدة الحصار االقتصادي والمعيشي لغالبية ابناء قطاع غزة، 

 ضال طبعا عف كونيا شكمت احد مصادر ايرادات سمطة حماس .ف
 *االخوان

وبدوف شؾ فاف وصوؿ االخواف المسمميف إلى الحكـ في مصر، ونشوء نمط جديد مف التحالفات االقميمية 
والدولية التي دعمت مقولة تعزيز سمطة االخواف المسمميف في المنطقة العربية باسرىا تمييدا لنشوء شرؽ 

يد، يمعب فيو االسالـ المعتدؿ الدور المركزي عمى انقاض انظمة الحكـ السالفة، وىي المقولة التي اوسط جد
شيدت استقطابا تحالفيا واضحا بيف تركيا وقطر وحركة االخواف المسمميف برعاية الواليات المتحدة وبعض 

عمى اساس ىذا االنفصاؿ  الدوؿ االوروبية، اعطى دفعا كبيرا لتعزيز انفصاؿ قطاع غزة وزيادة روابطيا
بالدولة المصرية، وبالتالي توسيع فرصة نجاح الحؿ االقميمي بصورة غير مسبوقة، خاصة وانو في مقابؿ 
ذلؾ كانت إسرائيؿ تسعى البتزاز منظمة التحرير وتيديدىا عمى خمفية تمسكيا برفض المفاوضات ورفض 

 الدولة ذات الحدود المؤقتة .
جانب الواقع الذي نشأ في قطاع غزة عمى تكوف قاعدة سياسية وحتى اجتماعية وقد راىنت إسرائيؿ إلى 

لمحؿ االقميمي في الضفة الغربية، وىي بسبب ذلؾ كثفت مف سعييا الضعاؼ السمطة المركزية الفمسطينية 
باستثناء موضوع االمف، واستخدمت في وجييا التضييقات المالية واالجرائية في المجاالت الواسعة التي 

، وانتياء بزيادة ٕٓٓٓايموؿ  ٕٛتتحكـ بيا إسرائيؿ بدءا مف رفضيا اعادة االوضاع إلى ما كانت عميو قبؿ 
اعتداءاتيا في مناطؽ ج وفي قضايا التجارة والمياه والتوسع االستيطاني وبناء الجدار وغيرىا، كما واجيت 

 ت ذلؾ خطا احمر ال يمكنيا التسميـ بو .بالتيديد والرفض اية محاوالت الستعادة الوحدة الفمسطينية واعتبر 
وقد كاف يصب في ذات اتجاه الحؿ االقميمي، الموقؼ المتكرر لالخواف المسمميف في األردف، الرافض لفؾ 
االرتباط واالشارات المستمرة إلى خطأ ذلؾ بما يمثؿ ايحاء واضحا باتجاه استعادة عالقة األردف مع الضفة 

 وخارج اطار قياـ الدولة الفمسطينية المستقمة .الغربية لى حالتيا السابقة 
اف واقع منظمة التحرير الفمسطينية، بما مثمتو مف تعبير عف اليوية الوطنية الفمسطينية، ومف برنامج يرتكز 
إلى اقامة الدولة الفمسطينية المستقمة كما عبر عنيا اعالف االستقالؿ وبرنامج منظمة التحرير الذي اقر عاـ 

ا بما فييا حركة فتح مف رفض المشروع االقميمي وحاؿ بينيا وبيف اف تكوف القاعدة السياسية ، مكنيٜٛٛٔ
 لتحقيقو، رغـ سعي إسرائيؿ المنيجي والمتواصؿ لتشكيؿ قاعدة مصالح ليذا الحؿ .

لكؿ ذلؾ ولكؿ االسباب االخرى، اكتسبت اىمية كبرى مساعي انياء االنقساـ والتي باتت ضرورة لتعزيز 
عتراؼ االمـ المتحدة بدولة فمسطيف وانياء االحتالؿ عف اراضييا، الف الرد المنيجي عمى مشروع طمب ا

الحؿ االنتقالي اإلسرائيمي كاف يعني بوضوح التمسؾ بالحؿ الوطني القائـ عمى الدولة في الضفة الغربية 
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حقوؽ الالجئيف وفي وقطاع غزة وعاصمتيا القدس الشرقية، كجزء مف الحؿ النيائي الذي يرتبط بضماف 
 .ٜٗٔمقدمتيا حؽ العودة وفقا لمقرار 

 *االعتراف بدولة فمسطين
ويجب اف يسجؿ ىنا بكؿ مسؤولية لمرئيس ابو مازف، وبغض النظر عف اية اختالفات جدية تجاه الموقؼ 
مف المفاوضات واستئنافيا، انو في اصراره عمى الذىاب بطمب عضوية فمسطيف لالمـ المتحدة وبرفضو 

مدولة ذات الحدود المؤقتة قد شكؿ سدا منيعا في وجو االنجراؼ نحو الحؿ االقميمي، في الوقت الذي كانت ل
كؿ العوامؿ المحيطة تساعد عميو وخاصة وصوؿ االخواف إلى الحكـ في مصر و في ظؿ مشيد عربي 

ية المدعومة مف يتصدره االخواف المسمموف تحت رعاية قطر وتركيا، ودور االخواف في المعارضة السور 
الواليات المتحدة، وفي ظؿ تكريس االنقساـ الفمسطيني، واستغالؿ إسرائيؿ الجشع لكؿ ذلؾ عبر توسيع 
االستيطاف والضـ وتجاىؿ المجتمع الدولي، وعبر سموكيا المنيجي لتحويؿ السمطة الفمسطينية إلى سمطة 

 منفصمة عف أي ارتباط بيدؼ الدولة الفمسطينية المستقمة ..
 ضربة لمحل االقميمي *

حزيراف، ضربت القاعدة السياسية لمحؿ  ٖٓغير اف التغيرات السريعة والعاصفة التي شيدتيا مصر بعد 
االقميمي المرتكز عمى انفصاؿ غزة وتمددىا او انفتاحيا جنوبا باتجاه مصركجزء منفصؿ عف الضفة 

ريكي في سوريا واثره المباشر عمى لبناف الغربية، وقد ترافؽ ىذا الوضع الجديد مع اخفاؽ المشروع االم
وايراف، فضال عف سمسمة االرتباكات االخرى ليذا المشروع في تونس وليبيا وغيرىا، وكذلؾ تراجع وضع 
االخواف في األردف، وحيث باتت تتعزز خارطة جديدة لمتوازنات االقميمية والدولية تمعب روسيا والصيف 

 ودوؿ البريكس دورا اكبر فييا .
كؿ ذلؾ يفسح المجاؿ ليس فقط لالجياز النيائي عمى المشروع اإلسرائيمي لمحؿ االقميمي)الذي ترفضو  اف

مصر واالردف ( ولكف ايضا يميد الطريؽ ليجوـ سياسي فمسطيني معاكس مف اجؿ تحقيؽ استقالؿ دولة 
واالردف التي كانت فمسطيف وانياء االحتالؿ عف اراضييا، والى االستفادة القصوى في ذلؾ اوال مف مصر 

ىدفا لممشروع االقميمي اإلسرائيمي، وثانيا مف مجموع الدوؿ العربية التي يجب ضماف مساندتيا، باالضافة 
إلى االطراؼ الدولية وخاصة االتحاد االوروبي وروسيا والصيف، مف اجؿ الضغط عمى إسرائيؿ والواليات 

اجؿ بدء عممية سياسية جدية ومختمفة عف العممية  المتحدة النياء االحتالؿ عف اراضي دولة فمسطيف ومف
 التفاوضية العقيمة الجارية االف، وذلؾ تحت رعاية االمـ المتحدة ولتنفيذ قراراتيا.

 * مبادرة
اف المبادرة في خمؽ مقدمات ىذه العممية، تتوفر بصورة جدية اماـ االطراؼ التي كانت ىدفا لممشروع 

ومصر واالردف كي توحد جيودىا بصورة اكبر واكثر فاعمية بيدؼ تحفيز  اإلسرائيمي االقميمي وىي فمسطيف
التحرؾ السياسي العربي والدولي وحثو عمى انجاز استقالؿ دولة فمسطيف، وفي االستفادة مف مجمؿ 
التحوالت االقميمية والدولية في سبيؿ ىذا اليدؼ، خاصة واف مواصمة مساعي إسرائيؿ لفرض الحؿ االقميمي 

يدا مباشرا ليذه االطراؼ فاالردف في االستراتيجية اإلسرائيمية ىو الدولة الفمسطينية، واستمرار تعني تيد
االزمة في العالقة المصرية مع حماس يحوؿ غزة إلى عبء والى انحراؼ في اولويات العالقة ومستقبميا 

ؿ اليدؼ المركزي لحركة واما بالنسبة لفمسطيف فانو يشكؿ ضربة مميتة ليدؼ الدولة الفمسطينية الذي يمث
 التحرر الفمسطينية .

 * ترسيم الحدود
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اف المبادرة مف اجؿ ذلؾ يتخطى نطاؽ التنسيؽ التقميدي بيف الدوؿ العربية إلى مستوى بناء توجو 
استراتيجي فمسطيني مصري، اردني مشترؾ الدارة وقيادة ىذه العممية والتحرؾ لتحقيقيا في الساحة الدولية، 

ظر عف االلتزاـ الفمسطيني باستمرار المفاوضات لتسعة اشير، فاف باالمكاف اتخاذ خطوات وحتى بغض الن
تمييدية ضرورية لصياغة استراتيجية التحرؾ ىذه عمى الساحة االقميمية والدولية، ويمكف في سياؽ ذلؾ 

نية، دوف انتظار المبادرة لالعالف المشترؾ عف ترسيـ حدود الدولة الفمسطينية مع جارتييا المصرية واالرد
لنتائج المفاوضات، وىو ما ينسجـ مع اعتراؼ االمـ المتحدة بدولة فمسطيف، وىو ما يميد لمتوجو إلى االمـ 
سرائيؿ، استنادا إلى اعتراؼ االمـ المتحدة بدولة  المتحدة مف اجؿ ترسيـ الحدود النيائي بيف دولة فمسطيف وا 

بيذا الخصوص، وكذلؾ استنادا إلى اتفاؽ دولة فمسطيف مع فمسطيف، والى قرارات االمـ المتحدة االخرى 
جارتييا فيما يخص حدودىا المشتركة مع األردف ومصر، والى مطالبة االمـ المتحدة بانياء االحتالؿ عف 

 اراضييا .
اف خطوة مف ىذا القبيؿ اضافة إلى فائدتيا المعنوية والسياسية خاصة انو ال يوجد خالؼ اصال بيف الدوؿ 

ث عمى حدودىا فاف ليا اىمية عممية باتجاه اعادة ارساء عالقات غزة مع مصر عمى اسس تحوؿ دوف الثال
أي استخداـ خاطيء ليا، ووفقا لمطبيعة الخاصة لمعالقات المتعارؼ عمييا بيف الدوؿ، وىو ما يجعؿ اية 

تجارب السابقة مف جية معالجة لنمط ىذه العالقة تبنى عمى االفؽ السياسي مف جية وعمى االستفادة مف ال
اخرى، وبعيدا عف االعتبارات االدارية واالمنية المجردة، وبما يحوؿ دوف أي استغالؿ ليذه العالقة خارج 
اطار المصالح المشتركة لدولة فمسطيف ودولة مصر الشقيقة، كما اف ذلؾ بالنسبة لالردف وفمسطيف يعني 

عمى االغوار، وكؿ ذلؾ ياتي عمميا في اطار استكماؿ  قطع الطريؽ عمى مساعي إسرائيؿ المستمرة لمسبطرة
الخطوة الفمسطينية بالتوجو إلى االمـ المتحدة بما في ذلؾ تكريس حسـ قضية الحدود التي تتيرب منيا 
إسرائيؿ في كؿ مفاوضات، مف خالؿ االرادة الدولية ومف خالؿ تحميؿ االمـ المتحدة لمسؤولياتيا في حؿ 

 د دورىا في التدخؿ لحؿ الصراعات االخرى في المنطقة .ىذا الصراع بعد اف زا
 انياء االنقسام

وفي ىذا السياؽ فاف ضرورة انياء االنقساـ باتت ال تحتمؿ التاجيؿ، فالى جانب كؿ االثار الخطيرة لالنقساـ 
باشر فاف ىناؾ خطريف جديديف يجب االلتفات الييما بسرعة، االوؿ اف انعكاس االنقساـ واثره النوعي الم

عمى الجميور الفمسطيني في قطاع غزة زاد بما اليقاس بعد اغالؽ االنفاؽ واالرتفاع الفاحش في االسعار، 
وشح الموارد التي كانت تجبى او تحصؿ بطرؽ غير صحيحة بما فييا كما اسمفنا مف خالؿ االنفاؽ 

ت واالغالؽ المتكرر لمعبر باالضافة إلى كؿ التعقيدات السابقة مف ظواىر الفقر والبطالة وسوء الخدما
رفح، مما ينذر بكارثة شاممة في قطاع غزة، وىو إلى ما يمكف اف يحممو مف انفجار فانو يترافؽ مع استعداد 
غير مسبوؽ لممعالجة االمنية الذي تموح بو حركة حماس خاصة بعد انييار حكـ االخواف في مصر وتراجع 

 ىذه الحركة وازدياد ازماتيا في المنطقة.
االفتراض المشروع بامتداد ىذه الحالة إلى قطاع غزة يولد ميال مقابال لدى حماس واقساـ مختمفة منيا  اف

مف اجؿ الدفاع عف حكميا باي ثمف ولمتطرؼ في محاولة تعويض خسائر حركة االخواف في المنطقة 
رصيدا ايجابيا  باستمرار ىذا الحكـ في غزة، خاصة واف تجربة حماس بالنسبة لالخواف المسمميف شكمت

لمحركة االـ التي استثمرت وضع حماس والقضية الفمسطينية لصالح تعزيز مكانتيا ودورىا، وفي ظؿ ىذا 
النوع مف التفكير وما يمكف اف يقابمو مف عناصر انفجار موضوعية اقتصادية واجتماعية وسياسية تتشكؿ 

 دمر يبقى خطرا جديا البد مف تفاديو .في قطاع غزة فاف الخطر اما مف مغامرات يائسة او مف تصادـ م
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واما الخطر الثاني فيو في تداعيات العالقة مع الدولة المصرية، اف استمرار االنقساـ ينذر بانعكاسات غير 
مسبوقة عمى عالقات قطاع غزة بمصر، وبالشعب الفمسطيني عموما، ورغـ انو مف الصحيح تماما اف 

اىالي قطاع غزة والشعب الفمسطيني عموما وبيف سموؾ حركة ىناؾ فرؽ صريح وال بد مف ابرازه بيف 
 حماس او أي مف التنظيمات الفمسطينية، اال انو مف السذاجة بمكاف االرتياح إلى ىذا االمر .

فقد تراجعت النظرة نحو الفمسطينييف بشكؿ عاـ لدى الراي العاـ المصري، وقد لعبت بعض وسائؿ االعالـ 
بؿ اف تجري محاولة تدارؾ ذلؾ، وىناؾ فرؽ كبير طبعا بيف مؤسسات الدولة دورا سمبيا بيذا الشأف ق

المصرية وقادة الرأي فييا والذيف يعرفوف ويتصرفوف بمسؤولية عالية تجاه ىذه القضية دوف التباس او خمط 
او تردد وبيف تبعات ىذه الحالة غير الصحية التي نشأت بما في ذلؾ اف اية اجراءات مشروعة لمدولة 

 لمصرية دفاعا عف مصالحيا وامنيا تتسبب دوف قصد بمعاناة كبيرة البناء شعبنا في قطاع غزة .ا
ىذه المخاطر الماثمة يجب احتواؤىا باقصى سرعة، ولكف االساس في ذلؾ يعتمد عمى حركة حماس التي 

انيا في بناء يتوقؼ عمييا الكثير اوال في الكؼ عف اية سموكيات تستفز او تتدخؿ في الشأف المصري، وث
مقاربة حقيقية ال تحتمؿ التاجيؿ، النياء االنقساـ وفقا لما تـ االتفاؽ عميو وبما يضمف الشراكة والتعددية و 
تعزيز الديموقراطية في النظاـ السياسي، وىو ما يعني تشكيؿ حكومة توافؽ وطني واحدة مف جية وتحديد 

 تاريخ لالنتخابات العامة مف جية اخرى .
الحاجة لترسيخ وحدة المفاىيـ واالليات لمرتكزات النظاـ السياسي الفمسطيني باالضافة إلى  وال شؾ اف

مرتكزات نضالو الوطني تصبح ذات اىمية اكبر، وليذا فاف اعادة تاكيد االلتزاـ بوثيقة الوفاؽ الوطني 
و بدستور مؤقت لدولة ضرورة ال بد منيا في الجانب الوطني السياسي، كما اف االلتزاـ بالقانوف االساسي ا

فمسطيف يحدد طابع النظاـ السياسي والدولة المدنية المنشودة، ومرتكزاتيا الديموقراطية يمثؿ ضرورة ايضا، 
وليذا تصبح الحاجة إلى تشكيؿ مجمس تأسيسي لدولة فمسطيف مف اعضاء المجمسيف المركزي لمنظمة 

ء االنتخابات ضرورة سياسية وعممية وقانونية ايضا التحرير والتشريعي في الفترة االنتقالية إلى حيف اجرا
لمستقبؿ وحدة النظاـ السياسي والستعادة روحية العمؿ الوطني المشترؾ عمى أسس صحيحة مف الشراكة 

 ومف الديموقراطية .
اف استمرار االنقساـ بات ييدد بشكؿ غير مسبوؽ بأضرار سياسية ومجتمعية واقتصادية ال قبؿ لمشعب 

بيا، وفي حاؿ االبتعاد عف معالجتيا عبر الوحدة وانياء االنقساـ فانيا ستقود إلى عنؼ دموي الفمسطيني 
والى احتمالية التصعيد سمبا في العالقة مع الدولة المصرية، وفي كؿ االحواؿ إلى رىف غزة بيد إسرائيؿ، 

التي لـ يعد بمقدورىا وتوسيع ىامش االبتزاز اإلسرائيمي لكؿ مف الرئيس ابو مازف ولحركة حماس ذاتيا 
 منفردة اف تعيد تنظيـ عالقاتيا مع الدولة المصرية حتى باالشكاؿ السابقة عمى حكـ االخواف المسمميف .

اف تجاىؿ حماس ليذا الوضع الجديد يجعؿ مف المغامرة والتضحية بمصالح الجماىير وبالقضية الوطنية 
ات الوقت يجعؿ مف تدخؿ الرئيس ابو مازف وبقية خطرا وانحرافا جسيما ال بد مف تجنبو، كما انو في ذ

 القوى الوطنية ضرورة اكثر مف أي وقت مضى لتجنيب شعبنا ما ىو اسوأ واخطر مف كؿ ما سبؽ.
 عضو المجمس التشريعي -*األميف العاـ لحزب الشعبي 
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الحقائؽ، لف تكوف لاليرانييف قنبمة ذرية في السنوات الثالث القريبة، ولف تياجـ إسرائيؿ ايراف وحدىا، 'لنبدأ ب
الى الصيؼ القريب عمى األقؿ. وىكذا فاف كؿ ما حدث حوؿ خطبة رئيس الوزراء في االمـ المتحدة كاف 

 موجة ىواء وقرقرة إسرائيمية في أطراؼ المستنقع العالمي.
رأي الزعيـ الروحي االيراني عمي خامنئي عمى قمب الطاولة مع العالـ واالتجاه الى قنبمة 'حتى لو استقر 

ذرية، فسيكوف اليراف قنبمة كيذه في غضوف سنة الى سنة ونصؼ السنة فقط. ويستطيع االيرانيوف بعد 
يات نصؼ سنة أف يضيفوا في كؿ شير قنبمة اخرى الى الترسانة. وال يوجد في ذلؾ أي جدؿ بيف الج

االستخبارية المركزية في الغرب. لكف النظاـ االيراني لـ يصؿ بعد الى تمؾ النقطة الحاسمة التي ىي 
تطويؽ العالـ، فالعكس ىو الصحيح. يجب عمى النظاـ الحالي في طيراف أف ُيقر وضع االقتصاد المنيار 

 حتى نياية العاـ، والى إزالة العقوبات المفروضة عميو.
قتصادي وسعر العممة الذي ييبط في كؿ مرة الى حضيض جديد والنقص في المنتوجات إف االنييار اال

الغذائية األساسية، أفضى بااليرانييف الى استنتاج أنو ال وقت لدييـ، وليذا فانيـ مستعدوف ألف يدفعوا 
اآلف  لالمريكييف بعممة ذرية. فميس الضغط في واشنطف وال في تؿ ابيب بؿ في طيراف. واذا كانوا الى

 حذريف في كؿ ما يتعمؽ بالتطوير الذري العسكري، فسيكونوف اليـو أكثر حذرا بأضعاؼ.
 ٕٛٓٓ'إف الفرصة العممياتية المثالية التي كانت لنتنياىو ليياجـ القدرة الذرية االيرانية ماديا كانت في 

المعارضة، بؿ إنو لـ  وأضاعيا. فقد أوقفو الجيش وعارض رئيس الموساد وأيد رئيس 'الشاباؾ' تمؾ ٕٓٔٓ
ينجح في احراز أكثرية في المجنة الُثمانية. فقد كاف يحتاج ألجؿ ذلؾ الى صوت وزير المالية آنذاؾ يوفاؿ 
شتاينيتس، بيد أف شتاينيتس كاف يعتبر آنذاؾ 'عضوا مصاحبا' في المجمس الوزاري المصغر، وبقي نتنياىو 

 مع تعادؿ أبدي.
السنوات، بمفاىيـ النتائج ازاء األخطار، أف تنفذ عممية عسكرية أشد فاعمية  'كانت إسرائيؿ تستطيع في تمؾ

قياسا بالحاؿ اليوـ مع أضرار بيا محتممة. وكانت وسائؿ اليجوـ ازاء الكشؼ عف البنية التحتية الذرية تميؿ 
جوـ، الى مصمحة المياجـ. والحظت االدارة االمريكية الفرؽ بيف قدرات إسرائيؿ العسكرية عمى الي

وصعوبات نتنياىو ووزير الدفاع باراؾ في تجنيد اجماع داخمي عميو، وضغطت عمى نقطة الضعؼ ىذه 
 باحتضاف لـ يسبؽ لو مثيؿ.

فمـ يمر بإسرائيؿ مندوب امريكي ليطمعيا عمى آخر األحداث وليسمع المالحظات بعد لقاء القوى الكبرى 
ايضا عف التيديد باليجـو فورا، الذي أوجب عمى  الست مع ايراف. وتخمت إسرائيؿ بفضؿ ىذا االحتضاف

العالـ أف يستمر في االنشغاؿ بالقضية الذرية االولى جاعال إياىا فوؽ كؿ شيء، وأخذ االىتماـ يتالشى في 
 الحقيقة.

 عندما ُيحادثون ال ُيياجمون
الى االستنتاج خمص جميع رؤساء الحكومات في إسرائيؿ السباب مختمفة  ٕٕٓٓليس نتنياىو وحده، فمنذ 

نفسو، وىو أنو ينبغي مواجية القضية الذرية االيرانية التي ُعرفت بأنيا خطر وجودي عمى إسرائيؿ بكؿ 
وسيمة، بشرط أال تكوف وسيمة عسكرية مباشرة. واذا نظرنا الى الخمؼ رأينا أنيـ كانوا يعمموف في إسرائيؿ 

'الخط االحمر المتحرؾ'. فيـ في كؿ مرة يحركونو منذ فترة ارييؿ شاروف، إذ كاف رئيسا لموزراء بطريقة 
بحسب الظروؼ. كاف الحديث في فترة شاروف عف أنو لف يكوف عندىـ حتى الِعمـ بالتطوير الذري، وتـ 
الحديث بعد ذلؾ عف أنو لف تكوف ليـ آالت طرد مركزي، وطمبوا بعد ذلؾ أال يوجد عندىـ أكثر مف منشأة 

ـ وقد بمغ االيرانيوف الى قدرة انتاج ذاتي لدائرة الوقود الذري، وأصبحوا عمى آالت طرد مركزي واحدة. واليو 
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شفا القدرة العسكرية أصبح ىذا ىو الخط الموضوع بالفعؿ عمى قدرتيـ الذرية العسكرية. ومنذ المحظة التي 
نبغي اليجـو لـ ينجح فييا رئيس الوزراء نتنياىو في تجاوز المستوى المختص واالفضاء الى قرار عمى أنو ي

بالقوة ووقؼ المشروع الذري العسكري االيراني بصورة فعالة، ولو مؤقتة لـ يبؽ لو سوى أف يستعمؿ القنوات 
التي استعمميا أسالفو، وىي الدعاية والردع والتيديد. وقد أعاقت كؿ ىذه في الحقيقة النشاط االيراني 

قتصاديا حقيقيا. لكف المشروع الذري نفسو استمر وأحدثت ضغطا لزيادة العقوبات التي سببت اليراف ضررا ا
 موجودا يتقدـ عمى نحو قوي بخطوات حذرة.

تستعد دولة إسرائيؿ لميجـو عمى ايراف منذ أكثر مف عشريف سنة. وىي قادرة اليوـ ايضا عمى إحداث ضرر 
ف يكف أقؿ فاعمية مما كاف قبؿ عدة سنوات، بأىداؼ حاسمة لممشروع الذري االي راني. ىذا الى أف معقوؿ وا 

الرد الالئح مف االيرانييف عمى ىذا اليجوـ اليوـ ايضا أقؿ خطرا مما يحاولوف تصويره. بيد أنو بدأ تفاوض 
اليوـ مع االيرانييف. وما بقي ىذا التفاوض جاريا فمف تياجـ إسرائيؿ. فاذا توقؼ التفاوض فاف العقوبات 

 ياجـ.ستزداد شدة وعندىا مف المؤكد أف إسرائيؿ لف ت
. فما كاف ٕٓٔٓوفي مقابؿ ىذا فاف وضع نتنياىو اليوـ مف جية سياسية داخمية أفضؿ مف وضعو في 

ليسمح لنفسو بأف ييدد باليجوـ عمنا وحده عمى ايراف لو لـ يكف يؤمف بأف عنده أكثرية في الُسباعية وبأف 
ركاف بني غانتس بخالؼ سمفو ال وزير الدفاع معو وبأف الجيش والموساد لف يعرقال عميو. فرئيس ىيئة اال

ُيشرؾ االمريكييف في حيرتو في الشأف االيراني. وىو إف كاف يعتقد أف ليس ىذا ىو الوقت لمياجمة 
االيرانييف فاف االمريكييف ال ُيعممونو بأنو نقطة ضعؼ إسرائيمية. وىو سينفذ ما ُيفرض عميو. وىذه ىي 

 الحاؿ كما يبدو مع رئيس الموساد.
عمى نتنياىو أف يفيـ مف زيارتو االخيرة لواشنطف أف االدارة االمريكية تنوي أف توقع مع  'كاف يجب

االيرانييف عمى 'اتفاؽ مريح' لمطرفيف. فاالمريكيوف يريدوف أف يتوصموا مع ايراف الى تسوية والى وضع توجد 
. ولـ يعد الطمب اإلسرائيمي أف فيو رقابة فعالة والزاـ بحدود تمنعيا مف الحصوؿ عمى القدرة الذرية العسكرية

تتجرد ايراف مف جميع أمالكيا الذرية واقعيا. فمف المفترض أف تكوف إسرائيؿ والواليات المتحدة اليـو 
متوائمتيف في كؿ ما يتعمؽ بالمطالب التي سُتعرض عمى االيرانييف، ليتـ ضماف أف يموت مشروعيـ 

 ؿ العالمي فترة طويمة جدا.العسكري موتا بقبمة أو ليختفي مف برنامج العم
'تعبر جيات تقدير في إسرائيؿ بصورة دائمة عف خشية مف أف ايراف، باعتبارىا دولة حافة ذرية قد تستغؿ 
في توقيت سياسي ما تحت غطاء ازمة دولية أو كارثة طبيعية كبيرة أو حرب عدـ االنتباه العالمي وتقـو 

طؿ التفاوض بيف طيراف والقوى الغربية الكبرى ىذا االحتماؿ. وىنا بالقفزة نحو القنبمة الذرية. ويفترض أف ُيب
توجد أىمية لمقدار تأثير إسرائيؿ في الشروط التي ستفرض عمى االيرانييف وفي الرقابة عمى تحقيؽ ىذه 
الشروط. مف المنطقي جدا أف نفرض أف يحضر االيرانيوف التفاوض مع شروط ابتدائية أسخى مما كانت 

والسؤاؿ أيكوف ىذا كافيا لضماف أال توجد ليـ قدرة عمى تنفيذ تمؾ القفزة نحو القنبمة الذرية ال في الماضي، 
بعد سنة وال بعد عشر سنوات. وفي ىذه االثناء لـ يكف مف الممكف أف ُيشعر في المقاء الذي تـ بيف أناس 

التوجو ولـ يوجد أي تقدـ في أيموؿ/سبتمبر بأي تغيير في  ٕٚالوكالة الدولية لمطاقة الذرية وايراف في 
المحادثات. وسيكوف االمتحاف القادـ في منتصؼ تشريف االوؿ/اكتوبر في المقاء مع مندوبي القوى الكبرى 

 الست.
أدلى المندوب االيراني الى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قبؿ أشير كثيرة بتصريح جاء فيو، أف دولتو تنوي 

. إف مفاعؿ البموتونيوـ ىذا مخصص ألىداؼ ٕٗٔٓالذي تبنيو في سنة  أف تستعمؿ مفاعؿ البموتونيـو
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عسكرية، وقد دمرت إسرائيؿ بحسب أنباء اجنبية ُنشرت، مفاعال مشابيا في سورية. إف االيرانييف ال 
 يستطيعوف ىنا الحديث عف تطوير بنية تحتية ذرية لحاجات سممية.

ذا المفاعؿ الذري ألنو حينما يصبح ساخنا فمف يكوف مف يجب عمى االمريكييف أف يطمبوا فورا وقؼ نشاط ى
الممكف ضربو ماديا، بسبب الضرر البيئي الضخـ الذي سيحدث. لكنو أصبح واضحا اليوـ أف االيرانييف قد 

بسبب مشكالت تقنية، لكف ال يجوز  ٕٗٔٓتبجحوا قميال بقدراتيـ وأف مفاعؿ البموتونيـو لف يكوف عامال في 
 ر البموتونيوـ الذي ُيقصر المسافة الى رأس ذري.تمكينيـ مف مسا

 ال عمم لدى االمم المتحدة'
في ىذه االثناء يوجد ايضا فصؿ غامض في البنية التحتية الذرية االيرانية ال تتحدث عنو إسرائيؿ والواليات 

فصؿ  المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تتعاوف في المجاؿ الذري، ال تتحدث عنو عمنا. والحديث عف
المشروع العسكري. ففي أي مرحمة يوجد االيرانيوف مثال في مجاؿ شراء وتطوير الوسائؿ التي تخدـ سمسمة 
تفجير الكتمة الذرية؟ وأيف يوجدوف في مجاؿ بناء الرأس المتفجر؟ وفي المجاؿ الصاروخي؟ واسئمة تقنية 

التيديد العممياتي الحقيقي. اذا نشأت دائرة معقدة اخرى قد تشير الى المسافة التي بقيت بيف التيديد النظري و 
الوقود الذري فانيـ يكونوف قد أغمقوا الدائرة، لكف ىؿ ىـ موجودوف في وضع مشابو في مسار الرأس الذري؟ 

يتجيوف بصورة فظة ومباشرة وسافرة الى تطوير رأس متفجر ذري الى أف  ٖٕٓٓكاف االيرانيوف حتى 
يسمكوف في حذر شديد ويحرصوف عمى مسارات منفصمة لتطوير  ُضبطوا متمبسيف. ومنذ ذلؾ الحيف

العناصر العسكرية وشرائيا. وال ُيرى الى اآلف صورة منظومة كاممة. وىـ ال يكفوف عف مالعبة 
 االستخبارات الغربية بخطوتيف الى األماـ وخطوة ونصؼ خطوة الى الخمؼ.

تعبير لو معنى واحد وىو: ليس عندنا عمـ  ٕٔٔٓنذ 'كاف يظير في تقارير الوكالة الدولية لمطاقة الذرية م
بما لاليرانييف في مسار التطوير الذري العسكري. ونقوؿ بعبارة اخرى إف االمـ المتحدة تعترؼ مرة في كؿ 
ثالثة أشيرف حينما تصدر تقريرا عف الوضع الذري بأف السمطات االيرانية ال تمنحيا امكانية حقيقية لمفحص 

وعمى خمفية معمومة حصمت عمييا  ٕٔٔٓعمقة بالجانب العسكري مف المشروع. وفي عف الشبيات المت
االمـ المتحدة مف جيات استخبارية في الغرب نشرت سمسمة شبيات تتعمؽ بنشاط عسكري في المشروع 
الذري، وآنذاؾ تـ الكشؼ عف المنشأة العسكرية في برتسيف التي كانت تتـ فييا تجارب لتفجير رأس ذري 

 عميو. ُمشرؼ
'تطمب الوكالة الدولية لمطاقة الذرية طوؿ الوقت أف تمتقي عمماء ايرانييف وأف تصؿ الى اماكف ُيشتبو بأف 
فييا نشاطا ذريا عسكريا. ويرفض االيرانيوف ويطمبوف أف تكشؼ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية ليـ عف 

عميـ عف محاولة تأثيـ بال حؽ. ومنذ تـ مصادر المعمومات واالسئمة التي ُيسألونيا، ألف الحديث في ز 
الكشؼ عف المنشأة في برتسيف خرست واختفت وحمت محميا ساحة اسفمتية. فاذا كانت الوكالة الدولية 
لمطاقة الذرية تبحث عف شيادات عمى نشاط ذري عسكري فستضطر الى فعؿ ذلؾ في منشأة سرية اخرى 

بؿ ذلؾ أكثر بما يحدث في المنشآت العسكرية االيرانية. تحت االرض. وتعرؼ االستخبارات الغربية في مقا
 بيد أنو يوجد ىنا كما قمنا آنفا صمت معمف مطمؽ بسبب المصادر الحساسة كما يبدو.

يوجد ما ال يحصى مف االشارات والدالئؿ عمى المشروع العسكري الذري االيراني. وقد عرض نتنياىو ايضا 
لكنو لـ يعرض حقائؽ دامغة قاسية. فقد سأؿ مثال لماذا يكوف في االمـ المتحدة سمسمة أدلة ظرفية 

االيرانيوف مستعديف الحتماؿ عقوبات قاسية اذا لـ يكف عندىـ ما يخفونو، وىذا سؤاؿ منطقي لكنو ما زاؿ 
خاطرة. وتظير عمى مر السنيف فينة بعد اخرى قصص خونة وجواسيس ُيمّكنوف مف نظر في ىذا الفصؿ 



 
 
 

 

 

           25ص                                    1888العدد:                 4/01/1102 السبت التاريخ:

في قاعدة تجربة صواريخ غرب  ٕٔٔٓتشريف الثاني/نوفمبر  ٕٔير الذي حدث في الغامض كأمر التفج
طيراف، ُقتؿ فييا الجنراؿ حسف طيراني الذي ُعرؼ بأنو 'ابو خطة صواريخ حرس الثورة'. وسّرب 
االمريكيوف آنذاؾ أف الحديث عف منشأة تجري فييا تجارب عمى صواريخ بالستية يبمغ مداىا آالؼ 

و كما قاؿ نتنياىو في االمـ المتحدة انيا صواريخ ليا ىدؼ واحد فقط ىو حمؿ رأس متفجر الكيمومترات، أ
 ذري.

'ال يوجد اليوـ في قضية المعمومات عف التطور الذري العسكري االيراني خالؼ في الرأي بيف إسرائيؿ 
يراف أوقفت مشروعيا قاؿ االمريكيوف في جـز إف ا ٕٚٓٓوالواليات المتحدة، وليس ىذا أمرا يستياف بو. في 

وكاف ذلؾ ذروة القطيعة بيننا وبينيـ. ووقع عمى ذلؾ االستنتاج العجيب  ٖٕٓٓالذري العسكري في 
الػ'إـ.آي.إي' وىو جسـ استخباري أعمى يعبر عف اجماع جميع االجساـ االستخبارية في الواليات المتحدة. 

لحيف أصبحت المعمومات التي تتشارؾ فييا نشر ذلؾ الجسـ نفسو تقريرا معاكسا، ومنذ ذلؾ ا ٕٓٔٓوفي 
تؿ ابيب وواشنطف ولندف موحدة كثيرة. فحينما يتحدثوف اليـو في إسرائيؿ عف أنو ال يجوز أف يطوؿ 
التفاوض أكثر مف نصؼ سنة، يبدو أف القمؽ ليس مف كميات اليورانيوـ المخصب التي سيجمعيا 

 المشروع العسكري الذري.االيرانيوف، بؿ ىو أكثر مف ذلؾ بسبب التطور في 
وفي مجاؿ التخصيب بمغت ايراف نقطة ُتمكنيا فييا البنية التحتية والمواد الخاـ مف العودة الى انتاج 
اليورانيوـ المخصب بكؿ درجة وفي اي وقت تختاره. وليذا يستطيع االيرانيوف في ما يتعمؽ بالتخصيب أف 

ت عندىـ مشكالت فيي تنحصر في األساس في المشروع يكونوا اليوـ أسخياء جدا في التفاوض. واذا كان
 العسكري. ومف المؤكد أنيـ سيحاولوف أف ُيخفوا قدر المستطاع.

'بعد أقؿ مف اسبوعيف سُتالقي الدوؿ الكبرى الست االيرانييف مرة اخرى وستكوف ىذه المرة بايحاء عيد 
عمى االيرانييف مطالب أشد مف تمؾ التي روحاني الجديد. وعمى حد عممنا ال توشؾ القوى الكبرى أف تعرض 

ُعرضت عمييـ في الماضي، في لقاءات تمت في مطمع العاـ في كازاخستاف. وتشمؿ ىذه المطالب وقؼ 
في المئة مف داخؿ ايراف واغالؽ  ٕٓفي المئة واخراج المادة التي ُخصبت بدرجة  ٕٓالتخصيب الى درجة 

في المئة فقط. حينما  ٘.ٖستمرار في تخصيب اليورانيـو بدرجة المنشأة في فوردو والسماح لاليرانييف باال
ُسئؿ وزير الخارجية االمريكي جوف كيري ماذا يقوؿ في جدية االيرانييف بحسب رأيو، تحدث عف شفافية 
الرقابة عمى المنشأة في فوردو، وعف وقؼ تخصيب اليورانيـو فوؽ درجة ما، وأضاؼ استعدادا ايرانيا لمتوقيع 

روتوكوالت المصاحبة التي عرضتيا عمييـ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية في قضية الرقابة، أو بعبارة عمى الب
اخرى تمكيف الوكالة الدولية لمطاقة الذرية مف الفحص عف الشبيات المتعمقة بالمشروع الذري العسكري 

 االيراني.
لثورة كما ُيعمـ في الغرب، توجيو صدر عف الرئيس روحاني بتنسيؽ مع الزعيـ خامنئي ومع رجاؿ حرس ا

الى المندوبيف االيرانييف في المحادثات أف ُيقاربوا الغرب في عدة شؤوف، منيا وقؼ التخصيب الى درجة 
في المئة واستعداد لخفض كمية المادة المخصبة التي ُجمعت، وخفض عدد آالت الطرد المركزي  ٕٓ

مف دخوؿ المنشآت التي لـ يزوروىا قبؿ ذلؾ، ومنيا منشآت العاممة. وىـ مستعدوف كذلؾ لتمكيف المراقبيف 
 عسكرية، بيد أنيا ستكوف زيارة لمرة واحدة ال رقابة دائمة.

إف ىذا ىو موقؼ البدء االيراني في ظروؼ سوؽ التفاوض. ويسيؿ عمييـ أف يقدموا تنازالت في قضية 
ماح ليـ بالتيرب مف رقابة حقيقية. التخصيب. وىنا بالضبط يجب التعبير عف تيديد نتنياىو وعدـ الس
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فأوراؽ المعب موجودة اآلف في أيدي االمريكييف ويجب عمى إسرائيؿ أف تتأكد مف أنيـ لف ُيضيعوىا مرة 
 اخرى ولف ُيمكنوا االيرانييف مف الخالص مف ازمة العقوبات بثمف بخس.

 3/01/1102يديعوت 
 4/01/1102القدس العربي، لندن، 

 
 الفوري مسدودة والفمسطينيون يتحممون المسؤولية الدائم الحلآفاق  .51

 شمومو تسيزنا
"تسعة اشير، ىذا ىو الوقت الذي خصصو المفاوضوف بيف إسرائيؿ والفمسطينييف برعاية االمريكييف لتحقيؽ 
اتفاؽ سالـ. اذا تحقؽ اتفاؽ دائـ، فاف العميد احتياط اودي ديكؿ سيأكؿ القبعة، ولكف اذا سألتـ ديكؿ الذي 

فؽ عف كثب وبشكؿ مكثؼ المحاوالت المختمفة لعقد مفاوضات مع الفمسطينييف عمى مدى عقديف مف را
الزماف، فاف احتماؿ ذلؾ طفيؼ. وجراء ذلؾ فانو يؤيد فكرة التسوية االنتقالية مع الفمسطينييف، الى جانب 

 مسؤوليف كبار آخريف مثؿ يوسي بيميف.
كثب منذ سنوات طويمة، وىو اليوـ يحتؿ منصب باحث زميؿ  يرافؽ ديكؿ المحادثات مع الفمسطينييف عف

كبير في معيد بحوث االمف القومي في تؿ أبيب، ومؤخرا رفع الى رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو كتابا يقع 
 صفحة، يجمع كؿ خالصات المباحثات التي دارت بيف إسرائيؿ والفمسطينييف منذ االزؿ. ٓٓٙٔفي 

غؿ ديكؿ منصب رئيس مديرية المفاوضات مع الفمسطينييف في حكومة اييود ش ٜٕٓٓ ٕٚٓٓفي االعواـ 
اولمرت. وقرر اولمرت، تسيبي ليفني واييود باراؾ تعييف ديكؿ بعد أف تسرح مف الجيش برتبة عميد في 
منصب رئيس الدائرة االستراتيجية. قبؿ ذلؾ شغؿ منصب مساعد رئيس االركاف، لمتسويات السياسية. 

يوجد منصب كيذا، محفوظ لممسؤوؿ مف جانب الجيش اإلسرائيمي في مداوالت المفاوضات، ويتبيف أنو 
ودوره اف يقدـ زاوية النظر االمنية، التي ىي جزء جوىري في مسألة التسويات السياسية. قبؿ ذلؾ شغؿ 
ديكؿ منصب رئيس قسـ البحوث في سالح الجو وممثؿ سالح الجو في المباحثات عمى التسويات 

 سية.السيا
'لقد بدأ اوسمو نيج مسيرة'، يشرح ديكؿ في مقابمة خاصة معو، 'نيج التقدـ مرحمة إثر مرحمة. ىذا الطريؽ 
لـ ينجح. اييود اولمرت غير النيج، فقد جاء وقاؿ: 'كفى االنشغاؿ بالمسيرة، ىيا ننشغؿ بمسألة االنياء، 

وعندىا نرى كيؼ نصؿ الى ىناؾ'. كانت ىذه  مسألة التسوية الدائمة. نقرر ماذا نريد في التسوية الدائمة،
 فكرة قمة انابوليس: البحث في التسوية الدائمة، ومواصمة التقدـ في ضوء خريطة الطريؽ.

لجنة، بحثت فييا مسائؿ في مواضيع االقتصاد، البنى التحتية، جودة البيئة، معابر  ٕٔ'في أنابوليس شكمنا 
مفة مثؿ اتفاقات التسميـ، وكذا موضوع السجناء الفمسطينييف، احدى الحدود، نقؿ المياه، مسائؿ قانونية مخت

المجاف بحثت حتى في ثقافة السالـ. في كؿ المواضيع توصمنا الى توافقات، ونسقت عمؿ الطواقـ تسيبي 
ليفني. وقد ادارت المفاوضات بشكؿ جد مسؤوؿ وجدي. فحصت كؿ شيء بشكؿ عميؽ. لـ تركض بسرعة 

مور ال يمكف التعيد بيا. مف جية اخرى، خمقت ثقة لدى الفمسطينييف في أنيا تسعى حقا شديدة، لـ تتعيد با
 لموصوؿ معيـ الى اتفاؽ. كاف ىذا جد ميـ، إذ خمؽ نيجا ايجابيا في الغرؼ التي جرت فييا المحادثات'.

اقترحت ويقوؿ ديكؿ اف 'موضوع القدس لـ يبحث في الطواقـ. اولمرت وضعو في النياية عمى الطاولة. 
خطة تخصيب المدينة حتى مستوى اسماء الشوارع. اساس خطة تقسيـ القدس كانت االحياء الييودية تكوف 
في الطرؼ اإلسرائيمي، واالحياء العربية في الطرؼ الفمسطيني. وقد اقترحوا تقسيـ البمدة القديمة وخمؽ جياز 
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، جبؿ الزيتوف، جبؿ  بمدية مشتركة. في الحوض التاريخي جرى الحديث عف مكانة خاصة، تضـ الحـر
صييوف ومدينة داوود. وتتـ ادارة المنطقة بواسطة طرؼ ثالث، تقاـ قوة دولية تستخدـ قوة لحفظ النظاـ في 
، تقرر اف تبقى االدارة في ايدي  تمؾ المنطقة. مثال، قائد امريكي ونائباف، إسرائيمي وفمسطيني. بالنسبة لمحـر

ي ايدي قوة دولية. مف ناحية السيادة تقرر اال يتقرر شيء ال ىـ وال نحف االوقاؼ، والسيطرة االمنية ف
نتخمى عف السيادة. نحف نطالب بالسيادة عمى المكاف، واالف، بحكـ سيادتنا نحف نعطي صالحيات لييئة 
. ثالثة في المكاف'. والنتيجة بالطبع معروفة. 'لـ نحقؽ شيئا، الف الفمسطينييف قرروا اليرب'، يدعي ديغؿ

'في المحظة التي وضع اولمرت االمور عمى الطاولة، مع اقتراح سخي برأينا قرروا االختفاء. لـ يرغبوا في 
أف يقولوا نعـ وال اف يقولوا ال. امتنعوا عف قوؿ ال إذ ارادوا أف يجمعوا كؿ المرونة التي وضعتيا إسرائيؿ 

 عمى الطاولة.
مذنب بقدر ال يقؿ عنا في أنو ال توجد تسوية. في كامب  'نحف نحب جدا اتياـ أنفسنا، ولكف الطرؼ االخر

ديفيد، مع عرفات باراؾ كمينتوف وكذا مع اولمرت، الطرؼ االخر رفض قبوؿ االمور التي سرنا فييا نحوه. 
 في كؿ مرة وصؿ االمر فييا الى نقطة االختبار، كاف الفمسطينيوف يقرروف اال يتخذوا القرارات الصعبة'.

 ' وأولمرت؟
'اولمرت مف جيتو أخذ كؿ الرزمة وسعى الى أف يستخدـ فييا لعبة 'اعِط وخذ'. عندىا نحف نتنازؿ قميال ' 

في االرض وىـ يتنازلوف في االمف. الفمسطينيوف مف جيتيـ ارادوا أف يأخذوا اقتراح اولمرت ويفككوه عائديف 
وف بكؿ المرونة اإلسرائيمية، مف دوف لجنة التي أقمناىا في أنابوليس، وىكذا يستمتع ٕٔالى البحث في الػ 

 أف يعطوا شيئا بالمقابؿ'.
 'ال توجد زعامة'

عمى حد قوؿ ديكؿ، 'الفمسطينيوف لـ يرغبوا في الوصوؿ الى اتفاؽ مع اولمرت. بعد ذلؾ ادعوا باف السبب 
عده أغمب في أنيـ ال يأخذوف باالقتراح ىو أف اولمرت لـ يبَؽ في منصب رئيس الوزراء، واف مف سيأتي ب

الظف سيكوف نتنياىو وليس ليفني. وبالنسبة لنتنياىو، لـ يصدقوا انو سيوافؽ عمى تطبيؽ االتفاؽ الذي 
اقترحو اولمرت، وبالتالي ما الذي سيكسبونو مف أنيـ وافقوا عمى اقتراح اولمرت. سينشأ وضع تنكشؼ فيو 

 الفمسطينية، واالتفاؽ لف يتحقؽ. الخطة، ويعتبر ابو مازف خائنا، وذلؾ النو ستنكشؼ كؿ المرونات
'عندما تأتي المحظة الحرجة التي يتعيف فييا اتخاذ القرارات الصعبة ال توجد ىناؾ القوة، الزعامة او الدافعية 
التخاذ القرارات الصعبة'، يقرر ديكؿ، 'وعندىا يمكف أف نجد بسيولة مصمحة ما في تجميد المسيرة وكسب 

لمحظة. ومنذ عيد اولمرت قرر الفمسطينيوف اف يتوجيوا الى المعب في الساحة ما يمكنؾ اف تكسبو في تمؾ ا
 الدولية..

يشرح ديكؿ اف الفمسطينييف يدعوف باف لدييـ 'حقوقا طبيعية' عمى البالد، وانيـ ال يحتاجوف الى شيء مف 
مع الحؽ  إسرائيؿ. بزعميـ، جاءت إسرائيؿ مف موقؼ قوة المسيطريف مع الجيش القوي، ولكنيـ يأتوف

 الطبيعي. واالف، مع حقيـ، يأتوف لمحصوؿ عمى االعتراؼ مف االسرة الدولية'.
 ' ىذا بقي حتى اليوـ؟

' 'نعـ، اليوـ ايضا دخوليـ الى المفاوضات ىو لالثبات باف إسرائيؿ ليست شريكا، اف إسرائيؿ غير مستعدة 
ف نفيـ بانو حسب ادعائيـ إسرائيؿ غير لمتقدـ. ومف التسريبات التي تخرج مف الطرؼ الفمسطيني منذ اال

مرنة بما فيو الكفاية وال تتحرؾ بما فيو الكفاية باالتجاه الذي ىـ معنيوف بو في المحادثات. ىذا الميؿ 
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واضح وىو يستيدؼ اعداد االرضية كي يتمكنوا بعد ذلؾ مف أف يقولوا لالسرة الدولية: 'نحف حاولنا، 
 وؿ الى تسوية. وبالتالي تعالوا اعطونا ما نريد'.إسرائيؿ غير مستعدة لمتقدـ والوص

'انا ال أرى احتماال في أف نتوصؿ الى تسوية دائمة'، يقوؿ ديكؿ، 'الفوارؽ في المواضيع الجوىرية لـ تتقمص 
 مف فترة المفاوضات في حكومة اولمرت حتى المفاوضات مع حكومة نتنياىو، بؿ اتسعت فقط'.

يتفؽ عميو، يطبؽ'، ذاؾ الشعار الذي في االشير االخيرة يتردد عمى 'اودي ديكؿ ىو صاحب جممة 'ما 
لساف مف يسموف 'رجاؿ اوسمو' ممف يؤيدوف اتفاقا انتقاليا مثمو. 'صحيح انا صاحب ىذه الجممة وقد غضبوا 
قميال مني حيف قمتيا في حينو'، يعترؼ، ويسارع الى شرح الفكرة التي خمفيا: 'القاعدة التي ادارت 

ت مع الفمسطينييف في عيد اييود اولمرت كانت اال شيء متفقا عميو الى اف يتفؽ عمى كؿ شيء. االتصاال
الفكرة التي تقبع في اساس ىذا النيج كانت خمؽ مرونة في غرفة المفاوضات. عمميا، خمقت تصمبا. فيمي 

فكرتي تقوؿ اننا اذا ىو أنو مف أجؿ تغيير الواقع يجب القياـ كؿ الوقت بخطوات تغير الواقع. وعميو فاف 
 اتفقنا عمى شيء ما، مثال، اليـو يمكننا أف نوافؽ عمى موضوع المياه، فمماذا ال نطبقو؟

'المعبة التي ال تستعد انت فييا الف تتنازؿ عف اي شيء طالما لـ يكف ىناؾ اتفاؽ دائـ، غير ذات صمة. 
تماؿ التوصؿ الى تسوية دائمة نيجي ونيج مف كانوا في الماضي مشاركيف في المفاوضات، ىو أف اح

 طفيؼ. واالف، طالما يوجد احتماؿ ايجابي في المفاوضات، فتوجد امكانية لبناء بديؿ'.
 ويقترح ديكؿ فحص امكانية التسوية االنتقالة او 'الخطوة الذاتية'، عمى حد تعبيره.

عمى مراحؿ. توجد لنا مصمحة  'التسوية الدائمة تبقى اليدؼ النيائي، ولكف يجب أف نقرر اننا سنغير الواقع
إسرائيمية القامة دولة فمسطينية في حدود مؤقتة وتثبيت حؿ الدولتيف. إذف تعالوا نصؿ الى ىناؾ وبعد ذلؾ 

 نعدؿ التفاصيؿ. '
'ال حاجة لتقرير الحدود بؿ فقط مبدأ الحدود'، يواصؿ تفصيؿ الفكرة. 'نحف صباح غد يمكننا أف نقيـ 

في المئة مف اراضي الضفة الغربية، مف دوف أف نخمي اي مستوطنة،  ٓٙكثر مف لمفمسطينييف دولة تضـ أ
مع حرية حركة كاممة ليـ، مع خمؽ سيطرة كاممة ليـ في المجاؿ. صحيح أف ىذه ليست دولة بالشكؿ 

 الكامؿ مف السيادة، ولكف ىذه قفزة ذات مغزى مف وضعيـ الحالي'.
ي غير شعبية، ولكننا ممزموف باف نخطط ايضا خطوات احادية 'مفاىيـ 'احادي الجانب' و'فؾ االرتباط' ى

الجانب كخيار ذي صمة. نحف نعنى بالتخطيط االستراتيجي في محيط متغير. لـ يعد ممكنا تخطيط شيء 
ونقرر باثر رجعي ما ىو اليدؼ. الخط الجديد يجب أف يكوف أنو في كؿ نقطة زمنية عميؾ أف تخمؽ 

 يارات التي تتضمف االمر االساس.لنفسؾ اكبر قدر ممكف مف الخ
'االف االساس ىو الحفاظ عمى إسرائيؿ كدولة ييودية وديمقراطية، وتثبيت حؿ الدولتيف. بالنسبة ليذيف 
المبدئيف يوجد اجماع واسع. توجد عمييما موافقة مف رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو ومف ائتالفو، وكذا مف 

لوصوؿ الى تسوية ولـ ننجح. واضح أنو مف االفضؿ تسوية دائمة، خارجو. فنحف نحاوؿ منذ عشريف سنة ا
ولكف اذا لـ يكف ىناؾ احتماؿ لمتسوية، فيجب ايجاد حؿ يكوف جيدا لنا. والتسوية االنتقالية ستتضمف ما ىو 
جيد لنا. ليس فييا اي ذكر لعودة الالجئيف. ال تغيير في القدس. نحف نحافظ عمى الكتؿ االستيطانية في 

تنا ونقؼ عمى خط الجدار االمني. نحف نحافظ عمى وجود الجيش اإلسرائيمي في غور االردف. سيطر 
 صحيح أف المطالب ال نياية ليا، ولكف نشأ وضع جديد يتعيف عمى العالـ اف يواجيو'.

' ماذا نحقؽ بذلؾ؟ انت تسمـ ارضا وتتخمى في جممة مف المواضيع، النزاع يستمر، ال التزاـ مف الطرؼ 
 ر عمى وقؼ السياسة في الساحة الدولية والمواجية ىناؾ وعمى االرض تستمر؟'االخ
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' 'الفكرة االستراتيجية الجديدة تقوؿ عمى النحو التالي: 'ىيا نأخذ االدوات التي في أيدينا ونصمـ الواقع، مف 
لنقاط السمبية دوف التعمؽ بما يريده الطرؼ االخر. المراوحة في المكاف سيئة، وذلؾ النؾ تجمع فقط كؿ ا

 مف دوف أف تتقدـ في تحقيؽ االىداؼ، مع أو بدوف الطرؼ الثاني". '
ويواصؿ ديكؿ فيقوؿ اف مسيرة فؾ االرتباط احادية الجانب عف قطاع غزة ال تشبو خطوات تنفيذ اتفاؽ 
رة انتقالي احادي الجانب في الضفة. أوال، النو ال يوجد اخالء لممستوطنات. ثانيا، النو ستكوف سيط

إسرائيمية في غور االردف. 'نحف ال نفتح الحدود. نحف نمنع كؿ دخوؿ لوسائؿ قتالية واناس غير معنييف 
بدخوليـ الى الدولة الفمسطينية. ميما يكف مف أمر فاف حؽ الدفاع الذاتي محفوظ لنا واذا كانت حاجة لعمؿ 

 أمني في نطاقو، سنفعؿ ذلؾ'.
 ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٗإسرائيؿ اليـو 
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 عريب الرنتاوي
، عنوانًا ”تحالؼ إسرائيؿ والعرب المعتدليف ضد العدو المشترؾ“جعؿ رئيس الحكومة اإلسرائيمية مف شعار 

(، وشكؿ الحكومة ٜٕٓٓرئيسًا لمشروعو السياسي وخاض تحت راياتو انتخابات الكنيست الثامف عشر )
الثيف في إسرائيؿ، وظؿ منذ ذلؾ التاريخ، يرّوج ليذا الشعار، برغـ تعاقب األحداث وتسارع الثانية والث

، وىو عمى رأس الحكومة اإلسرائيمية الحالية، يواصؿ ما بدأه  التطورات في اإلقميـ بمجممو، وىا ىو اليـو
 عمى نطاؽ واسع، منذ خمسة أعواـ، بؿ وقبؿ ذلؾ بكثير.

في المقاـ األوؿ واألخير، باعتبار أنيا ” محورىا”نياىو ىو إيراف وقنبمتيا والعدو المشترؾ مف منظور نت
ووجود إسرائيؿ، مف دوف استبعاد مختمؼ أشكاؿ ومستويات ” االعتداؿ العربي“تشكؿ تيديدًا استراتيجيًا ألمف 

لعراؽ مرورًا بميبيا في المنطقة، منذ ا” اإلرىاب“التيديد األمني المتأتية عف اتساع نفوذ القاعدة وانتشار خطر 
أخطر “وانتياء بسوريا، عممًا بأف القاعدة ال تحتؿ مف المنظور األمني اإلسرائيمي مكاف الصدارة في الئحة 

 ، التي يتربع عمى عرشيا حزب اهلل وحركة حماس وبقية فصائؿ المقاومة الفمسطينية.”المنظمات اإلرىابية
جراءات واتصاالت، ُيطؿ اليدؼ اإلسرائيمي القديـ خمؼ ىذا الشعار، وما ترتبت عميو مف سياسات و   –ا 

اإلسرائيمي بوصفو االنقساـ األىـ في المنطقة، بصراع ضد  –الجديد برأسو: استبداؿ الصراع العربي 
العرب المعتدلوف واإلسرائيميوف  -بنشاط-المكوف مف إيراف وحمفائيا، ينخرط فيو ” معسكر الشر“
في العالـ، مع كؿ ما يقتضو ذلؾ مف تعاوف أمني ” األخيار“يع بدعـ مف الغرب وجم” المتحضروف“

 وعسكري وسياسي، ومف تحالفات تعقد عمى ىذه األرضية.
اإليرانية مف محطتو النيويوركية، وفي  –في العالقات األمريكية ” التطبيع“في نيويورؾ، وبعد انطالؽ قطار 

ط ترحيب دولي نادر، عاد نتنياىو مف جديد ضوء ما الح في أفؽ ىذه العالقات مف فرص وانفراجات، وس
سرائيؿ، في مسعى منو لتأليب ” وحدة الموقؼ والمصمحة واليدؼ“لمحديث عف  بيف عرب االعتداؿ وا 

مف التقارب المتسارع بيف طيراف وواشنطف عمى إدارة أوباما، وبناء تحالؼ إقميمي يقؼ سّدا في ” القمقيف“
 لعزلة والحصار والعقوبات الدولية.وجو احتماالت خروج إيراف مف شرنقة ا

دعوة نتنياىو سبقتيا وأعقبتيا، جممة تطورات تدفع عمى االعتقاد بأف الرجؿ أتبع القوؿ بالفعؿ، وبنى عمى 
( توارد أنباء متعددة المصادر عف ٔالشيء مقتضاه، مف ىذه التطورات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: )
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رائيميوف مع نظرائيـ مف بعض دوؿ العربية تمت في إسرائيؿ اتصاالت واجتماعات أجراىا مسؤولوف إس
( شف أوسع حممة تحريض إعالمية في الواليات المتحدة ومف عمى منبر األمـ ٕوعواصـ غربية ... )

اإليراني مف خالؿ وضع شروط تعجيزية لمتطبيع  –روحاني، وعرقمة التقارب األمريكي ” شيطنة”المتحدة، لػ
كافة المنشآت النووية اإليرانية ورفض رفع العقوبات عف طيراف قبؿ إتماـ أية ” رتدمي“مع إيراف، منيا 

( المبالغة في تصوير حجـ التيديد العسكري اإليراني مف خالؿ ٖصفقة والتأكد مف االلتزاـ اإليراني ... )
( ٗارىا ... )التركيز عمى الصواريخ اإليرانية بعيدة المدى القادرة عمى ضرب الواليات المتحدة في عقر د

الذي ضبط وبحوزتو صور لمسفارة ” الجاسوس اإليراني“الكشؼ عشية سفر نتنياىو إلى نيويورؾ عف 
واستيدافيا ” اإلرىابية“األمريكية في إسرائيؿ، في محاولة لمتأكيد عمى أف إيراف ماضية في مخططاتيا 

 معدة مسبقًا.” مصادفة“لممصالح األمريكية في العالـ، في 
البتزاز األمضى الذي ما انفؾ رئيس الحكومة اإلسرائيمية عف إشياره، فيتمثؿ بالتمويح باستعداد أما سيؼ ا

إسرائيؿ منفردة لتنفيذ ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية، وتوريط الواليات المتحدة )والعالـ( 
ؼ المفاوض األمريكي، إف مواق” تصميب“بحرب جديدة، ال تريدىا وال تبدو عمى استعداد لخوضيا، وبيدؼ 

 تعذر إحباط التقارب، ودائمًا تحت الضغط والتيديد واالبتزاز.
اإليراني، تشير إلى  –لكف القراءة بعقؿ بارد، لحالة االىتياج اإلسرائيمية المترتبة عمى التقارب األمريكي 
لغربية حياؿ إيراف، ا –محدودية األثر الذي يمكف أف تتركو عمى التوجيات العامة لمسياسة األمريكية 

فالواليات المتحدة ماضية عمى ىذا الطريؽ، ورسائؿ التطميف التي ال تكؼ عف توجيييا إلسرائيؿ، لف تغير 
سرائيؿ أعجز مف أف تقوـ وحدىا بػ عسكرية ضد إيراف مف دوف ضوء ” مغامرة”مف وجيتيا العامة ىذه، وا 
رىـ، وأكثر مف غيرىـ، إف ىـ قرروا االنضواء أخضر أمريكي، أما عرب االعتداؿ، فيـ الخاسروف قبؿ غي

التي تجتاح المنطقة العربية ... ” الصحوات الشعبية“، سيما في مناخات ”تحالؼ القمقيف“تحت لواء 
ف بعد حيف-وسيكتشؼ نتنياىو  أنو يجّذؼ عكس التيار، وىذا ما تنبيت إليو عمى أية حاؿ، مؤسسات  -وا 

 ائيؿ قبؿ غيرىا.بحث ومراكز تفكير استراتيجي في إسر 
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 رشيد حسف
ثمة سؤاؿ، أو باالحرى تساؤالت بدأت تطرح نفسيا في الساحة الفمسطينية والعربية، حوؿ تأخير اعالف 

 نتائج فحوصات الشييد الرئيس ياسر عرفات.
ا سنة، اذ تـ أخذ عينات أو خزعات مف رفاتو الطاىر في فمف المعموـ أنو مضى عمى ىذه الفحوصات تقريب

السابع والعشريف مف شير تشريف اوؿ مف العاـ الماضي، باشراؼ لجنة طبية فمسطينية، يرأسيا الدكتور 
المعروؼ، والنطاسي البارع عبداهلل بشير، مدير مستشفى االردف، وتـ تكميؼ مختبرات في فرنسا وسويسرا 

صات الالزمة عمى ىذه العينات، وىي مختبرات مشيود ليا بالحرفية والمينية وروسيا الجراء الفحو 
الفضائية ” الجزيرة“والمصداقية العممية، وذلؾ لموقوؼ عمى اسباب موت الرئيس، وخاصة بعد ما قامت قناة 

 بنشر تقرير يؤكد اف الرئيس عرفات مات مسموما بمادة البولونيوـ.
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تاج الى تفسير مقنع، بعد ما تردد اف أخر موعد لتسميـ النتائج ىو منتصؼ اف تأخير اعالف ىذه النتائج، يح
الشير الماضي، ويثير الخوؼ أو باالحرى القمؽ في اوساط الشعب الفمسطيني، وبخاصة المسؤوليف في 

 المنظمة والسمطة الفمسطينية .
وربيبتيا، لخطورة ىذه وتعود اسباب ىذا القمؽ باف واشنطف حريصة عمى عدـ ادانة إسرائيؿ، حميفتيا 

االدانة، وتداعياتيا عمى االحداث في الساحة الفمسطينية واإلسرائيمية، فيذه االدانة يترتب عميو وقؼ 
المفاوضات الجارية بيف السمطة والعدو الصييوني، وقد يؤدي الى رفع ممؼ االغتياؿ ىذا الى المحكمة 

ء توفيؽ الطيراوي، رئيس لجنة التحقيؽ الفمسطينية، الجنائية الدولية، كما صرح بذلؾ أكثر مف مرة الموا
 والذي يؤكد باستمرار باف كافة االدلة تديف العدو الصييوني، فيو مف اغتاؿ الرئيس بالسـ.

ومف ناحية أخرى فاف ادانة العدو الصييوني، يسيـ في تفجير االوضاع المتفجرة أصال في االرض 
الثة ترتسـ في االفؽ، وفي مياديف وشوارع المدف والمخيمات المحتمة، وقد بدأت تباشير االنتفاضة الث

، وقد بدأ فعالياتو النضالية باعالف اياـ غضب لدعـ ”ائتالؼ شباب االنتفاضة“الفمسطينية، بعد تشكيؿ 
القدس واالقصى، والتصدي لقوات االحتالؿ ورعاع المستوطنيف، الذي دأبوا عمى تدنيس المسجد، في 

 ى ساحاتو العامة وتيويدىا.محاولة لالستيالء عم
اف نشر نتائج التحقيؽ لف تقؼ عند حد معيف، بؿ ستمتد وتطاؿ العديد مف الشخصيات الفمسطينية، وممف 
تثار حوليا اسئمة وتساؤالت، وستوصي بالتأكيد باغالؽ ممؼ التنسيؽ مع العدو، والعودة الى تطيير الساحة 

حباؿ العدو، وساىموا في ضرب المشروع الوطني، واجياض الفمسطينية مف المتأسرليف، الذي يحطبوف في 
 االنتفاضة.

باختصار... يخشى الشعب الفمسطيني اف تتـ لفمفة نتائج فحوصات الشييد عرفات في ضوء ما اشرنا 
” االزمة السورية والممؼ النووي االيراني“اليو... وفي ضوء الصفقة الروسية االميركية لحؿ قضايا المنطقة 

رص واشنطف عمى ابقاء القضية الفمسطينية تحت السيطرة .. وىو ما يفرض عمى القيادة وفي ضوء ح
الفمسطينية اف تبادر الى اعالف ىذه النتائج باسرع وقت ممكف، وقطع الشؾ باليقيف، ليقؼ الشعب 

 الفمسطيني عمى حقيقة موت زعيمو ودور العدو الصييوني في اغتيالو وكيؼ؟؟ 
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