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سافكًا ألعضاا من الكنيست: التنسيق األمني عمى كل المستويات وبشكل ياومي.. ونرياد ساالمًا ال عباس  0
  لمدماا

رئيس محمػود ببػاس ، أف الػراـ اهلل مػف، 7/10/2013وكالة األنباا والمعمومات الفمسطينية )وفا(،  ذكػرت
قاؿ إنو مطموب مف الحكومة اإلسرائيمية منع ابتداء المستوطنيف بمى المواطنيف وممتمكػاتيـ وبمػى الكنػائس 

 والمساجد، وليس إبداء االنزباج منيا فقط.
ص، خبلؿ لقائو وفدا مف أبضاء الكنيست اإلسرائيمي مف حزبي العمؿ والحركة، اليـو ونوه بشكؿ خا

ثارة الشغب  االثنيف، في مقر الرئاسة بمدينة راـ اهلل، إلى ما يحصؿ بالمسجد األقصى المبارؾ والقدس، وا 
نفقد السيطرة  واالبتداء بمى المصميف، وقاؿ 'إذا استمرت ىذه األبماؿ فبل أحد يعرؼ النتيجة، وبندىا قد

 بمى األمور'.
سنوات، فينالؾ تنسيؽ بمى كؿ  7وبخصوص التنسيؽ األمني، أوضح أف التعاوف األمني بدأ منذ 

المستويات وبشكؿ يومي، ألننا حريصوف بمى أف تكوف األجواء طبيعية وىادئة بيف إسرائيؿ وفمسطيف، 
واء وتدفع األمور لؤلسوأ، منيا اجتياحات وأضاؼ: 'لكف ىناؾ بدة أمور أبتقد أنيا تعمؿ بمى تعكير األج

الجيش اإلسرائيمي لممناطؽ الفمسطينية وما يرافقيا مف إراقة دماء لممواطنيف الفمسطينييف التي ال مبرر ليا 
 في ظؿ التنسيؽ األمني الموجود، وىذا يؤذينا كثيرا'.

وجوف كيري، استطعنا أف نجد  وأشار إلى أنو 'بدبـ الواليات المتحدة األميركية، خاصة الرئيس اوباما
األرضية المشتركة لمعودة إلى طاولة المفاوضات التي بدأت قبؿ شيريف، والتي تتناوؿ الحدود واألمف والمياه 
والقدس والبلجئيف والعبلقات الثنائية، لكف لف أتحدث بما يجري في ىذه المفاوضات اآلف، والوحيد الذي 

 9إلى  6كي جوف كيري، ومف المعروؼ أف مدتيا ىي ما بيف يتحدث بنيا ىو وزير الخارجية األمير 
أشير، وأبتقد أنيا مدة كافية لموصوؿ إلى سبلـ، خاصة أف القضايا المطروحة نوقشت سابقا خبلؿ جوالت 

 المفاوضات التي جرت في طابا وواشنطف وغيرىا'.
لمفاوضات وىذا خطأ كبير، ألننا وقاؿ: 'كاف ىناؾ مف يتيمنا بأف ذىابنا إلى األمـ المتحدة ىو بديؿ بف ا

نعرؼ أف الحؿ فقط يتـ ببر المفاوضات، والقرار األممي ال يغني بف بحث قضايا الوضع النيائي بمى 
 طاولة المفاوضات'.

وفيما يتعمؽ بمسألة التحريض، أشار إلى 'أنيا مسألة ىامة موجودة، وكنا في السابؽ منذ أكثر مف بشر 
لجنة ثبلثية )أميركية، إسرائيمية، فمسطينية(، ونحف اآلف نصر بمى بقدىا  سنوات قد اتفقنا بمى تشكيؿ

 لبحث التحريض مف كافة األطراؼ'.
وتعميقا بمى سؤاؿ حوؿ ما تعرضت لو طفمة إسرائيمية مف ابتداء، قاؿ الرئيس، 'نتمنى أف تختفي مثؿ ىذه 

أي إنساف، وىذا أيضا مكتوب في القرآف األحداث التي يراد منيا تعطيؿ السبلـ، ونحف مبدئيا ضد إراقة دـ 
وأضاؼ، 'أف االستيطاف غير شربي مف بدايتو وحتى نيايتو، لذلؾ فاالستمرار فيو وتصابده  الكريـ'.

 بالشكؿ الحالي سيؤثر سمبيا بمى مسار المفاوضات'.
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 9 -6وتابع قائبل: 'نتطمع إلى مفاوضات جدية، ونحف دخمناىا بشكؿ جدي لموصوؿ إلى سبلـ خبلؿ 
 أشير، وأخشى تكوف ىذه الفرصة ىي األخيرة لتحقيؽ لمسبلـ كما أشار الوزير كيري، وىذا شيء مخيؼ'.

وبخصوص المصالحة، قاؿ الرئيس، 'إننا سنستمر بالعمؿ لتحقيقيا، ونؤكد أنو ال يوجد أي تناقض بيف 
 المفاوضات والمصالحة'.

يادتو، 'موقفنا ىو بدـ التدخؿ في الشؤوف وحوؿ الموقؼ الفمسطيني مف األحداث في المنطقة، قاؿ س
 الداخمية ألي دولة بربية، ونتمنى أف تحقؽ الشعوب أىدافيا'.

وبندما تحدث بضو الكنيست والوزير السابؽ ىيرتسوغ بف أف كؿ دـ ىو غاؿ، وأف العنؼ مداف مف أي 
نيـ بمموا بوفاة زبيـ حزب شاس وىـ في طريقيـ،  فقاؿ الرئيس 'لقد استقبمت طرؼ، قاؿ إف الوفد قد أتى، وا 

 ابنتو ىنا أكثر مف مرة، وأرجو نقؿ تعازي إلييا'.
أكد خبلؿ لقائو مع ، رئيس السمطة الفمسطينية محمود بباس أف ،7/10/2013، عكا أون الينوأضافت 

بمى معارضتو الشديدة حوؿ ما أسماه بسفؾ الدماء واالبتداءات، وذلؾ في تعقيبو بمى ما ، وفد الكنيست
مف حوادث إطبلؽ نار بمى اإلسرائيمييف خبلؿ األسبوبيف الماضييف في مناطؽ الضفة الغربية والتي  جرى

 كاف آخرىا يـو أمس في مستوطنة "بساغوت" قرب مدينة البيرة.
ووفقًا لما جاء بمى موقع صحيفة معاريؼ االلكتروني فإف بباس قد أبرب بف إدانتو بشكؿ رسمي بممية 

وقتؿ الجندييف اإلسرائيمييف في الخميؿ وقمقيمية، دابيًا إلى وقؼ العنؼ وما قاؿ بنو طعف الطفمة يوـ أمس 
 سفؾ لمدماء سواء كاف مف الطرؼ الفمسطيني أو اإلسرائيمي.

وقاؿ أبو مازف خبلؿ اجتمابو في راـ اهلل اليوـ مع بدد مف أبضاء الكنيست, إنو يعتقد بأف مف قاـ بمثؿ 
العممية السممية، معربًا بف أممو في أال تتكرر مثؿ تمؾ األبماؿ، مشيرًا إلى ىذه األفعاؿ يرغب في برقمة 

 أف التنسيؽ األمني مع االحتبلؿ اإلسرائيمي في أوجو.
قر بوجود تحريض بمى اإلسرائيمييف مف قبؿ مجموبات فمسطينية، دابيًا إلى استئناؼ بمؿ المجنة أو 

انبيف بمى حد سواء، كما حث اإلسرائيمييف بمى  بمى المشتركة التي تعمؿ بمى محاربة التحريض في الج
وضع آليات مف شأنيا توقؼ ابتداءات المستوطنيف بمى السكاف الفمسطينييف وبدـ االكتفاء ببيانات 

 الشجب واالستنكار.
 

 ة عوفاديا يوسفتتحدث عن تعزية الرئيس الفمسطيني عباس لعائم إسرائيميةصحف  2
، أرسؿ تعازيو في ’أبو مازف‘ئيمية إف الرئيس الفمسطيني محمود بباس بواصـ ػ وكاالت: قالت صحؼ إسرا

باما( الزبيـ الروحي لحزب شاس المتطرؼ لمييود الشرقييف )السفارديـ( والحاخاـ  93وفاة بوفاديا يوسؼ )
 االكثر تأثيرا في اسرائيؿ االثنيف.

لعائمة بوفاديا يوسؼ، ‘زيو إف بباس أرسؿ تعا’ يديعوت أحرونوت’و’ معاريؼ‘وقالت الصحؼ وبينيا 
التقيت مع أفراد بائمة الحاخاـ في راـ اهلل )بالضفة الغربية( في ‘والشعب اإلسرائيمي في رسالة قاؿ فييا 

 ’.وقت سابؽ، وأريد أف أنقؿ تعازيا وتعازي الشعب الفمسطيني في وفاتو
 

مع بضاء كنيست إسرائيمييف مف وتابعت أف التعازي، أرسميا أبو مازف، خبلؿ لقاء بمكتبو في راـ اهلل 
ولـ تذكر الصحؼ ما إذا كانت التعازي قدمت ببر رسالة رسمية، أـ شفيية، فيما  المؤيديف لحؿ الدولتيف.

 .12:30لـ يصدر أي تعميؽ رسمي الرئاسة الفمسطينية بشأف ما ذكرتو الصحؼ اإلسرائيمية حتى السابة 
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8/10/2013القدس العربي لندن،   
 

 "إعالن وفاتيا"تريد  أبيبوأن تل  "ىشة"نتنياىو ويؤكد أن المفاوضات  دينتقعبد ربو  3
غزة ػ أشرؼ اليور: شف ياسر ببد ربو أميف سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية في تصريحات 

رمز بنصري و ‘ىجوما الذبا بمى رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ووصفو بأنو ’ القدس العربي‘لػ 
وأنو يمارس سياسة يريد مف ورائيا انييار المفاوضات، وأبمف في ذات الوقت رفض القيادة ’ التطرؼ

 ’.وطف الشعب الييودي‘ىي ’ فمسطيف التاريخية‘االبتراؼ بأف 
وقاؿ ببد ربو منتقدا نتنياىو بمى خمفية مطالبة األخير مف الفمسطينييف االبتراؼ بييودية إسرائيؿ بالقوؿ 

، ’نتنياىو وتطرفو ال تحتاج لدليؿ بمى اإلطبلؽ، فيو يعتقد أف السياسة ىي بمـ التحايؿ والتمفيؽبنصرية ‘
يريد كسب الوقت )مف خبلؿ المفاوضات(، ويطمئف التحالؼ اليميني بأف مشروبو ‘مشيرا إلى أف الرجؿ 

قد خطاب نتنياىو الذي ، وانت’ييودية إسرائيؿ’وشدد ببد ربو مف رفض الفمسطينييف لبلبتراؼ بػ ’.ليس جديا
 يصور أف ىذا األمر ىو ما يعيؽ بممية السبلـ.

يختربوف دائما مواضيع مرة دينية ومرة تاريخية ومرة أمنية مف أجؿ التيرب مف ‘وقاؿ اف اإلسرائيمييف 
نياؤه بف األرض الفمسطينية  ’.القضية الرئيسية وىي قضية االحتبلؿ وا 

ال ببلقة ليا ‘، وأكد أنو ’ىزلية‘مييف في التعامؿ مع الرواية التاريخية أكد أيضا أف طريقة اإلسرائي ببد ربو
 ’.بأي سند تاريخي

اخترابات وتمفيقات، مف أجؿ صياغة تاريخ ما لمشروع ‘وأشار إلى أف ىذه الرواية اإلسرائيمية ببارة بف 
يجاد الشربية التاريخية ليذا المشرع  إلكمالو في المستقبؿ التوسع االحتبللي في األرض الفمسطينية، وا 

 ’.لئلجياز بمى ما تبقى مف األرض الفمسطينية
، ’الوطف القومي لمشعب الييودي‘ببد ربو قاؿ أف مخطط نتنياىو، يقوـ بمى أساس أف يجعؿ إسرائيؿ ىي 

ىو )نتنياىو( يريد أف نصبح ‘وأضاؼ يقوؿ  ’.فمسطيف التاريخية، مف أقصاىا إلى أقصاىا‘ويقصد بذلؾ 
نييف أبناء ىذه األرض وممح ىذه األرض، أرض آبائنا وأجدادنا ضيوفا بمييا، ويمكف أف يتكـر نحف الفمسطي

ويشير إلى أف ىذا ىو  ’.نتنياىو في أف يمنحنا وجود ما بمى ىذه األرض في أضيؽ نطاؽ أو إطار ممكف
 ’.نعترؼ بأف ىذه األرض ممؾ تاريخي ليـ‘، وىو أف ’الدولة الييودية’مفيـو نتنياىو لػ

بدوف انسحاب إسرائيؿ التاـ مف جنودىا ‘ببد ربو قاؿ في رده بمى نتنياىو أنو لف يكوف ىناؾ اتفاؽ سبلـ 
، وفي مقدمتيا القدس، والحؿ 1967ومستوطنييا وكؿ آلة احتبلليا بف األراضي التي احتمت في العاـ 

 ’.العادؿ لقضية البلجئيف كما قررتو الشربية الدولية
ىذه األالبيب ‘و بإلغاء الوجود التاريخي لمشعب الفمسطيني بمى ىذه األرض، مضيفا وأشار إلى نية نتنياى

األيديولوجية المتطرؼ تكشؼ أف نتنياىو ىو المتطرؼ األوؿ في إسرائيؿ ويختبئ وراء نفتالي بينيت 
 ’.وليبرماف، ىو رمز التطرؼ ويمجأ لسياسة ال تريد الوصوؿ لحؿ

يحاتو تمديد فترة المفاوضات بعد انتياء مدتيا المقررة وىي تسعة إلى ذلؾ فقد رفض ببد ربو خبلؿ تصر 
أشير، كما يطمب اإلسرائيميوف، مشيرا إلى أنو منذ بداية العممية السياسية تـ االتفاؽ بمى أف ال تستغرؽ 

 ىذه المفاوضات أكثر مف تسعة شيور.
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نما بف  تبدأ بالحديث ليس بمى مواضيع وال قضايا‘ وقاؿ منتقدا إسرائيؿ أنيا  التفاوض وال تقدـ وال تأخر وا 
إطالة مدة العممية ‘، ورأى المسؤوؿ الفمسطيني أف ىذا يدؿ بمى وجود نية إلسرائيؿ لػ ’مدة التفاوض

 ’.التفاوضية ألقصى مدة ممكنة، لتتبلبب كما بممت دائما لتتخمص مف الضغط الدولي والحرج األمريكي
8/10/2013القدس العربي لندن،   

 
 في بمدة القدس القديمة من خطورة ما يجري في حي القرمي ذريحقريع  4

"األياـ": حذر بضو المجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفمسطينية ورئيس دائرة شووف القدس  -القدس 
احمد قريع "ابو ببلء"، مف الخطر الحقيقي المحدؽ بحي القرمي في بمدة القدس القديمة والمخططات 

 ستيدؼ المنطقة.االسرائيمية التي ت
وقاؿ قريع: "بمينا التنبو واليقظة لكؿ حركة يقـو بيا االحتبلؿ ىنا، خاصة واف ما يحيط بيذه البيوت تـ 
نما فقط ألنيـ فرضوا قوتيـ  االستيبلء بميو مف قبؿ المستوطنيف والجمعيات االستيطانية دوف وجو حؽ وا 

 بحماية مف شرطة االحتبلؿ والحكومة اإلسرائيمية".
ذلؾ خبلؿ زيارة تفقدية قاـ بيا أمس لممنطقة لبلطبلع بمى أحواؿ المواطنيف المقدسييف وليتفقد حي  جاء

القرمي وحجـ معاناة السكاف ىناؾ وتطور االنييارات والتصدبات التي التحقت ببيوت المقدسييف مؤخًرا 
مؤسسات الترميـ في القدس، حيث نتيجة الحفريات اإلسرائيمية تحت البمدة القديمة وقمة االمكانيات المتاحة ل

 كاف في إستقبالو أىالي حي القرمي، ولفيؼ مف تجار وشباب ورجاالت القدس.
وفي نياية جولتو التقى أبو ببلء مع بعض التجار المقدسييف الذيف أطمعوه بدورىـ بمى حجـ الضغوط التي 

 الدخؿ وغيرىا. تفرض بمييـ مف قبؿ حكومة االحتبلؿ مف ضرائب السكف والمبيعات وضريبة
8/10/2013األيام، رام اهلل،   

 
 بإدراج أسماا ليست من ذوي الشيداا بالحج "رام اهلل"اتيامات لا 5

قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية بغزة إسمابيؿ رضواف إّف أوقاؼ راـ اهلل ال تزاؿ تصر : السبيؿ -غزة
ر المتفؽ بمييا الخاصة مكرمة خادـ اسما لشخصيات ال تنطبؽ بمييـ الشروط والمعايي 78بمى إدراج 

 الحرميف لذوي الشيداء.
وحذر رضواف في بياف لو أمس االثنيف مف العبث بمصالح ذوي الشيداء، مطالبا الرأي العاـ والوسطاء 
بالوقوؼ بند مسئولياتيـ والعمؿ بمى وقؼ ىذا العبث الذي سيؤدي لضياع حقوؽ ذوي الشيداء أصحاب 

 الحقوؽ الفعمية.
خادـ الحرميف الشريفيف بالتدخؿ العاجؿ والضغط بمى حكومة راـ اهلل لتقديـ المكرمة ألصحابيا وناشد 

الحقيقييف حسب توجيياتو وحسب الشروط المتفؽ بمييا والمتعارؼ بمييا، معربا بف أممو أف تكمؿ جيود 
 الوسطاء بالنجاح في إنياء ىذه األزمة.

ماـ موسـ الحج وقدمت خطوات إيجابية ومرونة لموسطاء لحؿ وأشار الوزير إلى أف األوقاؼ حريصة بمى إت
شخصا مف الساحة المصرية ضمف مكرمة خادـ الحرميف الخاصة بذوي  20األزمة، حيث سمحت بإدراج 

 الشيداء بمى أف يتـ استكماؿ الدور كامبل حسب الدور الرسمي دوف استثناء.
جوازا لمسفارة السعودية في القاىرة لمتفييز، منيا  422ولفت إلى أنو تـ التوصؿ إلى اتفاؽ يقضي بإرساؿ 

 خاصة بالبعثة اإلدارية والوبظية التي سترافؽ ذوي الشيداء. 22جواز لذوي الشيداء و 400
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ـّ االتفاؽ بمى إرساؿ  جوازا خاصة بأبضاء بعثة الحج الرسمية الذيف لـ يتـ التفييز ليـ،  19وأضاؼ أنو "ت
رساؿ كشؼ بأسماء  الحجاج العادييف المرجعيف لمتنسيؽ ليـ لمسفر لمديار الحجازية  شخصا مف 36وا 

 وااللتحاؽ بالحجاج".
يشار إلى أف قضية حجاج مكرمة الشيداء والبعثة اإلدارية تعاني إشكاال في السفر بسبب خبلفات بيف 

 وزارتي أوقاؼ غزة وراـ اهلل بمى اآللية واألبداد ونوبية األشخاص المدرجيف.  
 8/10/2013ن، السبيل، عما

 
  فتح تجّدد رفضيا االعتراف بييودية "إسرائيل"  5

حركة فتح، رفضت أمػس، موقػؼ رئػيس الػوزراء ، أف )وكاالت(بف ، 7/01/1102، الخميج، الشارقة ذكرت
"اإلسػػػرائيمي"، بنيػػػاميف نتنيػػػاىو الػػػذي ربػػػط بػػػيف إمكانيػػػة تحقّػػػؽ السػػػبلـ بػػػاالبتراؼ ب"إسػػػرائيؿ كدولػػػة لمشػػػعب 

 دة رفضيا االبتراؼ بييودية "إسرائيؿ".الييودي"، مجدّ 
وقػػاؿ النػػاطؽ باسػػـ حركػػة فػػتح، أحمػػد بسػػاؼ، إف "ىػػذه لغػػة اإلذبػػاف، ونحػػف لػػف نعتػػرؼ بييوديػػة إسػػرائيؿ، 
ولتذىب إسرائيؿ لؤلمػـ المتحػدة لتطالػب بتغييػر اسػميا لمدولػة الييوديػة"، مضػيفًا: "إذا كػاف اليػدؼ مػف توجيػو 

 ييف التنازؿ بف حقوقيـ فنحف نرفض التنازؿ بنيا جميعًا". الخطاب أف يكوف مطالبة الفمسطين
الدكتور يحيى رباح القيادي في حركػة "فػتح" قػاؿ لػػ ، مف غزة، أف 6/01/1102وكالة قدس برس، وأضافت 

"قدس بػرس" تعقيًبػا بمػى تصػريحات بنيػاميف: "ىػذه المعزوفػة التافيػة التػي يرددىػا نتنيػاىو حتػى يػتخمص مػف 
و بخصػػوص المفاوضػػات وخاصػػة اف المفاوضػػات حتػػى االف لػػـ تتقػػدـ خطػػوة واحػػدة إلػػى الضػػغط الواقػػع بميػػ

االمػػاـ ولػػـ يتفػػؽ المتفاوضػػوف حتػػى بمػػى جػػدوؿ ابمػػاؿ ىػػذه المفاوضػػات بسػػبب التعنػػت اإلسػػرائيمي وبسػػبب 
 السباؽ الزمي المجنوف الذي تنخرط فيو ىذه الحكومة في مواصمة بناء االستيطاف وبقية المشاريع األخرى".

وأضػػاؼ: "يريػػد نتنيػػاىو أف يكػػوف لديػػو غطػػاء يبػػرر بػػو ىػػذا التعنػػت ويبػػرر بػػو ىػػذا الجمػػود فػػي المفاوضػػات 
 فدائًما يمجأ إلى نفس المصطمحات والى نفس الكبلـ وىو ضرورة ابتراؼ الفمسطينييف بييودية الدولة".

 
 األقصى  إسااة االحتالل لمرسول عميو السَّالم وتحذر من مغبة العدوان عمى تدينحماس  6

حػػػّذرت حركػػػة حمػػػاس االحػػػتبلؿ االسػػرائيمي ومتطّرفيػػػو مػػػف مغّبػػػة االبتػػػداء بمػػػى المقدسػػػات : القػػدس المحتمػػػة
 واقتحاـ األقصى ودبت جماىير الشعب الفمسطيني إلى التصّدي ليـ وشّد الّرحاؿ إلى األقصى والّرباط فيو.

نسخة منو لػ "قدس برس"، قياـ مسػتوطنيف  ( أرسمت01|6) ]أمس[ وأدانت "حماس" في بياف ليا اليـو االثنيف
ػبلة والس ػبلـ بمػى جػدراف مسػجد فػي قريػة بيػت  إسرائيمييف بكتابة شعارات بنصرية ومسػيئة لمّرسػوؿ بميػو الص 

 إكسا شماؿ غرب القدس، ودبوات متطّرفيف القتحاـ األقصى الخميس المقبؿ.
ؿ ومتطّرفيػػػو مػػػف مغّبػػػة اقتحػػػاـ األقصػػػى المبػػػارؾ وأضػػػاؼ البيػػػاف: "إن نػػػا فػػػي الوقػػػت الػػػذي نحػػػّذر فيػػػو االحػػػتبل

واستمرار العربدة الصييونية، فإن نا ندبو جماىير شعبنا الفمسطيني وقواه الحّية إلى التصّدي ليـ والدفاع بػف 
أرضػنا ومقدسػػاتنا، وشػػّد الّرحػاؿ إلػػى المسػػجد األقصػػى والّربػاط فيػػو وحمايتػػو مػف خطػػر االحػػتبلؿ ومغتصػػبيو، 

ة الفمسطينية إلى وقؼ التفاوض والتنسيؽ األمني مع االحتبلؿ التي تعطي االحػتبلؿ غطػاًء كما ندبو السمط
طبلؽ يد المقاومة في الّرد بمى جرائـ االحتبلؿ ووضػع حػدإل إلرىابػو وبربػدة مغتصػبيو"، بمػى حػد  لجرائمو، وا 

 تعبير البياف.
 6/01/1102قدس برس، 
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 أرجعنا المينو إلى حجمو الطبيعي ..يش إلى المخيمات: ال مشكمة لدينا في أن يدخل الجاألحمدعزام  7

الوفػػػد الفمسػػػطيني  ، رئػػػيسسػػػألت "السػػػفير" بضػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لحركػػػة "فػػػتح" بػػػزاـ األحمػػػد: بمػػػاد مرمػػػؿ
بػػف مبلبسػػات قػػرار فصػػؿ القائػػد السػػابؽ  ،المشػػارؾ فػػي أبمػػاؿ مػػؤتمر االتحػػاد البرلمػػاني الػػدولي فػػي جنيػػؼ

يسػػى المعػػروؼ بػػػ"المينو"، فقػػاؿ: "لقػػد أبطينػػا فرصػػة طويمػػة لمحػػوار ولؤلشػػخاص لػػػ"الكفاح المسػػمح" محمػػود ب
الواىميف الذيف حاولوا أف يعطوا أنفسيـ حجمًا أكبر مما ىـ بميو فعػبًل، لكػف ىػؤالء لػـ يمتقطػوا ىػذه الفرصػة، 

 وأصروا بمى المضي في تمردىـ وفي إصدار بيانات، تبيف أنيا ليست سوى زوبعة في فنجاف".
األحمد: "بناًء بمى ما تقدـ، قررت المجنة المركزية لحركة فتح إبفاء المينو مف ميامو، وأبادتػو إلػى  وأضاؼ

حجمػو الطبيعػػي، الرتكابػو فعػػؿ التجػنح والتمػػرد بمػى التقاليػػد التنظيميػة. ولمعمػػـ لقػد دفعػػت شخصػيًا فػػي اتجػػاه 
بح بقيػدًا، ولػيس بميػدًا كمػا يػدبي، ، حيث أبطيناه ثبلث رتب دفعة واحدة اسػتثنائيًا فأصػ1118ترقيتو باـ 

مع اإلشارة إلى أنو ال يحمؿ حتى شيادة توجييية. لكػف سػرباف مػا تبػيف أنػو لػـ يكػف يسػتحؽ ىػذه الترقيػة وال 
 ىذه المسؤولية".

وكشؼ األحمد بف أف "جيات بدة، فمسطينية ولبنانية، دخمت معنا في مفاوضات ومساومات لتسوية وضع 
 تجب لشروطنا.. ىو مف أبدـ نفسو بنفسو.. وانتحر".المينو، إال أنو لـ يس

وبف حقيقة الوضػع فػي المخيمػات الفمسػطينية التػي يقػاؿ إنيػا تحػوي بػؤرًا إرىابيػة، تحولػت إلػى قوابػد تجييػز 
 وانطبلؽ، لتنفيذ بمميات تفجير في المناطؽ المبنانية؟

رىابيػة"، مشػيرًا إلػى أف تعميمػات القيػادة أكد األحمد أنو "مف غير المسموح استغبلؿ المخيمػات لتنفيػذ أبمػاؿ إ
الفمسػػػػطينية برئاسػػػػة محمػػػػود ببػػػػاس واضػػػػحة وقاطعػػػػة، وىػػػػي تقضػػػػي بوجػػػػوب المحافظػػػػة بمػػػػى األمػػػػف فػػػػي 

بالتنسيؽ التاـ مػع الجػيش المبنػاني والمؤسسػات األمنيػة الرسػمية، "ونحػف لػف نسػمح بتكػرار تجربػة  ،المخيمات
 مخيـ نير البارد ميما كمؼ األمر".

ألحمػػد فػػي التعبيػػر بػػف موقػػؼ القيػػادة الفمسػػطينية إلػػى أبعػػد مػػف ذلػػؾ، مؤكػػدًا أنػػو "فػػي المحظػػة التػػي ويػػذىب ا
يقرر فييا الجيش المبناني تولي مسؤولية األمػف داخػؿ المخيمػات، سػيجدنا إيجػابييف ومسػتعديف لمتجػاوب، وال 

 ني".مشكمة لدينا في أف يدخؿ الجيش إلى المخيمات، ألننا تحت سقؼ القانوف المبنا
وشدد األحمد بمى أف المخيمات ليست بصدد التستر بمى أحد مف المطمػوبيف لمعدالػة فػي لبنػاف، مشػيرًا إلػى 

 أنو ثبت أف الشيخ أحمد األسير غير موجود في بيف الحموة، كما أشيع سابقًا.
خػيخ أي سػيارة فػي كما نفى أف تكوف المخيمات منطمقًا لتنفيذ بمميات إرىابية في لبناف، مؤكػدًا أنػو لػـ يػتـ تف

 داخميا.
ذ أبدى الحرص الشديد بمى أفضؿ العبلقات مػع جميػع القػوى المبنانيػة، لفػت االنتبػاه إلػى أنػو جػرى احتػواء  وا 
تدابيات اإلشكاؿ الذي وقع بػيف بعػض أبنػاء مخػيـ بػرج البراجنػة و"حػزب اهلل"، وىػو لػـ يتػرؾ أي مضػابفات 

مػع الحػزب، "ونحػف لػدينا كػؿ االسػتعداد لتقػديـ أي تنػازؿ فػي  أو تدابيات بعدما تمت معالجة ذيولو بالتنسيؽ
 سبيؿ الحفاظ بمى استقرار المخيمات ومحيطيا المبناني".

وأوسػػع مػػف دائػػرة لبنػػاف، يطمػػؽ األحمػػد أكثػػر مػػف برقيػػة معبػػرة: "نحػػف ننػػأى بأنفسػػنا بػػف الصػػراع الناشػػب فػػي 
ي كانت تموح بيا أميركا، ونحذر مف مخاطر سوريا وندبو إلى الحوار، ونرفض التدخؿ األجنبي والضربة الت

 تقسيـ سوريا وضرب جيشيا".
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خػػراجيـ مػػف السػػمطة، ألف مصػػر  وخػػتـ: "إننػػا نثنػػي بمػػى كػػؿ مصػػري سػػاىـ فػػي إسػػقاط اإلخػػواف المسػػمميف وا 
 كانت في الطريؽ نحو الظبلـ".

  7/01/1102السفير، بيروت، 
 

 الخطأ في استقبالي جميمة دحالن أين ..بالتمرد ألني طالبت باإلصالح اتيمت"المينو":  8
يتريػػث محمػػود بيسػػى الممقػب بػػػ "المينػػو" الػػذي كػاف يشػػغؿ سػػابقًا منصػػب القائػد العػػاـ لمكفػػاح المسػػمح : بيػروت

المجنػة المركزيػة، فػي التعميػؽ بمػى قػرار األخيػرة  -الفمسطيني في لبناف ويحتػؿ مركػزًا قياديػًا فػي حركػة "فػتح" 
برئاسػػػة الػػػرئيس الفمسػػػطيني محمػػػود ببػػػاس )أبػػػو مػػػازف( بتجريػػػده مػػػف رتبػػػو المتخػػػذ باإلجمػػػاع فػػػي اجتمابيػػػا 

بفائو مف ميماتو في مخيـ بيف الحموة لبلجئيف في لبناف. ويعزو تريثو إلى أمريف، األوؿ أنو لػـ  العسكرية وا 
 يتسمـ القرار والثاني إلى انتظار االجتماع الطارئ لقيادة "فتح" في لبناف برئاسة فتحي أبو العردات.

ويؤكػػد "المينػػو" لػػػ "الحيػػاة" أنػػو اسػػتجاب لطمػػب أبػػو العػػردات التريػػث "بمػػى رغػػـ أنػػي لسػػت فػػي وارد القيػػاـ بػػأي 
 تحرؾ سمبي في وجو القرار الظالـ الذي اتخذتو قيادة "فتح" في مدينة راـ اهلل تجاىي".

ى السػػاحة المبنانيػػة، ويحمػػؿ "المينػػو" بمػػى بػػزاـ األحمػػد المشػػرؼ مػػف قبػػؿ القيػػادة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح" بمػػ
ويتيمػػػو بأنػػػو وراء "القػػػرار الجػػػائر"، نافيػػػًا بشػػػدة أف يكػػػوف التقػػػاه خػػػبلؿ زيارتػػػو األخيػػػرة لمبنػػػاف أو شػػػارؾ فػػػي 
االجتمػػاع "الفتحػػاوي" الػػذي بقػػد فػػي حضػػوره فػػي السػػفارة الفمسػػطينية فػػي بيػػروت. كمػػا ينفػػي "المينػػو" مػػا أشػػيع 

يده إلى الرئيس بباس وتتعمؽ بػالتحرؾ الػذي قػاـ بػو، وكانػت  أخيرًا في بيف الحموة بف أنو كتب رسالة بخط
بمثابة القشة التي قصمت ظير البعير وتسػببت بقػرار تجريػده مػف ميماتػو السياسػية ورتبػو العسػكرية وتحويمػو 
بػيف ليمػة وضػحاىا مػف مسػػؤوؿ بػارز فػي "فػتح" إلػػى بنصػر بػادي. لكػف مصػػادر "فتحاويػة" فػي بػيف الحمػػوة 

مػا ورد فػػي ىػػذه الرسػالة وفييػػا أنػػو تربػػرع فػي صػػفوؼ "فػػتح" وسػيبقى تحػػت قيادتيػػا ميمػػا أخػذت تتناقػػؿ أبػػرز 
تعػػرض لػػو مػػف تحػػريض بمػػى خمفيػػة الػػدور المػػولج إليػػو فػػي بػػيف الحمػػوة وأنػػو لػػف يخػػرج بنيػػا بابتبارىػػا بيتػػو 

 الكبير.
لسػكاف حػي الصػفوري  ويسأؿ "المينو" بف خمفية التيـ الموجية إليو ويقوؿ إف ال ببلقة لو برد الفعؿ الشػعبي

نػػػو بقػػػي فػػػي إطػػػاره  فػػػي المخػػػيـ احتجاجػػػًا بمػػػى القػػػرار ضػػػده. ويقػػػوؿ إنػػػو تحػػػرؾ بفػػػوي ال ببلقػػػة لػػػو بػػػو، وا 
 الديموقراطي ولـ يترتب بميو أي إشكاؿ.

ويأخذ "المينو" بمى القيادة المركزية لػ "فتح" أنيا أوفدت األحمد إلى لبناف لموقوؼ بمى أسباب تحركو، والػذي 
اؽ الػػدبوة إلػػى إصػػبلح الوضػػع ولػػـ يحمػػؿ فػػي طياتػػو أي محاولػػة لمتمػػرد أو التحضػػير النقػػبلب بقػػي فػػي نطػػ

داخػؿ "فػػتح". ويضػيؼ أف "األحمػػد لػـ يكػػف وسػيطًا إلصػػبلح ذات البػػيف فػي فػػتح بػؿ كػػاف طرفػًا مػػا اضػػطرني 
 إلى مقاطعتو".

حديث، ولكف أؤكد منذ اآلف أني ويتابع: "بندما أتبمغ القرار الصادر بف المجنة المركزية لػ "فتح" لكؿ حادث 
مػف الػػذيف يحرصػػوف بمػػى االسػػتقرار فػػي المخيمػػات الفمسػػطينية. ال سػػيما فػػي بػػيف الحمػػوة مػػع أف القػػرار كػػاف 
ظالمًا وتعسفيًا وينطوي بمى مزاجية بداًل مف المجوء إلى األطر التنظيمية لمنظر في الدوافع التي أممػت بمػي 

كف مزربة أو شركة ليذا أو ذاؾ. وكاف األجدر بالمجنة المركزية أف توفد التحرؾ ألف "فتح" منذ تأسيسيا لـ ت
 لجنة تقصي حقائؽ بداًل مف إيفاد بزاـ إلى بيروت".
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يفػاد لجنػػة تحقيػؽ محايػػدة؟ أنػا أتػػرؾ  ويسػأؿ "المينػػو": "لمػاذا لػػـ تقػرر المجنػػة المركزيػة إحػػالتي بمػى المحكمػػة وا 
بينػي وبػيف األحمػد الػذي نيتػو النيػؿ منػي بػداًل مػف أف يصػحح األمر لمرئيس أبو مازف ليفصؿ فػي االخػتبلؼ 

 الوضع في فتح".
ويؤكػػد: "أنػػا بػػاٍؽ فػػي المخػػيـ، وآف األواف لتػػدارؾ الوضػػع غيػػر المسػػتقيـ فػػي "فػػتح"، ألنػػو سػػيؤدي إلػػى انييػػار 

فإف التنظيـ، وال أفيـ رد فعؿ البعض بمى أي صوت احتجاجي، وبداًل مف أف تتقصى القيادة بف األسباب، 
 ىناؾ مف يتيمني بالتمرد والسعي إلحداث انشقاؽ في "فتح" مع أنيا تيـ باطمة.

كما يسأؿ "المينو": "أيف الخطأ في استقبالي جميمة دحبلف )زوجة القيادي المفصوؿ في فتح محمػد دحػبلف("؟ 
ح" فػػي السػػاحة ويقػػوؿ: "بنػػدما حضػػرت إلػػى لبنػػاف لقيػػت تعاونػػًا مػػف المجػػاف الشػػعبية الفمسػػطينية مػػف قيػػادة "فػػت

المبنانية؟ وىي ال تتعاطى الشأف السياسي بؿ تقدـ خدمات إنمائية لمفمسطينييف في لبناف وأيضًا لمنازحيف مف 
سػػورية إضػػافة إلػػى المسػػابدة لممعػػوقيف مػػف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني وبالتػػالي لمػػاذا التػػذرع بيػػا لشػػف اليجػػـو 

 بمّي شخصيًا؟".
ح" "شرط أف تسػير بمػى الطريػؽ الصػحيح وأف ال تأخػذ بوشػايات وتقػارير مػف ويؤكد "المينو" أنو مازاؿ مع "فت

ىـ بمى خبلؼ معي ولست مف الذيف يفتحوف بمى حسابيـ. كؿ ما طالبت بػو االلتفػات إلػى حاجػات شػعبنا 
 في المخيمات والتشدد حياؿ مف يربى الفساد...".

 7/01/1102، الحياة، لندن
 

 تدعم "المينو" زوجة دحالن.. بح مساعي الحلّ تك "عين الحموة" مسيرات "السفير": 01
بفصػػؿ القائػػد السػػابؽ لمكفػػاح المسػػمح محمػػود ببػػد « حركػػة فػػتح»أرخػػى قػػرار المجنػػة المركزيػػة لػػػ: محمػػد صػػالح

نيائيػػا وتجريػػده مػػف كافػػة رتبػػو العسػػكرية، بظبللػػو االمنيػػة والسياسػػية، « الحركػػة»مػػف « المينػػو»الحميػػد بيسػػى 
 وة إنما في سائر المخيمات.ليس فقط في مخيـ بيف الحم

منحًى تصعيديًا في « المينو»وبدأ البعض يعمف بف خشيتو مف حتمّية االرتدادات األمنية لمقرار بعد أف اتخذ 
مواجية القرار ولجوئو إلى التظاىرات والمسيرات. وكػاف ىػذا األسػموب المتّبػع مػا حصػؿ بعػد ظيػر أمػس مػف 

لممشػػاركة فػػي المسػػيرة الشػػعبية « حركػػة شػػرفاء فػػتح»حمػػوة باسػػـ خػػبلؿ الػػدبوة التػػي وّجيػػت فػػي مخػػيـ بػػيف ال
رجػػاال واطفػػاال ونسػػاء وبجػػزا والػػى كػػؿ الجمػػاىير والػػى كػػؿ الشػػرفاء فػػي حركػػة فػػتح فػػي مخػػيـ بػػيف الحمػػوة، »

 «.رفضا لقرار المجنة المركزية بفصؿ المينو
 ميّ وتعرب مصادر أمنية فمسطينية مف خشيتيا مف خروج المسيرات بف طابعيا السم

 «.فتح»ودخوؿ طرؼ ثالث بمى الخط لتوتير األجواء داخؿ 
في المقابؿ، تؤكد مصادر مطمعة قياـ مراجع أمنية وسياسية لبنانية بمساٍع مػف أجػؿ احتػواء المشػكمة ولمممػة 
ذيوليا، مشيرًة إلى أّف ىذه المسابي كادت تصؿ إلى نيايتيا لوال دخوؿ بامؿ المسيرات بمى الخط ووصوؿ 

 «.المية المية»السابؽ محّمد دحبلف جميمة دحبلف إلى مخيـ « الفتحاوي»يادي زوجة الق
كانػت بصػدد التجػاوب مػع تمػؾ المسػابي ولمممػة الموضػوع « فتح»بأف قيادة ساحة لبناف لػ« السفير»وبممت 

ابة صّب وأنصاره في الشارع كانت بمث« المينو»ووضع حّد لتدابياتو الحركية، إال اف التحّركات التي قاـ بيا 
حػػرؽ المراحػػؿ واف »بانيػػا جػػاءت لػػػ« منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية»الزيػػت بمػػى النػػار، إذ وصػػفيا مصػػدر فػػي 

 «.المينو اغرؽ كؿ مراكب العودة الى حضف فتح
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ويشير المصػدر الػى اف قيػادة السػاحة فػي اجتمابيػا، الػذي بقػد ظيػر أمػس فػي مقػر السػفارة الفمسػطينية فػي 
دبو، وكانت بصدد رفع توصية أو مذكرة الػى المشػرؼ بمػى سػاحة لبنػاف فػي  بيروت بحضور السفير اشرؼ

بػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ « المينػػو»بػػزاـ االحمػػد. وتتّضػػمف المػػذكرة تأكيػػدىـ بمػػى ابتػػذار « فػػتح»المجنػػة المركزيػػة لػػػ
« المينػو»وقيادتيا، واف قيادة الساحة كانت بصدد التغاضي بف كؿ االسػاءة التػي وجييػا « فتح»وذكره بحؽ 

تمنػػى بمػػى األحمػػد قبػػوؿ التوصػػية والعمػػؿ بمضػػمونيا كونيػػا صػػادرة بػػف قيػػادة سػػاحة لبنػػاف، وابتبػػار ىػػذا وت
« الحركػة»الحؿ مف الشأف الداخمي لقيادة الساحة. وتمّنت بمى األحمد نقؿ ىذه الرغبة إلى المجنة المركزيػة لػػ

 في راـ اهلل لمقبوؿ بيا والعمؿ وفؽ مضمونيا.
ؿ طريقيا إلى األحمد ألف قيادة الساحة، بحسب المصادر، أوقفت الموضوع ولـ تعػد لكف ىذه المذكرة لـ تكم

تَجاَوز الخطوط الحمػر وبػات يشػكؿ نتػوءا ضػمف جسػـ فػتح »، وابتبرتو «المينو»متحمسة الية تسوية لوضع 
ية مف خبلؿ ارتباطو بالعقيد محمد دحبلف المفصػوؿ مػف الحركػة لخبلفػو الشػيير مػع رئػيس السػمطة الفمسػطين

 «.محمود بباس
المينػو تمقػى امػس جربػة دبػـ اضػافية مػف دحػبلف مػف »في المقابؿ، تشير مصادر فمسطينية مطمعػة الػى أف 

خبلؿ الزيارة التي قامت بيا امس بقيمتو جميمة لمخيـ المية ومية مف اجؿ زيارة جريح محسوب بميو كاف قد 
 اصيب قبؿ ثبلثة اشير.
ة ومضػمونيا وىػؿ جػاءت لتسػاىـ بتصػعيد مواقػؼ المينػو ضػد السػمطة توقيػت الزيػار »وتساءلت المصادر بػف 

الفمسػػطينية وقيػػادة فػػتح خاصػػة، ال سػػّيما أف المينػػو كػػاف يعتقػػد أف المسػػيرات التػػي نّظميػػا تضػػغط بمػػى قيػػادة 
 «.الساحة وبمى المجنة المركزية لفتح في راـ اهلل لجعميا تتراجع بف قرراىا

مف المسؤوليف الفتحاوييف يشيروف باصبع االتياـ الى المينو بانو تمقى  ىناؾ بدداً »وتشّدد المصادر بمى أف 
امواال طائمة مف محمد دحبلف وقاـ بتوزيعيا بمى شكؿ إبانات واباشات لمنازحيف السورييف ولعدد كبير مف 
نمػا فػي صػور وبيػروت وغيرىػا مػف  الفمسطينييف ومف الفتحاوييف مف ابناء المخيمػات، لػيس فقػط فػي صػيدا وا 

 «.المخيمات
 7/01/1102السفير، بيروت، 

 
 وينفي وجود حالة تمرد في صفوفيا ببيروت ..نيائيا فتحمن  "المينو"فصل  يؤكدبو العينين أ 00

بو العينيف بضو المجنة المركزية لحركة فتح لػ"القدس العربي" االثنيف باف أكد سمطاف أػ وليد بوض:  راـ اهلل
سػػابؽ لػػػ "الكفػػاح المسػػمح الفمسػػطيني" بمبنػػاف العميػػد محمػػود ببػػد الحميػػد المجنػػة اتخػػذت قػػرارا بفصػػؿ القائػػد ال

بيسى، الممقب بػ"المينو"، مشيرا الى اف ىناؾ مسابي تبذؿ القناع الػرئيس الفمسػطيني محمػود ببػاس بصػفتو 
 القائد العاـ لمحركة بعدـ المصادقة بمى القرار.

صػادقة بميػو مػف ببػاس ولػـ يػتـ تبميػغ "المينػو"، موضػحا واوضح ابو العينيف باف القرار اتخذ ولكنو لـ تتـ الم
 خير مف الحركة بشكؿ نيائي.باف القرار يقضي بفصؿ األ

وبشأف ما بممتو "القدس العربي" امس االثنيف باف ىناؾ حالة مف التمرد في صفوؼ حركة فتح بمبنػاف جػراء 
بشػأف فصػؿ " ، ولكػف ىنػاؾ حالػة تػذمرقػاؿ ابػو العينػيف "لػيس ىنػاؾ حالػة تمػرد او مػا شػابو ذلػؾ ،ذلؾ القػرار

 ."المينو احد قادة الحركة البارزيف في لبناف
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وتابع ابػو العينػيف قػائبل "ىنػاؾ مفاجػأة مػف القػرار، وىنػاؾ حالػة تػذمر مػف القػرار، ولكػف لػيس ىنػاؾ اي شػكؿ 
ظػػة بقػػرار مػػف اشػػكاؿ التمػػرد بمػػى الحركػػة"، متابعػػا "اتخػػذ قػػرار بفصػػؿ المينػػو، ولكػػف لػػـ يبمػػغ حتػػى ىػػذه المح

 فصمو".
وبػػف االسػػباب الحقيقيػػة التػػي ادت لفصػػؿ المينػػو قػػاؿ ابػػو العينػػيف الػػذي كػػاف يتػػولى المسػػؤولية بػػف السػػاحة 
المبنانيػػة فػػي سػػنوات سػػابقة "انػػا ببػػرت بػػف رأيػػي فػػي ىػػذا االمػػر ولكػػف انػػا التػػـز بػػالقرار الػػذي اتخذتػػو المجنػػة 

 المركزية".
ضع تدىورا داخؿ حركة فتح بمبنػاف خاصػة فػي مخػيـ بػيف الحمػوة وحوؿ اذا ما ىناؾ خشية مف اف يتفاقـ الو 

وتجريده مف كؿ رتبو العسكرية قاؿ ابو العينيف  ،لبلجئيف الفمسطينييف مقر اقامة المينو بعد فصمو مف الحركة
"االمور يجب اف ال نضخميا، وانا ابتقد باف ىناؾ حكمة بالية ووبيا ناضجا وال ابتقد اف يقـو االخ المينو 

 اية ردات فعؿ، وكمي ثقة وابرؼ الناس جميعا ىناؾ، وال اتوقع اية ردة فعؿ تسيء لمحركة".ب
وبشأف اذا ما بيف شخص مػا خمفػا الػى المينػو فػي قيػادة الحركػة بمػى مسػتوى لبنػاف قػاؿ ابػو العينػيف "ىػو لػـ 

وقػاؿ "قػرار فصػمو  يكف يحتؿ موقعا اساسيا ورئيسيا"، موضحا باف المينو لف يتسمـ بشكؿ رسمي قػرار فصػمو،
 نيائيا مف الحركة اتخذ، ولكف حتى االف لـ يبمغ حتى ىذه المحظة بقرار خطي".

وردا بمػػى مػػا يقػػاؿ خمػػؼ الكػػواليس بػػاف فصػػؿ المينػػو جػػاء بتيمػػة قربػػو مػػف القيػػادي السػػابؽ بالحركػػة محمػػد 
وبناء تحالفػات دحبلف الذي فصؿ قبؿ سنوات مف صفوؼ الحركة، واستطاع اختراؽ صفوؼ الحركة بمبناف، 

لو مع قياداتيا ىناؾ، قاؿ ابو العينيف "يجب اف ال نضخـ االمػور بيػذا المسػتوى، كػاف ىنػاؾ حػديث فػي ىػذا 
االمر ولكنيا ليست القضية التي كانت السػبب بفصػؿ المينػو مػف الحركػة، ولكػف قيػؿ بانػو كػاف يػرفض االمػر 

سػػببا اساسػػيا ورئيسػػيا حتػػى تقػػدـ االخ  الحركػػي ويػػدبو لتصػػحيح بعػػض االخطػػاء ىنػػا او ىنػػاؾ، وىػػذه كانػػت
 بزاـ" بطمب قرار فصؿ المينو.

وبشأف وصفو لمذي يجري حاليا في داخؿ صفوؼ حركة فتح بمبناف مف ازمة قاؿ ابو العينيف "اتمنى اف يمر 
 ىذا القرار بيدوء واف تعالج امورنا بحكمة بعيدا بف التشنجات".

صػػؿ المينػػو قػػاؿ ابػػو العينػػيف "ابتقػػد بػػاف قيػػادة الحركػػة بمبنػػاف وحػػوؿ اذا مػػا ىنػػاؾ مسػػاع لمتراجػػع بػػف قػػرار ف
تتمنى اف يحصؿ ذلؾ وبعض قيادات الحركة ىناؾ تسعى لمحيمولة دوف وضع القرار موضػع التنفيػذ"، مشػيرا 

 الى انو لـ ينفذ قرار فصؿ المينو اداريا او جرى تعميمو وتسميمو لبلخير خطيا.
ير راض بف بمؿ المجنة المركزية لفتح وقيادتيا لمحركػة وقراراتيػا بشػأف وبممت "القدس العربي" باف المينو غ

السػػػاحة المبنانيػػػة وانػػػو دخػػػؿ فػػػي صػػػراع مػػػع سػػػفير فمسػػػطيف فػػػي بيػػػروت تحػػػت شػػػعار بػػػاف "اىػػػؿ مكػػػة ادرى 
بشعابيا" في اشارة الى رفضػو وبػدـ اقتنابػو بػالقرارات التػي كانػت تصػؿ لقيػادة الحركػة فػي لبنػاف مػف راـ اهلل 

موجػػػوديف فػػػي صػػػفوؼ البلجئػػػيف وداخػػػؿ لبنػػػاف اكثػػػر بمػػػـ ودرايػػػة بالشػػػأف الفتحػػػاوي بمبنػػػاف مػػػف الػػػذيف واف ال
 يجمسوف في راـ اهلل والذيف يصفيـ بػ"ثوار الفنادؽ بعد اف استثمروا ثوار الخنادؽ".

وفي ظؿ الصراع الدائر داخؿ حركة فتح في لبناف تػـ مػؤخرا ازالػة بعػض الصػور لمػرئيس الفمسػطيني محمػود 
 بباس مف بمى مداخؿ مخيمات البلجئيف بمبناف كانت معمقة بجوار صور لمراحؿ ياسر برفات.
 7/01/1102القدس العربي، لندن، 

 
 دحالن يعرض المصالحة عمى حماس مقابل فتح خطوطيا مع السعودية": العربي المستقبل" 01
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واف المسػػػمميف( كانػػػت كشػػػفت مصػػػادر فمسػػػطينية مطمعػػػة أف جيػػػة اسػػػبلمية اردنيػػػة )مػػػف خػػػارج جمابػػػة اإلخػػػ
اقترحت مؤخرا بمى حركة "حماس" اجراء مصالحة مع محمد دحبلف، القيادي السابؽ المفصوؿ مف بضوية 

والتحالؼ معو في مواجية محمود بباس رئيس السمطة الفمسػطينية، غيػر أف أحػد قيػادة الحركػة  ،حركة "فتح"
وقالػػػت  عقوليتػػػو، نظػػػرا الرتباطػػػات الرجػػػؿ.لػػػـ يتعػػػاط مػػػع ىػػػذا اإلقتػػػراح بشػػػكؿ جػػػدي، واكتفػػػى بإبػػػداء بػػػدـ م

المصػػػادر إف دحػػػبلف نفسػػػو سػػػبؽ لػػػو بػػػرض المصػػػالحة بمػػػى "حمػػػاس"، مقابػػػؿ أف يفػػػتح خطػػػوط اتصػػػاليا 
 المقطوبة مف السعودية، وبدد مف الدوؿ الخميجية، غير أف اقتراحو رفض في حينو.

فػي انتخابػات الرئاسػة الفمسػطينية ويقضي اقتراح الجية اإلسبلمية لحركػة "حمػاس" بػأف تػدبـ الحركػة دحػبلف 
 المقبمة.

رغػػـ كػػؿ الشػػرح السػػابؽ، تؤكػػد المصػػادر أف بضػػو المكتػػب السياسػػي البػػارز فػػي "حمػػاس" الػػذي طػػرح بميػػو 
 اإلقتراح، أبدى بدـ جدية في التعاطي معو.

 6/01/1102، المستقبل العربي

 
 ىناك دواًل ال تعترف بنا  أن ة طالمااإلسرائيمّية: لن ننضم لمعاىدة حظر األسمحة الكيميائيّ  الخارجية 13

قاؿ الناطؽ الرسمّي بمساف وزارة الخارجّية اإلسرائيمّية لصحيفة ىآرتس العبرّية إّف : زىير أندراوس  - الناصرة
الدولة العبرّية لف ُتصادؽ بمى اتفاقية حظر انتشار األسمحة الكيميائّية طالما توجد ىناؾ دوؿ في المنطقة، 

بوجود إسرائيؿ، وُتيدد بالقضاء بمييا، ما زالت تممؾ أسمحة كيميائّية، وأضاؼ الناطؽ إّف التي ال تعترؼ 
التنظيمات اإلرىابّية، التي تعمؿ وفؽ أجندة الدوؿ المذكورة، في إشارة إلى منظمة حزب اهلل المبنانّي، مف 

ا بمى أّف التيديد باستعماؿ شأنيا أْف تمجأ إلى استخداـ األسمحة الكيميائّية ضّد الدولة العبرّية، مشددً 
األسمحة الكيميائّية ضّد المواطنيف العّزؿ في إسرائيؿ ليس تيديًدا نظرًيا أو تيديًدا بعيًدا، وبالتالي، خمص 
الناطؽ إلى القوؿ إّف إسرائيؿ ال ُيمكنيا أْف تغض النظر بف ىذه التيديدات بندما تُناقش المصادقة بمى 

 ميائّية، بمى حّد تعبيره. معاىدة حظر نشر األسمحة الكي
 8/10/2013، القدس العربي، لندن

 
 خطرًا يعزز خيار الدولة الثنائية ّدهيع "اليسار"و حول ييودية "إسرائيل" يرحب بخطاب نتنياىو "اليمين" 14

بدد رئيس الحكومة اإلسرائيمية بنياميف نتنياىو، في خطاب سياسي شامؿ ألقاه : أسعد تمحمي –الناصرة 
بممية سياسية »، مخاوؼ اليميف المتشدد مف أنو يخطط لػ «بار إيبلف»مف أمس في جامعة مساء أوؿ 
تتضمف اتفاؽ سبلـ دائمًا أو اتفاقًا مرحميًا يقوـ بمى إقامة دولة فمسطينية واقتبلع مستوطنات « دراماتيكية

زؿ المطمؽ بف حؽ ، أي التنا«دولة ييودية»في الضفة الغربية، إذ وضع ابتراؼ الفمسطينييف بإسرائيؿ 
 بودة البلجئيف إلى ديارىـ، شرطًا مف اجؿ إنياء الصراع والتوصؿ إلى سبلـ فعمي.

مجمس المستوطنات في ييودا والسامرة »وفيما رحب أركاف اليميف المتطرؼ بالخطاب، وابتبره رئيس 
بتبرت زبيمة المعارضة ، وا«الخطاب األفضؿ لنتنياىو رئيسًا لمحكومة»سابقًا إيمي دياف « )الضفة الغربية(

وتابعت في حديث «. بودة إلى الوراء في نفؽ الزمف، وال يحمؿ أي بشرى»شيمي يحيموفتش خطاب نتنياىو 
باد إلى اليميف المتطرؼ في حزبو بيدؼ استمالتو واستمالة شركائو »لئلذابة العامة أمس أف نتنياىو 

وأضافت أف نتنياىو غير مدرؾ أبدًا رغبة  «.واألحزاب الدينية المتطرفة، وال يخدـ مصمحة إسرائيؿ
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الجميور اإلسرائيمي يحتاج »اإلسرائيمييف في التوصؿ إلى تسوية تضمف دولة ييودية ديموقراطية. وزادت أف 
 «.الى التفاؤؿ في ظؿ الظروؼ التي يمر بيا

، مضيفًة «رائيؿوىو الخيار األخطر بمى اس»وتابعت أف خطاب نتنياىو يعزز خيار الدولة ثنائية القومية 
أنو طبقًا لممعمومات المتوافرة لدييا بف سير المفاوضات مع الفمسطينييف، فإنيا متعثرة ولـ تحقؽ أي تقدـ 

 «.وىي مضيعة لموقت ومف دوف جدوى»
أكثر صقريًة وتطرفًا مف »باراؾ رفيد خطاب نتنياىو األخير « ىآرتس»وابتبر المعمؽ السياسي لصحيفة 

 «.مع أنو ال يمكف القوؿ إنو ينطوي بمى تراجع بف قبوؿ حؿ الدولتيف، 1خطاب بار ايبلف 
 8/10/2013، الحياة، لندن

 
 "سرائيل"إعوفاديا يوسف الزعيم الروحي لمييود الشرقيين في  الحاخاموفاة  15

الحاخاـ اإلسرائيمي األكبر بوفاديا ، أف كفاح زبوف، بف 8/10/2013، الشرق األوسط، لندنذكرت 
سنة، ودفف في مقبرة في  93الروحي لحركة شاس،  فارؽ الحياة أمس، بف بمر يناىز الػيوسؼ الزبيـ 

ويعتبر الحاخاـ يوسؼ أكبر حاخامات الييود الشرقييف، وىو مف مواليد بغداد  القدس بعد حياة مثيرة لمجدؿ.
حاخامات  . وشغؿ يوسؼ بدة مناصب رفيعة في اليياكؿ الدينية في إسرائيؿ بما في ذلؾ كبير1920باـ 

مدينة تؿ أبيب، بعدما كاف كبير حاخامات الجالية الييودية في مصر في نياية بقد األربعينات مف القرف 
 سنة. 41الماضي، ثـ كبير حاخامات دولة إسرائيؿ منذ 

ويوسؼ معروؼ بتصريحاتو المثيرة لمجدؿ، داخؿ إسرائيؿ ومع الفمسطينييف والعرب، فقد وصؼ في باـ 
 2009يـ صراصير يجب إبادتيـ، وقاؿ: إنيـ أسوأ مف األفابي السامة، كما وصفيـ باـ العرب بأن 2000

، تمنى في درس السبت الييودي، الموت لمشعب الفمسطيني ولمرئيس 2010وفي باـ  بأنيـ حمقى وأغبياء.
 محمود بباس ببر إصابتيـ بالطابوف.

يـ الروحي لحزب شاس الديني دوف وفي بداية بقد التسعينات مف القرف الماضي، أصبح يوسؼ الزب
 منافس، وىو الحزب الذي مّثؿ التيار الحاريدي )الديني( الشرقي في إسرائيؿ.

ألزمت مكانة يوسؼ الجديدة في قيادة شاس، الذي أصبح شريكا دائما في الحكومات اإلسرائيمية، بإصدار 
ف الفتاوى اليومية التي بمؿ بيا، فتاوى واّتخاذ قرارات في مجاؿ جديد مف المواضيع بعيد كؿ الُبعد ب

 فأصدر فتاوى تجيز التنازؿ مف أجؿ السبلـ.
الصحافة اإلسرائيمية، المطبوبة وااللكترونية أجمعت صباح اليـو ، أن 8/10/2013، 48عرب  وأضافت

 بمى أف جنازة بوفاديا يوسيؼ، كانت األكبر في تاريخ إسرائيؿ، وفاؽ بدد المشاركيف فييا أي جنازة أخرى
 .1995بما فييا جنازة إسحاؽ رابيف في العاـ 

 
 

  ل المستوطنات بالضفة إلى بيئة جاذبة لمسياحة الداخميةالسمطة حوّ مع  التعاون األمني"ولال":  16
ذكر تقرير إسرائيمي أف التعاوف األمني الذي تبديو السمطة الفمسطينية قد أسيـ في : صالح النعامي -غزة 

 بالضفة إلى بيئة جاذبة لمسياحة الداخمية. تحويؿ المستوطنات الييودية
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وأشار التقرير الذي نشره موقع "ولبل" اإلخباري إلى أف "التعاوف الذي تبديو األجيزة األمنية التابعة لمسمطة 
الفمسطينية مع الجيش اإلسرائيمي لعب دورًا رئيسيًا في تحسف البيئة األمنية لممستوطنيف بالضفة الغربية، 

 ـ اإلسرائيمي مف داخؿ إسرائيؿ لمتمتع بالطبيعة الخبلبة التي تمنحيا جباؿ الضفة".بشكؿ سمح بقدو 
كما أشار إلى أف "الحمبلت األمنية المشتركة والتنسيؽ الوثيؽ بيف الجيش اإلسرائيمي واألجيزة األمنية 

أقنع لمسمطة ضد نشطاء فصائؿ المقاومة الفمسطينية قمص فرص تنفيذ بمميات ضد المستوطنيف، مما 
 المزيد مف اإلسرائيمييف بالقدوـ إلى الضفة الغربية". 

 3/10/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

 االجتماعي الجيش اإلسرائيمي يشكل وحدة خاصة لمتابعة الحراك الشعبي العربي عمى شبكات التواصل 17
سرائيمية، وفي إطار ذكرت وسائؿ اإلببلـ اإلسرائيمية أف األجيزة األمنية اإل: حسف مواسي -القدس المحتمة 

اىتماميا بالحراؾ الشعبي العربي والسجبلت المتواصمة بمى شبكات التواصؿ االجتمابي في العالـ العربي، 
شكمت وحدة خاصة أطمؽ بمييا أسـ "أـ. أي" تضـ مئات المجنديف الذيف لدييـ اىتمامات ووبي بالثقافة 

وأوضحت  ـ بيا إسرائيؿ مع الدوؿ العربية المختمفة.العربية، وذلؾ في إطار الحرب االلكترونية التي تقو 
" التابعة لشعبة االستخبارات العسكرية 8200وسائؿ اإلببلـ اإلسرائيمية اف ىذه الوحدة جزء مف وحدة "

 "آماف" في جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي والتي تقوـ بميمة التجسس االلكتروني.
 8/10/2013، المستقبل، بيروت

 
 أشرف مروان كان أقدر عميل مزدوج في التاريخ الحديثالجاسوس رائيمية: ساالستخبارات اإل 18

الموساد وشعبة االستخبارات العسكرّية باتت أف أحرونوت، يديعوت  صحيفة قالتزىير أندراوس:  -الناصرة 
بمى قنابة تاّمة بأّف الجاسوس أشرؼ مرواف كاف بميبًل مزدوًجا، وأّنو كاف جزًءا مف ماكينة التحايؿ 

لمصرّية بمى إسرائيؿ، كما أّنو كاف العميؿ المزدوج األحسف في التاريخ الحديث، بحسب المصادر األمنّية ا
 التي تحدثت لمصحيفة ولمحمميا بيرغماف. 

 8/10/2013، القدس العربي، لندن
 

 استيترت بالعدو" إسرائيل"ألّن  2006ىو نفس فشل  73سنة زمير: الفشل االستخباراتي  19
تسفي زمير، كما ذكرت )يديعوت أحرونوت( أّف شعبة  السابؽ الموسادرئيس  ير أندراوس: قاؿزى -الناصرة 

االستخبارات العسكرّية ارتكب بّدة أخطاء، وتحديًدا بدـ تزويدىا المستوى السياسّي بالمعمومات الكافية 
ضّد  2006باـ شبيو جًدا لما حدث في حرب لبناف الثانية  1973والوافية. وقاؿ إّف ما حدث في حرب 

حزب اهلل المبنانّي، ولكف مف منظور آخر: أيًضا بشية حرب لبناف الثانية، قاؿ رئيس الموساد األسبؽ، 
القضاء بمييا، وأّف  ابتقد المستوى السياسّي واألمنّي في إسرائيؿ بأّف حزب اهلل ُيشّكؿ مشكمة صغيرة ُيمكف

في أسرع وقت ممكف، بف طريؽ استغبلؿ مكثؼ  الجيش اإلسرائيمّي قادٌر بمى إنياء المعركة وحسميا
 لسبلح الجو اإلسرائيمّي.

وحرب لبناف الثانية تبيّف أّف الفرضّية كانت  1973وخمص إلى القوؿ إّنو في الحالتيف، حرب أكتوبر 
خاطئة، وبّبرت بف استيتار وفوقية واستعبلئّية قبالة بدو يممؾ إصراًرا كبيًرا وقوة كبيرة، بمى حّد قوؿ 

 ير. زم
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في السياؽ ذاتو، رأى الجنراؿ افيؼ كوخافي، رئيس شعبة االستخبارات العسكرّية في الجيش اإلسرائيمّي، و 
كاف مرّده  73، أمس االثنيف أّف الفشؿ االستخباري اإلسرائيمّي في حرب ’معاريؼ‘في مقاٍؿ نشره بصحيفة 

ماذا سيفعؿ وفي أي ظروؼ، الفًتا إلى أّنيا كانت الثقة الزائدة بالنفس وانعداـ الشؾ بما يتعمؽ بنوايا العدو، و 
. ولفت الجنراؿ 1967ثقة سيطرت شعبة االستخبارات نتيجة سمسمة نجاحات سابقة، وتحديًدا بدواف 

كوخافي في مقالو، إلى الفجوة التي كانت قائمة بيف الوقائع بمى األرض وبيف تحميميا، مشيًرا إلى أّف 
 ومات، إّنما بتحميؿ ىذه المعمومات.المشكمة لـ ترتبط بتوفر المعم

وكشؼ النقاب بف أّف التقرير االستخباري الذي قامت بإبداده شعبة االستخبارات العسكرّية بشية حرب باـ 
في جميع المجاالت، في ما كاف البند األبرز ىو ’ بنًدا تناولت استعدادات مكثفة لمعدو 37شمؿ  1973
ؿ االستخباري الخطير، حيث جاء فيو أّف احتماالت قياـ مصر بشّف الذي تحّوؿ إلى بنواف الفش 40البند 

 حرب ضّد إسرائيؿ منخفضة، بمى حّد قولو.
 8/10/2013، القدس العربي، لندن

 
 البيولوجّية ةتخشى أسمحة سوري "إسرائيلمعاريف: " 20

ف استمرار قمؽ إسرائيؿ م»االسرائيمية أمس تحقيقًا كشفت فيو بف « معاريؼ»نشرت صحيفة : بمي حيدر
، مشيرة الى أف االتفاؽ بيف روسيا والواليات المتحدة تجاىؿ كميًا «سوريا في االحتفاظ باالسمحة البيولوجية

حقيقة امتبلؾ النظاـ السوري ليذا النوع مف االسمحة. ولفتت الصحيفة الى أف السبب الوحيد لعدـ كوف 
بدـ استخدامو، فيما لو تـ استخدامو لكانت  السبلح البيولوجي ضمف دائرة االىتماـ العالمي يعود الى

 الواليات المتحدة أثارتو الى جانب االسمحة الكيميائية.
واستشيدت الصحيفة بقوؿ الجنراؿ االميركي مايكؿ ميبمس، في شيادة أدلى بيا أماـ الكونغرس بتاريخ 

تحتية قادرة بمى تطوير قتاؿ لدى سوريا برنامجًا لتطوير االسمحة البيولوجية، وبناىا ال»، إف 27/02/2008
بيولوجي محدود، لكف مف غير المعروؼ إف كانت سوريا نجحت في إنتاج منظومة أسمحة بيولوجية 

غيؿ داكار، في مجاؿ القتاؿ البيولوجي « الناتو»بف مستشارة حمؼ « معاريؼ»كذلؾ نقمت «. ناجحة
أنواع مف ىذه االسمحة بالتعاوف مع  ومكافحة االرىاب، قوليا إف النظاـ السوري استطاع تطوير ثبلثة

 بمى الصواريخ. « انتراكس»روسيا، كما أف سوريا نجحت في تركيب رؤوس بيولوجية تحمؿ جرثومة 
وكالة البحث »وأشار تقرير الصحيفة الى أف الييئة المسؤولة بف تطوير األسمحة البيولوجية في سوريا ىي 

ث والتطوير التابعة لموكالة بمى مشارؼ دمشؽ. ولفت ، حيث يقع جزء كبير مف مختبرات البح«العممي
استخدمت صنابة االدوية كغطاء مف أجؿ توسيع بمميات شراء االحتياجات »التقرير الى أف سوريا 

وذكرت  «.األكثر تطورًا في الشرؽ االوسط»، ىذه الصنابة ىي «المتعمقة ببرنامجيا لبلسمحة البيولوجية
ًا مف المعامؿ والشركات الوىمية التي اشترت تكنولوجيا تستخدـ إلنتاج أقامت بدد»أف سوريا « معاريؼ»

، وذلؾ بيدؼ تطوير االسمحة «ىذه األسمحة مف ألمانيا، بريطانيا، ىولندا، فرنسا، روسيا والواليات المتحدة
  البيولوجية والكيميائية.

 8/10/2013، االخبار، بيروت
 

 ل توجيات عنصرية استعالئيةاستطالع: غالبية الييود اإلسرائيميين تحم 21
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نشرت صحيفة "ىآرتس" اإلسرائيمية أمس، نتائج االستطبلع  الذي أجراه معيد : برىوـ جرايسي  -الناصرة 
، إال أف 48ييوديا، والباقي مف فمسطينيي  852إسرائيمي، وشمؿ شريحة نموذجية مف ألؼ مواطف، بينيـ 

عرب، تـ توجيييا لمييود فقط، لتعكس النتائج مدى األسئمة التي طرحت بشأف مكانة الييود وحقوؽ ال
 استفحاؿ العنصرية.

%، إنو يجب أف تكوف حقوؽ لمييود أكثر مف العرب، في حيف 47% مف الييود، مقابؿ 49فقد قاؿ نحو 
% اختاروا الطابع 29% أف الطابع الييودي يجب أف يكوف الطاغي بمى مؤسسات الدولة، مقابؿ 33رأى 

% مف المستطمعيف 64% أف يكوف طابع الييودية والديمقراطية بقدر متساٍو. وقاؿ 37د الديمقراطي، وأي
 إنيـ يؤيدوف مقولة إف "الييود شعب اهلل المختار".

% مف الييود في إسرائيؿ، يؤيدوف "تحفيز ودفع" 44وأظير االستطبلع في نتائجو الخطيرة، أف نحو 
التحفيز والدفع"، تمطيؼ لممصطمح الحقيقي "الترانسفير" حكومتيـ لمعرب بمى اليجرة مف وطنيـ، ومصطمح "

، كي يختاروا الرحيؿ 48)الطرد الجمابي(، ويعني في القاموس اإلسرائيمي استمرار الضغط بمى فمسطينيي 
 بف وطنيـ.

% مف الييود المستطمعيف، حظر الخطابات السياسية العمنية، التي توجو االنتقادات 52كذلؾ أيد أكثر مف 
 سة اإلسرائيمية الحاكمة، ويندرج ىذا في تأييد تقويض حرية التعبير والديمقراطية.لممؤس

 8/10/2013، الغد، عّمان
 

 سرائيميين فقط يؤيدون فكرة دولة ييودية والجيش يحظى بثقة االكثرية% من اإل37استطالع:  22
"، تصدر الجيش 2013ـ في استطبلع رأي اسرائيمي حوؿ "الدمقراطية لمعا: اماؿ شحادة -القدس المحتمة 

االسرائيمي ثقة الغالبية، فيما جاءت األحزاب السياسية والمؤسسات الدينية واإلببلمية في اسفؿ سمـ تقديرات 
 االسرائيمييف، فيما الدبوة القامة دولة ييودية لـ تحظ اال بسبعة وثبلثيف في المئة مف االسرائيمييف.

ف الذي اقترحو رئيس الحكومة، بنياميف نتنياىو واقره الكنيست في وىذا االمر يعني، وفؽ مسؤوليف، اف القانو 
القراءة االولى، حوؿ برض أي اتفاؽ يشمؿ انسحابا مف مناطؽ تحت السيادة االسرائيمية، الستفتاء شعبي، 

 قد يواجو معارضة كبيرة.
تمار ىيرماف، واالستطبلع الذي اجري ىو استطبلع سنوي يجريو معيد الدمقراطية برئاسة البروفسور، 

وييدؼ الى رسـ صورة اقرب الى الحقيقة بف مواقؼ االسرائيمييف مف مختمؼ القضايا ومف المؤسستيف 
 السياسية والعسكرية والقيـ الدمقراطية.

% منحوا الثقة لمحكومة و  57.9% مف االسرائيمييف منحوا ثقتيـ بالجيش و 90.9وبحسب االستطبلع فاف 
%، واألحزاب 43%، والحاخامية الرئيسية 47.2ي أسفؿ القائمة جاء اإلببلـ لرئيس الحكومة، وف  51.7%
 % فقط.36.7

، الذيف شاركوا في االستطبلع، فمـ تحظ مؤسسة واحدة أو صاحب منصب 48اما في جانب فمسطينيي 
 بمى ثقتيـ.

يدوف بجوارىـ % مف اإلسرائيمييف انيـ ال ير 59.6وفي رد بمى سؤاؿ مف  ال تريد اف يكوف جارًا لؾ قاؿ 
ال يريدوف جيرانا مف الشواذ  48% مف فمسطينيي 46.2% ال يريدوف العرب، اما 47.6بماؿ أجانب، و

 جنسيًا وال إسرائيمييف.
 8/10/2013، الحياة، لندن
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 ةفي مخيمات الالجئين بسوري فمسطينيين ثالث استشياد 12

يف فمسػطينييف استشػيدوا االثنػيف جػراء قالت مجموبة العمؿ مف أجؿ فمسطيني سػورية إف ثبلثػة الجئػؽ: دمش
 الصراع الدائر في سوريا.

افت المجموبػػة فػػي بيػػاف صػػحفي الثبلثػػاء أف الشػػاب لػػؤي ماجػػد صػػواف مػػف سػػكاف منطقػػة ركػػف الػػديف وأضػػ
استشػػيد أمػػس، كمػػا استشػػيد الشػػاب أحمػػد بػػوض مػػف أبنػػاء مخػػيـ اليرمػػوؾ برصػػاص قنػػاص الحػػاجز التػػابع 

 لمجيش النظامي، وذلؾ أثناء مشاركتو بالمظاىرة التي خرجت لممطالبة بفؾ الحصار بف المخيـ.
رت إلػػى استشػػياد السػػيدة بائشػػة الفػػي متػػأثرة بشػػظايا قذيفػػة سػػقطت بػػالقرب مػػف منزليػػا فػػي وقفػػة بيػػد وأشػػا

الفطر، الفتة إلى أف حالة مف الحزف والكآبة خيمت بمى شوارع وأزقة مخيـ اليرموؾ بعد تشييع الشاب أحمد 
 بوض.

7/01/1102وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   
 

 األقصىالمسجد ون باحات جنديا يقتحم 021 منأكثر  13
مػػف جنػػود االحػػتبلؿ اإلسػػرائيمي ومخابراتػػو صػػباح الثبلثػػاء المسػػجد  021اقػػتحـ مػػا يزيػػد بػػف : القػػدس المحتمػػة

 األقصى المبارؾ مف جية باب المغاربة وسط حراسة مشددة مف قبؿ القوات الخاصة.
االحػػتبلؿ بيػػنيـ فرقػػة مػػف  وقالػػت مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والتػػراث فػػي بيػػاف وصػػؿ وكالػػة "صػػفا" إف بناصػػر

طالًبػا جامعًيػا  02بنصػًرا مػف المخػابرات، وكػذلؾ نحػو  07بمباسيف العسكري، ونحو  اإلسرائيمياتالمجندات 
 ييودًيا اقتحموا منذ سابات الصباح المسجد األقصى ودنسوا باحاتو.

نطقػػة الكػػأس وذكػػرت أنػػو وبشػػكؿ متػػزامف تمركػػزت فػػي سػػابات الصػػباح بناصػػر مػػف القػػوات الخاصػػة بنػػد م
بنصػًرا مػف المخػابرات  07وبجانب حمقات العمـ يرافقيـ خمسة مف ضػباط االحػتبلؿ اقتحمػوا األقصػى بنحػو 

مف جية باب المغاربة، وتجولػوا فػي الجػامع القبمػي المسػقوؼ، واألقصػى القػديـ والمصػمى المروانػي، ومسػجد 
 قبة الصخرة.

طالبػا إسػرائيمًيا تجولػوا فػي أنحػاء متفرقػة  02ى بنحػو وأوضحت أنو مباشرة تـ اقتحاـ وتدنيس المسػجد األقصػ
مجنػػػدة بمباسػػػيف العسػػػكري األقصػػػى، ضػػػمف مػػػا بػػػات يعػػػرؼ "جػػػوالت  81منػػػو، وبػػػالتزامف مػػػع ذلػػػؾ اقتحمػػػت 

 خمس مجموبات فربية، يرافؽ كؿ فرقة مرشد او مرشدة. إلىاإلرشاد واالستكشاؼ العسكري"، وانقسمف 
أف يفرض واقًعا جديًدا في المسػجد األقصػى، مػف خػبلؿ حمػبلت مركػزة وأكدت المؤسسة أف االحتبلؿ يحاوؿ 

 القتحامو، وتوفير وجود مكثؼ فيو، فيما يعتمد أحياًنا أسموب اسموب الفردية.
7/01/1102وكالة الصحافة الفمسطينية، )صفا(،   

 
 صىالمسجد األقبقتحام وصالة ييودية جماعية ال"الميكود" و"ائتالف الييكل" يدعوان  نشطاا 14

مػف تػدابيات  6/01/1102حذرت "مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث" فػي بيػاف ليػا االثنػيف : بطا أبومحمود 
القتحاـ وصموات ييودية جمابية في المسجد األقصى يـو الخميس القادـ  إسرائيميةدبوات وجيتيا منظمات 

 .جبؿ الييكؿ"لصعود الرمباـ الى  737ـ بمناسبة ما أطمقوا بميو "الذكرى الػ 01/01/1102
وذكػػػرت المؤسسػػػة فػػػي بيانيػػػا أف مػػػا يسػػػمى بػػػػ" ائػػػتبلؼ المنظمػػػات مػػػف أجػػػؿ الييكػػػؿ" المزبػػػوـ، نشػػػر بمػػػى 

وىػو  –اقتحاـ جمابي يتضمنو صبلة ييودية صباحية في جبؿ الييكؿ  إلىصفحات ومواقع الكترونية دبوة 
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لصػػػعود  737كرى السػػػنوية الػػػػ ، وذلػػػؾ بمناسػػػبة مػػػا يطمقػػػوف بميػػػو "الػػػذ-الباطػػػؿ لممسػػػجد االحتبللػػػيالمسػػػمى 
الرمباـ الى الييكؿ"، وتضمنت الدبوة اشارة الى انيا مناسبة إلبادة مراسيـ الصعود الى جبؿ الييكؿ بحسب 

 . -بحسب ما يذكروف في نصوصيـ -وىو الحاخاـ األكبر موسى بف ميموف –ما نفذىا "الرمباـ" 
اسي مسائي بيذا الخصوص تحت اسـ "مؤتمر أحباء كما وذكر "االئتبلؼ مف اجؿ الييكؿ" انو سينظـ يو در 

انػو سػيتـ تنظػيـ جػوالت واقتحامػات متتاليػة صػباحية لممسػجد األقصػى فػي اليػـو  إببلنوفي  وأشارصييوف"، 
 المذكور.

6/01/1102مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم،   

 
 اعتقاالت بالضفة واقتحامات بغزة.. مستوطنون يخطون شعارات مسيئة 15

أقدـ مستوطنوف مف مستوطنة "راموت" المقامة بمػى أراضػي قريػة بيػت إكسػا، شػماؿ : اـ اهلل ػ أحمد رمضافر 
 غرب القدس المحتمة امس اإلثنيف، بمى إحراؽ سيارتيف واالبتداء بمى مسجد القرية.

ود ممكيتيمػا وقاؿ شيود بياف "إف بددًا مف المسػتوطنيف اقتحمػوا القريػة وقػاموا بإضػراـ النػار فػي سػيارتيف تعػ
 لمواطنيف في القريػة، مػا أدى إلػى احتػراؽ إحػداىما بشػكؿ كمػي، كمػا قػاموا بخػط شػعارات مسػيئة لمنبػي محمػد

 وببارات تدبو لبلنتقاـ بمى الحائط األمامي لمسجد القرية. )صمى اهلل بميو وسّمـ(
تواجد بدد مف المصّميف في وأوضحوا أف المستوطنيف حاولوا اقتحاـ المسجد وخمع الباب الرئيسي لو، إال أف 

 داخمو حاؿ مف دوف ذلؾ.
 .سبعة شباف في مناطؽ مختمفة بالضفة اإلسرائيميمف جية ثانية، ابتقمت قوات االحتبلؿ 

وفػػي قطػػاع غػػزة، توغمػػت قػػوات االحػػتبلؿ فػػي منطقػػة أبػػو سػػمرة، شػػماؿ غػػرب بيػػت الىيػػا، شػػماؿ قطػػاع غػػزة، 
 حتبلؿ.نار كثيؼ مف االبراج العسكرية لبل إطبلؽوسط 

جرافػػات مدبومػػة بآليػػات بسػػكرية بػػدة توغمػػت بشػػرات األمتػػار فػػي المنطقػػة  أربػػع أفوقالػػت مصػػادر محميػػة 
 الزرابية لممواطنيف. لؤلراضيالمذكورة وقامت بأبماؿ تجريؼ 

7/01/1102المستقبل، بيروت،   
 

 سنوات 01% من األسر الفمسطينية بحاجة لوحدات سكنية خالل 51رسمية:  إحصائية 16
% مػف األسػر فػي فمسػطيف تحتػاج 51أظيػرت إحصػاءات فمسػطينية رسػمية، أمػس، أف نحػو : ,بػي ,آي( )يو

 إلى بناء وحدات سكنية جديدة خبلؿ العقد المقبؿ,
% مػػف أسػػر الضػػفة 50, 8وقػػاؿ الجيػػاز المركػػزي لئلحصػػاء الفمسػػطيني فػػي بيػػاف، إف التقػػديرات تظيػػر أف 

% مف األسر في غزة بحاجػة إلػى 51, 1خبلؿ العقد المقبؿ، و الغربية بحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة
% مػف األسػر لػدييا القػدرة الماديػة بمػى بنػاء وحػدات سػكنية 26, 2وحدة سكنية واحدة بمػى األقػؿ، مبينػًا أف 

 .خبلؿ العشر سنوات المقبمة
فػػي مسػػاكف وذكػػر الجيػػاز، فػػي بيػػاف بشػػية يػػـو اإلسػػكاف العربػػي، أف نسػػبة األسػػر فػػي فمسػػطيف التػػي تعػػيش 

% مف األسػر تسػكف فػي مسػاكف بمػى 32, 2% مف إجمالي األسر، في حيف 42, 6بمى شكؿ شقة شكمت 
% , وأوضػح أف متوسػط كثافػة السػكف )بػدد األفػراد بالغرفػة( 1, 1شكؿ دار، واألسر التي تسكف فػيبل بمغػت 

فرد/غرفػػػة فػػػي  0, 5بػػػؿ فرد/غرفػػػة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، مقا 0, 3فػػػرد لمغرفػػػة، بواقػػػع  0, 4فػػي فمسػػػطيف بمػػػغ 
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% مف األسر في فمسطيف تسكف في وحدات سكنية ذات كثافة سػكانية تبمػغ 6, 5قطاع غزة , وأشار إلى أف 
 .% مف أسر غزة8, 5% مف أسر الضفة و5, 4أفراد أو أكثر لمغرفة الواحدة، بواقع  2

تػػدفع أجػػرة شػػيرية تبمػػغ % مػػف أسػػر الضػػفة التػػي تسػػكف فػػي مسػػاكف مسػػتأجرة 27, 4ولفتػػت البيانػػات إلػػى أف 
% مف األسر في فمسطيف يتوفر 13, 1% في قطاع غزة , وذكرت أف 7, 8ديناًرا أردنًيا فأكثر، مقابؿ  041

% في غزة، الفتة إلػى أف أغمبيػة األسػر يتػوفر لػدييا 7, 1% بالضفة و21, 3لدييا سيارة خصوصية، بواقع 
 .%45, 1%، وحاسوب 82, 7صحف القط 

7/01/1102 الخميج، الشارقة،  

 
 

 مستوطنة "كريات أربع" : االحتالل ينّكل بطفل خالل احتجازه فياألسيرنادي  17
الخميػػػؿ: قػػػاؿ نػػػادي األسػػػير فػػػي الخميػػػؿ، أمػػػس، إف قػػػوات االحػػػتبلؿ نكمػػػت بالطفػػػؿ محمػػػد موسػػػى إسػػػمابيؿ 

ترافػػات القيمػػري خػػبلؿ احتجػػازه فػػي مركػػز لشػػرطة االحػػتبلؿ بمسػػتوطنة "كريػػات أربػػع"، وذلػػؾ بيػػدؼ انتػػزاع اب
 منو بالقوة حوؿ مشاركة مزبومة في رشؽ حجارة باتجاه جنود االحتبلؿ في البمدة القديمة مف المدينة.

بامػا( الػذي احتجػز تحػت التحقيػؽ برفقػة  02وأوضح النادي، في بياف صػحافي، أمػس، أف الطفػؿ القيمػري )
شيادة لنادي األسير أف أربعػة مػف جنػود ثبلثة مف زمبلئو بعد توقيفيـ أماـ مدرستيـ بالبمدة القديمة، أفاد في 

االحػتبلؿ انيػػالوا بميػػو بالضػرب قبػػؿ نقمػػو إلػػى مركػز تػػابع لمجػػيش وتػػرؾ لسػابات طويمػػة دوف مػػاء أو طعػػاـ، 
فيما أخضع بعد ذلؾ لمتحقيؽ في مركز الشرطة مف قبؿ أربعة محققيف "حتى أجبػر بمػى التوقيػع بمػى أوراؽ 

تصػػويره أثنػػاء تواجػػده فػػي دورة الميػػاه باسػػتخداـ اليواتػػؼ النقالػػة"، مشػػيرا تحػػت التيديػػد والشػػتائـ"، إضػػافة إلػػى "
 0411إلى أف إطبلؽ سراحو بند السادسة مساء أوؿ مف أمس تـ بعد إجبار بائمتػو بمػى دفػع غرامػة بقيمػة 

 كانوف األوؿ القادـ. 01شيكؿ وضماف مثولو أماـ محكمة "بوفر" غرب راـ اهلل في 
7/01/1102األيام، رام اهلل،   

 
 سجن "عسقالن" وتخرب مقتنيات األسرى تقتحم"نحشون"  القمعوحدات  18

أفاد محامي وزارة شػؤوف األسػرى كػريـ بجػوة، أمػس، أف الوضػع فػي سػجف "بسػقبلف" يشػوبو التػوتر : راـ اهلل
فػػػي السػػػجف،  2والغضػػػب بسػػػبب اقتحػػػاـ وحػػػدات القمػػػع التػػػي تػػػدبى )نحشػػػوف( وأفػػػراد شػػػرطة السػػػجف قسػػػـ 

خراجيـ إلى الساحة.02ة وبالتحديد غرف  ، حيث تـ إجراء تفتيش استفزازي ومذؿ لؤلسرى وا 
وقاؿ ممثؿ األسرى المرضى في "بسقبلف" ناصر أبو حميد إف ىػذه القػوات قامػت بتخريػب مقتنيػات األسػرى 

رىاقػا شػديدا  02والعبث فييا ودوف أي سبب، وأف غرفة  تضـ أسرى مرضػى وكبػار السػف مػا سػبب اسػتياء وا 
 ليـ.
ار أبو حميد إلى أف االقتحاـ والتفتيش استمر بدة سػابات، وأف سياسػة التفتيشػات واالقتحامػات الفجائيػة وأش

 أصبحت روتينا وجزءا مف العقاب واالنتقاـ الذي تمارسو إدارة سجوف االحتبلؿ بحؽ األسرى.
7/01/1102األيام، رام اهلل،   

 
 قميص خدماتيا لالجئينتطالب بوقف ت في غزة مقار "األونروا" أمام إعتصامات 21
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مراكػػز توزيػػع المسػػابدات الغذائيػػة ، أف حسػػف جبػػر نقػػبل بػػف مراسػػميا، 7/01/1102األيااام، رام اهلل،  قالػػت
شػيدت فػي قطػاع غػزة ابتصػامات غاضػبة تطالػب بوقػؼ التقميصػات  التابعة لوكالة الغوث الدولية "األونروا"

 التي تجرييا الوكالة بمى الخدمات المقدمة لبلجئيف.
وتجمػػع بشػػرات مػػف البلجئػػيف الفمسػػطينييف أمػػاـ مقػػار الوكالػػة، أوؿ مػػف أمػػس، تمبيػػة لػػدبوة وجيتيػػا الجبيػػة 
الشعبية لمواجية ما سمتو التقميص المستمر في الخدمات المقدمػة لبلجئػيف الفمسػطينييف التػي طالػت خػدمات 

 أساسية وميمة.
رار تقػػػديـ الخدمػػػة وخصوصػػػا إرجػػػاع وردد المعتصػػػموف شػػػعارات تػػػدبو إلػػػى وقػػػؼ مسمسػػػؿ التقمػػػيص واسػػػتم

أسػرة فقيػرة مػف ذوي الػدخؿ المحػدود الػذيف جػرى وقػؼ تقػديـ الخدمػة  8411المعونات التي كانػت تقػدـ لنحػو 
 ليـ بذريعة وجود بجز مالي في الوكالة.

المستشػػار ، أف ضػػياء الكحمػػوت نقػػبل بػػف مراسػػميا مػػف غػػزة، 6/01/1102الجزياارة ناات، الدوحااة،  وجػػاء فػػي
ليست لو ببلقة باألزمة الماليػة  8411ذكر أف ما حدث مع العائبلت الػ لؤلونروا بدناف أبو حسنة اإلببلمي

مميػوف دوالر حتػى نيايػة العػاـ  44التي تعيشيا األونروا، والتي قاؿ إف ىناؾ بجزًا في موازنتيا العامة بنحػو 
 الجاري.

تحسػػنت ظروفيػػا الحياتيػػة بعػػد أف أجػػرت  وبػػيف أبػػو حسػػنة لمجزيػػرة نػػت أف "األونػػروا وجػػدت أف ىػػذه العػػائبلت
بائمة في حالة العوز وال تتمقى مسابدة مف  4311مسحًا لمفقر مؤخرًا"، موضحًا أف ىذا المسح كشؼ وجود 

 األونروا وقدمت ليـ المسابدات الغذائية.
ؤكػدًا أسػرة تتمقػى مسػابدات باديػة فقػررت األونػروا زيادتيػا، م 3111وأشار إلى أف مسػح الفقػر كشػؼ وجػود 

أف المنظمة الدولية فتحت باب االبتراض مف األسر التي تجد أنيا مظمومة مف ىذه القرارات وسػتتـ مراجعػة 
 ممفاتيا.

 
 في رام اهلل ونابمس وغزة إذاعات فمسطينيةثالث "سكاي نيوز عربية" و  بينشراكة  20

إذابػات فمسػطينية فػي ث ثػبلأبمنت "سػكاي نيػوز بربيػة" فػي أبػوظبي بػف شػراكتيا اإلببلميػة مػع  ظبي: أبو
مدف راـ اهلل ونابمس وقطاع غزة، ستقـو بموجبيا اإلذابات بتقديـ خدمػة األخبػار العربيػة والدوليػة بمػى مػدار 

 السابة بالتعاوف مع استوديوىات قناة سكاي نيوز بربية.
ذابػػة "طريػػؽ المحبػػة" فػػي مدينػػة نػػا ذابػػة وسػػتعمؿ كػػؿ مػػف إذابػػة "أحمػػى إؼ إـ" فػػي مدينػػة راـ اهلل، وا  بمس، وا 

"ألواف" في قطاع غزة بمى بث موجز ألىـ األخبار السياسية واالقتصادية والرياضية مباشرة مف استوديوىات 
قناة سكاي نيوز بربية بمى رأس السابة وبمى مػدار أيػاـ األسػبوع ابتػداًء مػف السػابة الثامنػة صػباحًا وحتػى 

 السابة الحادية بشرة.
اي نيػػوز بربيػػة" إلػػى أف التعػػاوف مػػع اإلذابػػات الفمسػػطينية التػػي تحظػػى وأشػػار نػػارت بػػوراف مػػدير بػػاـ "سػػك

بنسب استماع مرتفعة وبسػمعة مينيػة طيبػة سيسػمح لسػكاي نيػوز بربيػة بالوصػوؿ إلػى الجميػور الفمسػطيني 
مػػػف خػػػبلؿ منصػػػات جديػػػدة، مؤكػػػدًا تطمػػػع الجميػػػور الفمسػػػطيني إلػػػى منػػػتج إخبػػػاري بػػػالي الجػػػودة، فػػػي ظػػػؿ 

 .بو الممؼ اإلخباري الفمسطيني بمى الخريطة السياسية واإلببلمية العربية والدولية األىمية التي يتسـ
7/01/1102الخميج، الشارقة،   

 
 لمحاالت اإلنسانية األحدرفح اليوم وحتى المصرية تفتح معبر  السمطات 
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مصر ، بأنو تقرر فتح معبر رفح البري بيف أمسصرح مصدر أمني مصري  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 
 وقطاع غزة في االتجاىيف، لعبور الحاالت اإلنسانية، لمناسبة بيد األضحى المبارؾ.

ونقمت وكالة أنباء الشرؽ األوسط المصرية بف المصدر األمني، أف المعبر سيفتح ابتبارا مف اليوـ الثبلثاء 
بة التاسعة صباحا وأوضح أف فتح المعبر سيتـ مف السا وحتى يوـ األحد المقبؿ، باستثناء يوـ الجمعة.

 وحتى السابة الثالثة بصرا.
 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 رفضو بناا مطار بالقرب من العقبة "إسرائيل"األردن يبمغ  22

الجانب  إفالكابتف محمد القرباف األردني قاؿ رئيس ىيئة تنظيـ الطيراف المدني  :بتراوكالة  - بماف
بف  اإلسرائيميالمتعمقة بالطيراف المدني مع الجانب  األخيرةمفاوضات جمسات ال إحدىأبرب في  األردني

مس، ردا بمى ما تناقمتو أ ،رفضو إلنشاء مطار بديؿ لمطار ايبلت بالقرب مف العقبة. وأضاؼ لوكالة بترا
 ياإلسرائيمإنشاء مطار جديد بمحاذاة العقبة: تبيف لنا مف خبلؿ العرض  "إسرائيؿ"وسائؿ اإلببلـ حوؿ نية 

لموقع المطار المقترح ومواصفاتو انو ال يمبي المتطمبات الدولية لمفصؿ بيف المطارات المتقاربة مشيرا في 
الضوابط والتشريعات الدولية التي تتضمنيا معاىدة شيكاغو لمطيراف المدني الممزمة لجميع  إلى اإلطارىذا 

الموقع المقترح تـ رفضو مف  أفوأضاؼ  الدوؿ والتي مف أىـ بنودىا سيادة كؿ دولة بمى مجاليا الجوي.
قربو مف مطار الممؾ الحسيف بف طبلؿ بالعقبة  أفبذلؾ حيث  اإلسرائيميالجانب  إببلغوتـ  األردنيالجانب 

سيؤثر بمى السبلمة الجوية في المطاريف وبناء بميو تـ الطمب منيـ البحث بف موقع جديد يمبي متطمبات 
 "إسرائيؿ" أفدولية )ايكاو( وموافاتنا بالموقع الجديد لدراستو وتقييمو، مؤكدا وشروط منظمة الطيراف المدني ال

 تفكر في موضوع إنشاء المطار البديؿ منذ نحو بشريف باما.

 7/01/1102، الدستور، عّمان

 
 : دور األردن أساسي في الدفاع عن القدس واألراضي المحتمةالفرحانإسحاق  23

والمقدسات  األقصىف المسجد إ ،رئيس ممتقى القدس الثقافي ،رحافالف إسحاؽقاؿ  وكالة بترا: - بماف
ويجب العمؿ  واإلسبلميقضية فمسطينية لكنيا ليست محصورة في فمسطيف بؿ ىي قضية العالـ العربي 

بمى جميع المستويات العربية وأال نكتفي باف يعمؿ الفمسطينيوف والمنظمات داخؿ فمسطيف فحسب في 
في الدفاع  أساسي األردفدور  إف وأضاؼ، في حديث لوكالة بترا،اإلسرائيمي وقراراتو. مقاومة ىذا االحتبلؿ 

ولوال ىذا الدور تجاه القضية الفمسطينية لكاف  األخيرة،المحتمة خصوصا في اآلونة  واألراضيبف القدس 
 في فمسطيف والقدس بشكؿ خاص. إخوانناالوضع في غاية الصعوبة خاصة في تثبيت 

 7/01/1102، انالدستور، عمّ 

 
 عبد اهلل عبيدات: ما يتعرض لو المسجد األقصى حاليا يتجاوز كل الحدود 24

 األقصىرئيس مجمس النقباء رئيس الييئة الشعبية لمدفاع بف  ،اهلل ببيدات قاؿ ببد وكالة بترا: - بماف
ز معو نحف نتجاو  أفحاليا يتجاوز كؿ الحدود ويحتاج  األقصىما يتعرض لو المسجد "ف إ :والمقدسات

في الدفاع بف المسجد  وحيداً  األردفيترؾ  أفكما انو ال يجوز  ،حدود التضامف والدبـ المعنوي أيضاً 
 أيلمحصوؿ بمى  األبوابنطرؽ كؿ  أفمقابؿ ما يممؾ العدو الصييوني مف دبـ غربي وبمينا  األقصى
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سبلميةمسابدة بربية  التوجو نحو "ف أ كالة بترا،، في حديث لو . وبيف"شعبية أوسواء كانت رسمية  وا 
البرلمانات العربية خطوة في االتجاه الصحيح بصفة ىذه البرلمانات تمثؿ الشعوب العربية الف البعد 

 ."الشعبوي ميـ في مواجية ما ينطمؽ منو العدو الصييوني مف منطمقات بقائدية ودينية وسياسية وشعبية

 7/01/1102، الدستور، عّمان

 
 08التفاقية التسوية مع تل أبيب في ذكراىا  يعدون لمسيرة رفضاً  مسممونال خواناإل :األردن 25

 /تشريف أوؿ 14بدأت جمابة "اإلخواف المسمميف" في األردف التحضير لمسيرة مركزية حاشدة في  :بماف
أكتوبر الجاري، وذلؾ في ذكرى توقيع معاىدة "وادي بربة"مع تؿ أبيب، التي مضى بمى توقيعيا تسعة 

، أف 6/01وبّيف نائب المراقب العاـ لمجمابة زكي بني ارشيد في تصريحات لو يوـ االثنيف  .بشر باماً 
المسيرة ستكوف مركزية، وسيتـ الحشد ليا، وأوضح أف ىذه الفعالية تأتي لمتأكيد بمى رفض اتفاقية وادي 

ائي سيتضح خبلؿ األياـ بربة وانتصارًا لؤلقصى والمقدسات. كما بّيف أف تحديد مكاف الفعالية وشكميا الني
 القميمة المقبمة.

 6/01/1102قدس برس، 
 

 المبنانية يشغل بال األجيزة األمنّية "المينو"قرار فصل  26

منذ يوميف أصدرت المجنة المركزية لحركة فتح قرارًا بإجماع أبضائيا، يقضي بطرد نائب  :قاسـ س. قاسـ
ركة. االسـ أشير مف نار بمى بمـ في مخيمات مف صفوؼ الح "المينو"الوطني محمود بيسى  األمفقائد 

لبناف، وخاصة في بيف الحموة. فيو اليد الضاربة في المخيـ األخير، وأكثر المتعاونيف مع الدولة المبنانية 
 في مجاؿ حفظ األمف ىناؾ، وتوقيؼ المطموبيف.

لمينو ستريح المجموبات مف المحتمؿ أف يكوف لمقرار تدابيات بمى الساحة الفمسطينية، وخاصة أف إزاحة ا
اإلسبلمية المتشددة التي حاربيا الرجؿ طواؿ أكثر مف بقد. وألجؿ ذلؾ، تحركت أمس مراجع أمنية لبنانية 
إلجراء وساطة بيف بيسى وقيادة حركة فتح، لمحاولة التراجع بف القرار الذي لـ يتبمغو الرجؿ بعد. وُبِقد 

 لجيش ليذه الغاية، مف دوف التوصؿ إلى نتيجة.أمس أكثر مف اجتماع في مديرية استخبارات ا
 7/01/1102، ، بيروتاألخبار

 
  العربي يناقش المخاطر التي تيدد المسجد األقصى البرلمانياالتحاد  

أبمف رئيس مجمس األمة رئيس االتحاد البرلماني العربي مرزوؽ الغانـ بف دبوتو لعقد مؤتمر استثنائي 
مف قبؿ قوات  األقصىلكويت لمناقشة التجاوزات واالنتياكات بمى المسجد لبلتحاد البرلماني العربي في ا

 األقصىالمتوترة في المنطقة لتجديد ابتداءاتيا السافرة بمى  األحداثاالحتبلؿ اإلسرائيمية والتي تستغؿ 
 الشريؼ.

والوفود  وأضاؼ الغانـ الذي ترأس االجتماع التنسيقي لموفود البرلمانية لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي
في المجموبة  أشقائنابرضنا بمى " ػالبرلمانية العربية ُقبيؿ انطبلؽ اجتماع االتحاد البرلماني الدولي ال

العربية استضافة مؤتمر استثنائي طارئ لبلتحاد البرلماني العربي في دولة الكويت في اقرب فرصة لتوحيد 
البرلمانية لمعالـ تعمؿ بمى حشد  الدبموماسيةميا الجيود البرلمانية والخروج بخطوات بممية ممموسة تحم
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استضافة الكويت لمدورة  أف، مشددا بمى "في وجو االبتداءات األقصىالمواقؼ الدولية لمناصرة المسجد 
 تجاه القضية. اإلسبلميالطارئة تأتي انطبلقا مف واجبنا العربي و 

توحيد الجيود العربية ومف خبلؿ مشاركتو  كما تمكف وفد الكويت مف خبلؿ ترؤسو لبلجتماع التنسيقي مف
مف الدفع بدمج المقترحيف المذيف تقدمت بيما المممكة المغربية  اإلسبلميةباالجتماع التنسيقي لممجموبة 

لمتدمير المتعمد لمتراث العالمي والمقترح الفمسطيني  اإلجرامية األفعاؿالشقيقة حوؿ دور البرلمانات لمعالجة 
باقة بممية السبلـ  لدولة فمسطيف منذ باـ  المحتمة األراضيات الفمسطينية في المتعمؽ بالمستوطن وا 

تركيز الجيود تجاه القضية الفمسطينية. كما دفع الوفد الكويتي باالتفاؽ  إطار، وذلؾ في األوسطفي الشرؽ 
اد البرلماني الدولي بمى تنسيؽ الجيود الخميجية والعربية في ما يتعمؽ بترشيح األميف العاـ القادـ لبلتح

 والتفاوض ككتمة واحدة، وىو ما تمت الموافقة بميو.
 //الراي، الكويت، 

 
ما تتعرض لو سوريا لن يغير من ثوابتيا نحو القضية الفمسطينيةعباس زكي:  يستقبل األسد 

فمسطيني استقبؿ الرئيس بشار األسد صباح أمس بباس زكي المبعوث الشخصي لمرئيس ال: سانا - دمشؽ
 محمود بباس بضو المجنة المركزية لحركة فتح.

وأكد الرئيس األسد خبلؿ المقاء أف اليجمة الشرسة التي تتعرض ليا سورية لف تغير مف ثوابتيا ومبادئيا 
 يالفمسطينالقومية موضحا أف مركزية القضية الفمسطينية والتمسؾ بالحقوؽ التاريخية المشروبة لمشعب 

 سبة لسورية.سيبقى أولوية بالن
ولفت األسد إلى أف األحداث التي تشيدىا سورية لـ ولف تغير نيج الشعب السوري إزاء أشقائو الفمسطينييف 

 الموجوديف في سورية بؿ زادتيما لحمة وتماسكا في مواجية االبتداءات اإلرىابية التي تستيدفيما معا.
ي مواجية العدواف الذي تتعرض لو مف جانبو شدد زكي بمى تضامف الشعب الفمسطيني مع سورية ف

موضحا أف استيداؼ سورية استيداؼ لؤلمة العربية ألف ما يجري مف استنزاؼ لمقدرات شعبيا وجيشيا 
ضعافيا خدمة لمصالح إسرائيؿ.  يأتي في سياؽ مخطط أكبر يرمي إلى تقسيـ دوؿ المنطقة وا 
 //وكالة سانا، سوريا، 

 
 أنواع األسمحة عمى كلّ  "إسرائيل" حصولال يمانع المجتمع الدولي  لماذا": دير شبيغلاألسد لا" 

السعي الغربي  في حديث حوؿ األسد في مقابمة مع مجمة دير شبيغؿ األلمانيةالسوري بشار قاؿ الرئيس 
لمنع سورية مف الحصوؿ بمى السبلح تساءؿ الرئيس األسد "بأي حؽ.. نحف دولة ولدينا الحؽ بأف ندافع 

. ونحف ال نحتؿ أرض أحد.. لماذا ال يمانع المجتمع الدولي بأف تحصؿ إسرائيؿ بمى كؿ أنواع بف أنفسنا.
األسمحة... لماذا تحصؿ إسرائيؿ مف ألمانيا بمى ثبلث غواصات.. رغـ أنيا قوة احتبلؿ.. وما زالت تحتؿ 

وضوبيًا في موقفو ىذا أرضنا..." وقاؿ: "لدينا الحؽ وفؽ ميثاؽ األمـ المتحدة ليذا كمو فإف الغرب ليس م
 وليذا السبب وليذا المعيار المزدوج ال نثؽ بالغرب".

 //وكالة سانا، سوريا، 
 
 القدس إلىلمواجية نوايا التشيك نقل سفارتيا يدعو  صبيحمحمد  
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قاؿ السفير محمد صبيح، األميف العاـ المسابد لشؤوف فمسطيف واألراضي العربية : صبلح جمعة - القاىرة
حتمة بالجامعة العربية، أف مثؿ ىذه التصريحات، تؤكد المواقؼ المعادية مف جانب رئيس التشيؾ لمشعب الم

 مف مقاطعة المستوطنات. األوروبيالفمسطيني، فضبل بف دبوتو الرافضة لمموقؼ 
 فييالفمسطينوقوية مع إسرائيؿ، فيو مع توطيف البلجئيف  إستراتيجيةببلقة رئيس التشيؾ  إفوقاؿ صبيح: "

 شبيو ليتمر". بأنو، كما انو يتحدث بمغة الميكود، وقد وصؼ ياسر برفات إبادتيـوليس مع 
يكوف ىناؾ ردا بربيا واضحا وحاسما في ىذا الشأف، خاصة واف ىناؾ قرارات  أفوطالب صبيح بضرورة 

تيا مف ىذه سفار  واإلسبلميةالقدس سوؼ تسحب الدوؿ العربية  إلىدولة تنقؿ سفارتيا  أيسيادية، باف 
 الدولة.

 //القدس، القدس، 
 
 "الصحافة العربية  عاصمةالقدس " 

العربية أمس، مدينة القدس، باصمة لمصحافة العربية لمعاـ  اإلببلميةاختار مجمس إدارة الوحدة : راـ اهلل
. 

اصمة لمصحافة اختيار المجمس لمقدس ب إفوقاؿ بمي يوسؼ رئيس مجمس الوحدة اإلببلمية العربية 
وأضاؼ:  لخدمة القدس أولى القبمتيف وثالث الحرميف الشريفيف. إببلميجاء كجيد  العربية لمعاـ 

العربية مسؤولية توجيو أنظار العالـ مف جديد لقضية رئيسية تـ تغييبيا منذ  اإلببلمية"يتحمؿ مجمس الوحدة 
 العربي والدولي". اإلببلـسنوات بف 

 //القدس، القدس، 
 
 يسكنون إيران ييودي ألف نحو : "واشنطن بوست" 

، خاصة في إيرافالييودية في  األقميةالدينية وخاصة  األقمياتاىتماما بالغا بموضوع  األميركي اإلببلـييتـ 
. وقد دفعت تينئة الرئيس حسف روحاني ووزير خارجيتو محمد جواد ظريؼ الييود اإلسبلميةبيد الجميورية 

 إيرافالييودية في  األقميةيركز بمى  أف إلى األميركي اإلببلـنيويورؾ  إلىتيـ الجديدة وزيارتيما بحموؿ سن
 دوف غيرىا.

" إسبلميةتقريرا تحت بنواف "العبلقة الشائكة ألقمية في دولة  األميركيةوقد نشرت صحيفة "واشنطف بوست" 
تيدد كياف  إيراف أفالمتحدة  األمـا العاـ في رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو ىذ أكدجاء فيو: 

 بمعاداة الييود ومشبيا رئيسيا بالذئب الذي يرتدي زي الخروؼ. إياىادولتو، متيما 
والتي تذكرنا بالعبلقات  إيرافلكف المجموبة التي ترفض ىذه االدباءات ىي المجتمع الييودي الكبير في 

سرائيؿ حوؿ برنامج  إيرافالتي تعقد التوتر بيف  القديمة بيف الثقافتيف الفارسية والييودية  النووية. إيرافوا 
خبلؿ  إيرافييودي كانوا يقيموف في  ألؼ ييودي وىـ بالطبع اقؿ مف  ألؼ نحو  إيرافويسكف 

. لكف بمى الرغـ مف الضغوط التي تمارسيا  بعد الثورة بات ىذا العدد  إيرافالسبعينات مف القرف المنصـر
 .األوسطيشكموف اكبر بدد لمييود خارج إسرائيؿ في الشرؽ  ثابتا وىـ

 إف إيرافبشأف  األميركيةوفي تقرير ليا حوؿ الحريات الدينية في كؿ العالـ أخيرًا، قالت وزارة الخارجية 
المعادية لممجتمع  األجواءنوبا مف  أثارت اإليرانييفالمعادية لمييود لدى بعض المسؤوليف  األدبيات
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التدخبلت في  أوالقميؿ مف القيود  إالغضينا الطرؼ بف بعض االستثنآت، لـ نشاىد  إذاكف الييودي، ل
 يواجو بمى الرغـ مف ذلؾ تمييزا رسميا. إيرافالييود، لكف المجتمع الييودي في  أنشطة

 يؤدوف فرائضيـ أنيـويشمؿ التمييز، التوظيؼ الحكومي والدخوؿ لمجامعات الحكومية، لكف الييود يؤكدوف 
، وىـ إرادتيـ إلىيعود  إيرافواف سبب بقاء الذيف لـ يغادروا  إيرافالدينية بحرية وليـ الحرية باف يغادروا 

 ليسوا مجبريف بمى ذلؾ.
سرائيؿ،  إلى إيرافبعض الييود الذيف ىاجروا مف  أبمفوقد  تعرضوا لمضغوط كي  أنيـالواليات المتحدة وا 

يمتقوا بذوييـ في  أفيستطيعوف  ال أنيـ إيرافد مف الذيف لـ يغادروا ، ويشتكي العدياإلسبلمييعتنقوا الديف 
 الخارج وخاصة بالذيف يقيموف في إسرائيؿ.

. كما ابتقؿ اإلسبلميةقياـ الثورة  أبقبتالتي  األولى األياـبدـ بدد كبير مف النشطاء الييود خبلؿ أوقد 
 ف حاليا انحسرت جدا مثؿ ىذه الحاالت.بتيمة التجسس إلسرائيؿ، لك اإليرانييفالعديد مف الييود 

 اإلسبلميةتشويو ببلقة الجميورية  إلى أدتادباءات إسرائيؿ  أف إيرافالمجتمع الييودي في  أبضاءويؤكد 
 بالديف الييودي والسكاف الييود في الببلد.

ومعيـ  إيراف والواليات المتحدة، لكف الييود في إيرافتحسيف العبلقات بيف  أساساويعارض قادة إسرائيؿ 
خفض العقوبات  إلىيؤدي  األميركية - اإليرانيةاستئناؼ العبلقات  أفالعديد مف سكاف الببلد يعتقدوف 

 .إيرافالدولية ضد 
محمد جواد ظريؼ بمناسبة العاـ  إيرافتينئة وزير خارجية  إففي مقابمة  اإليرانييفوقاؿ رئيس رابطة الييود 

روحاني يختمؼ كثيرا بف  أفدًا مف قبؿ المسؤوليف تجاه الييود، مضيفا و  أكثرالييودي الجديد تؤكد سموؾ 
 احمدي نجاد.

ثر نفي المذبحة الييودية إويؤكد: "واجو بعض النشطاء الييود مشكبلت في بيد احمدي نجاد 
قد تركنا  بأننا نأمؿلروحاني يختمؼ مع احمدي نجاد. نحف  آخر)اليولوكوست( لكف حاليا ىناؾ رأي 

 وراءنا".المشاكؿ 
، لكف بددا قميبل مف اإليرانيمنذ العيد القاجاري يمتمؾ الييود مقعدًا في البرلماف  أيمف قرف  أكثرمنذ 

 النظاـ ال يمنعيـ مف ذلؾ. أفالييود يدخموف ميداف السياسة، رغـ 
ذا البمد، صادؽ: "نحف لسنا مستأجريف في ى سيامؾ مور اإليرانيويقوؿ النائب الييودي الوحيد في البرلماف 

المتحدة في نيويورؾ ضمف  األمـسنة ونحف نعيش كإيرانييف ىنا". وقد زار مور صادؽ  آالؼ بؿ ومنذ 
 وفد حسف روحاني.

وفي مكتبو بمستشفى "سبير"، احد المراكز الطبية القديمة في طيراف، رفض سيامؾ مور صادؽ، انتقادات 
كنائب في  إنيمسرحيا، مؤكدا: " أمرازيارتو لنيويورؾ كانت  إفالذيف قالوا  واآلخريفالمسؤوليف اإلسرائيمييف 

 وليس الييود فقط". اإليرانييفممثبًل لجميع  أكوف أفالبرلماف، تممي بمي مسؤوليتي 
تدينًا، وىـ يؤدوف فرائضيـ  أكثر اإليرانيةمنذ الثورة  أصبحوا أنيـ إيرافويقوؿ قادة المجتمع الييودي في 

 إسرائيؿ. إلىاليجرة  أوالصييونية  إلىلـ يؤد بيـ الدينية بسيولة لكف ىذا 
سرائيؿ. نحف أصفيافويؤكد ىاروف ساكتي وىو صاحب محؿ لممبلبس في مدينة  : "ىناؾ فرؽ بيف الييود وا 

 ىذا البمد". أحببناوال دخؿ ليذا بإسرائيؿ. وقد  إيرانييفييودًا  أنفسنانعتبر 
مع سائر  أكبلتنابـ الييودية في طيراف: "ال تختمؼ ويقوؿ داود شومر مدير مطعـ "تابو" احد المطا

 المحـ لدينا ىو كوشر". أف إال األكبلتوىي نفس  اإليرانييف
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 //القدس، القدس، 
 
 قيودىا عن الضفة الغربية "إسرائيل"رفعت  إذااالقتصاد الفمسطيني سينمو : الدوليالبنك  

االقتصاد الفمسطيني قد يشيد  أفي تقرير نشر الثبلثاء ابتبر البنؾ الدولي ف :)ا ؼ ب( - القدس المحتمة
 أراضيمف  ةبالمائ ػرفعت إسرائيؿ قيودىا المفروضة بمى التنمية في ال إذانموا بنسبة تفوؽ الثمث 

 الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرتيا الكاممة.
مميارات دوالر  ػاد الفمسطيني بوقاؿ البنؾ الدولي في بياف مرفؽ بالتقرير الذي يقدر الربح الفائت لبلقتص

الضفة الغربية، وبينيا قسـ كبير غني بالزرابة  أراضيمف نصؼ  أكثر" إفمميار يورو(،  سنويا )
 ".إلييا(، يتعذر بمى الفمسطينييف الوصوؿ أخرىوبموارد )
في منطقة +سي+  سمح لمشركات واالستثمارات الزرابية بالتطور إذانو أ"التقرير يعتبر  أفالبياف  وأضاؼ

الناتج الداخمي  إجمالي إلى ةبالمائ )الواقعة تحت السيطرة التامة إلسرائيؿ(، فاف ذلؾ سيضيؼ حتى 
 الفمسطيني".

 //الدستور، عمان، 
 
 الفمسطينيينالتورط في مؤامرة لتصفية قضية الالجئين  تنفي "ونروا"األ  

في قطاع غزة، أمس، أف الوكالة األممية ليست طرفًا في  "واونر "األأكد مسؤوؿ في وكالة  رائد الفي: -غزة 
 أي مؤامرة سياسية تستيدؼ تصفية قضية البلجئيف.

بدناف أبو حسنو في تصريحات صحفية، إف التقميصات التي ابتمدتيا  "ونرواػ"االوقاؿ المستشار اإلببلمي ل
نما نتيجة "مؤامرة سياسية"ركة في أو مشا” ليست إببلف حرب“بمى خدماتيا المقدمة لبلجئيف  "أونروا" ، وا 

األونروا أجرت "لمسح فقر أجرتو في القطاع وأظير تحسنًا في أوضاع شريحة مف البلجئيف. وأوضح أف 
بائمة قد تحسنت أوضابيا فتـ وقؼ  مسحًا لمفقر في قطاع غزة وجدت مف خبللو أف ما يقرب مف 

بائمة انضمت إلى العائبلت الفقيرة فقررت مسابدتيا،  المسابدات الغذائية ليا، فيما وجدت أف 
بائمة تحصؿ بمى مسابدات حاليًا، ولكف أوضابيا ازدادت سوءًا فقررت  ووجدت أيضًا أف 

بنحو  "أونروا". وقدر أبو حسنة بدد مف يحصموف بمى مسابدات حاليًا مف "مضابفة تمؾ المسابدات ليا
 مثيؿ منذ إنشاء الوكالة األممية.ألؼ الجئ، وىو بدد لـ يسبؽ لو  

 //الخميج، الشارقة، 
 
 إلى لبنان ألف يورو لمساعدة الفمسطينيين النازحين من سوريا إيرلندا:  

أفاد بياف لػ"األونروا"، أف وزير التنمية والتجارة االيرلندي جو كوستيمو، زار الوكالة. كما جاؿ في مخيـ برج 
العامة لػ"األونروا" في لبناف آف ديسمور التي أطمعتو بمى كؿ نشاطات الوكالة الحالية  البراجنة برفقة المديرة

 في لبناف.
وتوقؼ كوستيمو بند مركز "األونروا" الصحي في المخيـ والتقى بائمة فمسطينية نزحت جراء العنؼ الدائر 

ا في لبناف. وقاؿ: "ما شاىدتو في سوريا، روت لو آثار النزاع بمى حياتيا والتحديات اليومية التي تواجيي
وسمعتو اليوـ مف األشخاص المتضرريف مف األزمة في سوريا يبعث بمى القمؽ واأللـ. بعض ىذه العائبلت 
اقتمعت حياتيا مف مكانيا مرتيف بسبب الصراع العنيؼ. إف مساىمتنا اليوـ تدرؾ مدى نطاؽ األزمة 
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مة مف وكاالت األمـ المتحدة كاألونروا والسخاء االستثنائي اإلنسانية غير المسبوؽ، فضبًل بف الطمبات اليائ
 ألؼ الجئ مف سوريا".  لحواليلمبناف، الذي يعد موطنًا اليوـ 
"األونروا" نيابة بف الحكومة االيرلندية، لمسابدة  إلىألؼ يورو مقدمة  وأبمف بف مساىمة بقدر 

 لبناف.  إلىالجئي فمسطيف الذيف نزحوا مف سوريا 
 //لمستقبل، بيروت، ا

 
 تقيم دولة فمسطينية مؤقتة مع ترتيبات أمنية تحفظ حدود "إسرائيل" انتقاليةتوجو صييوني بتسوية  36

ابتبر الباحػث بمعيػد "أبحػاث األمػف القػومي الصػييوني" : ترجمة مركز دراسات وتحميؿ المعمومات الصحفّية
أشػػػير المخصصػػػة لممفاوضػػػات بػػػيف "إسػػػرائيؿ"  8أّف العميػػػد احتيػػػاط فػػػي الجػػػيش الصػػػييوني "أودي ديكػػػؿ"، 

والفمسطينييف برباية األمريكييف لتحقيؽ اتفاؽ سبلـ، تحمؿ معيا احتمااًل طفيفًا بالنجػاح، مؤيػدًا فكػرة التسػوية 
اإلنتقاليػػة معيػػـ، ألنػػو بنػػدما تػػأتي المحظػػة الحرجػػة التػػي يتعػػيف فييػػا اتخػػاذ القػػرارات الصػػعبة فػػبل توجػػد ىنػػاؾ 

طينية إلتخاذىػػا، ولػػذلؾ فػػبل أرى احتمػػااًل بػػأف نتوصػػؿ لتسػػوية دائمػػة، ألف الفػػوارؽ فػػي المواضػػيع زبامػػة فمسػػ
 الجوىرية لـ تتقمص، بؿ اتسعت فقط.

وأضػػاؼ "ديكػػؿ" الػػذي رافػػؽ المحادثػػات مػػع الفمسػػطينييف بػػف كثػػب منػػذ سػػنوات طويمػػة، ورفػػع مػػؤخرا لػػرئيس 
جمػػػػػع كػػػػػؿ خبلصػػػػػات المباحثػػػػػات التػػػػػي دارت مػػػػػع صػػػػػفحة، ي 0511الػػػػوزراء "بنيػػػػػاميف نتنيػػػػػاىو" كتابػػػػػا مػػػػػف 

الفمسطينييف، أنو يقترح فحص إمكانية التسوية اإلنتقالية أو الخطوة الذاتية، ألننا يجب أف نقرر تغييػر الواقػع 
بمػػػى مراحػػػػؿ، فػػػنحف معنيػػػػوف بػػػػالتخطيط اإلسػػػتراتيجي فػػػػي محػػػيط متغيػػػػر، ألف األسػػػػاس ىػػػو الحفػػػػاظ بمػػػػى 

 سنة الوصوؿ لتسوية، ولـ ننجح. 11ؿ الدولتيف، ألننا نحاوؿ منذ "إسرائيؿ" دولة ييودية، وتثبيت ح
وأّكػد "ديكػؿ" الػذي شػغؿ فػي السػابؽ، رئػيس الػػدائرة اإلسػتراتيجية فػي ىيئػة األركػاف، ورئػيس قسػـ البحػوث فػػي 
سبلح الجو، أنو مف األفضؿ تسوية دائمة مع الفمسطينييف، فإذا لػـ يكػف احتمػاؿ ليػا، فيجػب إيجػاد حػؿ جيػد 

والتسوية اإلنتقاليػة تضػمف ذلػؾ، دوف ذكػر لعػودة البلجئػيف، القػدس، المحافظػة بمػى الكتػؿ اإلسػتيطانية، لنا، 
 وجود الجيش في "غور األردف". 

وأوضػػح أّف مسػػيرة فػػؾ اإلرتبػػاط أحاديػػة الجانػػب بػػف غػػزة ال تشػػبو خطػػوات تنفيػػذ اتفػػاؽ انتقػػالي أحػػادي فػػي 
وف سػيطرة صػييونية فػي "غػور األردف"، ولػف نفػتح الحػدود، الضفة، ألنو ال يوجد إخػبلء لممسػتوطنات، وسػتك

 وسنمنع كؿ دخوؿ لوسائؿ قتالية، وأناس غير معنييف بدخوليـ لمدولة الفمسطينية.
مػػػف جيتػػػو، ابتبػػػػر الجنػػػراؿ "بوديػػػد تيػػػػرة" أف المعطيػػػات األمنيػػػػة والسياسػػػية ال تػػػدبـ التوصػػػػؿ إلتفػػػاؽ بػػػػيف 

ذا تـ ا لتوقيع بمى اإلتفاؽ رغـ بوامؿ الفشؿ المرتبطة بو، فسيعد خطًأ قاتبًل "إسرائيؿ" والسمطة الفمسطينية، وا 
ليما، زابمًا أّف "محمود بباس" غير معني بإتفاؽ حاليًا، ألنو إذا تـ فسيغادر الجيش مناطؽ الضفة الغربية، 

عػروؼ وىو بذلؾ سيخسر الحكـ سواء ببر اإلنتخابات الدستورية، أو القوة العسكرية لحركػة حمػاس، فمػف الم
أنيا تشكؿ غالبية في مناطؽ الضفة، ولف يتمكف الجيش مف البقاء ىناؾ لمسابدتو في أبقاب ضغط داخمي 

 ودولي، مع أنو ليس الوحيد الخائؼ مف ىذه المحظة.
 

 الكنوز األمنية
ف وأوضػػح " تيػػرة" أّف "إسػػرائيؿ" أيضػػًا غيػػر معنيػػة باإلتفػػاؽ حاليػػًا، ألنيػػا تعػػرؼ أف "ببػػاس" و"فػػتح" ال يمػػثبل

الفمسطينييف حتى في مناطؽ الضفة، ألف معنى أي اتفاؽ نيػائي ىػو قدرتػو بمػى فرضػو بمػى سػكاف الضػفة 
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وغزة، ومف شأنو أف يغير وجو المنطقة، ولذلؾ ما الذي يجبرنا بمى التخمػي بمػا وصػفيا بػػ"الكنوز الجغرافيػة 
ة لػ"إسرائيؿ"، وسيؤدي اإلتفاؽ فعميًا واألمنية" في الضفة الغربية بدوف مقابؿ؟. وأشار إلى أف ذلؾ سيعد حماق

لسيطرة حماس بمى الضفة، مما سيحوؿ "تؿ أبيب" والسػاحؿ لمنػاطؽ مواجيػة كالمػدف القريبػة مػف غػزة، ولػو 
افترضنا الموافقة بمػى تنػازالت ال مسػؤولة، فالجانػب الفمسػطيني ال يمكنػو رفػض ىػذا اإلتفػاؽ، وتحديػدًا بقػب 

وف اإلتفػاؽ ألمػد بعيػد ألف بإنتظػار رئػيس السػمطة مفتػرؽ مػف األزمػات، الضغط األمريكي، ومػع ذلػؾ فمػف يكػ
 ومف كؿ اإلتجاىات.

مػػػف جيتيػػػا، قالػػػت أوسػػػاط أمنيػػػػة صػػػييونية، إّف "ببػػػاس" إذا قػػػرر احتػػػػراـ اإلتفػػػاؽ مػػػع "إسػػػرائيؿ"، فسػػػػيؤدي 
ف قرر بدـ احترامو تحت ضغط مػف حمػاس والمجتمػع الفمسػطيني، فسػيؤ  دي لئلطاحة بو في وقت قصير، وا 

لعودة "إسرائيؿ" لممناطؽ، وقد يؤدي إلستقالتو، وفي نفس الوقت فإف "إسرائيؿ" ال تريد الوصوؿ ليذا الوضع، 
ألنيا تعرؼ أف حماس ستسقط "بباس"، وبمى ضوء فقدانيا لمناطؽ جغرافية ىامة، وبمؽ استراتيجي كبير، 

السػػػيؿ السػػػاحمي فػػػي "إسػػػرائيؿ". نتيجػػػة اإلتفػػػاؽ فمػػػف تكتفػػػي حمػػػاس بالتيديػػػد، بػػػؿ سػػػتطمؽ الصػػػواريخ بمػػػى 
وأضػػػػافت األوسػػػػاط أّنػػػػو إذا أرادت حمػػػػاس فسػػػػتوجو صػػػػواريخيا بإتجػػػػاه العاصػػػػمة اإلسػػػػتراتيجية لػػػػػ"إسرائيؿ"، 
وسيؤدي قصر مسافة اإلطبلؽ بيف الضفة و"إسػرائيؿ" لجعػؿ ميمػة ابتػراض الصػواريخ مػف قبػؿ نظػاـ "القبػة 

 يو كؿ مواطني "إسرائيؿ".الحديدية" ليست بالسيمة، وىو ما يخشى أف يصؿ إل
مف جيتو، أكد النائب مف حزب الميكػود والػوزير السػابؽ "تسػاحي ىنغبػي"، أّف "إسػرائيؿ" لػف تعػود أبػدًا لحػدود 

، مشيدًا بػرئيس السػمطة "محمػود ببػاس" ورئػيس الحكومػة السػابؽ "سػبلـ فيػاض"، ألنيمػا شػريكْيف 0856باـ 
و. وأشار "ىنغبي" إلى أّف المشكمة الرئيسة ىي قضية المجئيف، وفي حقيقيْيف يريداف السبلـ، ويعنياف ما يقوالن

حاؿ لـ يتراجعوف بف مطالبيـ بالعودة، فمف يكوف اتفاؽ بػيف الطػرفيف، وفػي حػاؿ اسػتوببوا أّف بمػييـ العمػؿ 
مػػف أجػػؿ تسػػوّية تاريخّيػػة، ولػػف يعػػودوا لؤلمػػاكف التػػي ولػػدوا فييػػا، يمكػػف أف نتوصػػؿ لحمػػوؿ لجميػػع القضػػايا 

 خرى، وتسوّية في قضايا الحدود والمستوطنات والقدس.األ
ومف جانبو، ابتبر "أوفيػر أكػونيس" أّف "نتنيػاىو" سػيواجو معارضػة قويػة لمغايػة مػف التيػار اليمينػي، فػي حػاؿ 
حػػدوث تقػػدـ فػػي المفاوضػػات مػػع الفمسػػطينييف، رافضػػًا فكػػرة وجػػود مطػػار جػػوي فمسػػطيني، ألنػػو يعنػػي مػػنحيـ 

 جوي، وىذه المحاولة فشمت في مطار رفح جنوب قطاع غزة.سيطرة بمى المجاؿ ال
 

 المجال الجوي
كما أرادوا ميناًء بحريًا وانظروا أيف نحػف اليػوـ، فحمػاس تسػيطر بمػى القطػاع، والمطػار ال يعمػؿ منػذ انػدالع 
االنتفاضػػة، مػػا يعنػػي أنػػو لػػف يكػػوف مجػػاؿ جػػوي لمنػػاطؽ الحكػػـ الػػذاتي الفمسػػطيني، والمعػػابر سػػتكوف تحػػت 

 سيطرة الصييونية الكاممة.ال
وأضاؼ أّنو ليس ىناؾ أي سيناريو يمكف أف يؤدي لمتوصؿ إلتفاؽ دائـ قائـ بمى مبدأ حؿ الدولتيف والعػودة 

دوف أف تكػػوف ىنػػاؾ انسػػحابات، واقػػتبلع مسػػتوطنات، وىػػذا الحػػؿ لػػف يكػػوف ممكنػػا تمريػػره داخػػؿ  56لحػػدود 
ما برض موضوع اإلنسحاب مف غػزة، أو أي إطػار آخػر، بند 1114الميكود، سواًء بإستفتاء كما جرى باـ 

 ألنو ليست ىناؾ أغمبية داخمو لمثؿ ىذه الحموؿ، التي لـ تعد صالحة.
، ألنو يعني تنازليا بف منطقة المطروف وأجزاء 0856وكرر بأف "إسرائيؿ" ال يمكنيا أف تنسحب حتى حدود 

" و"رامػػػوت"، ولػػػذلؾ ال أوافػػػؽ بمػػػى قيػػػاـ دولػػػة مػػػف الغػػػور، وتفكيػػػؾ مسػػػتوطنات "معاليػػػو أدومػػػيـ" و"ىارحومػػػا
فمسطينية، أنا مستعد لمحديث بف اتفاؽ طويؿ األمد يمنح الفمسطينييف حكما ذاتيًا، وقدرة بمى إدارة شؤونيـ. 
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وأضاؼ "أكونيس" أنو يدبـ التعاوف اإلقتصادي، والسماح ليـ بالعمؿ داخػؿ "إسػرائيؿ"، مػا يعنػي أف نعطػييـ 
بامًا بمى األقؿ، حتى نتعمؽ وننتظر لنػرى مػا سػيحدث مػف حولنػا فػي  04ؿ األمد، يستمر حبًل انتقاليًا طوي

 الشرؽ األوسط، ويجب بدـ منحيـ المزيد مف أراضي الضفة الغربية.
مف جانبو، أبرب "أفيغدور ليبرماف" رئيس لجنة الخارجيػة واألمػف فػي الكنيسػت ورئػيس حػزب "اسػرائيؿ بيتنػا" 

إمكانية التوصؿ إلتفاؽ سبلـ مع الفمسطينييف، مطالبًا المجتمع الدولي بالتوقؼ بف بف شكوكو الكبيرة حياؿ 
إرباكنػػا، والتػػدخؿ فػػي صػػرابنا مػػع الفمسػػطينييف، بميػػو أف يػػذىب ويتػػدخؿ فػػي مكػػاف آخػػر، وأال يسػػقطوا بمينػػا 

، معتبرًا أّنو إحباطيـ نتيجة فشميـ في أماكف أخرى. وشدد "ليبرماف" بمى معارضتو المستمرة لفكرة أي تسوية
 ال يؤمف بإمكانية التوصؿ إلتفاؽ مع الفمسطينييف.

 معيد ىرتسيميا متعدد المجاالت
6/01/1102، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية، 1815الترجمات العبرية   
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 حساـ الدجني
ي ظػػؿ األزمػػات، فحركػػة التػػاريخ مػػا زالػػت لػػيس مػػف الصػػواب اف تتخػػذ الحركػػات الكبػػرى قػػرارات اسػػتراتيجية فػػ

مسػػتمرة، وديناميكيػػة السياسػػة تجعػػؿ تقػػدير الموقػػؼ لصػػانع القػػرار ينطمػػؽ وفػػؽ طبيعػػة المرحمػػة، وبػػذلؾ تغيػػب 
القػػرارات االسػػتراتيجية، ولكػػف البحػػث فػػي القػػرارات االسػػتراتيجية ضػػرورة ممحػػة، ويػػتـ ذلػػؾ ببػػر تقيػػيـ التجربػػة 

وصػػػياغة القػػػرارات، وىػػػذا يػػػدفعنا لتقػػػديـ النصػػػح لحركػػػة حمػػػاس لمبحػػػث فػػػي  والمسػػػيرة، واستشػػػراؼ المسػػػتقبؿ،
الخيارات االستراتيجية في ظؿ المعضمة السياسية واالقتصادية واالجتمابية التػي تعيشػيا، وفػي ظػؿ انتيازيػة 
الػػػبعض مػػػف خصػػػوميا السياسػػػييف الػػػذيف يبحثػػػوف بػػػف زواليػػػا ضػػػمف فكػػػر استئصػػػالي جديػػػد يجتػػػاح الحالػػػة 

 والعربية، وىذا يطرح تساؤال حوؿ ما ىي خيارات حماس االستراتيجية..؟الفمسطينية 
قبؿ التحدث بف الخيارات ال بد أف نعّرج ولو بايجاز بمى المراحؿ التاريخية التػي رافقػت الحركػة االسػبلمية، 
وتتػػوزع بمػػى مرحمػػة انطبلقػػػة حمػػاس وصػػواًل التفػػػاؽ اوسػػمو، ومرحمػػة اوسػػمو وصػػػواًل إلػػى انتخابػػات كبلنػػػوف 

 ، ومرحمة إدارة الحكـ.1115الثاني/يناير
 

 أواًل: مرحمة انطالقة حماس وصواًل التفاق أوسمو
، انطمقت حركة حماس مف رحـ جمابػة 0876بعد انطبلؽ شرارة االنتفاضة الكبرى في كانوف االوؿ/ديسمبر

كة بأبمػػػػاؿ االخػػػواف المسػػػمميف فػػػي فمسػػػػطيف، والشػػػواىد التاريخيػػػة تقػػػوؿ اف جمابػػػػة االخػػػواف قػػػررت المشػػػار 
االنتفاضة ضمف حركة سياسػية تحرريػة، ففػي حػاؿ فشػمت ال يسػجؿ أي سػيناريو لمفشػؿ بمػى الجمابػة األـ، 
ولكػػف حمػػاس نجحػػت إلػػى حػػد كبيػػر فػػي اسػػتقطاب اآلالؼ مػػف الشػػباب الفمسػػطيني المػػتحمس، وبػػدأت مسػػيرة 

ومػػػة المسػػػمحة تشػػػؽ حمػػػاس النضػػػالية تتطػػػور حتػػػى وصػػػمت إلػػػى تشػػػكيؿ نػػػواة الجنػػػاح العسػػػكري وبػػػدأت المقا
طريقيػػا، وتحقػػؽ انجػػازات بمػػى األرض، حتػػى بػػدأت مفاوضػػات مدريػػد وأوسػػمو، وخػػرج مػػف رحػػـ اتفػػاؽ أوسػػمو 

 وليد مشّوه أطمؽ بميو السمطة الفمسطينية.
 

 1115ثانيًا: مرحمة أوسمو وصواًل إلى انتخابات يناير 
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د الجميػػع أف ىػػذا االتفػػاؽ سػػيقودنا نحػػو أنشػػئت السػػمطة الفمسػػطينية نتيجػػة لمتوقيػػع بمػػى اتفػػاؽ أوسػػمو، وابتقػػ
الدولػػة المسػػتقمة، وسػػينيي االحػػتبلؿ، ولكػػف لؤلسػػؼ اصػػطدـ الشػػعب الفمسػػطيني بواقػػع جديػػد، وبػػإدارة جديػػدة 
لبلحتبلؿ، مف خبلؿ قياـ السمطة الفمسطينية بمعب دور وظيفػي أمنػي يخػدـ نظريػة األمػف االسػرائيمي، مقابػؿ 

ت مسػػػابداتيا ومنحيػػػا بمػػػى الفمسػػػطينييف، وأصػػػبح بنػػػدنا جػػػيش مػػػف مسػػػابدات الػػػدوؿ المانحػػػة التػػػي تػػػدفق
المػػػوظفيف ينتظػػػروف رواتػػػبيـ وببلواتيػػػـ، فسػػػقطت بػػػف كاىػػػؿ اسػػػرائيؿ فػػػاتورة احتبلليػػػا لػػػؤلرض، مػػػع بقػػػاء 
االحتبلؿ اإلسػرائيمي، ولكنػو أخػذ اشػكااًل مختمفػة فيػو مػف يسػيطر بمػى المعػابر وبمػى البضػائع وبمػى البحػر 

مػػا دفػػع الػػرئيس الراحػػؿ ياسػر برفػػات ألف يتمتػػرس فػػي كامػػب ديفيػػد، وأف يػػرفض الضػػغط  والجػو والبػػر، وىػػذا
األمريكػػي والعػػرض االسػػرائيمي فػػي مػػا يتعمػػؽ بالقػػدس والمقدسػػات، وحينيػػا انػػدلعت شػػرارة انتفاضػػة األقصػػى، 

ير وحػػدثت تحػػوالت فػػي توازنػػات القػػوى بمػػى السػػاحة الفمسػػطينية، حتػػى جػػاءت االنتخابػػات التشػػريعية فػػي ينػػا
 مقعدًا مف مقابد البرلماف. 63، وحصدت حركة حماس 1115

 
 ثالثًا: مرحمة إدارة الحكم

بعػػد فػػػوز حمػػػاس باالنتخابػػػات التشػػػريعية وتشػػػكيميا لمحكومػػة الفمسػػػطينية العاشػػػرة، اصػػػطدمت بػػػالواقع المريػػػر 
لربابيػػة الدوليػػة لمسػػمطة الفمسػػطينية، وبزيػػؼ االدبػػاءات الغربيػػة بػػف قػػيـ الديمقراطيػػة والشػػراكة، فاشػػترطت ا

شروطًا مجحفة بمى حركة حماس، وحكومتيا العاشرة، وساىمت قوى داخمية في ذلؾ ببر رفضيا المشػاركة 
فػػي ادارة الحكػػـ، بأسػػباب وذرائػػع مختمفػػة، ونػػتج بػػف ذلػػؾ حصػػار شػػديد، وبنػػؼ داخمػػي متبػػادؿ، سػػرباف مػػا 

بػدأت حالػة االنقسػاـ تػزداد والفجػوة تدحرج نحو اقتتػاؿ حسػمت المعركػة فيػو لصػالح حركػة حمػاس وحمفائيػا، و 
تكبػػر، وأزمػػة الثقػػة تتػػدىور، واالحػػتبلؿ وحمفػػاؤه يػػدبموف ذلػػؾ، حتػػى وصػػمنا لمػػا وصػػمنا إليػػو اليػػـو مػػف تراجػػع 
لمقضية الفمسػطينية، ومػف ارتيػاف قرارنػا السياسػي لممتغيػرات االقميميػة والدوليػة، وتػربص األطػراؼ الفمسػطينية 

يػػف تسػػير األمػػور، ولكننػػا أصػػبحنا بحاجػػة لمرحمػػة مراجعػػة وتقيػػيـ لكػػؿ شػػيء، ببعضػػيا بعضػػا، وال أحػػد يعمػػـ أ
ومف ىنا فإنني أقدـ لحركة حماس نصيحة قابمة لمدراسة والمناقشة وقد تستطيع مف خبلليا المناورة السياسػية 

لػػدى بمػػا يخػػدـ المشػػروع الػػوطني، ويقمػػؿ الفجػػوة بػػيف الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية، ألف اليػػدؼ االسػػتراتيجي 
 الجميع ىو تحرير فمسطيف وبودة البلجئيف.

 
 بعد ىذا التقييم الموجز لممسار التاريخي لحماس، فإن ىناك خيارين جديرين بالدراسة، وىما:

خيار االببلف بف حزب سياسي مدني ينطمؽ مف رحـ حركة حماس، ويكػوف قػادرا بمػى احػداث اختػراؽ فػي 
اـ وتعزيز صمود المواطف، ويستميـ افكاره مف الفكػر االسػبلمي حائط الصد الغربي، وييدؼ إلدارة الشأف الع

الوسػػطي، القػػادر بمػػى احتػػواء كػػؿ مكونػػات المجتمػػع الفمسػػطيني، والمتعػػايش مػػع محيطػػو اإلقميمػػي والػػدولي. 
 وتبقى حركة حماس بنواف المقاومة والتربية وبناء االنساف الفمسطيني.

، وغمػب بميػو الخطػاب الػديني التعبػوي، وربمػا ىػذا 0877خيار تعديؿ ميثاؽ حركة حماس، الػذي كتػب بػاـ 
الخطػاب يحتػػاج إلػػى ابػادة تقيػػيـ لمفرداتػػو ولػبعض مػػواده، حتػػى تسػتطيع حركػػة حمػػاس المنػاورة مػػع المجتمػػع 
الدولي ومع الشربية الدولية وتؤسس لنظاـ سياسي حضاري يمبػي احتياجػات المػواطف ويحشػد طاقاتػو باتجػاه 

 انجاز مشروبو التحرري.
 7/01/1102، لقدس العربي، لندنا
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 ىل سيحتمي المصريون والفمسطينيون بالسالح؟ 38
 د.فايز أبو شمالة
بندما يشعر المواطف المصري أف الرصاص يتربص بحياتو في كؿ شارع، وبندما يعاقب المواطف المصري 

جريمػة يحاسػب  لمجرد التعبير بف الرأي، وبندما يدرؾ المواطف المصري أف اإلببلف بف الموقؼ السياسػي
بمييػػا الموظػػؼ، وبنػػدما تطػػرد مػػف المدرسػػة الطالبػػة التػػي رفعػػت شػػعار رابعػػة، وبنػػدما تفػػتح السػػجوف أبوابيػػا 
لمف يعترض بمى ذبح المصرييف، وبندما ترتبط بجمة التطور الحضاري بفرد واحد أحػد، تتغنػى بمواصػفاتو 

مزربػػػة، تمتمػػػؾ مفاتيحيػػػا مجموبػػػة  ريػػػاح التػػػدليس، وتػػػدور باسػػػمو ثيػػػراف السػػػواقي، التػػػي جعمػػػت مػػػف مصػػػر
خاصة، تقوـ بسحؿ األخر، وسحقو، والرقص بمػى جثتػو، بنػدما يحػدث كػؿ ذلػؾ فػي مصػر، يصػير الػوطف 

 خارج حسابات االنتماء، وتصير ردة فعؿ الشعب أبعد ما تكوف بف التعقؿ، وأقرب ما تكوف إلى العنؼ.
مػػى وسػػائؿ اإلبػػبلـ، ويتممػػؾ ميػػاديف مصػػر، إف الػػذي يصػػادر حػػؽ المصػػرييف فػػي إبػػداء الػػرأي، ويسػػتحوذ ب

ويفتؾ بخصومو السياسييف بيذه الوحشية ليػدرؾ إف الػرد الغريػزي سػيكوف ىػو دفػاع الشػعب بػف نفسػو، وبػف 
ثورتو، وبف مصيره، ويدرؾ أف الشعب سػيعتمد القػوة المسػمحة ذاتيػا التػي يمارسػيا المتوحشػوف، والتػي فتكػت 

، واسػتيترت بعقػوليـ، واسػػتخفت بانتمػائيـ، واسػػتفزتيـ إلػى الدرجػػة بشػباب مصػر األبريػػاء، واسترخصػت دميػػـ
التي ستجبرىـ بمػى ابتمػاد آليػة العنػؼ نفسػيا التػي أوجعػتيـ، وحرقػت قمػوبيـ، وقتمػت إرادتيػـ التػي انتصػرت 

 لصناديؽ االقتراع.
يػػا بػػف فمػف ىػػي الجيػػة التػػي جعمػت مػػف مصػػر خػػزاف بػػارود تعبػأه األحقػػاد؟ مػػف ىػػي الجيػة التػػي أغمقػػت آذان

صوت العقؿ، وتسعى جاىدة لتفجير مصر في كؿ لحظػة؟ إف مػا يجػري بمػى أرض مصػر ليؤكػد أف ىنالػؾ 
يػػد صػػييونية، تحػػرص بمػػى زيػػادة منسػػوب الكراىيػػة، وتتعمػػد التشػػدد فػػي المواقػػؼ واحتقػػار اآلخػػر، وتمػػارس 

لمفصػؿ فػي الخبلفػات القبضة الحديدة بوحشية، إنيا اليد الصييونية نفسيا التي تحض بمػى اسػتخداـ العنػؼ 
السياسية بيف الفمسطينييف، وتحرض السمطة بمى اقتحاـ مخيـ جنيف، وتشجع بمى فتح السػجوف لممقػاوميف، 
إنيا اليد الصييونية التي تضغط حتى تجبر رجاؿ المقاومة لبلحتكاـ إلػى السػبلح، وتصػفية كػؿ مػف يتجاىػؿ 

ادرًا فػػػي مشػػواره التفاوضػػػي، ليفعػػؿ مػػػا صػػوتيـ، ويػػرفض االسػػػتماع البتراضػػيـ، ويحػػػرص بمػػى أف يظػػػؿ سػػ
 يشاء، دوف أف يسمح لآلخريف بأف يقولوا إال ما يشاء.

إف اسػػتيداؼ رجػػاؿ المقاومػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة لػػيبًل مػػف قبػػؿ جػػيش الصػػياينة، واسػػتيدافيـ نيػػارًا مػػف قبػػؿ 
يحػػػرؾ شػػػيوة البقػػػاء، أجيػػػزة األمػػػف الفمسػػػطينية، ىػػػذا االسػػػتيداؼ المتعمػػػد لرجػػػاؿ المقاومػػػة يسػػػتفز العقػػػبلء، و 

ويسترجع مف الذاكرة تجربة الثورة الفمسطينية في سبعينات القػرف الماضػي، حػيف كػاف يػتيـ بالخيانػة العظمػى 
كػؿ مػف يعتػػرؼ بإسػرائيؿ، ويمتقػي مػػع رجػؿ المخػابرات اإلسػػرائيمي، لتصػدر قيػادة منظمػػة التحريػر الفمسػػطينية 

ي بػػف ثورتػػو، مثممػػا سػػيدافع رجػػاؿ المقاومػػة فػػي مدينػػة أوامرىػا بتصػػفيتو جسػػديًا. فيػػؿ سػػيدافع الشػػعب المصػػر 
نابمس والخميؿ وبيت لحـ، وفي مخيـ جنيف والفاربة وببلطة واألمعري بف وطنيـ؟ وىؿ سيسترشدوف بتجربة 

 الثورة الفمسطينية ذاتيا؛ تجربة منظمة التحرير في تصفية بمبلء الصييونية؟.
 6/01/1102، فمسطين أون الين
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الشػػرؽ ‘، صػػرخ العنػػواف فػػي الرسػػـ الكاريكػػاتوري فػػي الصػػحيفة السػػعودية ’نحػػف نخسػػر وزنػػا والسػػفينة تغػػرؽ‘
في االسبوع الماضي. وكاف ىذا الرسػـ واحػدا مػف رسػـو كثيػرة نشػرت فػي صػحؼ الخمػيج فػي المػدة ’ االوسط

لدى السعودييف وسائر دوؿ الخميج مف السياسة االمريكية االخيرة وببرت بف الشعور بالغضب وخيبة األمؿ 
فػػي الشػػرؽ االوسػػط منػػذ كانػػت ثػػورات الربيػػع العربػػي، وال سػػيما ازاء اسػػتعداد االدارة لمتباحػػث مػػع ايػػراف فػػي 
برنامجيػػػا الػػػذري. إف كػػػبلـ المحممػػػيف السػػػعودييف يشػػػبو كػػػبلـ نظػػػرائيـ االسػػػرائيمييف الػػػى درجػػػة أنػػػو ال يمكػػػف 

 فرؽ كبير في المواقؼ السياسية المختمفة مف ىذه القضايا.الشعور بوجود 
إف تأييد الواليات المتحدة لعػزؿ مبػارؾ، وىػو مػف أقػرب اصػدقاء اسػرائيؿ والسػعودييف، ورفضػيا أف تؤيػد بمنػا 
االنقبلب العسكري الذي أفضى الى خمػع مرسػي، أثبتػا جيػدا وجػود المصػمحة المشػتركة بػيف اسػرائيؿ والعربيػة 

دوؿ الخمػػػيج فػػػي منػػػع انتشػػػار االسػػػبلـ المتطػػػرؼ فػػػي المنطقػػػة. وأفضػػػت محاربػػػة البرنػػػامج الػػػذري السػػػعودية و 
االيراني وىو برنامج يرمي في رأي كثيريف مػف المجموبػة االسػتخبارية الػى انشػاء ىيمنػة شػيعية بمػى الشػرؽ 

حمػؼ اسػتراتيجي االوسط أوال مع إبطاؿ لمكانة السػعودية ودوؿ الخمػيج السػنية واالردف ومصػر ػ أفضػت الػى 
سري سني ػ اسرائيمي كاف يرمي الى احباط برنامج ايراف الذري، وانشأت كذلؾ بابػا لمتعػاوف يتجػاوز ذلػؾ مػع 

وىػػو يشػػمؿ دوال كانػػت تعمػػؿ فػػي بػػدد منيػػا مكاتػػب مصػػالح اسػػرائيمية الػػى سػػنة ’ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي‘
 ’.الرصاص المصبوب‘وُأغمقت بمى أثر بممية  1118

العربية السعودية ودوؿ الخميج واسػرائيؿ بمػى أثػر السػموؾ االمريكػي مػع االسػد فػي سػورية، والػى إف استنتاج 
جانب سياسة اوباما االستسبلمية تجاه المشروع الذري االيرانػي واسػتعداده لبػدء تفػاوض مػع روحػاني دوف أف 

و ال تسػػتطيع العمػػؿ فػػي يثبػػت جديػػة نوايػػاه، ىػػو اسػػتنتاج واحػػد وىػػو أف الواليػػات المتحػػدة ضػػعيفة وال تريػػد أ
الشرؽ االوسط، وأف يد االيرانييف الذيف يضحكوف في طوؿ المسافة الى القدرة الذرية، ىي العميا. وبدبـ مف 
روسػػيا يسػػتمر الػػدبـ االيرانػػػي لنظػػاـ االسػػد )الػػػذي يعارضػػو السػػعوديوف ويؤيػػػدوف المعارضػػة كمػػا تعممػػػوف(، 

االرىاب في الشرؽ االوسط. وتجد دوؿ الخمػيج التػي يقمقيػا وسيستمر التآمر الشيعي في الدوؿ السنية ويقوى 
 ىذا الواقع نفسيا متماثمة المصالح تماثبل مطمقا مع اسرائيؿ في ىذه القضايا.

برغـ أف الصبلت الدبموماسية بيف اسرائيؿ وىذه الدوؿ غير موجػودة بصػورة معمنػة، تعمػؿ تحػت السػطح قنػاة 
واقػػػؼ وتعزيػػػز التعػػػاوف الػػػذي زاد بصػػػورة خاصػػػة بسػػػبب النشػػػاط سياسػػػية أمنيػػػة سػػػرية ترمػػػي الػػػى تنسػػػيؽ الم

المشترؾ الحباط برنامج ايراف الذري. ىذا اضافة الػى التعػاوف االمنػي مػع مصػر ومػع االردف. وقػد ُنشػر فػي 
العربيػػػة السػػػعودية  1101معمومػػة ُسػػػربت فػػي الماضػػػي أف رئػػػيس الموسػػاد السػػػابؽ مئيػػر دغػػػاف زار سػػػرا فػػي 

البرنامج الذري االيرانػي. وببػرت موافقػة السػعودييف، كمػا قالػت مصػادر اجنبيػة، بمػى وتباحث مع قادتيا في 
 استعماؿ سبلح الجو االسرائيمي لممجاؿ الجوي السعودي في حاؿ اليجـو بمى ايراف، بف التعاوف.

ير ويتـ توثيؽ العبلقات ايضا دوف دبموماسية رسمية، ومف شبو المؤكد أف يقوى ىذا االتجاه مع ضػعؼ التػأث
 االمريكي في المنطقة وبدـ الشعور باألمف.

 6/01/1102اسرائيل اليوم 
 7/01/1102، القدس العربي، لندن
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ؿ، رئػػيس أذيػػع فػػي ليمػػة السػػبت فػػي القنػػاة الثانيػػة تقريػػر شػػاي غػػاؿ بػػف العمميػػة الفاشػػمة الغتيػػاؿ خالػػد مشػػع
سػػنة تعتبػػر  05. ولػػـ تكػػف الػػذكرى السػػنوية احتفاليػػة ألف 0886المكتػػب السياسػػي لحمػػاس فػػي تشػػريف االوؿ 

 لكف التقرير الصحفي كاف آسرا. – 11ومبكرة قياسا بػ  04متأخرة جدا قياسا بػ 
الجزيػرة"، تحدث فيو كثيروف مف المشاركيف مف مشعؿ نفسو والعػامميف معػو الػذيف أجريػت معيػـ لقػاءات فػي "

وبمي شكري رئيس ديواف الممػؾ حسػيف وبػدد مػف االسػرائيمييف بيػنيـ رئػيس الموسػاد آنػذاؾ دانػي يتػـو ووزيػر 
الدفاع آنذاؾ اسحؽ مردخاي وافرايـ ىميفي الذي استدبي بمى بجؿ مف بروكسؿ لمصالحة الممؾ، ويوسػؼ 

دافيػد مسػؤوؿ  –رلمانية، ومشكا بف شحنوبر الذي ترأس لجنة التحقيؽ، ويوسي سريد بضو لجنة التحقيؽ الب
 الموساد الرفيع المستوى الذي كاف مشاركا مشاركة بميقة في االبداد والتنفيذ.

إمػا آنػذاؾ فػي وقػت  –قاؿ بدد مف االسرائيمييف الحقيقػة وغيػر آخػروف الروايػات وكػذب بػدد مػنيـ بػبل حيػاء 
ما اآلف. وقد بينت مشاىدة التقرير لماذا ال تموت ال قضايا ما بقػي المشػاركوف فييػا أحيػاء: فالشػيود الحدث وا 

يصػػوغوف فػػي كػػؿ مػػرة شػػياداتيـ مػػف جديػػد بمػػى حسػػب الظػػروؼ المتغيػػرة، ومكػػانتيـ وببلقػػاتيـ الشخصػػية 
 بغيرىـ، فشياداتيـ تكوف بأثر رجعي.

. وأمػر نتنيػاىو، وكػاف رئػيس الػوزراء فػي 0886خريػؼ  –نفذت حماس سمسمة بمميػات "ارىابيػة" فػي صػيؼ 
و االولػػى، الموسػػاد بابػػداد بمميػػة تصػػفية. وكانػػت الخطػػة اصػػابة ىػػدؼ فػػي دولػػة اخػػرى لكػػف صػػدر فػػي واليتػػ

خػػبلؿ شػػير أيمػػوؿ أمػػر بتنفيػػذ العمميػػة بمػػى خالػػد مشػػعؿ الػػذي كػػاف موجػػودا فػػي االردف. وكػػاف مشػػعؿ آنػػذاؾ 
ات فػػي شخصػػا شػػبو مجيػػوؿ فػػي الشػػعبة السياسػػية مػػف حمػػاس فػػي الخػػارج ولػػـ تكػػف لػػو صػػمة حقيقيػػة بالعمميػػ

 اسرائيؿ.
وتشوشت العممية، فقػد ابتقمػت شػرطة االردف فريػؽ المغتػاليف واضػطرت حكومػة اسػرائيؿ الػى أف تػدفع أثمانػا 
لػػـ تكػػف دفعتيػػا حتػػى ذلػػؾ الحػػيف وىػػي االبتػػراؼ بمسػػؤوليتيا وابطػػاء االردنيػػيف مضػػاد السػػـ الػػذي أنقػػذ حيػػاة 

والقيػاـ بسمسػمة ابمػاؿ اخػرى يائسػة لمصػالحة  أبػو "االرىػاب" الحماسػي، –مشعؿ واالفراج بف الشيخ ياسػيف 
الممؾ حسيف. ولـ يبؽ رئيس الموساد داني يتـو في بمميو إال بصعوبة، لكنو اضطر الى االستقالة بعد ذلػؾ 

 بخمسة أشير بمى أثر خمؿ آخر في تنفيذ بممية في سويسرا.
مػػف المشػػاركيف. وقػػد كػػاف  وتقصػػيت فػػي وقػػت الحػػدث بػػددا مػػف الجوانػػب المركزيػػة لمقضػػية والتقيػػت مػػع بػػدد

االىتمػػاـ محصػػورا آنػػذاؾ بطبيعػػة االمػػر فػػي الفشػػؿ العمميػػاتي. إف ىػػذه القضػػية ميمػػة ومشػػحونة بالتفاصػػيؿ 
 السرية اآلسرة لكنيا بنظرة الى الوراء ليست القضية األىـ. وكانت اختبلالت كثيرة في التنفيذ.

بقؿ نتنيػاىو فكػرة العمػؿ فػي االردف خاصػة بعػد  إف السؤاؿ المقمؽ ىو مف الذي كاف الحافز الذي أدخؿ الى
التوقيػع بمػػى معاىػػدة السػػبلـ بػثبلث سػػنوات فقػػط حينمػػا كانػت العبلقػػات فػػي وضػػع حسػاس جػػدا وكانػػت الثقػػة 
الشخصية ليػا دور مركػزي فييػا. يبػدو أف الواليػات المتحػدة ومصػر واالردف ىػي الػدوؿ الػثبلث التػي ال يػأمر 

ت اغتيػػاؿ فييػػا. ىكػػذا ىػػي الحػػاؿ اليػػـو وكانػػت أكثػػر مػػف ذلػػؾ فػػي فتػػرة حيػػاة رئػػيس وزراء حكػػيـ بتنفيػػذ بمميػػا
 الممؾ حسيف.

إف السؤاؿ المقمؽ حقا ىو لماذا أصغى نتنياىو الى المشورة واستقر رأيو بمى حرؼ العممية الى االردف. ولػـ 
ومثميػػا نحػػف  يػػتـ التحقيػػؽ فػػي ىػػذا السػػؤاؿ قػػط، فقػػد حصػػرت لجػػاف التحقيػػؽ بنايتيػػا فػػي الجانػػب العمميػػاتي

 الصحفييف، فقد كاف الجانب العممياتي أكثر إثارة.
إف جميػػع المشػػاركيف فػػي تمػػؾ القضػػية موجػػودوف اليػػوـ خػػارج الجيػػاز. وقػػد تػػوفي قميػػؿ مػػنيـ وابتػػزؿ أكثػػرىـ 

 طوبا أو قسرا إال واحدا ىو نتنياىو. ويجب أف ينحصر االىتماـ فيو أوال بطبيعة االمر.
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الجواب نعـ. فبعد أف لذع مرتيف بالماء السػاخف )كػاف القػرار المتعجػؿ الثػاني  ىؿ استخمص الدرس؟ يبدو أف
ىػػو فػػتح نفػػؽ حػػائط المبكػػى(، تعمػػـ كيػػؼ يكػػوف حػػذرا مػػف المػػاء الفػػاتر. وقػػد تميػػزت واليتػػاه التاليتػػاف لرئاسػػة 

باؾ" أو الوزراء بأكبر قدر مف ضبط النفس في كؿ ما يتعمؽ بعمميات مخطط ليا لمجيش االسرائيمي أو "الشػا
 الموساد. وقد تعمـ نتنياىو أف يكوف نعجة بمغة خطابة ذئب.

ىػؿ بمػػغ سػػف البمػػوغ؟ يجػػب أف يبػػدأ جػػواب ىػػذا السػػؤاؿ بأسػػباب قػػراره الخػػاطئ فػػي قضػػية مشػػعؿ. لمػػاذا اخطػػأ 
بمػػػى ذلػػػؾ النحػػػو، ىػػػؿ بسػػػبب بػػػدـ التجربػػػة أـ بسػػػبب مشػػػكمة فػػػي شخصػػػيتو؟ إنػػػو يممػػػؾ اآلف تجربػػػة وافػػػرة. 

 لطبيعة الشخصية احيانا في ظروؼ ناجحة بصورة خاصة.فالتجربة تغمب ا
 6/01/1102، يديعوت
 7/01/1102، األيام، رام اهلل
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