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 "إسرائيؿ"كي تقرر مقاطعة يآالؼ أستاذ وباحث أمر  خمسةجمعية تضـ أكثر مف 
 تطمب اعترافًا أوروبيًا بييوديتيا "إسرائيؿ"
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 الفمسطينية بمساعدات "غير مسبوقة" لدعـ محادثات السالـ  والسمطةيعد "إسرائيؿ"  األوروبيتحاد اال  
والفمسطينييف بتسييؿ دخوؿ منتجاتيـ  إسرائيؿ األوروبيوعد االتحاد  :محمد محمديف - رويترز – بروكسؿ

فز لحثيـ عمى تسوية بشكؿ أفضؿ لألسواؽ األوروبية وبمساعدات سياسية واقتصادية "غير مسبوقة" كحا
  النزاع المستمر بيف الطرفيف منذ عقود.

االتحاد سيعرض  أففي بياف يوـ االثنيف  األوروبياتفاؽ قاؿ وزراء خارجية االتحاد  إلىولدعـ التوصؿ 
 توثيؽ الروابط الثقافية والعممية والتجارية ويدعـ االستثمار.

 األوروبية مف الدعـ السياسي واالقتصادي واألمني سيقدـ حزمة غير مسبوق األوروبيوأضافوا "االتحاد 
اتفاؽ الوضع النيائي. المحادثات الجارية تمثؿ فرصة فريدة يتعيف عمى الطرفيف  إطارلمطرفيف في 

 ."اغتناميا
ولـ يعط الوزراء الذيف اجتمعوا في بروكسؿ مزيدا مف التفاصيؿ بشأف الحجـ المتوقع لممساعدة الجديدة 

 أو ماىية مجاالت التعاوف التي ستشمميا بالتحديد. ياألوروبلالتحاد 
االتحاد الذي يضـ في عضويتو  إف األوروبيوقالت كاثريف أشتوف مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد 

وأضافت لمصحفييف "غير مسبوؽ كممة  دولة يرغب في دعـ اتفاؽ لمسالـ بكؿ قوتو االقتصادية. 
 ."ممكنة بأننا نرغب حقا في التوصؿ ليذا االتفاؽ. نعرؼ انو صعب إشارةأقوى  إرساؿجيدة... قصد منيا 
 إلىينضموا  أفيساعد الطرفيف عمى  إف -بيف أمور أخرى-يمكف  األوروبياالتحاد  إفوقاؿ دبموماسيوف 

 مؤسسات دولية وىو أمر عادة ما تعرقمو االنقسامات العميقة في العالـ بشأف النزاع في الشرؽ األوسط.
 //ة رويترز لألنباء، وكال

 
 الستفتاء عاـ "إسرائيؿ"خضع أي اتفاؽ سياسي يبرمو مع أنو سي  وكالة معا: عباس أبمغ مشعؿ  2

تفاصيؿ االتصاؿ الياتفي الذي جرى بيف الرئيس محمود  "معا"كشؼ مصدر مطمع لوكالة  :معا –راـ اهلل 
ذي استمر ألكثر مف عشر دقائؽ بعد أف عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ وال

 .اكتفت وكالة االنباء الرسمية "وفا" يـو أمس السبت بنشر خبر االتصاؿ في سطر واحد لـ يأت بتفاصيؿ
مصدر معا أكد أف االتصاؿ الياتفي والذي تـ بمبادرة مف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ 

د التي بذليا الرئيس عباس في كافة المجاالت وخاصة ادخاؿ كما ذكرت الوكالة الرسمية ثمف "الجيو 
المساعدات الى قطاع غزة." إال أف المجاالت األخرى التي لـ تطرؽ إلييا الوكالة الرسمية وفاقت بؿ فاجأت 
توقعات مشعؿ ىو تأكيد الرئيس عباس لمشعؿ بأف لديو ما يقولو ويفعمو في حاؿ عدـ تمبية المفاوضات 

ا الزمني المتفؽ عميو, كافة الحقوؽ الثابتة والمعمنة والمقدسة لمشعب الفمسطيني وىي الدولة الجارية بسقفي
الالجئيف واالفراج  بعاصمتيا القدس الشرقية مع حدود نظيفة مف االحتالؿ إضافة الى حقوؽ 76عمى حدود 

 .عف كؿ األسرى
عف مسؤولياتو عف الشعب الفمسطيني تطمينات الرئيس لمشعؿ لـ تقتصر فقط عمى تجديد تأكيده عدـ تخميو 

في قطاع غزة وتعميماتو ببذؿ كافة الجيود الممكنة لمتخفيؼ مف معاناتيـ بؿ شمؿ أيضا تأكيد الرئيس 
عباس واصراره عمى إخضاع أي اتفاؽ مع الجانب االسرائيمي في استفتاء عاـ سيكوف الشعب الفمسطيني 

في الموافقة عميو أو رفضو بؿ قاؿ الرئيس عباس لمشعؿ في غزة والضفة وكؿ مكاف صاحب الكممة العميا 
ف لـ  حرفيا " أيا كاف االتفاؽ سوؼ يعرض لالستفتاء العاـ وال شىء سيمر دوف رغبة الشعب الفمسطيني وا 

 نحصؿ عمى حقوقنا كاممة غير منقوصة سيكوف لدينا ما نقولو وما نفعمو "
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رج عف سياؽ العمؿ السممي والسياسي المشروع وذلؾ لمشعؿ أف كؿ ما سيتـ قولو وفعمو لف يخعباس أكد و 
 في إشارة واضحة الى رفض الرئيس المجوء الى القوة أو االنتفاضة المسمحة .

 16/12/2013، وكالة معًا اإلخبارية
 

 جميؿ شحادة: كيري طرح أفكارا إسرائيمية وزيارتو أعادت األمور لمخمؼ 3
تنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية جميؿ شحادة إف "زيارة قاؿ عضو المجنة ال: نادية سعد الديف –عماف 

نما أعادت  وزير الخارجية األميركي جوف كيري األخيرة لألراضي المحتمة لـ تحقؽ أي نتائج ممموسة وا 
وأضاؼ، لػ"الغد" مف فمسطيف المحتمة، إف "التفاؤؿ الذي يبديو كيري بشأف إحراز تقدـ  األمور إلى الخمؼ".

 اإلسرائيمية ال أساس لو مف الصحة". –ت الفمسطينية في المفاوضا
 17/12/2013الغد، عماف، 

 
 المنخفض الجوي جراءتدعو مصر لفتح معبر رفح إلدخاؿ مساعدات لممتضرريف الحكومة في غزة  4

أشرؼ اليور: فتحت وزارة الداخمية في الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس باب التسجيؿ أماـ -غزة 
ريف الراغبيف في السفر مف معبر رفح البري المغمؽ، بعد أف دعت السمطات المصرية إلعادة فتحو المساف

 مف جديد، إلدخاؿ مساعدات لممتضرريف مف المنخفض الجوي.
وأكدت اإلدارة العامة لممعابر الفمسطينية أنو تـ إعادة فتح باب تسجيؿ المسافريف عبر معبر رفح، في مكتب 

 الثنيف.التسجيؿ صباح أمس ا
وأشارت إلى أف الفئات المسموح ليا بالتسجيؿ لمسفر ىـ الطالب وأصحاب اإلقامات والحاالت اإلنسانية 

 الطارئة.
 17/12/2013القدس العربي، لندف، 

 
 مغربي الشير القادـ بالرباط -لمجنة القدس تنعقد وفؽ اتفاؽ فمسطيني  20الدورة الػالقدس العربي:  5

كدت مصادر فمسطينية رسمية امس االثنيف بانو تـ االتفاؽ ما بيف السمطة ليد عوض: او  –راـ اهلل 
الفمسطينية والمغرب عمى عقد الدورة العشريف لمجنة القدس التابعة لمنظمة التعاوف االسالمي الشير القادـ 

 بالرباط عمى مستوى وزراء الخارجية.
ارجية الفمسطيني د. رياض المالكي ووزير وحسب الخارجية الفمسطينية فإنو تـ االتفاؽ ما بيف وزير الخ

الشؤوف الخارجية والتعاوف المغربي صالح الديف مزوار، خالؿ الدورة األربعيف لمجمس وزراء خارجية 
منظمة التعاوف االسالمي التي عقدت مؤخرًا في كوناكري بغينيا، عمى عقد الدورة العشريف لمجنة القدس 

في المممكة المغربية عمى  2012كانوف الثاني/ يناير  10و 9يومي التابعة لمنظمة التعاوف االسالمي، 
 مستوى وزراء الخارجية.

 17/12/2013القدس العربي، لندف، 
 
 

 االعتراؼ بيا دولة لمييود "إسرائيؿ"الجانب األميركي وافؽ عمى مطمب مسؤوؿ فمسطيني لػ"الحياة":  6
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ائيؿ تحاوؿ إضافة ممفات تفاوضية جديدة إلى كشؼ مسؤولوف فمسطينيوف أف إسر : محمد يونس –راـ اهلل 
، كما كشفت مصادر ديبموماسية «ييودية الدولة»مفاوضات الوضع النيائي لـ تكف معروفة سابقًا، مثؿ 

 غربية أف إسرائيؿ بدأت حممة تيدؼ إلى تحصيؿ اعتراؼ الدوؿ األوروبية بيا دولة لمييود. 
ت، أف إسرائيؿ تحاوؿ أيضًا وضع ممؼ جديد اسمو غور وأوضح مسؤوؿ فمسطيني رفيع قريب مف المفاوضا

األردف عمى الطاولة، مضيفًا أف الحكومة اإلسرائيمية تقدـ ممؼ غور األردف عمى أنو منفصؿ عف الممؼ 
، أف الجانب األميركي وافؽ عمى مطمب إسرائيؿ االعتراؼ بيا دولة «الحياة»وأكد المسؤوؿ الرفيع لػ  .األمني

 اوؿ فرض ذلؾ في نصوص االتفاؽ االنتقالي الذي اقترحو كيري.لمييود، وأنو يح
واعتبر المسؤوؿ الفمسطيني أف إسرائيؿ تيدؼ مف وراء إضافة ممفات جديدة، إطالة أمد المفاوضات 

دخاليا في دىاليز معقدة ال يمكف أف تصؿ معيا إلى نتيجة. وأضاؼ:  كؿ ما تريده إسرائيؿ ىو استمرار »وا 
بطاؿ الفعاليات التفاوض كي يتاح ل يا خالؿ ذلؾ ترسيخ حقائؽ جديدة عمى األرض وتجنب العزلة الدولية، وا 

إذا طرحت اإلدارة األميركية اتفاؽ سالـ انتقاليًا ينص عمى االعتراؼ »وتابع: «. الشعبية الدولية لممقاطعة
ما يتضمنو االتفاؽ، بإسرائيؿ دولة ييودية، وعمى حقيا في الوجود العسكري في األغوار، فإنيا ستيمؿ كؿ 

وستتمسؾ بياتيف النقطتيف وتعتبرىما إنجازًا تاريخيًا ليا، وستحاوؿ فرضيما عمى أجندة أي مفاوضات أو 
 «.اتفاقات الحقة

 17/12/2013الحياة، لندف، 
 

 في غزة الستيدافيا في الحرب القادمة  األىداؼتسعى لتغذية بنؾ  العربي": "إسرائيؿ" القدس" 7
وحركة حماس، وذلؾ مف خالؿ مواصػمة  إسرائيؿد عوض: تشيد غزة حرب استخباراتية ما بيف ولي –راـ اهلل 

جديػػدة، السػػتيدافيا فػػي  بأىػػداؼفػػي قطػػاع غػػزة  األىػػداؼالسػػعي لتغذيػػة بنػػؾ  اإلسػػرائيميةضػػباط المخػػابرات 
 اإلسػرائيميةات بالقطاع مالحقة العمالء الذيف تمكنت المخػابر  األمنية األجيزةالحرب القادمة في حيف تواصؿ 

 .اإلسرائيميمحتممة لالستيداؼ  أىداؼليكونوا عيونا ليا بالقطاع لتزويدىا بمعمومات عف  إسقاطيـمف 
مػػػف قبػػػؿ  إسػػػقاطيـاالثنػػػيف بػػػأف عػػػددا مػػػف العمػػػالء الػػػذيف تػػػـ  أمػػػسبقطػػػاع غػػػزة  أمنيػػػةمصػػػادر  وأوضػػػحت
شػػػػفيـ اعترفػػػػوا عػػػػف إلحػػػػاح ضػػػػباط التابعػػػػة لحمػػػػاس مػػػػف ك األمنيػػػػة األجيػػػػزةوتمكنػػػػت  اإلسػػػػرائيميةالمخػػػػابرات 
تخػػػزيف صػػػواريخ المقاومػػػة ومنصػػػات  أمػػػاكفعمػػػييـ لتزويػػػدىـ بمعمومػػػات جديػػػدة عػػػف  اإلسػػػرائيميةالمخػػػابرات 

 المسمحة لفصائؿ المقاومة الفمسطينية. األجنحةلتحركات بعض القادة العسكرييف في  إضافة إطالقيا
مواطنيف مف قطػاع غػزة  إلسقاطييا بشتى الوسائؿ تواصؿ مساع اإلسرائيميةوحسب المصادر فإف المخابرات 

وكتائػػب  األمنيػػة األجيػػزةاف  إلػػىومراقبػػة ورصػػد، مشػػيرة  أمنيػػةليكونػػوا عمػػالء ليػػا بالقطػػاع لتكمػػيفيـ بميمػػات 
حيػػث  اإلسػػرائيميةالقسػػاـ الجنػػاح المسػػمح لحركػػة حمػػاس يخوضػػوف حربػػا اسػػتخبارتية ضػػد ضػػباط المخػػابرات 

 لتجنيػػد عمػػالء جػػدد فػػي صػػفوؼ الفمسػػطينييف بالقطػػاع. اإلسػػرائيميةالمحػػاوالت  تمكنػػوا مػػف افشػػاؿ العديػػد مػػف
ونقػػؿ عػػف مصػػدر أمنػػي فمسػػطيني قولػػو إف االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي فشػػؿ خػػالؿ الفتػػرة الماضػػية فػػي تجديػػد بنػػؾ 
أىدافػػػػو وىػػػػو مػػػػا أثبتتػػػػو التجربػػػػة خػػػػالؿ الحػػػػرب الماضػػػػية وأكدتػػػػو االعترافػػػػات الجديػػػػدة لػػػػبعض المسػػػػؤوليف 

’ الشاباؾ‘يمييف عف الحاجة لمعمومات عف أىداؼ جديدة، منوىا إلى أف جياز األمف العاـ اإلسرائيمي االسرائ
اتصؿ بالعديػد مػف عمالئػو الميػدانييف داخػؿ قطػاع غػزة طالبػا مػنيـ تحديػد أمػاكف إطػالؽ الصػواريخ ومخػازف 

 األسمحة ألذرع المقاومة الفمسطينية.
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عػػدـ قدرتػػو عمػػى تحديػػد أىػػداؼ حقيقيػػة يسػػتطيع مػػف خالليػػا توجيػػو وبػػيف أف الشػػاباؾ االسػػرائيمي يعػػاني مػػف 
ضػػػربات موجعػػػة لممقاومػػػة، مشػػػددًا عمػػػى أف أعػػػيف رجػػػاؿ األمػػػف متيقظػػػة وتتػػػابع تحركػػػات عمػػػالء الشػػػاباؾ 

 وتكافحيا بشكؿ متواصؿ. 
 57/51/1053، القدس العربي، لندف

 
 مسؤولية تعطيؿ المصالحة فتح تحّمؿ حماس 8

زيػػػة لحركػػػة "فػػػتح" جمػػػاؿ محيسػػػف أف "ممػػػؼ المصػػػالحة الفمسػػػطينية الداخميػػػة مػػػا زاؿ اكػػػد عضػػػو المجنػػػة المرك
وقػػػاؿ محيسػػػف، فػػػي تصػػػريح لػػػو امػػػس االثنػػػيف: "حتػػػى المحظػػػة ال توجػػػد أي  مجمػػػدًا بسػػػبب حركػػػة حمػػػاس".

تحركػػات رسػػمية إلعػػادة تفعيػػؿ لقػػاءات المصػػالحة أو الحػػوار الػػوطني بػػيف حركتػػي "فػػتح" و"حمػػاس"، ومػػا زاؿ 
وأضػاؼ: "المصػالحة مجمػػدة بقػرار مػف "حمػاس"، وىػي اعف مػػف يضػع العقبػات أمػاـ تحقيػػؽ  دًا".الممػؼ مجمػ

الوحدة الوطنية، بوضعيا شػروط لتطبيػؽ مػا تػـ االتفػاؽ عميػو فػي لقػاءات المصػالحة افػي العاصػمتيف القػاىرة 
األخير، مؤكدًا أف وحّمؿ محيسف حركة "حماس" المسؤولية عف تعطيؿ تطبيؽ وتنفيذ اتفاؽ القاىرة  والدوحة".

حركتػػو "عمػػى أتػػـ االسػػتعداد لمبػػدء الفػػوري بتنفيػػذ اسػػتحقاقات المصػػالحة وتطبيقيػػا عمػػى األرض كمػػا جػػاءت 
 ودوف أي شروط معطمة".

 57/51/1053، المستقبؿ، بيروت
 

 لمنازحيف الفمسطينييف مف سورية الجياد اإلسالمي تقدـ مساعداتلبناف:  9
طواقميا ومؤسساتيا العاممة في المخيمػات الفمسػطينية فػي لبنػاف اسػتنفرت أعمنت حركة الجياد اإلسالمي أف 

لموقػوؼ إلػػى "جانػػب أىمنػػا النػػازحيف مػف سػػوريا فػػي المخيمػػات والتجمعػػات كافػة خػػالؿ وعقػػب عاصػػفة ألكسػػا، 
وقامت بتوزيع مساعدات مالية عاجمػة ومعونػات عينيػة، وأطمقػت حممػة تسػتقبؿ مػف خالليػا التبرعػات الماديػة 

 نية في مراكزىا كافة في المخيمات، لتوزيعيا عمى أىمنا النازحيف مف أجؿ إغاثتيـ".والعي
وقاؿ ممثؿ الحركة في لبناف أبو عماد الرفاعي: "نعمؿ عمى تػأميف مطالػب أىمنػا النػازحيف حسػب امكانياتنػا، 

وطالػػب  س".لتخفيػػؼ مػػرارات النػػزوح واألوضػػاع الصػػعبة التػػي يعيشػػونيا بسػػبب الطقػػس العاصػػؼ والبػػرد القػػار 
وكالة "األونروا" بػ"تحمؿ مسؤولياتيا تجاه أىمنا النازحيف"، مناشدا الجيات كافة "إغاثػة أىمنػا النػازحيف وشػعبنا 

 الفمسطيني".
 57/51/1053، المستقبؿ، بيروت

 
 صيداتستنكر استيداؼ الجيش المبناني في  حماس 50

اسػتيدفت مراكػز لمجػيش المبنػاني فػي صػيدا استنكرت حركة حماس في لبناف، األحداث األمنية التي : بيروت
 والناقورة، مؤكدة أف المعركة الحقيقية ينبغي أف تبقى مع االحتالؿ الصييوني.

ودعت الحركة في لبناف في تصريح صحفي ليا جميع األحزاب والقوى والفصائؿ المبنانية والفمسطينية لتوحيد 
وقػػػوع فػػػي أفخػػػاخ الفتنػػػة المذىبيػػػة أو الحػػػرب جيودىػػػا لمواجيػػػة أي عػػػدواف صػػػييوني محتمػػػؿ، محػػػذرة مػػػف ال

 الداخمية التي ال تخدـ إال العدو الّصييوني.
 56/51/1053، المركز الفمسطيني لإلعالـ
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 : حماس باتت حركة عالمية ورقًما يصعب تجاوزهمنصورمنى  55
كػة باتػت حر  حمػاسحركػة إف  عف حركة حماس في المجمس التشػريعي،  النائب ،قالت منى منصور: نابمس

نيػػػا صػػػماـ أمػػػاف لمشػػػعب  عالميػػػة ورقمػػػًا يصػػػعب تجػػػاوزه، كمػػػا أثبتػػػت أف بوصػػػمتيا فقػػػط نحػػػو االحػػػتالؿ، وا 
الفمسطيني عمى ثوابتو ومقدساتو، دوف تنازؿ، مضػيفة  "نظافػة يػد أبنػاء حركػة "حمػاس" فػي المػاؿ العػاـ، ىػو 

 أحد أىـ نجاحاتيا عمى صعيد عمميا العاـ".
ع "المركػػز الفمسػػطيني ل"عػػالـ" فػػي ذكػػرى انطالقػػة حمػػاس السادسػػة وأكػػدت منصػػور، فػػي مقابمػػة خاصػػة مػػ

والعشػػريف: "أف المالحقػػة والتضػػييؽ عمػػى أفػػراد وأنصػػار حركػػة حمػػاس مػػف االحػػتالؿ والسػػمطة سػػيخرج جػػياًل 
 يتحػدى الجميػع، فأصػحاب االبػتالءات والمحػف الصػابروف ىػـ الفػائزوف والمنتصػروف والقػادموف فػي النيايػػة".

ضػات التػي عانتيػا حركػة حمػاس فػػي مرحمػة تأسيسػيا، بحسػب زوجيػا الشػييد القيػادي الشػػيخ وعػف أىػـ المخا
( مف قادة ورموز حركة "حماس" إلى مرج الزىور كاف مرحمة 771جماؿ منصور، قالت منصور: "إف إبعاد )

مخػػاض عسػػيرة، ولكنيػػا كمػػا قػػاؿ الشػػييد جمػػاؿ منصػػور: "كانػػت لرفػػع مكانػػة حمػػاس وجعميػػا عمػػى مسػػتوى 
ي ودولػػي، ومػػف كػػاف ال يعػػرؼ ىػػذه الحركػػة عرفيػػا بعػػد اإلبعػػاد وكانػػت الوفػػود تتوجػػو إلػػى مػػرج الزىػػور عػػالم

 ليجدوا القادة والعمماء واألطباء".
أما عف دور المرأة في حركة حمػاس، ودورىػا فػي العمػؿ العػاـ، قالػت منصػور: "إف مػف أىػـ أدوار المػرأة ىػو 

ياميػا بواجبػات األسػرة واألوالد وتػربيتيـ فػي غيابػو، وصػواًل إلػى ثباتيا ودعميا لزوجيػا وصػبرىا عمػى فراقػو وق
 أف تكوف ىي نفسيا المجاىدة، فكانت المرأة الشييدة واألسيرة وراعية األيتاـ والمجاىديف".

أما عف دورىا في العمؿ العاـ قالت منصور: "استطاعت المرأة في الحركة اإلسالمية، أف تقـو بدور مشرؽ، 
االت العمؿ العػاـ، حتػى أنيػا أثبتػت جػدارتيا فػي المجػالس المحميػة والبمػديات، وخاضػت بخوضيا في كؿ مج

التجربة البرلمانية، فكانت عضو المجمس المحمي والبمدي ونائب في التشػريعي والػوزير، واسػتطاعت أف تقػـو 
 بكؿ األدوار المطموبة منيا وضّحت إلى جانب الرجؿ، فاعتقمت وصبرت.

 55/51/1053، عالـالمركز الفمسطيني لإل
 

 حركة حماسالقساـ.. حقائؽ وأرقاـ في ذكرى االنطالقة كتائب  تقرير: 51
شػػػكمت كتائػػػب الشػػػييد عػػػز الػػػديف القسػػػاـ الػػػذراع العسػػػكري لحركػػػة حمػػػاس رافعػػػة أساسػػػية فػػػي الجيػػػاد : غػػػزة

عػػػدو عامػػػًا، فقػػػد اسػػػتخدمت خياراتيػػػا المتنوعػػػة لمواجيػػػة ال 10والمقاومػػػة ضػػػد العػػػدو الصػػػييوني عمػػػى مػػػدار 
الغاصػػب، وىػػزأت بكػػؿ الكيػػد الصػػييوني والحػػرب المسػػعورة التػػي شلػػّنت ضػػدىا، وال زالػػت تعػػض عمػػى الجػػراح 

 وتواصؿ الطريؽ وستواصؿ حتى النصر.
النطالقة حماس، يكشؼ موقع "القساـ" عف إحصائيات موثقة باألرقاـ لعدد الشػيداء  10وفي ىذه الذكرى الػ 

لبطولية التي نفذتيا وَأقضت مف خالليا مضاجع العػدو، وحطمػت أسػطورة الذيف قدمتيـ الكتائب، والعمميات ا
 جيشو الذي ال يقير.

فقد بمغ عدد شيداء القسػاـ الػذيف قضػوا نحػبيـ عمػى درب النصػر والتحريػر مػف مجاىػدي كتائػب الشػييد عػز 
 شييدًا. 7301الديف القساـ منذ تأسيسيا إلى 

ي عػػدد مػػف العمميػػات الجياديػػة، إضػػافة إلػػى تمكنيػػا مػػف صػػييونيا، فػػ 379فيمػػا تمكنػػت الكتائػػب  مػػف قتػػؿ 
آالؼ قذيفػػة صػػاروخية، كػػاف مػػف أبرزىػػا قصػػؼ تػػؿ الربيػػع "تػػؿ أبيػػب" والقػػدس  70قصػػؼ الكيػػاف بػػأكثر مػػف 

 المحتمة ومبنى "الكنيست" الصييوني خالؿ معركة "حجارة السجيؿ".
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 عمميات بطولية

لتػػاريخ المشػػرؼ لمشػػعب الفمسػػطيني، وأربكػػت حسػػابات وفيمػػا يخػػص العمميػػات البطوليػػة التػػي رسػػمت مالمػػح ا
العػػدو الصػػييوني فجعمتػػو يحسػػب ألػػؼ حسػػاب لحركػػة حمػػاس وجناحيػػا العسػػكري كتائػػب القسػػاـ وقػػد أثبتػػت 
كتائب القساـ ذلؾ مف أوؿ يـو انطمقت فيو حماس مف خالؿ عمميات مجاىدييا األبطاؿ التي أوجعت العػدو 

 الصييوني .
عمميػػة إطػػالؽ  777عمميػػة أسػػر و 17عمميػػة استشػػيادية و 21مػػف بػػيف عممياتيػػا وقػػد أوضػػحت الكتائػػب أف 

غػػػػارة، و 21نػػػار،  كمينػػػػا عمػػػػى أىػػػػداؼ   197عمميػػػػة قػػػػنص، و 722عمميػػػػة تفجيػػػر، و 077عمميػػػػة اقتحػػػػاـ وا 
 صييونية .

نػى وقد كانت أبرز عمميات القساـ خالؿ األعواـ األخيرة، ىو استيداؼ مدينة "تؿ أبيب" والقدس المحتمػة ومب
صػياينة  0الكنيست بالصواريخ، إضافة إلى تنفيد الكتائب لكميف )بوابة المجيوؿ(، التي أسفرت عػف إصػابة 

 أحدىـ بجراح خطيرة.
كما أعمنت كتائب القساـ مسؤوليتيا عف عممية "تؿ أبيب" البطولية التي وقعت إباف معركة "حجارة السجيؿ"، 

صػػييونيا حسػػب اعتػػراؼ  10سػػفرت عػػف إصػػابة أكثػػر مػػف واسػػتيدفت حافمػػة صػػييونية، فػػي قمػػب المدينػػة وأ
 العدو.

عممية استشيادية، كاف مف أبرزىا "فنػدؽ بػارؾ" التػي نفػذىا االستشػيادي عبػد الباسػط  21كما نفذت الكتائب 
صابة نحو  30عودة وأسفرت عف مقتؿ  سػيارات  70آخريف، إضافة إلى تمكنيا مف تفجيػر  730صييونيًا وا 
 ة. مفخخة بأىداؼ صييوني

 
 دؾ حصوف العدو

وقد نجحت كتائب القساـ خالؿ ىذه االنتفاضة في قمب موازيف العدو رغـ كؿ محػاوالت التضػييؽ والمالحقػة 
واالستيداؼ، فدكت حصوف العدو بما أتيح ليا مف وسائؿ قتالية، ابتكرىا ميندسػوىا األبطػاؿ، والتػي لػـ يكػف 

 كيمومترا. 19، الذي يصؿ مداه ألكثر مف M 75آخرىا صاروخ الػ 
فقد بدأت بدؾ المغتصبات وصواًل إلػى قصػؼ القواعػد العسػكرية الصػييونية والمواقػع االسػتراتيجية الحساسػة، 
حيث وصمت صواريخ كتائب القساـ خالؿ معركة حجارة السجيؿ الى مدينة "تؿ أبيػب" والقػدس المحتمػة، فػي 

 أبعد مدى تصؿ إليو صواريخ المقاومة.
قذيفػة  9703ف الكتائػب تمكنػت مػف دؾ مغتصػبات وتجمعػات وأىػداؼ العػدو بنحػو وتشير اإلحصػائية إلػى أ

قذيفػػة ىػػاوف، والجػػدير ذكػػره أنػػو ىػػذه الصػػواريخ كانػػت سػػببًا رئيسػػًا فػػي انػػدحار العػػدو  1032صػػاروخية، و 
 ـ.1003ـ، وىزيمتو في معركة الفرقاف عاـ 1009الصييوني عف قطاع غزة عاـ 

 
 خسائر العدو

 379لبشرية التػي أوقعتيػا الكتائػب فػي صػفوؼ العػدو جػراء عممياتيػا الجياديػة  فقػد بمغػت أما عف الخسائر ا
أسػػػيرا  7090جريحػػػًا صػػػييونيًا، كمػػػا تمكنػػػت الكتائػػػب مػػػف تحريػػػر أكثػػػر مػػػف  7090قتػػػيال إضػػػافة إلػػػى أكثػػػر 

ؿ سػػنوات داخػػ 9فمسػػطينيا مقابػػؿ الجنػػدي الصػػييوني "جمعػػاد شػػاليط" الػػذي احتفظػػت بػػو الكتائػػب ألكثػػر مػػف 
 قطاع غزة. 
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وتبقػػػى كتائػػػب القسػػػاـ رائػػػدة العمػػػؿ الجيػػػادي فػػػي فمسػػػطيف وتؤكػػػد فػػػي كػػػؿ يػػػـو بعممياتيػػػا البطوليػػػة وبصػػػبرىا 
وصػػمودىا فػػي وجػػو كػػؿ المػػؤامرات مػػف القريػػب والبعيػػد أنيػػا ماضػػية فػػي دربيػػا ولػػف تحيػػد عنػػو حتػػى تحػػرر 

ى وطػػػػنيـ، وميمػػػػا عظمػػػػت األرض وتطيػػػػر المقدسػػػػات ويتنسػػػػـ األسػػػػرى عبػػػػؽ الحريػػػػة ويعػػػػود الالجئػػػػوف إلػػػػ
التضحيات وازدادت المدليمات فإف طريؽ الجيػاد والمقاومػة يبقػى الطريػؽ األقصػر إلػى تحقيػؽ آمػاؿ وأحػالـ 

 الشعب الفمسطيني المصابر في التحرر مف نير االحتالؿ.
 56/51/1053، المركز الفمسطيني لإلعالـ

 
قميمية ت القيادة" 53  دعـ ثوار سوريةالعامة" تيدد باستيداؼ مصالح عربية وا 

ىددت الجبية الشعبية لتحرير فمسػطيف "القيػادة العامػة"، المواليػة لمنظػاـ السػوري، باسػتيداؼ مصػالح : دمشؽ
قميمية تقدـ الدعـ لممسػمحيف الػذيف يقػاتموف ضػد النظػاـ السػوري، مشػيرة إلػى أف جيػات إقميميػة تػدعـ  عربية وا 

 ف وتفشؿ مبادرة التيدئة.مسمحيف يياجموف مخيـ اليرموؾ لالجئيف الفمسطينيي
وأعمنت "القيادة العامة" عف مقتؿ اثنيف مف كوادرىػا المسػمحة فػي مخػيـ اليرمػوؾ لالجئػيف الفمسػطينييف خػالؿ 

التي تسيطر عمي مخػيـ اليرمػوؾ منػذ عػاـ  -اليوميف الماضييف، بعد ما اعتبرتو "إعالف الجماعات المسمحة 
 مة مخيـ اليرموؾ".انييار التيدئة وسقوط الحؿ السياسي الز  -

 57/51/1053قدس برس، 
 

 عف مقتؿ الجندي اإلسرائيمي عمى الحدود ؿ الجيش المبناني والحكومة المسؤوليةحمّ ي   يعالوف 54
الناصػػرة ػ زىيػػر أنػػدراوس:  فػػي تعقيبػػو عمػػى مقتػػؿ الجنػػدّي، حّمػػؿ وزيػػر األمػػف اإلسػػرائيمي موشػػي يعػػالوف، 

 ولية عما يحصؿ في الجانب المبناني مف الحدود. الحكومة المبنانية والجيش المبناني المسؤ 
 وقاؿ يعالوف: إننا نرى في الحكومة المبنانية والجيش المبناني مسؤوليف عما حصؿ في جانبيـ. 

وأضػػػاؼ أف ضػػػباط االرتبػػػاط مػػػف كػػػال الطػػػرفيف سػػػيجتمعاف سػػػوية مػػػع ضػػػباط مػػػف قػػػوات الطػػػوارئ الدوليػػػة 
الجػػيش اإلسػػرائيمي سػػيطالب الجػػيش المبنػػاني بتقػػديـ توضػػيحات  )اليونيفيػػؿ( لمناقشػػة الحػػادث. وقػػاؿ أيضػػا إفّ 

بشػأف حػادث إطػالؽ النػار، كمػا سػيطالب باتخػاذ إجػػراءات لمنػع تكػرار حػوادث مػف ىػذا النػوع. وادعػى أف مػػا 
 حصؿ يشكؿ خرقا لما أسماه السيادة اإلسرائيمية، وقاؿ إّنيا ال تتقبؿ أي خرؽ لسيادتيا عمى أية حدود. 

 57/51/1053، ، لندفالقدس العربي
 

 خارج الخّط األخضر العمؿ يقدـ اقتراح قانوف يقّيد أعماؿ البناءحزب  55
اقتراحػا « العمػؿ»ميػراؼ ميخػائيمي مػف حػزب  اإلسػرائيميةقػدمت عضػو الكنيسػت : محمػد أبوخضػير -القدس 

 كنيست.عضو  20قانونيا يقضي بمنع البناء في المستوطنات خارج الخط األخضر إال بموافقة غالبية 
البنػػاء خػػارج الخػػط األخضػػر يعتبػػر عػػائؽ أمػػاـ عمميػػة السػػالـ وعقبػػة فػػي تحقيػػؽ اتفػػاؽ دائػػـ مػػع »وذكػػرت أف 

قامػػػة الدولػػػة الفمسػػػطينية ودولػػػة ييوديػػػة تعيشػػػاف جنبػػػًا إلػػػى جنػػػب البنػػػاء فػػػي »وأضػػػافت أف «. الفمسػػػطينييف وا 
جػػػيش، وأف ىػػػذا البنػػػاء ينتيػػػؾ المنػػػاطؽ الفمسػػػطينية لػػػـ تخصػػػص لصػػػالح سػػػكاف الكيػػػاف المحتػػػؿ أو لحاجػػػة ال

القانوف الدولي ويؤدي إلى مقاطعات إقتصادية، ما يشكؿ خطرًا عمى االقتصاد اإلسػرائيمي، ويعػرض إسػرائيؿ 
لخطػػػػػر العزلػػػػػة الدوليػػػػػة، فضػػػػػاًل عػػػػػف التكمفػػػػػة الماليػػػػػة المرىقػػػػػة لموازنػػػػػة الدولػػػػػة والتػػػػػي تنفػػػػػؽ عمػػػػػى حراسػػػػػة 

 «.المستوطنات



 
 
 

 

 

           55ص                                    3069دد: الع           57/51/1053الثالثاء  التاريخ:

 57/51/1053، الراي، الكويت
 

 "مخطط برافر"تعميمات بوقؼ  دوروف ألموغ: لـ أتمؽ   لمتقاعدراؿ االجن 56
نقػػؿ موقػػع صػػحيفة ىػػيرتس، اليػػـو ، عػػف الجنػػراؿ المتقاعػػد دوروف ألمػػوغ "المكمػػؼ مػػف قبػػؿ نتنيػػاىو بتطبيػػؽ 
مخطط برافر"، قولو إنو لـ يتمؽ أية تعميمات بسحب مشروع قانوف برافر، وأنو يواصؿ عممو لتطبيؽ القانوف. 

ىػػذا التصػػريح بعػػد أف كػػاف الػػوزير السػػابؽ بنػػي بػػيغف أعمػػف أنػػو سػػيتـ سػػحب القػػانوف المقتػػرح بصػػيغتو وجػػاء 
الحاليػػة، حيػػث أعمػػف فػػي مػػؤتمر صػػحافي األسػػبوع الماضػػي، أف رئػػيس الحكومػػة اإلسػػرائيمية قبػػؿ توصػػياتو 

ليـو إف بمقدور الوزير بوقؼ المداوالت لتشريع قانوف برافر. في المقابؿ أعمف الجنراؿ احتياط، دوروف ألموغ ا
السػػابؽ بنػػي بػػيغف أف يقػػوؿ مػػا يشػػاء، لكنػػو ىػػو مسػػتمر فػػي عممػػو لتطبيػػؽ القػػانوف مؤكػػدا أنػػو ال يعمػػؿ وفػػؽ 

 أىوائو الشخصية.
 56/51/1053، 48عرب 

 
 تطمب اعترافًا أوروبيًا بييوديتيا "إسرائيؿ" 57

اىو تجري اتصاالت مع العديد مػف كشفت مصادر ديبموماسية غربية أف حكومة نتني: محمد يونس –راـ اهلل 
الدوؿ االوروبية لالعتراؼ بيا دولة ييودية. وأضافت أف نتانياىو طمب مف الرئيس فرانسوا ىوالند فػي زيارتػو 
األخيػػػرة اإلعػػػالف عػػػف االعتػػػراؼ بإسػػػرائيؿ دولػػػة ييوديػػػة، لكػػػف األخيػػػر رفػػػض، مبػػػررًا ذلػػػؾ بػػػأف فرنسػػػا دولػػػة 

 قالت إف اتصاالت مماثمة تجري مع الدوؿ األوروبية المختمفة.عممانية، وال تعترؼ بأدياف الدوؿ. و 
 57/51/1053، الحياة، لندف

 
 مئات المياجريف غير الشرعييف يسيروف إلى القدس احتجاجاً "إسرائيؿ":  58

غيػر الشػرعييف االثنػيف مسػيرة احتجػاج سػيرًا عمػى األقػداـ فػي  األفارقػةبدأ مئػات الميػاجريف : النقب ػ أ ؼ ب
 س بعد فرارىـ مف مركز اعتقاؿ في جنوب إسرائيؿ.اتجاه القد

 وحمؿ المتظاىروف وجميعيـ مف الرجاؿ الفتات تقوؿ "اعترفوا بنا كالجئػيف" وىػـ يسػيروف فػي جنػوب الػبالد.
سػجينًا كػانوا محتجػزيف فػي مركػز  121وأكدت متحدثة باسػـ مصػمحة السػجوف االسػرائيمية لػػ"فرانس بػرس" أف 

 ا وقت إغالؽ المركز ليؿ االحد.حولوت لالعتقاؿ لـ يعودو 
كيمػػومترًا حيػػث قضػػوا  90وقالػػت المتحدثػػة إف الميػػاجريف قػػاموا بالتوجػػو الػػى بئػػر السػػبع التػػي تبعػػد اكثػػر مػػف 

 الميمة في محطة الحافالت المركزية اتقاء مف البرد القارس.
امػة انػو قػد يػتـ اعتقػاؿ واكد رئيس سمطة االسكاف واليجرة في اسرائيؿ امنوف بف عمي في حديث ل"ذاعة الع

 ساعة مف عدـ عودتيـ لمركز االحتجاز. 72المتظاىريف بعد 
 57/51/1053، الحياة، لندف

 
 والسعودية "إسرائيؿ"مقّدمتيـ بدراسة: تماثؿ المصالح بيف كؿ أعضاء نادي الميّدّديف مف إيراف  59

كانػت الكممػات الغامضػة الخيػار النػووي الناصرة ػ زىير أندراوس: قالت دراسة إسػرائيمّية جديػدة أف السػؤاؿ إذا 
إلسػرائيؿ ال تػزاؿ تلسػػتخدـ كػدرع إلخفػػاء أسػرار الػػذرة إلسػرائيؿ، فمػـ يعػػد منػذ زمػػف بعيػد موضػػوع اسػتغراب فػػي 
أرجاء العالـ. فيذه األسرار الدفينة، التي ألبقيت عمى مدى السنيف طي الكتمػاف، انكشػفت لضػوء الشػمس قبػؿ 
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التصػػريح لمػف كػػاف فػػي تمػػؾ األيػػاـ المرشػػح لمنصػػب وزيػػر  1000نيايػػة العػػاـ سػنوات عنػػدما فاجػػأ العػػالـ فػػي 
 الدفاع األمريكي، روبرت غيتس. 

ففي جمسة االستماع لو في مجمس الشيوخ قلبيؿ أدائو اليميف القانونيػة، كشػؼ غيػتس النقػاب بكممػات ال لػبس 
 فييا حيف قاؿ دوف رتوش إّف إسرائيؿ تممؾ السالح النووي. 

المينيػػة تعػػرض صػػورة معناىػػا التػػالي: نيػػة إيػػراف ىػػي السػػيطرة عمػػى كػػؿ الػػدوؿ اإلسػػالمّية المنتجػػة التقػػديرات 
 لمنفط في الشرؽ األوسط كي تتمكف مف أف تلعيد ل"سالـ، بواسطة إيراف، مكانة اإلمبراطورية العظمى. 

سػػعودية، اتحػػاد اإلمػػارات فػػي وتػػابع أّف ىػػذه النيػػة القتاليػػة خمقػػت نػػاد  مػػف الػػدوؿ الميػػددة بػػالنووي اإليرانػػي: ال
الخميج العربّي، الكويت والعراؽ، وكي يكوف االحتفاؿ الديني اإلسالمي كاماًل، فقد ضلمت إسرائيؿ أيًضػا الػى 

بػي بػي ‘النادي، وكـ ىو ىذا السيناريو حقيقي وميدد يمكف لنا أف نعرؼ مف النبأ الذي نشر ىػذه األيػاـ فػي 
عمػى سػالح نػووي مػف باكسػتاف، كخطػوة دفاعيػة إذا مػا تػزودت إيػراف وجاء فيػو أّف السػعودية ستحصػؿ ’ سي

بقنبمػػة ذريػػة. وبػػرأي الباحػػث، فإّنػػو مػػف ناحيػػة عمميػػة، فػػإّف ىػػذا الوضػػع الجديػػد يمكػػف أف يشػػكؿ مسػػاًرا مشػػوًقا 
 لخدمة مصالح إسرائيؿ. 

ف  ومع ذلؾ، فإّف تماثؿ المصالح بيف كؿ أعضاء نادي الميدديف، يمكنو بالتأكيد أف يولد تعاوًنا سريًّا حتى وا 
 كاف غير معقوؿ، إال أنو يمكنو أف يكوف واقعًيا تماًما. 

ولفػػت إلػػى أّنػػو لػػف تكػػوف مفاجئػػة إذا مػػا تبػػيّف لنػػا جميًعػػا ذات يػػوـ بػػأّف خمػػؼ الكػػواليس وبسػػرية  تامػػة  تجػػري 
أف تعػػػرض  اتصػػػاالت قياديػػػة بػػػيف إسػػػرائيؿ وبعػػػض مػػػف جيرانيػػػا اإلسػػػالمييف لموصػػػوؿ إلػػػى الصػػػفقة التاليػػػة:

إسػرائيؿ خيارىػا النػػووي كػأداة إسػػتراتيجّية تلػوّفر الحمايػػة المناسػبة لكػؿ الجيػػراف الميػدديف مػػف إيػراف، وبالمقابػػؿ 
تحصؿ إسرائيؿ عمى مكانة دولة زميمة في معسكر جديػد مػف السػالـ الشػرؽ أوسػطي. وتػابع قػائاًل إّنػو إذا مػا 

يد الذرة اإليراني سيلشػّكؿ رأس حربػة بالػذات لمسػالـ ولػيس تحقؽ بالفعؿ مثؿ ىذا الخيار، فيمكف القوؿ إف تيد
 لمحرب، وربّما، حسب ما ورد في األصوؿ، عسى أف تكرىوا شيًئا وىو خير لكـ.

وتطّرقػػػت الدراسػػػة إلػػػى عالقػػػات موسػػػكو مػػػع الريػػػاض وقالػػػت أّف عالقػػػات روسػػػيا مػػػع السػػػعودية تغيػػػرت ىػػػي 
يف عمػى خمفيػة كػوف روسػيا، الداعمػة األسػاس لممحػور األخرى. فحتى وقت أخير مضى ساد توتر بيف الدولت

 الشيعي ونظاـ األسد، بينما السعودية تعمؿ كثيًرا ضد المصالح الروسية في المنطقة وخارجيا.
ولكف التوّجو األمريكّي الجديػد فػي الموضػوع السػورّي واإليرانػّي يػدفع السػعودية أيًضػا إلػى البحػث عػف شػركاء 

 جية. جدد لتوازف عالقاتيا الخار 
وكنتيجػػة لػػذلؾ تبػػدو واضػػحة فػػي األشػػير األخيػػرة انعطافػػة فػػي العالقػػات بػػيف الػػدولتيف. فػػي ىػػذا اإلطػػار زار 
موسكو األمير بندر بف سمطاف، لمبحث في تعػاوف أمنػي وكػذا فػي نيػة الػدفع إلػى األمػاـ باألىػداؼ السػعودية 

 في الموضوع السورّي. 
سػػرائيؿ أيًضػػا، التػػي تػػرى فييػػا روسػػيا العًبػػا إقميمًيػػا فػػي ىػػذه القائمػػة يمكػػف أف نلػػدخؿ أيًضػػا العػػرا ؽ واألردف وا 

ْف كانت العالقات تتأثر في أحياف كثيرة بيثار المصالح الروسية اإلقميمية.   ىامًّا، وا 
ولفتػػت الدراسػػة إلػػى أّف إسػػرائيؿ السػػاعية إلػػى الفػػرص لتحقيػػؽ أىػػدافيا فػػي السػػاحة الدولّيػػة، مػػع التشػػديد عمػػى 

نػػّي، تبػػدو اعف فػػي نظػػر موسػػكو كجيػػة جػػديرة بتوسػػيع التعػػاوف معيػػا، وذلػػؾ بيػػدؼ إظيػػار الموضػػوع اإليرا
المكانػػة المتعاظمػػة لروسػػيا كالعػػب يصػػبح ذا نفػػوذ إقميمػػّي مسػػيطر عنػػدما يكػػوف لمتعػػاوف مػػع إسػػرائيؿ كجيػػة 

 إقميمّية مؤثرة وحميفة لمواليات المتحدة وزف كبير في ىذا االعتبار. 



 
 
 

 

 

           53ص                                    3069دد: الع           57/51/1053الثالثاء  التاريخ:

رؾ لػػدوؿ المنطقػػة، التػػي تلغػػازؿ روسػػيا، نشػػأ عمػػى خمفيػػة مػػا يعتبػػر كصػػعود لقػػوة إيػػراف، يبػدو أّف القاسػػـ المشػػت
 كتحصيؿ حاصؿ لمتغيير في السياسة األمريكية، إلى جانب إحساس الضعؼ الذي تبثو قيادتيا. 

 57/51/1053، القدس العربي، لندف
 

  555يـو واستمرار حصار "اليرموؾ" لم ةسوريبالجئيف فمسطينييف  ثالثةاستشياد  10
، اثر االحداث ةالجئيف فمسطينييف في سوري ثالثةاعمنت مصادر فمسطينية عف استشياد  :وكاالت – دمشؽ

 الجارية ىناؾ.
وأكد تقرير لمجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية وصؿ لػ سما نسخة منو استشياد ثالثة فمسطينييف مف 

إثر القصؼ الذي استيدؼ مخيـ اليرموؾ لالجئيف أىالي مخيـ اليرموؾ، وىـ: الحاج يوسؼ الخطيب قضى 
الفمسطينييف بدمشؽ، والشاب معتصـ عبد الغني، والمسنة كوثر عبد القادر مف أىالي مخيـ اليرمػوؾ، قضػيا 
بسػػبب الجفػػاؼ وذلػػؾ لنفػػاد الطعػػاـ وعػػدـ تػػوفر وسػػائؿ التدفئػػة بسػػبب الحصػػار المشػػدد الػػذي يفرضػػو الجػػيش 

شطيف حّذروا مف وقوع كارثة إنسانية في حػاؿ اسػتمر الحصػار المشػدد الػذي وأضاؼ التقرير أف نا النظامي.
يفرضػػو الجػػيش النظػػامي ومجموعػػات مػػف الجبيػػة الشػػعبية القيػػادة العامػػة عمػػى مخػػيـ اليرمػػوؾ، ويػػأتي ذلػػؾ 
التحذير بالتزامف مع ارتقاء كؿ مف المسنة " كػوثر عبػد القػادر" والشػاب "معتصػـ عبػد الغنػي" بسػبب الجفػاؼ 

اف الطعػػاـ والػػدواء داخػػؿ المخػػيـ، حيػػث يقػػـو عناصػػر الحػػاجز عمػػى مػػداخؿ المخػػيـ بمنػػع إدخػػاؿ الطعػػاـ وفقػػد
 يومًا. 799واألدوية إلى المخيـ منذ 

57/51/1053وكالة سما اإلخبارية،   
 

 بيت لحـ ويحوليا لموقع عسكريفي  عمى محمية فمسطينية يسيطر االحتالؿ 15
(، سػػيطرتو عمػػى محميػػة طبيعيػػة فػػي 71|70ائيمي، يػػـو االثنػػيف )أعػػادت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػر : بيػػت لحػػـ

 وحوليا اليوـ لموقع عسكري لمتدريب. 1000بيت لحـ الواقعة جنوب الضفة الغربية، سمميا لمسمطة عاـ 
وأفاد فوار رشػايدة رئػيس مجمػس قػروي عػرب الرشػايدة لمراسػؿ "قػدس بػرس" أف جػيش االحػتالؿ أعػاد احػتالؿ 

عائمة تمتمؾ ثروة حيوانيػة مكونػة مػف خمسػة عشػر  20ي منطقة "المطيردة" والتي يقطنيا المحمية الطبيعية ف
ألؼ رأس أغناـ وقطيع مػف اإلبػؿ، حيػث سػمميـ االحػتالؿ إخطػارا بمغػادرة بيػوتيـ مػف الصػباح حتػى السػاعة 

 الخامسة مف مساء اليـو االثنيف لحيف انتياء موعد التدريبات العسكرية.
جػيش االحػتالؿ نصػب خياًمػا مػع تواجػد مدفعيػة ثقيمػة ومجنػزات بغػرض التػدريب عمػى  وأشار رشايدة إلػى أف

األسمحة الثقيمة، وىو ما سيشكؿ خطورة عمػى سػكاف المنطقػة وقريػة الرشػايدة المجػاورة بسػبب قػرب التػدريبات 
 مف منازليـ.

56/51/1053، قدس برس  
  

 لقيود عمى المعابر التجاريةشيد نقصا في السمع األساسية جراء اغزة قطاع : مركز حقوقي 11
قػػاؿ مركػػز حقػػوقي فمسػػطيني ينشػػط فػػي غػػزة، إف السػػمطات اإلسػػرائيمية قمصػػت الشػػير الماضػػي  لنػػدف: -غػػزة 

 حجـ الواردات إلى القطاع مما تسبب في نقص العديد مف السمع في أسواقو المحمية.
ماضي نقصا في عدد مػف السػمع وذكر المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف أف قطاع غزة شيد خالؿ الشير ال

األساسية جراء القيود اإلسرائيمية عمى المعابر التجارية. وبيف المركز أف المػواد التػي تسػمح إسػرائيؿ بػدخوليا 
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. وأوضػػح أف إسػػرائيؿ "ال تسػػد أدنػػى احتياجػػات القطػػاع"مػػف خػػالؿ معبػػر كػػـر أبػػو سػػالـ الػػذي تسػػيطر عميػػو 
فػي  1957شػاحنة يوميػا مػا يمثػؿ  779شاحنة بمعدؿ  7390ة سمحت الشير الماضي بتزويد القطاع بحمول

 910، البػالغ 1001المائة مف عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى القطاع قبؿ فرض الحصار في منتصؼ 
شػػاحنة يوميػػا. وبػػيف أف قطػػاع غػػزة شػػيد ارتفاعػػا كبيػػرا فػػي أسػػعار كػػؿ مػػواد البنػػاء فػػي ظػػؿ نفػػاد بعضػػيا مػػف 

يؿ توريػػد مػػواد البنػػاء إلػػى غػػزة منػػذ منتصػػؼ الشػػير قبػػؿ الماضػػي بػػالتزامف مػػع األسػػواؽ، بسػػبب حظػػر إسػػرائ
المصرية، مما أدى لتقميص العمؿ فػي معظػـ مشػاريع  -توقؼ توريدىا عبر األنفاؽ عمى الحدود الفمسطينية 

ز بمواصػمة ونوه تقرير لممركػ ة التحتية.البناء القائمة في القطاع والتوقؼ تماما في مشاريع إنشاء وترميـ البني
سػػرائيؿ  إسػػرائيؿ القيػػود التػػي تفرضػػيا عمػػى صػػادرات القطػػاع مػػف كػػؿ المنتجػػات إلػػى أسػػواؽ الضػػفة الغربيػػة وا 

شػػػاحنة فقػػػط )سػػػمع زراعيػػػة( طيمػػػة الشػػػير  10والعػػػالـ باسػػػتثناء محػػػدود اقتصػػػر عمػػػى تصػػػدير حمولػػػة نحػػػو 
 ي اليـو الواحد.شاحنة ف 790الماضي، بينما كانت تصؿ صادرات القطاع قبؿ فرض الحصار إلى 

57/51/1053الشرؽ األوسط، لندف،   
 

 "DIG" حممة لوقؼ مشروع الفيمـ العنصريتنظـ منظمات المجتمع المدني  :القدس 13
أدانػػت منظمػػات المجتمػػع المػػدني الفمسػػطيني والشػػبكات والمؤسسػػات الوطنيػػة بأشػػد العبػػارات  :منػػى القواسػػمي

" الػذي سػيتـ DIG" إلنتػاج وبػث مسمسػؿ درامػي بعنػواف خطة شركة الشبكة االعالميػة االميركيػة اف بػي سػي
حػوؿ "ييوديػة مدينػة القػدس"  اإلسػرائيميةتصويره في ما يسمى ب" مدينػة داوود"، واليػادؼ الػى تعزيػز الروايػة 

والتػػي مػػف شػػأنيا أف تعطػػي شػػرعية لسياسػػات إسػػرائيؿ، بالفصػػؿ العنصػػري والتطييػػر العرقػػي واالسػػتعمار فػػي 
 القدس المحتمة.

ت المنظمات أف مشاركة اؿ اف بي سي في انتاج مشروع المسمسؿ ىو عمؿ غيػر أخالقػي، كمػا أنػو وأوضح
ايضػػا ينطػػوي عمػػى مخػػاطر التبعيػػة والمسػػؤولية القانونيػػة الدوليػػة نتيجػػة المسػػاىمة والتواطػػؤ فػػي االنتياكػػات 

ئيؿ فػػػػي المدينػػػػة الخطيػػػػرة لمقػػػػانوف الػػػػدولي وجػػػػرائـ الحػػػػرب و انتياكػػػػات حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف التػػػػي ترتكبيػػػػا إسػػػػرا
 الفمسطينية المحتمة.

احتراـ المعايير األساسية لألخالؽ والقانوف وحقوؽ اإلنساف لمشعب الفمسطيني والتوقؼ  NBCوطالبت إدارة 
 فورا عف المشاركة في انتاج ىذا المشروع السينمائي.

الحية في جميع  ووجيت نداء الى المخرجيف والصحفييف، وشبكات وسائؿ اإلعالـ وجميع أصحاب الضمائر
 لوقؼ المشروع. NBCأنحاء العالـ لدعـ حممتنا ودعوتنا و الضغط عمى إدارة 

56/51/1053مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث، أـ الفحـ،   
 

 في الضفة فمسطينيا آخرمستعربوف يختطفوف و  فمسطينييف خمسةاالحتالؿ يعتقؿ  14
قػػوات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي اعتقمػػت فجػػر  نقػػال عػػف وكػػاالت، أف، 57/51/1053الخمػػي ، الشػػارقة، ذكػػرت 

 أمس خمسة فمسطينييف في مداىمات نفذتيا في أنحاء الضفة الغربية.
وقػػاؿ مصػػدر أمنػػي فمسػػطيني، إف "قػػوات مػػف جػػيش االحػػتالؿ اقتحمػػت قريػػة جبػػع، جنػػوب جنػػيف، واعتقمػػت 

لييما". وذكػرت القنػاة السػابعة فمسطينييف اثنيف، ىما إبراىيـ أسعد بداد، ومراد وليد ماليشة، واعتدت عمى أىا
فمسػطينييف مػف مدينػة قمقيميػة شػماؿ الضػفة، بػدعوى أنيػـ  ثػالثفي التمفزيوف "اإلسرائيمي"، أف الجيش اعتقػؿ 

 "مطموبوف ألجيزة األمف "اإلسرائيمية".
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، أف ، 57/51/1053السػػػبيؿ، عمػػػاف، وجػػػاء فػػػي  الوحػػػدات اإلسػػػرائيمية الخاصػػػة اعتقمػػػت مػػػس مػػػف طػػػولكـر
مواطنًا مف مدينة طولكـر عقب مداىمة منزلو بشكؿ مباغت، واختطافو بسيارة مدنيػة ونقمػو إلػى جيػة االثنيف 
قالػػت مصػػادر محميػػة إف وحػػدات المسػػتعربيف متنكػػريف بػػزي فمسػػطيف، وبسػػيارة تحمػػؿ لوحػػة تسػػجيؿ  مجيولػػة.

، واع 19فمسػطينية داىمػػوا منػزؿ المػػواطف معتصػـ حػػاتـ عراقػي ) تقمػػوه خػالؿ فتػػرة عاًمػػا( وسػط مدينػػة طػولكـر
 وجيزة، ثـ غادروا المنزؿ في عممية سريعة وخاطفة.
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أكدت الحكومة في قطاع غزة، أمس، أف معظـ األسر التي تشردت بسبب العاصفة الثمجية التي : )أ.ؼ.ب(
 فػػردًا أعيػػدت إلػػى منازليػػا. 73771 أسػػرة بواقػػع 1371دىا نحػػو تشػػيدىا المنطقػػة منػػذ األربعػػاء والتػػي بمػػغ عػػد

حالػة اسػػتغاثة  7900حكومػة فػي مػػؤتمر صػحفي: "تمقينػػا الوقػاؿ محمػد الرقػػب وزيػر الشػػؤوف االجتماعيػة فػػي 
 73771أسرة بواقػع  1371مباشرة مف داخؿ المنازؿ، وعدد العائالت التي تأثرت مف المنخفض الجوي سمبًا 

 و "ال توجد وفيات بسب ىذا المنخفض".فردًا، مؤكدًا أن
وأوضح أف أكثر المحافظػات تضػررًا ىػي مدينػة غػزة التػي فتحػت فييػا ثمانيػة مراكػز إيػواء. وأوضػح "أف عػدد 

أسػرة، وغػدًا سػنغمؽ كافػة  790مركزًا خالؿ الكارثػة لػـ يبػؽ منيػا سػوى مركػزيف بمعػدؿ  17مراكز اإليواء بمغ 
 المراكز ونوجد حمواًل أخرى". 

57/51/1053خمي ، الشارقة، ال  

 

 الفمسطيني - بنؾ فمسطيف يوقع اتفاقية مع الصندوؽ األوروبي 16
وقػػع بنػؾ فمسػػطيف والصػندوؽ األوروبػػي الفمسػػطيني لضػماف القػػروض، اتفاقيػة تعػػاوف مشػػترؾ : معػا -راـ اهلل 

المركػز الرئيسػي  لضماف قروض المشاريع الصغيرة التي يقدميا البنؾ. وجري توقيع االتفاقيػة مػؤخرا فػي مقػر
لػػػ"دارة العػػػاـ بمدينػػػة راـ اهلل، حيػػػث وقعيػػػا كػػػؿ مػػػف ىاشػػػـ الشػػػوا، رئػػػيس مجمػػػس االدارة والمػػػدير العػػػاـ لبنػػػؾ 
فمسطيف، والسيد حنا سحار، المدير العاـ لمصندوؽ االوروبي الفمسطيني، وذلؾ بحضور عضو مجمػس ادارة 

وىاني ناصر وسوزاف خوري مساعدو المػدير العػاـ، البنؾ ماىر فرح، ورشدي الغالييني، نائب المدير العاـ، 
 باإلضافة الى عدد مف المسؤوليف في الصندوؽ األوروبي والبنؾ.

وبموجب االتفاقية، سيعمؿ الصندوؽ األوروبي الفمسطيني عمى تقدمة خدمات متعمقة بضماف القػروض التػي 
حيػػث تعػػد ىػػذه المشػػاريع مػػف أكثػػر  يقػػدميا بنػػؾ فمسػػطيف لتمويػػؿ مشػػاريع صػػغيرة ومتناىيػػة الصػػغير لعمالئػػو.

 المشاريع انتشارا في فمسطيف.
بػيف و  مف ناحيتو، عبر ىاشـ الشوا، عف سعادتو بيذه االتفاقية والتعاوف مػع الصػندوؽ االوروبػي الفمسػطيني،

بأف مف أىـ االسباب التي تدفع البنؾ الػى االىتمػاـ بتطػوير ىػذا البرنػامج مػف القػروض، ألنيػا تشػكؿ حػوالي 
% مف األيدي العاممة، كما أنيػا تتمتػع 20% مف المشاريع العاممة في فمسطيف وتشغؿ ما يزيد عف 20-30

 بتصنؼ مخاطر منخفضة، نظرا ألنيا مشاريع عائمية تساىـ في انجاحيا مختمؼ أفراد العائمة.
57/51/1053وكالة معًا اإلخبارية،   
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قػػػاؿ رئػػػيس سػػػمطة الطاقػػػة والمػػػوارد الطبيعيػػػة ورئػػػيس مجمػػػس إدارة شػػػركة النقػػػؿ  :القػػػدس دوت كػػػوـ -راـ اهلل
ـّ حصػػػرىا حتػػػى  د.الوطنيػػػة لمكيربػػػاء،  عمػػػر كتانػػػة، فػػػي بيػػػاف صػػػحافي بػػػأّف "حجػػػـ الخسػػػائر األوليػػػة التػػػي تػػػ

ـّ تقػدير كمفػة ثمانيػة ماليػيف دوالر لشػراء  مميػوف دوالر، 77المحظة )في قطاع الكيربػاء( بمػغ مػا يزيػد عػف  وتػ
 معدات إضافية لشركات توزيع الكيرباء تمكنيا مف زيادة فاعميتيا في مواجية ظروؼ مشابية".

واشػػػار الػػػى أّف سػػػمطة الطاقػػػة "تتػػػابع باىتمػػػاـ أزمػػػة الكيربػػػاء فػػػي فمسػػػطيف، السػػػّيما إثػػػر المػػػنخفض الجػػػوي"، 
ـ مػػػع المجنػػػة الوزاريػػػة لمبنيػػػة التحتيػػػة لبحػػػث األوضػػػاع، وتقيػػػيـ موضػػػحا أف "سػػػمطة الطاقػػػة عمػػػى تواصػػػؿ دائػػػ

 الخسائر واألضرار الحاصمة في شبكات الكيرباء".
وقاؿ بشأف انقطاع الكيرباء في عدد مف محافظات الضفة الغربية خالؿ وبعد العاصفة الثمجية، بػأّف "تعطّػؿ 

كة القطريػػة اإلسػػرائيمية إلػػى شػػركات توزيػػع العشػػرات مػػف نقػػاط الػػربط التػػي يػػتـ نقػػؿ الكيربػػاء عبرىػػا مػػف الشػػر 
الكيرباء المحمّية، زاد مف علمؽ المشكمة، إضافة إلػى تعطػؿ شػبكة الضػغط العػالي فػي إسػرائيؿ واحتػراؽ عػدد 

 مف المحوالت".
57/51/1053القدس، القدس،    

 
 لمنظاـ المصري الجديد  ةمسانداألردف مغمؽ بوجو حماس "القدس العربي":  18

االثنػيف بػأف  أمػسالعربػي  لمقػدسمصػادر فمسػطينية مطمعػة جػدا فػي راـ اهلل  أوضحتوليد عوض:  راـ اهلل ػ 
يغمؽ الباب في وجو حركة حماس، مساندة لمنظاـ المصري الجديد الػذي يػتيـ الحركػة بالعبػث بػاألمف  األردف

 القومي المصري.
ـ بيػػا رئػػيس المكتػػب السياسػػي المصػػادر الػػى أف عمػػاف لػػـ تػػرد عمػػى العديػػد مػػف الطمبػػات التػػي تقػػد وأشػػارت

 .األردنييفلحماس خالد مشعؿ لترتيب موعد لزيارتو لعماف لمقاء بعض المسؤوليف 
العربي الى أف ىناؾ قرارا رسميا باألردف بإغالؽ الباب فػي وجػو  لمقدسوألمحت المصادر في مجمؿ حديثيا 

السيسػػي بعػػزؿ الػػرئيس المصػػري  حمػػاس تماشػػيا مػػع موقػػؼ عمػػاف الػػداعـ لػػوزير الػػدفاع المصػػري عبػػد الفتػػاح
 المسمميف. اإلخوافالدكتور محمد مرسي المنتمي لجماعة 

المصػػادر أف حمػػاس باتػػت غيػػر مرحػػب بيػػا سػػواء فػػي عمػػاف أو القػػاىرة أو الريػػاض كػػوف الحركػػة  وأوضػػحت
عمػى  متيمة بالمس باألمف القومي لمصر، مشيرة الى أف أجيزة المخابرات فػي الػدوؿ المػذكورة لػدييا اثباتػات

 تورط حماس في قضايا وأحداث مست باألمف القومي لمصر.
وحسب المصادر فإف الجيات الرسمية االردنية تواصؿ المماطمػة فػي الػرد عمػى طمبػات مشػعؿ بزيػارة عمػاف، 
 مستبعدة اف تفتح العاصمة االردنية ابوابيا لحماس حاليا، وذلؾ مف منطمؽ الدعـ األردني الرسمي لمسيسي.

در الى أف مسؤوليف اردنييف تحدثوا في مجالسػيـ الخاصػة بػأف مشػعؿ أرىقيػـ عبػر اتصػاالت واشارت المصا
ىاتفيػػة وغيرىػػػا مػػف أجػػػؿ السػػماح لػػػو لمقػػدوـ إلػػػى عّمػػاف فػػػي زيػػارة سياسػػػية اال اف الجيػػات الرسػػػمية االردنيػػػة 

 ترفض استقبالو حاليا.
الجيػدة مػع عمػاف لػـ يجػد الرغبػة وألمحت المصادر الػى أف مشػعؿ الػذي يحػاوؿ االحتفػاظ بعالقػات توصػؼ ب

عنػػػد االردف بوصػػػؼ عالقاتيػػػا مػػػع حمػػػاس بالجيػػػدة فػػػي حػػػيف اف النظػػػاـ المصػػػري الجديػػػد يػػػتيـ تمػػػؾ الحركػػػة 
 بالعبث باالمف القومي المصري.
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واوضحت المصادر بأف عماف لـ تعد متحمسػة لمعالقػة الجيػدة مػع حمػاس، مشػيرة الػى اف أبػواب الكثيػر مػف 
ت مغمقػة فػي وجػو حمػاس تضػامنا ودعمػا لوجيػة نظػر النظػاـ المصػري الجديػد، واتيامػو العواصـ العربيػة باتػ

 لحماس بالعبث باالمف القومي المصري.
وبشػأف الفتػػرة التػػي يمكػف لمشػػعؿ اف يػػزور االردف فييػػا، نوىػت المصػػادر الػػى امكانيػة اف تفػػتح عمػػاف أبوابيػػا 

مكانيػة الوصػوؿ التفػاؽ لمشعؿ اذا ما حصؿ ىناؾ تقدـ عمػى صػعيد المفاوضػات الفمسػط ينية مػع إسػرائيؿ، وا 
 .1001سالـ يحتاج الى عدـ معارضتو بشدة مف قبؿ حماس المسيطرة عمى قطاع غزة منذ منتصؼ عاـ 

 57/51/1053القدس العربي، لندف، 
 

 يونيفيؿ: إطالؽ النار عمى الجندي اإلسرائيمي "عمؿ منفرد"الالجيش المبناني و  19
ادث الػػذي وقػػع مسػػاء أمػػس األحػػد عمػػى الحػػدود حػػقػػاؿ الجػػيش المبنػػاني إف ال: ػػػ يػػو بػػي أي، أ ؼ ب بيػػروت
اإلسرائيمية الجنوبية وأدى إلى مقتؿ جندي إسرائيمي عمى يد جندي لبناني ناتج عف "سموؾ فػردي"  - المبنانية

 لمجندي المبناني.
ؿ أمػس فػي منطقػة وأعمف الجػيش فػي بيػاف مسػاء االثنػيف انػو "توضػيحًا لحػادث إطػالؽ النػار الػذي حصػؿ ليػ

 رأس الناقورة الحدودية، تشير قيادة الجيش إلى أف ما جرى ناجـ عف سموؾ فردي قاـ بو أحد الجنود".
وأضاؼ البياف أف لجنة عسكرية تولػت التحقيػؽ بالموضػوع "كمػا تمفػت إلػى أف التنسػيؽ جػار مػع قػوات األمػـ 

 المتحدة المؤقتة في لبناف لمعالجة تداعيات الحادث".
 57/51/1053، ، لندفالحياة

 
 "عميكـ قبوؿ المبادرة العربّية"و "إسرائيؿ"ال تعاوف أمنّيا مع  ":معاريؼ"لػ الفيصؿتركي  

إّف ما وصفتو  "ريشيت بيت"زىير أندراوس: قالت اإلذاعة اإلسرائيمّية الرسمّية بالمغة العبرّية  -الناصرة 
يف ممثميف إسرائيمييف وسعودييف عمى ىامش أعماؿ التاريخّي علقد يوـ األحد مف ىذا األسبوع ب باالجتماع

 مؤتمر في إمارة موناكو. 
وأضافت اإلذاعة، نقاًل عف مصادر سياسّية رفيعة المستوى في تؿ أبيب، أّف السفير السعودي لدى الواليات 

ايتمار  المتحدة األمريكّية سابقا األمير تركي الفيصؿ صافح سفير إسرائيؿ في واشنطف األسبؽ، البروفيسور
، وعضو الكنيست مئير شطريت، عف حزب  رابينوفيتش، والذي يتبوأ منصب رئيس جامعة تؿ أبيب اليـو

 )الحركة( برئاسة وزيرة القضاء تسيبي ليفني. 
عالوة عمى ذلؾ، لفتت اإلذاعة العبرّية إلى أّف األمير الفيصؿ حّث إسرائيؿ عمى قبوؿ مبادرة السالـ 

في مصداقية الرئيس األمريكي باراؾ أوباما بشأف المفاوضات اإلسرائيمية  السعودية، وقاؿ إّنو يشكؾ
 الفمسطينّية.

وتعقيبا عمى دعوة وجييا إليو النائب شطريت إللقاء خطاب أماـ البرلماف الصييونّي، قاؿ الفيصؿ إّنو ما 
 مف جدوى مف مثؿ ىذه الخطوة طالما لـ تتبّف إسرائيؿ مبادرة السالـ السعودية. 

عمى اإلنترنت أّف األمير السعودّي قاؿ لمنائب شطريت إنّنا في  "معاريؼ"احيتو ذكر موقع صحيفة مف ن
السابؽ كّنا في نفس العمؿ، في إشارة إلى أّف شطريت كاف وزيرًا عف االستخبارات في حكومة بنياميف 

 نتنياىو السابقة. 
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ـّ االجتماع في معرض رّده عمى سؤاؿ إ "معاريؼ"وقاؿ األمير لمراسؿ صحيفة  ّنو ينفي أْف يكوف قد ت
 المذكور في فيينا، كما أوردت وسائؿ اإلعالـ اإليرانّية. 

كما عاد ناشد اإلسرائيمييف بقبوؿ مبادرة السالـ العربّية حتى يتسّنى بعد ذلؾ التداوؿ حوؿ تفاصيميا، وقاؿ 
عاصمتيا القدس مع تبادؿ و  إّف مرّكبات الحؿ معروفة، إقامة دولة فمسطينّية في حدود العاـ 

 األراضي بيف اإلسرائيمييف والفمسطينييف، عمى حّد قولو لمصحيفة. 
 //القدس العربي، لندف، 

 
 مف أسر غزة تعاني مف انعداـ األمف الغذائي %اإلسالمي:  التعاوفمنظمة  

 إف  أمسف اإلسالمي قاؿ تقرير صادر عف إدارة الشؤوف اإلنسانية في منظمة التعاو  :وكاالت –غزة 
 مف أسر قطاع غزة تعاني مف انعداـ األمف الغذائي. ةبالمائ

 ورصد التقرير الذي تمقت وكالة األنباء األلمانية نسخة منو، وصوؿ معدالت البطالة في قطاع غزة إلى 
مى الوضع في المائة في ظؿ استمرار الحصار اإلسرائيمي المشدد، وانعكاسات األحداث األخيرة في مصر ع

 اإلنساني بالقطاع.
وتناوؿ التقرير أزمات قطاع غزة في مجاالت الصحة، ومصادر الطاقة والمياه وعمؿ البمديات والتعميـ 
 واالقتصاد والبنية التحتية واإلسكاف، في ظؿ أزمة الوقود وتكرار توقؼ محطة توليد الكيرباء في القطاع.

في المائة، فيما  مستشفيات قطاع غزة وصؿ إلى نسبة  وبيف التقرير أف العجز في رصيد األدوية في
 في المائة. بمغ في الميمات الطبية نسبة 

ورصد التقرير تعذر وصوؿ ألؼ مريض مف الحاالت المرضية التخصصية إلى المستشفيات المصرية 
ة بما فى المائة، مقارن المتخصصة، فيما انخفضت أعداد المسافريف عبر معبر رفح مع مصر إلى 

 كانت عميو في الفترة نفسيا مف العاـ الماضي.
وبيف أف ثالثة وفود إنسانية فقط دخمت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح منذ بداية تموز وحتى نياية تشريف 

 أوؿ الماضييف.
ولفت التقرير إلى تعطؿ أعماؿ الصيد بسبب األزمة الحالية في الوقود التي يعاني منيا قطاع غزة حيث 

وأشار إلى توقؼ السائقيف  في المائة مف الصياديف عف العمؿ بشكؿ مؤقت.  - ا بيف تعطؿ م
 في المائة بسبب أزمة نقص الوقود. وعماؿ السيارات بنسبة 

في المائة مف مشاريع البنية التحتية التي تنفذىا البمديات بتمويؿ عربي ودولي توقفت  وذكر التقرير أف 
 ريد مواد البناء سواء مف مصر أو إسرائيؿ إلى القطاع.عف العمؿ نتيجة وقؼ تو 

ألؼ عامؿ فمسطيني في قطاع البناء  وأوضح أف توقؼ مشاريع اإلعمار دفع إلى توقؼ نحو 
 واإلنشاءات عف العمؿ منذ شير تموز الماضي.

ة بناء ألؼ مواطف في غزة باتوا مف دوف مأوى نتيجة عدـ قدرتيـ عمى إعاد ولفت إلى أف أكثر مف 
 منازليـ التي دمرت جراء جوالت العنؼ المتكررة مع إسرائيؿ.

في المائة مف سكاف  وذكر أف وصوؿ مياه الشرب واالستخداـ المنزلي انخفضت في المتوسط بنسبة 
ألؼ دوالر يوميا نتيجة عدـ قدرة المزارعيف عمى  وقدر خسائر القطاع الزراعي بمبمغ  قطاع غزة.

وختـ التقرير بأف االقتصاد في قطاع غزة تكبد خسائر بمغت  إلى الضفة الغربية والخارج. تصدير منتجاتيـ
 مميوف دوالر خالؿ األشير الثالثة الماضية. أكثر مف 
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 //الرأي، عماف، 
 
 أحداث العالـ العربي لف تنسينا فمسطيف: افالمؤتمر البرلماني يواصؿ أعمالو في عمّ  

مؤتمر البرلماف العربي األربع، أمس االثنيف، أعماليا في إطار فعاليات الجمسة  واصمت لجاف :وكاالت
مف الفصؿ التشريعي األوؿ لمبرلماف العربي،  -الثانية لدور االنعقاد العادي السنوي الثاني 

أحمد ويشارؾ في المؤتمر رئيس البرلماف العربي  بشعار "فمسطيف في قمب األمة العربية واإلسالمية".
الجرواف، إضافة إلى ممثميف عف جميع البرلمانات العربية ومجالس الشورى فييا وأعضاء المجاف الدائمة في 

وأكد الجرواف، في تصريحات صحفية بعماف، أف األحداث في العالـ العربي  البرلماف العربي ومكتبو الدائـ.
عرب قضية فمسطيف، ألنيا القضية األـ والقضايا المتراكبة عمى بعضيا البعض لف تنسي البرلمانييف ال

 واألىـ، قائاًل، "إف حؿ ىذه القضية ىو مفتاح لحؿ كثير مف القضايا في المنطقة".
وقاؿ الجرواف، "إف القضية الفمسطينية ستظؿ محط انتباه واىتماـ كؿ المسؤوليف والدبموماسييف العرب والعالـ 

أف يحميا بطريقتو الخاصة". وأضاؼ، "أننا نيدؼ إلى  بأسره، ولكف ىناؾ اتجاىات وتوجيات لكؿ مف يريد
حشد دعـ كؿ عربي مسمـ أصيؿ عنده إمكانية لمضغط عمى المؤسسات الدولية أو عمى مؤسسات بالده 
براز ىذه القضية عمى السطح ألنيا قضية ميمة جدًا"، منوىا بأف "فمسطيف في قمب  نفسيا بأف يتـ حمحمة وا 

نما ىو واقع ىذه القضية في قمب كؿ مسمـ وعربي  األمة العربية واإلسالمية" ليس شعارًا لمبرلماف أو مقولة وا 
 وكي تبقى في مخيمة أطفالنا وأبنائنا الذيف سيأتوف مف بعدنا".

وتبحث المجاف عددًا مف الموضوعات المتعمقة بالشباب واألمف القومي العربي، وتفعيؿ التعاوف االقتصادي 
 ا المحورية الرئيسية التي تيـ الشعوب العربية وعمى رأسيا القضية الفمسطينية.بيف الدوؿ العربية والقضاي

 //الخمي ، الشارقة، 
 

 وفتح معبر رفح  يدعو العالـ إلغاثة قطاع غزة تركيبرلماني  
" دوؿ العالـ والمنظمات اإلغاثية  لتقديـ دعا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفمسطينية "مراد يمدـر

يد العوف لقطاع غزة، المحاصر منذ سبع سنوات، والذي يتعرض لعاصفة جوية قاسية، وذلؾ في المؤتمر 
 الصحفي الذي عقده في البرلماف التركي.

مميوف دوالر، مف غذاء وآليات ووقود،  وقاؿ يمدـر "إفَّ حجـ المساعدات التي يحتاجيا القطاع تقدر بػ 
 مميوف دوالر إضافية. مناخية التي يتعرض ليا القطاع قد تستوجب تقديـ مبينًا أفَّ سوء الظروؼ ال

وذكر يمدـر أفَّ تركيا وقطر بدأتا حممة مساعدات لمقطاع المحاصر، الذي يعاني انقطاعًا في التيار 
ساعة في اليوـ، داعيًا الجميع لمد يد العوف ليا، كما دعا إلى فتح معبر رفح مع مصر  الكيربائي مدة 

 لمتخفيؼ مف آثار العاصفة.
 //بني شفؽ، تركيا، 

 
 ضّد مخطط برافرلناشطيف بسبب اعتصاميـ  "الداخمية"ستدعاءات الكويت: استنكار ال 

استنكرت قوى سياسية طالبية كويتية، حممة االستدعاءات األخيرة التي قامت بيا وزارة الداخمية، ممثمة 
لعدد مف الشخصيات السياسية والشباب والناشطيف، عمى خمفية االعتصاـ  باإلدارة العامة لممباحث الجنائية،

الماضي، أماـ السفارة الفمسطينية، لمتنديد بمشروع  نوفمبر  السممي التضامني الذي أقيـ يوـ 
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الصييوني التوسعي العنصري، الذي يأتي ضمف محاوالت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي المستمرة  "برافر"
كيات األراضي مف السكاف العرب في فمسطيف المحتمة، حيث نجح الضغط الشعبي والحراؾ لنزع مم

 العالمي، والذي كانت الكويت جزءًا منو، في إيقاؼ المشروع، وتراجع العدو الصييوني عنو.
قائمة )حدـ(، و  الديمقراطية، والحركة المدنية الديمقراطيالكويتي، والتحالؼ الوطني  الديمقراطيوقاؿ المنبر 

فرع مصر، في بياف مشترؾ ليـ،  -الوسط الديموقراطي في جامعة الخميج، واالتحاد الوطني لطمبة الكويت 
نكارىا إلجراءات  إنو عمى الرغـ مف تراجع وزارة الداخمية عف استدعاءاتيا مساء يـو  ديسمبر، وا 

حقيؽ مع األفراد الذيف تـ استدعاؤىـ في التحقيؽ، فإف الوقائع تؤكد قياـ إدارة المباحث الجنائية بعمميات الت
 وقت سابؽ بيذا الشأف.

وتؤكد القوى السياسية والطالبية، أف ما حدث مف تخبط في اإلجراءات، ومف ثـ التراجع عنيا، السموؾ 
الفردي الذي تدار بو أجيزة الدولة المختمفة، مف دوف احتراـ لمقوانيف واألنظمة المعموؿ بيا، وىو ما يشير 

 ياب تاـ لدولة المؤسسات.إلى غ
 //الراي، الكويت، 

 
 بيف إيراف والقوى الكبرى  بشأف االتفاؽ "إسرائيؿ"رايس تطمئف  سوزاف 

أجرت مستشارة األمف القومي األميركي سوزاف رايس سمسمة لقاءات األسبوع الماضي مػع مسػؤوليف : وكاالت
ـ التوصػؿ إليػو الشػير الماضػي بػيف إيػراف والقػوى الكبػرى، إسرائيمييف لتطمينيـ بشأف االتفاؽ المرحمي الذي ت

 بينما أكدت طيراف أف االتفاؽ لـ يمت رغـ غضبيا مف العقوبات األميركية األخيرة.
التي تيدؼ إلى الحصوؿ عمى تأييد اإلسرائيمييف -وقاؿ البيت األبيض أمس في بياف إف تمؾ المقاءات 

بيف الرئيس األميركي باراؾ أوباما ورئيس الوزراء اإلسرائيمي  نجمت عف محادثات -التفاؽ مؤقت مع إيراف
 بنياميف نتنياىو الشير الماضي، تعيد خالليا أوباما بالتشاور مع إسرائيؿ المتشككة مف االتفاؽ مع إيراف.

وجاء في البياف أف رايس ونائبيا طوني بالينكف وعددا مف كبار المسؤوليف في وزارتي الخارجية والخزانة 
تضافوا مستشار األمف القومي اإلسرائيمي يوسي كوىيف وعددا مف المسؤوليف اإلسرائيمييف، لعقد اس

وقاؿ البيت األبيض إف الفريؽ األميركي بقيادة رايس أكد في ىذه  اجتماعات خالؿ األسبوع الماضي.
 االجتماعات أف ىدؼ أوباما ىو منع إيراف مف الحصوؿ عمى سالح نووي.

 //الجزيرة.نت، 
 
 "إسرائيؿ"كي تقرر مقاطعة يآالؼ أستاذ وباحث أمر  خمسةجمعية تضـ أكثر مف  

 إسرائيؿمقاطعة  أميركيوباحث  أستاذمف خمسة آالؼ  أكثرقررت جمعية تضـ : أ ؼ ب -نيويورؾ 
 ثنيف.الفمسطينييف، وىو قرار ندد بو المؤتمر الييودي العالمي اال إزاءاحتجاجًا عمى سياسة الدولة العبرية 

% مف أعضاء جمعية الدراسات وصادؽ عمى ىذه المقاطعة لممؤسسات األكاديمية اإلسرائيمية، نحو 
عضوًا، بحسب ما جاء عمى موقع ىذه الجمعية  ( الذيف صّوتوا والبالغ عددىـ األميركية )

 ".األميركييفتاريخ وثقافة التي تعتبر نفسيا "األقدـ واألىـ بيف الجمعيات األميركية المتخصصة بدراسة 
"القرار الذي اعتمد ىو لمتضامف مع كؿ الباحثيف والطالب المحروميف  أفوأضافت الجمعية عمى موقعيا 

مف حريتيـ األكاديمية ويتطمعوف إلى إعطاء ىذه الحرية لمجميع ومف بينيـ الفمسطينيوف"، متطرقة إلى 
 متحدة".ال األمـ"خرؽ إسرائيؿ لمقانوف الدولي ولقرارات 
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وتعتبر جمعية الدراسات  وينشط عدد مف ىذه الجمعيات في العالـ لمعمؿ عمى مقاطعة إسرائيؿ أكاديميًا.
 .األميركيةاألميركية، ثاني منظمة أكاديمية أميركية تعتمد ىذا الموقؼ بعد جمعية الدراسات اعسيوية 

ياكوؼ بيري قرار الجمعية كما نقؿ عنو موقع "يديعوت  اإلسرائيميوىاجـ وزير العموـ والتكنولوجيا 
، معتبرًا أف "الضحية الرئيسية ىنا ىي العمـ الدولي الذي يربط بيف أناس مف مختمؼ اإلخباريأحرونوت" 

 يبقى عمى ىذا النحو". أفاالثنيات والجنسيات واالتجاىات السياسية، وينبغي 
 عممية". وأنشطةرأي سياسي بيري اف "القرار ال يميز )...( بيف  وأضاؼ

ووصؼ رئيس المؤتمر الييودي العالمي رونالد الودر ىذا العمؿ بأنو"معاد لمسامية" وانو يكرس إفالس 
عضو فيي  ألؼ أما الجمعية األميركية ألساتذة الجامعات التي تضـ  .األميركيةجمعية الدراسات 

 .إلسرائيؿتعارض أي مقاطعة 
 //الحياة، لندف، 

 
 ولبناف "إسرائيؿ"تدعو إلى ضبط النفس عمى الحدود بيف  فرنسا 

سرائيؿ إثر مقتؿ أي: يو بي  -فرنسا  دعت فرنسا إلى "التيدئة وضبط النفس" عمى الحدود بيف لبناف وا 
وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا دعت فيو إلى "اليدوء وضبط النفس واحتراـ  جندي إسرائيمي أمس.

 ".ار مجمس األمف رقـ وتطبيؽ قر 
 //الحياة، لندف، 

 
 "الجيش الحر"المساعدات الغربية وحجبيا عف فصائؿ إسالمية فّجرا الخالؼ مع قيادة  تقنيف 

في سورية عف أف أسباب الخالؼ مع  "الجبية اإلسالمية"كشفت مصادر قيادية في : رياض قيوجي -دبي 
د إلى امتناع األخير عف تسميـ أي مف المجموعات التي تحمؿ صفة قيادة أركاف الجيش السوري الحر تعو 

، أيًا مف المساعدات التي كانت "القاعدة"إسالمية، بغض النظر عما إذا كانت معتدلة أو متشددة أو تابعة لػ 
تأتي مف الغرب خالؿ الشيور الماضية. وتضيؼ ىذه المصادر أف المساعدات التي كانت تأتي لرئاسة 

يش الحر كانت محصورة ببعض الكتائب الصغيرة والتي ليا دور محدود جدًا عمى جبيات القتاؿ أركاف الج
 "الجيش الحر". وال يتفؽ "الجبية اإلسالمية"مقارنة بما كانت تقوـ بو الفصائؿ واأللوية المنضوية تحت قيادة 

لحصوؿ عمى جزء مف األسمحة في أنو يحـر الفصائؿ اإلسالمية مف ا "الجبية اإلسالمية"بالتأكيد مع مزاعـ 
كانت حتى الشير  "الجبية اإلسالمية"التي يتمقاىا، وسيقوؿ إف فصائؿ إسالمية انضوت اعف تحت راية 

 الماضي جزءًا مف القيادة العميا لمجيش الحر وكانت تحصؿ عمى نصيبيا مف السالح.
مدى  "الجبية اإلسالمية"ش الحر و وقد كشفت تطورات األياـ األخيرة والتي تمت الخالفات بيف قيادة الجي

حجـ الكتائب اإلسالمية عمى األرض، األمر الذي دفع قيادة الجيش الحر إلى فتح باب الحوار مجددًا معيا 
حوؿ األمور الخالفية مف أجؿ إعادة تعزيز موقعيا عمى الساحة الدولية والذي يعتمد عمى وجود نفوذ فاعؿ 

 ليا عمى األرض.
إلى أف مف أىـ ما كانت فصائميا محرومة منو ىو أنظمة اتصاؿ وقيادة  "ية اإلسالميةالجب"وتشير مصادر 

وسيطرة متطورة نسبيًا كانت حصمت عمييا قيادة الجيش الحر منذ أشير ولـ تسمميا ألي مف الفصائؿ 
اإلسالمية عمى رغـ حاجتيا الماسة ليا بخاصة في تنسيؽ عمميات ىجوـ ودفاع كبيرة ضد الجيش 

ي. كما أف قيادة الجيش الحر امتنعت عف تسميـ ذخائر لفصائؿ الجبية اإلسالمية في أوقات كانت النظام
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قواتيا تتعرض ليجمات شرسة مف الجيش النظامي وحمفائو وتعاني مف نقص حاد بالذخيرة. ولذلؾ، أضافت 
رد فعؿ عمى ىذه المصادر، أتت السيطرة عمى مخازف قيادة أركاف الجيش الحر عمى معبر باب اليوى ك

تخشى مف احتماؿ تأثير الغرب عمى قيادة الجيش  "الجبية اإلسالمية"سياسة قيادة الجيش الحر. كما أف 
وتشير  المقبؿ، مما يعزز دور النظاـ وحمفائو. -الحر وائتالؼ المعارضة في مقررات مؤتمر جنيؼ

يات غربية خالؿ األياـ الماضية فتحت خط اتصاؿ مباشرًا مع ج "الجبية اإلسالمية"مصادر مطمعة إلى أف 
بالتنسيؽ مع قيادة الجيش الحر مف أجؿ تعزيز ثقة القيادات الغربية بيذه الجبية التي يقوؿ مسؤولوىا إف ال 

)الدولة اإلسالمية  "داعش"أو  "جبية النصرة"ويؤكدوف أف أي تنسيؽ بينيـ وبيف  "القاعدة"عالقة ليـ بتنظيـ 
بتقاسـ أرض العمميات خالؿ ميمات اليجوـ أو الدفاع في القتاؿ مع قوات  في العراؽ والشاـ( ىو محدود

جبية "أف األولوية في الوقت الراىف ىي لمقاتمة  "الجبية اإلسالمية"النظاـ السوري وحمفائو. وال تعتقد قيادات 
حزب "اف و نظرًا إلى تفاقـ خطر النظاـ السوري بعد حصولو عمى الدعـ الكبير مف إير  "داعش"أو  "النصرة

وتراجع قوى الغرب عف شف أي عمؿ عسكري ضد النظاـ. كما أنيا ال ترى خطرًا كبيرًا مف المجموعات  "اهلل
التي، كما قالت المصادر،  اإلسالمية"الجبية "نظرًا إلى صغر حجميا مقارنة بػ  "القاعدة"المرتبطة بػ 

 ."تستطيع التعامؿ معيا بسيولة إذا ما اقتضت الحاجة"
مراقبوف أف أىـ ما تفتقر إليو الثورة السورية عمى األرض اليوـ ىو بروز قائد ميداني تجتمع الفصائؿ  ويعتقد

كافة حولو، مما يعطي القيادة العسكرية لمثورة دورًا بارزًا داخؿ سورية وخارجيا وبخاصة إلى طاولة 
منقسمة ومنشغمة بالتنافس عمى  المفاوضات في جنيؼ. فغالبية القيادات الميدانية الحالية لمثورة السورية

األدوار عوض االنشغاؿ بكسب دعـ الشعب وتحقيؽ مكاسب ميدانية وتنظيـ دوائر محمية فاعمة تؤمف 
مطالب السكاف المدنييف في أماكف سيطرة الثوار. فالثورة الصينية كاف قائدىا ماو تسي تونغ والثورة الكوبية 

 ورية ال تزاؿ بانتظار قائدىا.قادىا فيدؿ كاسترو، في حيف أف الثورة الس
 //الحياة، لندف، 

 
   محمد بف المختار الشنقيطي... الشريعة في مجتمعات حرة تطبيؽ 

لـ يعد موضوع تطبيؽ الشريعة بعد ثورات الربيع العربي موضوعا نظريا، بؿ أصبح قضية عممية يجب 
خراجيا مف دائرة التنازع و  االختالؼ، ومف الشعار السياسي إلى الخطة التواضع عمى فيـ مشترؾ ليا، وا 

 العممية.
ولعؿ مف أىـ منجزات الربيع العربي أنو نقؿ الجدؿ حوؿ تطبيؽ الشريعة إلى جدؿ حوؿ تعريؼ الشريعة، 
وذلؾ ارتفاع ميـ في مستوى الحوار سيحررنا مف وضع العربة أماـ الحصاف، ويأتي ىذا المقاؿ ضمف 

 لسائد في ىذا المضمار.الجيد الساعي إلى رفع المبس ا
وتتنازع المجتمعات العربية اليوـ مدرستاف في موضوع تطبيؽ الشريعة: مدرسة عممانية ترى الشريعة نقيضا 
لمحرية، ومدرسة سمفية ترى الحرية نقيضا لمشريعة، فقد جعؿ العممانيوف الوحي تاريخا يمكف تجاوزه، وىذا 

وحيا يجب استنساخو، وىذا مستحيؿ إنسانيا، وما بيف  أمر مستحيؿ إسالميا، وجعؿ السمفيوف التاريخ
 المستحيؿ اإلسالمي والمستحيؿ االنساني تـ تعطيؿ الشريعة، ووصمنا إلى طريؽ مسدود.

فالعممانيوف والسمفيوف في موضوع الشريعة خصـو في المقدمات، حمفاء في النتائج، مع تبايف المقاصد 
ريعة، لكنيـ اختزلوا اإلسالـ في صورة تاريخية، وبحثوا لكؿ جديد طبعا، فدافع السمفييف ىو الحرص عمى الش

 عف سمؼ، وكأف الفكرة التي ال سمؼ ليا بنت سفاح.
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أما العممانيوف فقد استأسروا لصورة ذىنية أخرى، وىي التقسيـ الغربي المتعسؼ لمحياة بيف ديني ودنيوي، 
ف توحيد هلل وتوحيد لمحياة، والقرآف الكريـ "قد جمع وىو تقسيـ ال يعرفو اإلسالـ وال يعترؼ بو، فاإلسالـ دي

 بيف واقعية العيد القديـ ومثالية العيد الجديد"، كما الحظ بحؽ المفكر العظيـ عمي عزت بيغوفيتش.
وتحتاج مجتمعاتنا اليوـ إلى التواضع عمى رؤية نظرية واضحة حوؿ مفيوـ الشريعة ومعنى تطبيقيا ومف 

 ي لحرية الناس وكرامتيـ مف غير ازدواجية وال مثنوية.يطبقيا، مع احتراـ مبدئ
فيذا الجمع بيف الشريعة والحرية ضروري اليوـ ليكوف أساسا إلجماع أخالقي يخرج المجتمعات العربية 
واإلسالمية مف انشطار الذات األخالقية والثقافية بيف إسالمييف وعممانييف، ويفتح الباب أماميا لمصالحة 

 ت ومع بقية األسرة اإلنسانية.تاريخية مع الذا
بيد أف ىذا اإلجماع األخالقي ال تزاؿ تعوقو عوائؽ، مف أىميا: ضعؼ األساس النظري لدى الداعيف 
لتطبيؽ الشريعة، وعدـ تحريرىـ لممفاىيـ والصيغ العممية التي تجمع بيف الشريعة والحرية، واستئسار 

 عف ثقافة المجتمعات العربية واإلسالمية وتجربتيا التاريخية.العممانييف لرؤى فمسفية وقياسات تاريخية منبتة 
ويحتاج ىذا الموضوع إلى دراسات مطولة ال يتسع ليا المقاـ، فنحف نقتصر ىنا عمى رسـ الخطوط 
العريضة لمبساط النظري الالـز لتطبيؽ الشريعة في مجتمعات حرة، تمييدا ليذه المصالحة التاريخية 

 الحرية.الجامعة بيف الشريعة و 
أوال: ضرورة االنطالؽ مف نظرية واضحة حوؿ ماىية الديف وطبيعتو، فالشعوب العربية واإلسالمية ىي 

 أكثر الشعوب تدينا، وأقؿ الشعوب دراسة عممية لمديف )بالمعنى المعاصر لعمـ األدياف(.
: العقيدة، والعبادة، إلى اختزاؿ الديف في عناصر ثالثة، ىي -عربا وغربييف-ويميؿ الفالسفة العممانيوف 

والسردية الكونية )أي القصة التي تفسر أصؿ الوجود ومغزى الحياة وميؿ اإلنساف(، وبعضيـ ال يعتبروف 
األخالؽ عنصرا جوىريا مف عناصر الديف، أما التشريعات فيي خارجة عف نطاؽ الديف تماما في تصور 

 العممانييف.
حد األدنى مف الظاىرة الدينية، وىي بالقطع ال تستوعب مكونات لكف ىذه النظرة االختزالية ال تمثؿ سوى ال

أخالقا وشرائع وقيما اجتماعية وسياسية  -مع العقيدة والعبادة والسردية الكونية-الديف اإلسالمي التي تشمؿ 
 واقتصادية.

دارس الفمسفية والسر في ىذه النظرة االختزالية لمديف لدى العممانييف في مجتمعاتنا ىو االستئسار لبعض الم
الغربية والتجربة التاريخية الغربية في ىذا المضمار، والحاؿ أف الديف لـ يكف قط محور التاريخ األوروبي، 
بؿ ظؿ دائما عمى ضفافو، أما عندنا فالديف كاف وال يزاؿ محور الحياة، وىو أمر يحتاج العممانيوف في 

 مجتمعاتنا إلى معرفتو واالعتراؼ بو.
تبّني معنى "الشريعة" في االستعماؿ القرآني الذي يشمؿ الديف كمو، لقد ورد لفظ "الشريعة" بيذه ثانيا: ضرورة 

الصيغة في القرآف الكريـ مرة واحدة ىي قولو تعالى "ثـ جعمناؾ عمى شريعة مف األمر فاتَّبعيا وال تتَّبع أىواء 
 (.الذيف ال يعمموف" )سورة الجاثية، اعية 

أبي زيد في تفسير ىذه اعية "الشريعة الديف". وىذا المعنى القرآني العاـ ىو الذي  قاؿ الطبري نقال عف
ىػ( في كتابو"الشريعة"، وىو كتاب في العقائد، وىو أيضا ما قصده  قصده أبو بكر اعجري )ت 

 ىػ( في كتابو "الذريعة إلى مكاـر الشريعة"، وىو كتاب في األخالؽ. الراغب األصفياني )ت 
أف أيا مف ىذيف الكتابيف المذيف يحمالف في عنوانيما لفظ  -مف وجية نظر تاريخ األلفاظ-لممفت لالنتباه وا

 "الشريعة" لـ يتضمنا أحكاما عممية بالمعنى الفقيي القانوني.
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نفيـ فإذا فيمنا الشريعة بمعناىا القرآني، أي باعتبارىا شاممة لمديف كمو بعقائده وشعائره وأخالقو وقوانينو، فس
أف الشريعة ليست "معطمة" تعطيال كامال في بالد المسمميف، كما يدعي بعض اإلسالمييف، بؿ ىي معطمة 
تعطيال جزئيا، إذ المسمموف ال يزالوف متشبثيف بعقائدىـ مواظبيف عمى عباداتيـ ممتزميف بأخالقيـ اإلسالمية 

 عطؿ مف الشريعة أمراف:في الجممة، وىذا كمو يدخؿ ضمف الشريعة بالمعنى القرآني، والم
أوليما: ىو القيـ الدستورية والسياسية اإلسالمية مف شورى في بناء السمطة، ومشاورة في أدائيا، وعدؿ  -

وحرية، وتعامؿ مع المنصب العاـ والماؿ العاـ باعتبارىما أمانة ال ممكية شخصية.. إلخ، وتعطيؿ ىذا الشؽ 
ذ منتصؼ القرف األوؿ اليجري، وليس المستعمروف الغربيوف األساسي مف الشريعة ليس جديدا، بؿ بدأ من

ىـ الذيف عطموه، بؿ المسمموف ىـ مف عطموه بعد فتف القرف األوؿ اليجري، كما بينتو بإطناب في كتابي 
 عف )الخالفات السياسية بيف الصحابة(.

انونية، ألف القوانيف نابعة مف وىذه القيـ الدستورية والسياسية المعطمة منذ قروف أىـ كثيرا مف الجزئيات الق
 القيـ وخادمة ليا، فإذا تعطمت القيـ كاف ذلؾ أسوأ مف تعطيؿ القوانيف.

وثانييما: جانب مف الشؽ القانوني مف الشريعة، خصوصا القانوف الجنائي وبعض قوانيف األسرة والماؿ  -
 في بعض الدوؿ، وىذا التعطيؿ بدأ مع االستعمار األوربي الحديث.

يب أف الوجداف اإلسالمي متعمؽ بيذا الشؽ القانوني الذي عطمو األوربيوف باألمس أكثر مف تعمقو والغر 
بالشؽ الدستوري الذي عطمو المسمموف عمى مدى القروف، والسبب ىو أف المسمميف اليوـ يقودىـ وجداف 

ال فإف القيـ والمبادئ الدستورية  منفعؿ بما يفعمو اعخروف، أكثر مما يسوسيـ عقؿ واع بذاتو وناقد لذاتو، وا 
سابقة عمى القوانيف الجزئية، بؿ ىي مصدرىا الذي يمنحيا المعنى والحياة، وال معنى لقوانيف في دولة ال 

 دستور ليا اليوـ.
ثالثا: الخروج مف ثنائية القانوف الشرعي والقانوف الوضعي، فسبب ىذه الثنائية الضدية ىو تحوؿ الشريعة 

 يف إلى ىوية ثقافية وشعار سياسي، بدؿ التفكير فييا تفكيرا تطبيقيا عمميا.في أذىاف بعض المسمم
وقد أدى ذلؾ إلى النظر إلى القوانيف الغربية المطبقة في بالد المسمميف عمى أنيا "قوانيف كفرية"، ووضعيا 

لعممية صياغة في تناقض عقدي مع القوانيف اإلسالمية، تأثرا بالنظرة السمفية التي أدمنت صياغة القضايا ا
 اعتقادية.

نحتاج إلى أف ندرؾ أف اإلسالـ  -المضرة بمسألة تطبيؽ الشريعة عمميا-ولمخروج مف ىذه الثنائية الضدية 
ذو منحى إصالحي ترميمي تكميمي، ونبينا صمى اهلل عميو وسمـ بعث ليتمـ مكاـر األخالؽ، ال ليكتب في 

 ء مف جديد.صفحة بيضاء، أو لييدـ قيـ المجتمع ويبدأ البنا
كما نحتاج إلى أف ندرؾ أف الشريعة ليست قانونا وال فقيا، بؿ ىي مصدر لمفقو والقانوف، ولذلؾ مف الممكف 
أف يتغير الفقو والقانوف دوف خروج عمى الشريعة، وليس مف الالـز أف يكوف لكؿ قانوف مستند نصي في 

ة وال يناقض نصوص الشريعة فيو مف الشريعة ليكوف قانونا إسالميا، فكؿ قانوف يحقؽ مصمحة شرعي
 الشريعة.

رحمو -وقد عبر عف ىذا المعنى كبير عمماء موريتانيا في القرف العشريف الشيخ محمد سالـ بف عبد الودود 
تعبيرا يدؿ عمى بصيرة شرعية وحصافة عممية، فقاؿ إف ما نحتاج إليو اليـو ليس "تقنيف الفقو" بؿ  -اهلل

بغض النظر عف -صد أف كؿ ما نحتاج إليو ىو تشذيب القوانيف الموجودة "تفقيو القانوف". وىو يق
كسابيا الخمقية اإلسالمية مف خالؿ عرضيا عمى قطعيات الوحي، ألف جؿ ما نسميو  -مصدرىا وغربمتيا وا 
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اليوـ قوانيف وضعية ال يناقض نصا شرعيا، وىو يحقؽ مصالح العباد، ويطابؽ روح اإلسالـ ومقاصد 
 فظ العقائد واألنفس واألمواؿ واألعراض، وال معنى لرميو في المزبمة أو وصمو بالكفر والزيغ.الشريعة في ح

وعمى خالؼ ما يرى بعض اإلسالمييف، فميس تعدد مصادر التشريع مما يناقض الشريعة، إذا كانت 
قرارا نصوص الوحي ىي الحاكـ والناظـ عند االختالؼ، فقد تضّمف دستور المدينة في العصر النبوي إ
 ألعراؼ القبائؿ العربية في التعاقؿ وغيره، وتحولت تمؾ األعراؼ جزءا مف الفقو اإلسالمي في ما بعد.

عمى عدؿ دولة الحبشة، وىي دولة مسيحية، فيمكف استمداد القوانيف  -صمى اهلل عميو وسمـ-وأْثنى النبي 
بشرط أال تناقض ىذه القوانيف النص اليوـ مف أعراؼ الشعوب المسممة، ومف قوانيف الدوؿ غير المسممة، 

اإلسالمي. وكما بيف ابف القيـ فإف "أي طريؽ استخرج بيا الحؽ ومعرفة العدؿ وجب الحكـ بموجبيا 
 (./ومقتضاىا" )ابف القيـ: إعالـ الموقعيف عف رب العالميف، 

ريعة، وىذا مف أكبر مصادر رابعا: ضرورة الفصؿ الواضح بيف األحكاـ األخالقية واألحكاـ القانونية مف الش
تشمؿ الجوانب  -بالمعنى القرآني العاـ الذي نمح عميو-المبس في الثقافة اإلسالمية المعاصرة. فالشريعة 

 االعتقادية والتعبدية واألخالقية )حقوؽ اهلل( التي ال سمطة فييا عمى ضمير الفرد.
 مطاف الدولة إلنفاذىا.كما تشمؿ الجوانب القانوني )حقوؽ العباد( التي تحتاج إلى س

وألف الجانب الخمقي مف الشريعة أوسع مدى مف الجانب القانوني فإف ما يحتاج إلى تدخؿ الدولة بسمطة 
القانوف قميؿ جدا، ويستمـز ذلؾ ضرورة االلتزاـ بمعادلة الحد األدنى مف التقنيف والحد األعمى مف الحرية، 

يف مستويات المسؤولية: مستوى ضمير الفرد، ومستوى سمطاف لكف الفكر اإلسالمي يسود فيو اليوـ الخمط ب
 المجتمع، ومستوى قير الدولة.

لذلؾ نجد حكومات تتدخؿ في خصوصية حياة الناس باسـ الديف في أمور تركيا اإلسالـ لضمير الفرد، 
أوجبو مثؿ العقائد والعبادات والسموؾ الشخصي الذي ال يضار اعخريف، بينما تيمؿ ىذه الحكومات ما 

اإلسالـ عمييا مف رعاية مصالح الرعية، والعدؿ بينيـ وعدـ االستئثار أو اإليثار في المناصب واألمواؿ، 
فصدؽ في ىذا النمط مف القيادات المعوجة التفكير والممارسة قوؿ لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ "سيكوف أمراء 

جاىدىـ بيده فيو مؤمف، ومف جاىدىـ بمسانو مف بعدي يقولوف ما ال يفعموف، ويفعموف ما ال يؤمروف، فمف 
فيو مؤمف، ومف جاىدىـ بقمبو فيو مؤمف، ال إيماف بعده" )صححو بيذا المفظ الشيخ األلباني في "موارد 

 الظميف عمى زوائد ابف حباف"(.
وقد رأينا في بعض التطبيقات الشوىاء لمشريعة في العصر الحديث دوال ترغـ الناس عمى إغالؽ متاجرىـ 
في أوقات الصالة، أو مف األكؿ في مكاف عاـ أثناء رمضاف، أو غير ذلؾ مف تطبيقات ال أصؿ ليا في 
نصوص الشرع أو التجربة النبوية والراشدية، وىي تعدٍّ مف السمطة عمى حريات الناس، واألسوأ مف ذلؾ أنيا 

 تخريب لمضمير الخملقي ينشر النفاؽ والمراءاة في الديف.
حرية عبودية لمعباد، وليس عبادة لرب العباد، والتديف الحؽ ىو النابع مف الضمير فالتديف مف غير 

بإخالص لمخالؽ، ومف غير ضغط أو إكراه مف الخمؽ، "فاعبد اهلل مخمصا لو الديف، أال هلل الديف الخالص" 
 (.-)سورة الزمر، اعيتاف 

الحياة العامة، فيو الوصي عمى خامسا: المجتمع ىو المخاطب أصال بأحكاـ اإلسالـ ذات الصمة ب
الشريعة، وىو صاحب السمطة التأويمية لتحديد معنى أحكاميا ووسائؿ تطبيقيا، والسمطة مجرد نائب عنو، 
"فالمسمموف ىـ المخاطبوف، واإلماـ في التزاـ أحكاـ اإلسالـ كواحد مف األناـ، ولكنو مستناب في تنفيذ 

 (.األمـ، ص األحكاـ" )إماـ الحرميف الجويني: غياث 
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وليس الحاكـ المسمـ ممزما بتطبيؽ قانوف مف قوانيف الشريعة يرفضو المجتمع، وليس مف الحكمة السياسية 
ف لـ يرَض ببعضيا فيو آثـ واهلل  أف يفعؿ ذلؾ عمميا، فإف رضي المجتمع بأحكاـ الشريعة فذلؾ واجبو، وا 

ة ووعاتيا في ىذه الحالة السعي إلى إقناع حسيبو، ألف المجتمع ال مكره لو، ويجب عمى دعاة الشريع
ف كانت بيدىـ السمطة السياسية والعسكرية.  المجتمع بأحكاـ الشريعة، ال إلى إكراىو عمييا، حتى وا 

ويتفرع عف ىذا المبدأ ضرورة مراعاة السياؽ السياسي في دوؿ الربيع العربي، وطبيعة مراحؿ التحوؿ في 
 عنؼ وتوتر. أعمار األمـ، بما يصحبيا عادة مف

فيمكف مثال أف تختمؼ صيغ التنصيص عمى الشريعة في دساتير الدوؿ العربية )المصدر الوحيد لمتشريع، 
المصدر األساسي لمتشريع.. إلخ( بحسب ظروؼ اإلجماع السياسي واالجتماعي والثقافي في كؿ دولة، 

السممي مف االستبداد إلى الحرية، وأخذا واستعداد الناس وتقبميـ لمحموؿ اإلسالمية، مراعاة لمصمحة االنتقاؿ 
 بسنة التدرج في التطبيؽ والتنزيؿ التي تختمؼ مقتضياتيا مف بمد عخر.

سادسا: الديمقراطية تطبيؽ لمشؽ الدستوري مف الشريعة الذي وقع عميو الحيؼ تاريخيا، وىي السبيؿ إلى 
ـ يراعي نضج الظروؼ واستعداد تنزيؿ جزئيات الشريعة عمى حياة الناس الحقا، بمنيج تربوي حكي

 المجتمع، ويحّمؿ الناس مسؤولياتيـ، ويحتـر اختيارىـ.
فأولى خطى تطبيؽ الشريعة اليـو ىي بناء دولة ديمقراطية حرة، ذات سمطة شرعية منتخبة، تسوي بيف 

لواجبات بغض الحاكـ والمحكوـ أماـ القانوف، وتجّرـ االستبداد والفساد، وتسوي بيف مواطنييا في الحقوؽ وا
 النظر عف دينيـ ومذىبيـ وعرقيـ ولغتيـ.

فالشرعية السياسية ىي أىـ أحكاـ الشريعة، وحكـ القانوف والمساواة أماميا مقدماف عمى نوع القانوف 
ومصدره، وأي تطبيؽ لقوانيف الشريعة غير مؤصؿ تأصيال عميقا، أو غير مراع  لسياؽ الزماف والمكاف، أو 

استعداد الناس ونضج المجتمع سيجعؿ قوانيف الشريعة منافية لقيـ الشريعة، عمما  غير منسجـ مع مستوى
 بأف القوانيف خادمة لمقيـ، وليس العكس.

إف حكـ اهلل تعالى ليس شيخا معمما نازال مف السماء، بؿ ىو اختيار مجتمع حر، آمف باهلل رّبا، وباإلسالـ 
 دينا، وبمحمد صمى اهلل عميو وسمـ نبيا ورسوال.

يستمـز تبّنيا لمفيوـ الشريعة بالمعنى القرآني  -كما نطمح إليو اليـو-فتطبيؽ الشريعة في مجتمعات حرة 
دراكا لمكامف التعطيؿ دوف تعميـ أو تيويؿ، واعترافا  الواسع، وترجيحا لمقيـ الكمية عمى القوانيف الجزئية، وا 

خمؿ المستحدث عمى يد المستعمر والدولة بالخمؿ المتوارث مف تجربتنا التاريخية بدؿ التركيز عمى ال
العممانية التي ورثنا إياىا، وتمييزا بيف العنصر الخالد والعنصر التاريخي مف الموروث الديني، وتصالحا مع 
الذات ومع بقية اإلنسانية، واندفاعا إلى المستقبؿ بدؿ االنشداد إلى الماضي، وما نحتاجو اليوـ ىو التقدـ 

 (.الرجوع إليو "لمف شاء منكـ أف يتقدـ أو يتأخر" )سورة المدثر، اعية إلى اإلسالـ، وليس 
 وأخيرا نقوؿ: الميـ انصر الشريعة عمى "أنصار الشريعة"، وانصر الديف عمى "أنصار الديف"! الميـ آميف.

 //الجزيرة.نت، 
 

 لـ ينتصر الفمسطينيوف؟ لماذا 40
 ىاني المصري

، عندما وافقت القيادة الفمسػطينّية عمػى 1003نذ فترة طويمة، وتحديًدا منذ العاـ ىذا السؤاؿ يدور في الذىف م
اتفػػػاؽ »بعػػػد ثػػػالث سػػػنوات عمػػػى انػػػدالع انتفاضػػة األقصػػػى، والتػػػي تعتبػػػر إعػػػادة إنتػػػاج ؿ« خريطػػة الطريػػػؽ»
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ـ جديػػد مبنػػي عمػػى األمػػف اإلسػػرائيمي كمرجعّيػػة، مػػا يعنػػي أف االنتفاضػػة لػػ« حػػؿ انتقػػالي»، وأشػػبو ب«أوسػػمو
تحقؽ أىدافيا  وال أعتقد أف لدى أحػد جواًبػا شػافًيا عنػو، ألنػو بحاجػة إلػى اسػتعراض تػاريخي يلغطػي الصػراع 
منػػذ بػػدء الغػػزوة الصػػييونّية األولػػى وحتػػى اعف، ومػػا شػػيدتو تمػػؾ الفتػػرة الطويمػػة مػػف تغييػػرات ىائمػػة وعاصػػفة 

قميمّيػة غّيرت وجو المنطقة والعالـ مرات عديػدة، وتػداخمت فييػا عوامػؿ ومػؤ  ثرات كثيػرة جػًدا، محمّيػة وعربّيػة وا 
 ودولّية.

 ىناؾ إجابات تبسيطّية عف ىذا السؤاؿ ال تفي بالغرض، وىي:
لػػػى المػػػؤامرات التػػػي  ػػػع عػػػدـ انتصػػػار الفمسػػػطينييف إلػػػى حجػػػـ األعػػػداء وتفػػػوقيـ، وا  اإلجابػػػة األولػػػى التػػػي تلرجت

ىمّية موقع فمسػطيف الجغرافػي واالسػتراتيجي كنقطػة تعّرضت ليا القضّية الفمسطينّية منذ نشأتيا، النابعة مف أ
فريقيػا، فػي الوقػت نفسػو الػذي ازدادت فييػا أىمّيػة المنطقػة بعػد اكتشػاؼ  وصؿ بيف البمداف العربّية في آسيا وا 
الػػنفط، وبعػػد انتصػػار الثػػورة البمشػػفّية وقيػػاـ االتحػػاد السػػوفياتي، وصػػواًل إلػػى الصػػراع العػػالمي بػػيف الرأسػػمالّية 

 ّية وحاجة كؿ معسكر منيما إلى السيطرة عمى ىذه المنطقة اإلستراتيجّية.والشيوع
اإلجابة التبسيطّية الثانّية التي تلرجع عدـ االنتصار إلى الخيانات والتنازالت الفمسطينّية والعربّية حيف تأخرت 

« جػيش اإلنقػاذ» القيادات العربّية في نصرة فمسطيف. وعندما قدمت الجيػوش العربّيػة إلػى فمسػطيف تحػت اسػـ
فوصػمت بعػد خػػراب البصػرة، وكانػػت قميمػة العػدد والعتػػاد، وتػنيش الخالفػػات حكاميػا الػذيف لػػـ يغػادروا سياسػػة 

 والمسؤولة عف مأساة فمسطيف.« وعد بمفور»الرىاف عمى بريطانيا صاحبة 
شػػيدتيا فمسػػطيف  اإلجابػػة الثالثػػة التػػي تػػرى مػػا حصػػؿ متوقعػػًا وطبيعّيػػًا نظػػرًا إلػػى الظػػروؼ والمعطيػػات التػػي

والمنطقة عشػّية وغػداة الحػرب العالمّيػة الثانيػة. فمػا حققػو الفمسػطينيوف ميػـ جػًدا عنػد أصػحاب ىػذه اإلجابػة، 
، فالقضّية الفمسطينّية ال تزاؿ حّية عمػى الػرغـ ممػا تعّرضػت لػو مػف حػروب «وليس باإلمكاف أبدع مما كاف»

إلجابػة أف مصػير الفمسػطينييف لػـ يكػف مثػؿ مصػير وويالت ومجازر. والدليؿ عمػى ذلػؾ عنػد أصػحاب ىػذه ا
ـّ  الينود الحمر الذيف ضاعت قضيتيـ وانتصػر المسػتعمروف عمػييـ وأقػاموا دولػتيـ عمػى أرض بالدىػـ، بػؿ تػ
حفػػر اسػػـ فمسػػطيف عمػػى الخريطػػة السياسػػّية، وجػػاري العمػػؿ عمػػى وضػػعيا عمػػى الخريطػػة الجغرافّيػػة، وانتقػػؿ 

 ؿ فمسطيف.مركز الصراع مف الخارج إلى داخ
تقػػع فػػي المسػػافة الواقعػػة مػػا بػػيف « لمػػاذا لػػـ ينتصػػر الفمسػػطينيوف »أعتقػػد، أف اإلجابػػة الصػػحيحة عػػف سػػؤاؿ 

 اإلجابات الثالث، فكؿ واحدة منيا تضّمنت جزًءا مف اإلجابة.
 

 اختالؿ موازيف القوى
الواقػػع تحػػت االنتػػداب  ال يسػتطيع أحػػد أف يتجاىػػؿ االخػػتالؿ الفػػادح فػػي ميػػزاف القػوى بػػيف الشػػعب الفمسػػطيني

وبػػػيف الحركػػػة الصػػػييونّية المتقدمػػػة والمدعومػػػة مػػػف بريطانيػػػا وعػػػدد األعػػػداء ومسػػػتوى المػػػؤامرات التػػػي جػػػرى 
التخطيط ليا مف أجؿ إقامة إسرائيؿ كجسـ غريب فػي المنطقػة يكػوف أداة وقاعػدة متقدمػة لمػدوؿ االسػتعمارّية 

عربّية، مف خػالؿ إبقائيػا أسػيرة التخمػؼ والتبعّيػة والفقػر الستخداميا مف أجؿ ضماف سيطرتيا عمى المنطقة ال
والتجزئػة واالسػتبداد. لقػد حػرص العديػد مػف القػػادة الصػييونييف منػذ تأسػيس إسػرائيؿ وحتػى اعف عمػى التأكيػػد 
عمػػى أف الخػػدمات التػػي تقػػدميا إسػػرائيؿ لمغػػرب أكبػػر مػػف الػػدعـ الػػذي تمقتػػو مػػنيـ، وتحديػػًدا لبريطانيػػا عنػػدما 

مبراطورّيػػػة التػػي ال تغيػػػب عنيػػا الشػػػمس، ولمواليػػات المتحػػػدة األميركّيػػة فػػػي مرحمػػة الثنائّيػػػة القطبّيػػػة كانػػت اإل
والحػػػرب البػػػاردة، أو فػػػي مرحمػػػة سػػػيطرتيا األحادّيػػػة عمػػػى العػػػالـ بعػػػد انييػػػار االتحػػػاد السػػػوفياتي ومنظومتػػػو 

 االشتراكّية ووصواًل إلى بروز تعددّية قطبّية عالمّية.
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 االستراتيجية حسابات المصالح

صػػػحيح أف الوظيفػػػة التػػػي تقػػػـو بيػػػا إسػػػرائيؿ تتغيػػػر بتغيػػػر الظػػػروؼ والمعطيػػػات المػػػؤثرة فػػػي العػػػالـ، إال أف 
إسرائيؿ تبقى الحميؼ المضموف والمستقر في منطقة الرماؿ المتحركة، التػي ال شػيء فييػا ثابتػًا، ال الشػعوب 

فػي السػنيف األخيػرة. فعمػى سػبيؿ المثػاؿ، تغّيػرت مكانػة وال الحكاـ وال البمداف، كما برىنػت األحػداث والثػورات 
إسػػػرائيؿ ووظيفتيػػػا بعػػػد انييػػػار االتحػػػاد السػػػوفياتي، حيػػػث كانػػػت القاعػػػدة المتقّدمػػػة لمرأسػػػمالّية لمنػػػع انتشػػػار 

التػي سػاىمت إسػرائيؿ فػي « اإلرىاب اإلسػالمي»الشيوعّية، ولكف ىذا التغّير لـ يؤثر كثيًرا بعد اختراع خطر 
الػذي أرادت لػو إسػرائيؿ أف يكػوف محػور الصػراع « النػووي اإليرانػي»لعمؿ عمى إبقائو حًيا، ومػف ثػـ إيجاده وا

 بدياًل مف القضّية الفمسطينّية.
ال يعنػػي ذلػػؾ أف مكانػػة إسػػػرائيؿ لػػـ تتغّيػػر، فقػػد تغّيػػػرت بشػػكؿ مممػػوس  بػػدليؿ أنيػػػا قامػػت مػػف أجػػؿ حمايػػػة 

وأصػػبحت بعػػد ذلػػؾ بحاجػػة إلػػى حمايػػة بعػػد أف تعّرضػػت  المصػػالح والنفػػوذ األميركػػي والغربػػي فػػي المنطقػػة،
لصػػػواريخ صػػػّداـ حسػػػيف مػػػف دوف أف تحػػػرؾ سػػػاكًنا، وأصػػػبح وجػػػود القػػػوات األميركّيػػػة فػػػي المنطقػػػة ضػػػرورًيا 
لضماف تدفؽ النفط وحماية أمف إسرائيؿ، ولكف تبقى إسرائيؿ ميمة جًدا في حسابات المصالح االسػتراتيجّية، 

يػػو الػػدور األميركػػي فػػي المنطقػػة والعػػالـ، وتتزايػػد أىمّيػػة أدوار الػػدوؿ اإلقميمّيػػة خصوًصػػا فػػي وقػػت يتراجػػع ف
سػػػرائيؿ، حتػػػى تقػػػوـ بمػػػؿء الفػػػراغ وقطػػػع الطريػػػؽ عمػػػى أطػػػراؼ معادّيػػػة أو غيػػػر  يػػػراف وا  القوّيػػػة، مثػػػؿ تركيػػػا وا 

 منسجمة مع المصالح األميركّية والغربّية.
 

 خيانات وصراعات عربية
الخيانػػػات والتنػػػازالت والصػػػراعات العربّيػػػة، ورؤيػػػة مػػػدى تأثيرىػػػا فػػػي حػػػدوث أو ال يمكػػػف أيًضػػػا تجاىػػػؿ دور 

فالػدوؿ العربّيػة كانػت تابعػة لمػدوؿ االسػتعمارّية وتػراىف عمػى بريطانيػا «. نكبة فمسػطيف»استمرار ما يلعَرؼ ب
لفمسػطينّية، لوقؼ اليجرة الييودّية أو الحد منيا، وأخذت تتنافس فيما بينيا عمػى اسػتحواذ حصػة مػف الكعكػة ا

ولػػػػـ تػػػػدرؾ أىمّيػػػػة تمكػػػػيف الفمسػػػػطينييف وتػػػػدريبيـ وتزويػػػػدىـ بالسػػػػالح حتػػػػى يكونػػػػوا فػػػػي مسػػػػتوى الجماعػػػػات 
الصييونّية المسمحة التي كانت أكثر تطوًرا وعدًدا، وتممؾ أسمحة أحػدث وليػا قيػادة تعػرؼ مػا تريػد ومصػّممة 

ػػم ح بيػػا الجػػيش المصػػري واتصػػاالت األميػػر عبػػد اهلل مػػع  عمػػى تحقيقػػو. ولعػػؿ صػػفقة السػػالح الفاسػػد التػػي سل
االنتػػداب البريطػػاني والقػػادة الصػػييونييف التػػي انتيػػت بالتسػػميـ بإقامػػة إسػػرائيؿ عمػػى مسػػاحة أكبػػر بكثيػػر مػػف 
المسػػاحة المخصصػػة ليػػا فػػي قػػرار التقسػػيـ  خيػػر شػػاىد عمػػى دور التنػػازالت والخيانػػات العربيػػة فػػي تيمػػيش 

 القضية الفمسطينية.
لػػـ  7391يوليػػو الناصػػرّية فػػي العػػاـ  13العربّيػػة التػػي قامػػت بعػػد نكبػػة فمسػػطيف بػػدًءا بثػػورة  كمػػا أف النيضػػة

واسػتدرجت إلػى الحػرب اليمنيػة والوحػدة مػع سػوريا  7390تمتقط أنفاسيا وتعرضت لمعدواف الثالثػي فػي العػاـ 
اغتتيػػا بحػػرب خاطفػػة ، ولػػـ تسػػتعّد بمػػا فيػػو الكفايػػة لمحػػرب مػػع إسػػرائيؿ، التػػي ب7392قبػػؿ أوانيػػا فػػي العػػاـ 

وحتػى اعف. وتفػاقـ الوضػع  7301ساحقة رسمت معالـ جديدة لممنطقة منذ ىزيمػة العػرب فػي حػرب حزيػراف 
العربػػي سػػوًءا فػػي ظػػؿ الصػػراع الػػذي قػػاـ بػػيف الػػدوؿ التقدمّيػػة بزعامػػة عبػػد الناصػػر والػػدوؿ الرجعّيػػة بزعامػػة 

التػي سػاىمت فػي قيػاـ إسػرائيؿ وانتصػارىا عمػى السعودّية التي كانت مجرد شػواىد عمػى األوضػاع واألسػباب 
 العرب مجتمعيف.



 
 
 

 

 

           19ص                                    3069دد: الع           57/51/1053الثالثاء  التاريخ:

إف أي محاكمػػة عادلػػة لوقػػائع الصػػراع العربػػي الصػػييوني ونتائجػػو تظمػػـ الفمسػػطينييف كثيػػًرا إذا تصػػورت أف 
بمقػدورىـ االنتصػار عمػػى إسػرائيؿ عسػكرًيا بمفػػردىـ أو بمسػاعدة عربّيػة محػػدودة. فالقضػّية الفمسػطينّية نشػػأت 

اية كقضّية فمسػطينّية عربّيػة دولّيػة. كمػا أخطػأت القيػادة الفمسػطينّية عنػدما تصػورت إمكانّيػة التوصػؿ منذ البد
إلػػى تسػػوية منفػػردة مػػع إسػػرائيؿ أسػػوة بمػػا فعمػػو أنػػور السػػادات والممػػؾ حسػػيف، ألف أىػػـ دوافػػع عقػػد معاىػػدتي 

ـ لتصػػفّية قضػػيتيـ بصػػورة االسػػتفراد بالفمسػػطينييف وفػػرض حػػؿ عمػػيي« وادي عربػػة»و« كامػػب ديفيػػد»السػػالـ 
 تستجيب لألىداؼ والمصالح اإلسرائيمّية.

حبػػاط مخططػػات أعػػدائيـ،  بقػػاء قضػػيتيـ حّيػػة، وا  كػػاف المطمػػوب مػػف الفمسػػطينييف الصػػمود عمػػى أرضػػيـ، وا 
وتقميػػػػؿ األخطػػػػار والخسػػػػائر إلػػػػى حػػػػيف نشػػػػوء وضػػػػع عربػػػػي ودولػػػػي يسػػػػمح بانتصػػػػارىـ سػػػػمًما أو حرًبػػػػا، أي 

 عسكرًيا، أو توليد ضغط كاؼ  عمييا يجبرىا عمى التراجع واالنسحاب. باالنتصار عمى إسرائيؿ
أخطػػأت القيػػادة الفمسػػطينّية عنػػدما راىنػػت كمًيػػا عمػػى العػػرب لتحريػػر فمسػػطيف، كمػػا أخطػػأت بعػػد ذلػػؾ عنػػدما 
تصورت أف بمقدور الفمسطينييف االنتصار وحدىـ عمى إسرائيؿ، وأخطأت مػرة ثالثػة عنػدما تصػّورت إمكانّيػة 

صػػػؿ إلػػػى تسػػػوية تحقػػػؽ الحػػػد األدنػػػى مػػػف الحقػػػوؽ الفمسػػػطينّية، بعػػػد التخمػػػي عػػػف أوراؽ القػػػوة السياسػػػّية التو 
والقانونّيػػة والكفاحّيػػة التػػي تممكيػػا عػػف طريػػؽ المفاوضػػات الثنائّيػػة برعايػػة أميركّيػػة انفرادّيػػة مػػف دوف أسػػس وال 

الدولّية، وفي ظؿ وىـ أنيا يمكف أف تحقؽ مرجعّية وال ضمانات، وبعيًدا عف القانوف الدولي وقرارات الشرعّية 
ثبات حسف النّية والجدارة وبناء المؤسسات والتأكيد عمى أف الفمسطينييف عامؿ  أىدافيا عف طريؽ التنازالت وا 

 أمف واستقرار في المنطقة.
 

 تنازالت فمسطينية وتيميش القضية
بيػػػرة التػػػي قػػػّدميا الشػػػعب الفمسػػػطيني، اسػػتطاع النضػػػاؿ الفمسػػػطيني الممتػػػّد مػػػف حػػػوالى قػػرف، والتضػػػحيات الك

وتصػػميمو عمػػى الوجػػود عمػػى أرض وطنػػو مػػع جميػػع الػػويالت والمجػػازر والحػػروب  أف يحػػافظ عمػػى اليوّيػػة 
بقػاء القضػّية حّيػة عمػى الػرغـ مػف التراجػع الػذي أحػاط بيػا منػذ توقيػع  اتفػاؽ »الوطنّية والحقوؽ الفمسطينّية، وا 

مػػف قضػػّية الجئػػيف إلػػى قضػػّية تحػػّرر وطنػػي، وعمػػى بمػػورة كيػػاف واحػػد وحتػػى اعف، وتحويػػؿ القضػػّية « أوسػػمو
 ومؤسسة واحدة وقيادة واحدة.

مػا قمّػػؿ مػػف االنتصػػارات التػػي تحققػػت وأدى إلػػى كػوارث مثػػؿ تعميػػؽ االحػػتالؿ، وتوسػػيع االسػػتيطاف، وتقطيػػع 
لفمسػػػطينّية وشػػػمؿ األوصػػػاؿ، والجػػػدار، والحصػػػار، وتيويػػػد القػػػدس وأسػػػرلتيا، واالنقسػػػاـ، وتيمػػػيش القضػػػّية ا

مؤسسات منظمة التحرير وتضخـ دور السمطة عمى حسابيا  أّف القيادة الفمسطينّية المتعاقبػة ارتكبػت سمسػمة 
إنقػػػاذ مػػػا يمكػػػف »مػػف األخطػػػاء وقػػػّدمت تنػػػازالت مػػف دوف مقابػػػؿ يػػػذكر، عمػػػى أمػػؿ أف يكػػػوف ذلػػػؾ نوًعػػػا مػػف 

 سالمي تارة أخرى، والمارد األممي تارة ثالثة.، انتظاًرا لنيوض المارد العربي تارة، والمارد اإل«إنقاذه
عمػى الػرغـ مػف حجػـ التحػديات واألخطػار والمػؤامرات، وعمػػى أىمّيػة المكاسػب، يجػب عػدـ التقميػؿ مػف تػػأثير 

الػػذي مثّػػؿ ضػػربة قوّيػػة لمقضػػّية الفمسػػطينّية وأداة تجسػػيدىا « اتفػػاؽ أوسػػمو»األخطػػاء، خصوًصػػا منػػذ توقيػػع 
مػػا بػػيف القضػػّية والشػػعب واألرض، وقّسػػـ القضػػّية إلػػى قضػػايا، والشػػعب إلػػى منظمػػة التحريػػر، حيػػث فصػػؿ 

، والحؿ عمى مراحؿ انتقالّيػة ونيائّيػة، 7372شعوب، واألرض إلى أراضي )أ( و)ب( و)ج( والقدس وأراضي 
والتخمي عنو واعتقاؿ ممارسػيو، « العنؼ»وترافؽ مع اعتراؼ ذىبي فمسطيني بحؽ إسرائيؿ في الوجود، ونبذ 

 اللتزاـ باالتفاقيات مف جانب واحد.وا
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ال أبػػالغ فػػي القػػوؿ إف مػػا يمنػػع انػػدالع ثػػورة أو انتفاضػػة فمسػػطينّية جديػػدة، عمػػى الػػرغـ مػػف تػػوافر األسػػباب 
الموضوعية الندالعيا لو أسباب عدة منيا حاجة الشعب الفمسطيني إلى اإلجابة عف سؤاؿ: لماذا لـ ينتصػر 

لمتواليػػة تباًعػػا كمػػػا جػػاءت المكاسػػب أقػػّؿ بكثيػػػر مػػف التضػػحيات الجبػػػارة حتػػى اعف، ولمػػاذا جػػاءت اليػػػزائـ ا
 والبطوالت العظيمة التي جّسدىا الشعب الفمسطيني منذ بدء قضيتو حتى اعف 

 56/51/1053، السفير، بيروت

 
 أخفقت الحركة الوطنية الفمسطينية؟ لماذا 45

 جميؿ ىالؿ
فمسػطينية فػػي تحقيػؽ طموحيػا فػػي التحػرر الػوطني إلػػى تحتػاج اإلجابػة عػػف أسػباب إخفػاؽ الحركػػة الوطنيػة ال

معالجة تاريخية سوسيولوجية تأخػذ فػي االعتبػار مػا تعػرض لػو المجتمػع الفمسػطيني ذو التكػويف الفالحػي فػي 
 -معظمػػػو وسػػػمات قيادتػػػو الطبقيػػػة والسياسػػػية، مػػػف اسػػػتعمار مػػػزدوج )بريطػػػاني وصػػػييوني( بحوزتػػػو أحػػػدث 

لسػػػيطرة العسػػػكرية واالقتصػػػادية والدبموماسػػػية. لػػػـ تتعػػػرض بقيػػػة شػػػعوب أدوات ا -بقياسػػػات العصػػػر آنػػػذاؾ 
المنطقػػة لحركػػة اسػػتعمارية اسػػتيطانية ذات أيديولوجيػػة تتبنػػى أسػػطورة دينيػػة، مدعمػػة مػػف مراكػػز اإلمبرياليػػة 
العالمية. وىذه الحاؿ ما زالت قائمة حتى المحظة بعػد أف نجحػت الحركػة الصػييونية فػي إقامػة دولػة إسػرائيؿ 

 ى أرض فمسطيف.عم
تحصر ىذه المقالة مجاليا الزمني في حيثيات تفكؾ الحركة الوطنية الفمسطينية المعاصرة كما مثمتيا منظمة 
التحريػػر الفمسػػطينية. لقػػد شػػكمت الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية كمػػا تبمػػورت فػػي أواخػػر السػػتينيات حالػػة نيػػوض 

كسػػابيا بعػػدا كفاحيػػا مػػف خػػػالؿ وطنػػي نوعيػػة، أكػػاف ذلػػؾ عمػػى صػػعيد تجديػػد اليويػػة الوطنيػػ ة الفمسػػطينية وا 
تحويػػؿ مخيمػػات المجػػوء إلػػى مواقػػع لمنضػػاؿ التحػػرري، أـ عمػػى صػػعيد تػػوفير بنيػػة فوقيػػة تػػوفر صػػالت بػػيف 
تجمعػػػات الشػػػعب الفمسػػػطيني المختمفػػػة. لكػػػف الظػػػروؼ المحيطػػػة بنشػػػأة منظمػػػة التحريػػػر بفصػػػائميا المتعػػػددة 

عمػى  -مف ضعؼ وخمؿ تجمت في الرىاف عمى استخداـ اتفاؽ أوسػمو وأطرىا الجماىيرية والمينية ولدت مكا
كطريػػؽ يوصػػؿ إلػػى دولػػة مسػػتقمة عمػػى أراضػػي الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة، دوف  -الػػرغـ مػػف خممػػو البنيػػوي 

التفػػريط بحػػؽ العػػػودة. مػػف أبػػػرز مشػػكالت اتفػػػاؽ أوسػػمو إعالنػػػو أف قيػػادة منظمػػػة التحريػػر مػػػا عػػادت معنيػػػة 
سطينية العربية في إسرائيؿ، وما كشفو مف استعداد عمى المساومة عمى الحقوؽ التاريخيػة بمصير األقمية الفم

لمشعب الفمسطيني، وتحديدا حؽ العودة، ومف حصر اىتماميا في بناء رموز )ال مكونات( الدولة في الضفة 
 الغربية وقطاع غزة.

رار فػػي سياسػػتيا االسػػتيطانية، إذ إسػػرائيؿ عػػف االسػػتم 7337لػػـ يوقػػؼ قيػػاـ سػػمطة الحكػػـ الػػذاتي فػػي العػػاـ 
« ب»، و«أ»واصػػمت توسػػعيا االسػػتيطاني وفػػي تقطيػػع أوصػػاؿ الضػػفة الغربيػػة عبػػر تصػػنيفيا إلػػى منػػاطؽ 

قامػػػػة الحػػػػواجز « ج»و وفػػػؽ طبيعػػػػة سػػػػيطرتيا عمػػػػى جميػػػػع ىػػػػذه المنػػػػاطؽ، وعبػػػػر بنػػػػاء الطػػػػرؽ االلتفافيػػػػة، وا 
يا عمى المعابر والموارد الطبيعية وتقويض إمكانيػة العسكرية، وتشييد جدارىا العازؿ، والمحافظة عمى سيطرت

نمػػو اقتصػػاد فمسػػطيني غيػػر تػػابع، باإلضػػافة إلػػى فػػرض القيػػود عمػػى حريػػة حركػػة األفػػراد والسػػمع الفمسػػطينية، 
ومواصمة تيويد مدينة القدس وضـ األغوار، وعزؿ الضفة عف قطاع غزة وفرض الحصار التاـ عميو الحقا. 

واليػات المتحػػدة، وبتواطػؤ الػػدوؿ األوروبيػة، وبتجاىػػؿ مػف األنظمػػة العربيػة، ووقػػوؼ كػؿ ىػذا تػػـ بإسػناد مػػف ال
 مؤسسات األمـ المتحدة موقؼ المتفرج مف خرؽ حقوؽ الشعب الفمسطيني.
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استخدمت إسرائيؿ اتفاؽ أوسمو لمتحرر مف أعباء االحتالؿ ووضعيا عمى كاىؿ سمطة الحكـ الذاتي، وقامت 
ستعمار استيطاني عنصري إلى صراع عمى حػدود المعػازؿ )البانتوسػتانات( بحرؼ الصراع مف صراع ضد ا

التي تديرىا سػمطة فمسػطينية محػدودة الصػالحيات. لػـ يبػؽ بعػد عشػريف عامػا عمػى اتفػاؽ أوسػمو مػف منظمػة 
، إلػى 1001التحرير إال اسميا بعد أف ابتمعتيا سمطة الحكـ الذاتي. وىي سمطة ما لبثػت أف انشػطرت، عػاـ 

، والثانيػة فػي قطػاع «فػتح»متنافستيف  إحداىا فػي الضػفة الغربيػة )مجػزأة إلػى معػازؿ( تػديرىا حركػة  سمطتيف
 بعدما تحولت بفعؿ الحصار إلى معتقؿ وغيتو لمميوف وسبعمائة ألؼ إنساف.« حماس»غزة تديرىا حركة 

ة السياسػية الفمسػطينية المفاوضات الثنائية الجارية اعف بشروطيا المعروفة ىي خير دليؿ عمى إخفاؽ الحرك
)وحركة التحرر العربية( في إنجاز ما قامت مف أجمو. ويزيد مف حدة ىذا اإلخفاؽ الفشؿ فػي إنيػاء االنقسػاـ 

الجغرافػػػػي وتوحيػػػػد الحركػػػػة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية وفػػػػؽ إسػػػػتراتيجية مجابيػػػػة لمدولػػػػة االسػػػػتعمارية  -السياسػػػػي
ت سيطرة التنظيـ الواحد عمى الحياة السياسية واالقتصادية االستيطانية. لقد نمت تحت سمطة الحكومتيف أدوا

واألمنيػػة فػػي كػػؿ مػػف الضػػفة وقطػػاع غػػزة، األمػػر الػػذي سػػاىـ فػػي توليػػد حػػواجز جديػػدة بػػيف تجمعػػات الشػػعب 
 الفمسطيني.

، نمػت أشػكاؿ تجديػد 7372بعد ىزيمة الحركة الوطنيػة الفمسػطينية )ومعيػا حركػة التحػرر العربيػة( فػي العػاـ 
لميويػػػة الوطنيػػػة بػػػيف التجمعػػػات الفمسػػػطينية )داخػػػؿ فمسػػػطيف وخارجيػػػا( كتفاعػػػؿ مػػػع حالػػػة التشػػػريد  متعػػػددة

والتطيير العرقي والتمييز واإللحاؽ والحرماف التػي باتػت تعيشػيا التجمعػات الفمسػطينية المختمفػة. وشػكؿ ىػذا 
ات منظمػػة التحريػػر التجديػػد لميويػػة الفمسػػطينية محركػػا لبنػػاء حركػػة تحػػرر وطنػػي جديػػدة تجسػػدت فػػي مؤسسػػ

 الجديدة وميثاقيا وأطرىا كما تبمورت في أواخر ستينيات القرف الماضي.
اعتمػػػػدت منظمػػػػة التحريػػػػر وفصػػػػائميا، فػػػػي نيوضػػػػيا، أساسػػػػا، عمػػػػى أبنػػػػاء المخيمػػػػات الفمسػػػػطينية المحيطػػػػة 

سػية المتولػدة بفمسطيف التاريخية، وعمى رفع شعار الكفاح المسمح كوسيمة لمتحريػر. لكػف شػرط الجغرافيػا السيا
، فػػرض عمػػى المنظمػػة إقامػػة مؤسسػػاتيا ومقارىػػا 7301عػػف النكبػػة، ثػػـ عػػف احػػتالؿ كػػؿ فمسػػطيف فػػي العػػاـ 

العمنيػة خػػارج فمسػػطيف بعػػد فشػػميا فػي توليػػد بػػؤر لممقاومػػة المسػػمحة المسػتدامة مػػف داخػػؿ فمسػػطيف. وسػػاىمت 
وطنػػي فػػي مػػنح المنظمػػة اعترافػػا  األوضػػاع اإلقميميػػة والدوليػػة وكػػوف قضػػية الشػػعب الفمسػػطيني قضػػية تحػػرر

، وفػي 7317عربيا ودوليا كممثؿ شرعي وحيد لمشعب الفمسطيني كما جرى في قمة الرباط العربية فػي العػاـ 
الجمعية العامػة لألمػـ المتحػدة، حيػث منحػت صػفة المراقػب فػي العػاـ نفسػو. كمػا باتػت الغالبيػة السػاحقة مػف 

باعتبارىا ممثميا الشرعي والوحيد. ساىمت في ىذا الوضع معركػة  أبناء التجمعات الفمسطينية تنظر لممنظمة
وتوصؿ فصائؿ المقاومة الفمسطينية المختمفة لعقػد سياسػي وطنػي شػمؿ تمثيػؿ  7302الكرامة في آذار العاـ 

)باعتبارىا « فتح»منح حركة « كوتا»جميع الفصائؿ في مؤسسات المنظمة السياسية والجماىيرية وفؽ نظاـ 
 «.النصؼ زائدا واحدا»كبر( حصة الحركة األ

 
 عالقة بيف مركز وأطراؼ

اعتبػػػرت قيػػػادة منظمػػػة التحريػػػر نفسػػػيا الموجػػػو السياسػػػي لمكونػػػات الشػػػعب الفمسػػػطيني المختمفػػػة، بمػػػا فييػػػا 
التجمعػػات التػػي لػػػيس لممنظمػػة فييػػػا امتػػدادات تنظيميػػػة وسياسػػية مباشػػرة. وشػػػاع ىػػذا المفيػػػـو لػػدى فصػػػائؿ 

اداتيا الحزبية )المكاتب السياسية( عممية اتخاذ القرار السياسي والعسكري والتنظيمػي المنظمة، حيت تولت قي
والمالي واإلعالمي لكؿ تنظيماتيا )في األطراؼ( بغض النظر عف مكاف تواجد ىذه القيادات، وكذلؾ بغػض 
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وظػػروؼ االضػػطالع بيػػا، وبمػػدى إلمػػاـ القيػػادات بأوضػػاع « األطػػراؼ»النظػػر عػػف طبيعػػة الميػػاـ التػػي عمػػى 
 )أي التجمعات الفمسطينية المختمفة(.« األطراؼ»

ىذا المفيوـ تمأسس في بنية عالقة بيف مركز يتولى اتخاذ القػرار، وأطػراؼ تتػولى تنفيػذ قػرارات ىػذا المركػز. 
لكػػف الشػػرط الفمسػػطيني تطمػػب عالقػػة مختمفػػة تمامػػا  عالقػػة تقػػـو عمػػى مراكػػز متعػػددة تتػػوزع الميػػاـ الوطنيػػة 

والثقافية في ما بينيا وفػؽ ظػروؼ وشػروط كػؿ تجمػع لكػف فػي إطػار ميثػاؽ جػامع وقيػادة دورىػا واالجتماعية 
محػػدد بتمثيػػؿ كػػؿ مكونػػات الشػػعب الفمسػػطيني سياسػػيا ودبموماسػػيا. وىػػذا األمػػر تطمّػػب رؤيػػة ال تقتصػػر عمػػى 

نيػػػة مفيػػػـو مصػػػالح كػػػؿ تجمػػػع، بػػػؿ تشػػػمؿ بالضػػػرورة النضػػػاؿ مػػػف أجػػػؿ الحقػػػوؽ الوطنيػػػة )التاريخيػػػة والمد
الراىنػػػة(. وألف مركػػػز منظمػػػة التحريػػػر وفصػػػائميا )باسػػػتثناء الحػػػزب الشػػػيوعي( أقػػػيـ خػػػارج فمسػػػطيف المحتمػػػة 

(، فقػد بقػي المركػز بعيػدا عػف معرفػة دقيقػة لمشػكالت التجمعػات الفمسػطينية 7317وخارج األردف )بعد العػاـ 
بتعبيػػر آخػػر، بعػػد خػػروج المنظمػػة  األكبػػر حجمػػا واألعقػػد ظروفػػا وبعيػػدا عػػف معرفػػة التحػػوالت الجاريػػة فييػػا.

وفصائميا مف األردف )والحقا مف لبناف( بات المركز السياسي )وىػو أيضػا المركػز التنظيمػي والمػالي( يعػيش 
عزلػػة عػػف واقػػع مكونػػات الشػػعب الفمسػػطيني الكبػػرى، ووجػػد نفسػػو تحػػت وطػػأة ضػػغوط الػػدوؿ التػػي يقػػيـ فييػػا 

 لي الخارجي.ويقيـ عالقات معيا، وأسيرا لشروط لدعـ الما
لـ تدرؾ القيادة السياسية الفمسطينية أف خصوصية الشرط الفمسطيني )بؿ الشرط العاـ لممارسػة السياسػة فػي 
جميػػع األحػػواؿ( اسػػتدعت أف ال تكػػوف السياسػػة حكػػرا عمػػى نخبػػة معزولػػة عػػف جميورىػػا. لػػـ تػػَر أف السياسػػة 

ود حياتيـ حيث تجمعاتيـ. إنيػا ممارسػة ىي، في الجوىر، مف فعؿ الناس اليومي الذي تستدعيو ظروؼ وقي
يوميػػة تػػتـ بواسػػطة األحػػزاب السياسػػية ومنظمػػات المجتمػػع المػػدني )مػػف اتحػػادات ونقابػػات عماليػػة ومينيػػة( 
والحركات االجتماعية والجمعيات الطوعية. وىي ممارسة تسيرىا مصالح وحقوؽ وطموحػات بشػر فػي مواقػع 

وعالقػػػاتيـ وذاكػػػرتيـ الفرديػػػة والجمعيػػػة، وىػػػي ممارسػػػة تسػػػيرىا  حيػػػاتيـ اليوميػػػة غيػػػر المعزولػػػة عػػػف تجػػػربتيـ
مصػػػالح وحقػػػوؽ النػػػاس، بمػػػا فييػػػا حقػػػوقيـ فػػػي تقريػػػر المصػػػير وفػػػي المشػػػاركة بصػػػنع مسػػػتقبميـ. ىػػػذا الفيػػػـ 
لمسياسػػػػة ىػػػػو الػػػػذي سػػػػاد بػػػػيف النخػػػػب السياسػػػػية العربيػػػػة ونخػػػػب الػػػػدوؿ االشػػػػتراكية، وىػػػػو الفيػػػػـ الممػػػػارس 

 لغربية في جميع األحواؿ.لمديموقراطية في الدوؿ ا
فمسطينيا، ظير نموذج مغاير لمممارسة السياسة كفعػؿ شػعبي مػنظـ ومبػادر ومتعػدد األشػكاؿ فػي االنتفاضػة 

اعفػػاؽ الرحبػػة التػػي « الخػػارج»األولػػى، ولكػػف بػػدال مػػف أف تمػػتقط القيػػادة السياسػػية الفمسػػطينية المتمركػػزة فػػي 
عمػػى تقويضػو بإصػػدار األوامػر والتعميمػػات إلػى القيػػادة الموحػػدة يفتحيػا ىػػذا النمػوذج، رأتػػو كتحػد ليػػا وعممػت 

 لالنتفاضة التي ولدت عمى األرض في الضفة والقطاع.
 

 السمية الريعية
سػػػاىـ فػػػي توطيػػػد ىػػػذا الفيػػػـ لممارسػػػة السياسػػػة السػػػمة الريعيػػػة التػػػي طغػػػت عمػػػى فعػػػؿ مؤسسػػػات المنظمػػػة 

ؿ العربيػػػة )وجميعيػػػا كانػػػت بمػػػدانا ذات أنظمػػػة وفصػػػائميا المتولػػػدة عػػػف االعتمػػػاد عمػػػى مسػػػاعدات مػػػف الػػػدو 
استبدادية( والبمداف االشتراكية التي مارست مركزية شديدة تحت سيطرة الحزب الواحد المييمف عمى المجتمػع 
والدولػة. وسػػاىـ فػػي تكريسػو العسػػكرة المبكػػرة لممنظمػػة وفصػائميا بفعػػؿ ظػػروؼ موضػوعية عػػدة )منيػػا طبيعػػة 

ا فػػػي صػػػراعات مػػػع أنظمػػػة عربيػػػة رأت فػػػي وجػػػود المنظمػػػة معطػػػال لسػػػيطرتيا العػػدو الػػػذي تواجيػػػو، وتورطيػػػ
األمنيػػة عمػػى مجتمعيػػا(، والتحػػوؿ مػػف مجموعػػات فدائيػػة صػػغيرة إلػػى كتائػػب عسػػكرية تقػػـو عمػػى األوامريػػة 

 المنظمة وفصائميا جراء إثقاليا بيالؼ المتفرغيف.« بقرطة»التراتبية. ودعـ االتجاه نفسو 
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ية ىػػذه السػػمات مػػف المنظمػػة: فيػػي )بشػػقييا فػػي الضػػفة والقطػػاع( تػػئف تحػػت وطػػأة ورثػػت السػػمطة الفمسػػطين
سمتيا الريعية )االعتمػاد عمػى المسػاعدات والتحػويالت الخارجيػة(، وتحػت ثقػؿ تكوينيػا البيروقراطػي )تضػخـ 

يػػػة األجيػػػزة البيروقراطيػػػة فػػػي السػػػمطة الفمسػػػطينية( والعسػػػكرة الموجيػػػة داخميػػػا بعػػػد مأسسػػػة أجيػػػزة أمنيػػػة موج
 لمسيطرة الداخمية.

لػػـ تسػػتطع منظمػػة التحريػػر تجػػاوز محػػددات الجغرافيػػا السياسػػية فػػي إدارتيػػا لمصػػراع مػػع الدولػػة االسػػتعمارية 
االستيطانية، وال تحييد ضغوط وقيود األنظمػة العربيػة، حيػث أقامػت وفصػائميا مؤسسػاتيا ومراكزىػا القياديػة، 

السائدة عربيا وفي المعسكر االشتراكي. ولذا لػـ تكػف المنظمػة  وال تخطي مفاىيـ وتقاليد الممارسات السياسية
مييػػػأة لمنجػػػاة مػػػف آثػػػار انييػػػار النظػػػاـ العربػػػي اإلقميمػػػي والػػػدولي فػػػي أواخػػػر عقػػػد الثمانينيػػػات وبدايػػػة عقػػػد 
التسعينيات. لذلؾ اعتقدت قيادة المنظمة بأف ال خيار أماميا سوى اتفاؽ أوسمو واالعتراؼ بحؽ إسػرائيؿ فػي 

د مقابػػؿ اعتػػراؼ إسػػرائيؿ بيػػا كممثػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني ال بحقػػوؽ الشػػعب الفمسػػطينية الوطنيػػة. واعف الوجػػو 
يجد الشعب الفمسطيني نفسو يقيـ في تجمعات معزولة جغرافيا وسياسيا ومؤسسػاتيا عػف بعضػيا الػبعض مػف 

ياسػػية موحػػدة، وال دوف مركػػز سياسػػي، وال مرجعيػػة سياسػػية موحػػدة، وال مؤسسػػات وطنيػػة جامعػػة، وال رؤيػػة س
 استراتيجية متكاممة تحظى باإلجماع عمييا.

، فالرىػاف 7372أماـ ىذا الوضع، حيث يعيش الشعب الفمسػطيني أجػواء مشػابية لتمػؾ التػي تمػت نكبػة العػاـ 
ىو عمى ما سيتولد عف المخػاض الػذي تعيشػو الحركػة الوطنيػة الفمسػطينية، والػذي سػيتولد عنػو حركػة تحػرر 

اغمػػة مػػع مخػػاض حركػػة تحػػرر عربيػػة جديػػدة، ومػػع الحراكػػات المعاديػػة لمعولمػػة الرأسػػمالية وطنػػي جديػػدة متن
 العالمية المتوحشة.

 56/51/1053، السفير، بيروت
 

 في العاـ الجديد؟ "إسرائيؿ"ىؿ يفاجئنا تفاىـ إيراف و 41
 فيمي ىويدي

سػرائيؿ  السيناريوىات المرشحة لمعاـ الجديد باتت تحتمػؿ طػرح السػؤاؿ التػالي: ىػؿ يكػوف التفػاىـ بػيف إيػراف وا 
 أحد خيارات إعادة تشكيؿ منطقة الشرؽ األوسط 

 
(5) 

أدري أف مجرد طرح السؤاؿ يلعد مف المحرمات لدى كثيريف ممف يعتبروف أف التفكير فيو يجرح شرعية الثورة 
منذ وقت مبكر  اإلسالمية التي كانت مخاصمة إسرائيؿ مف ثوابتيا، باعتبار أف معركة اإلماـ الخميني كانت

نما كانت لو أيضا حساباتو المعادية لمواليات المتحدة والرافضة إلسرائيؿ.  ليست مع نظاـ الشاه وحده، وا 
وبعد سقوط الشاه كاف ىتاؼ "الموت ألميركا" يقترف بتمني المصير ذاتو إلسرائيؿ، وىى الخمفية التي جعمػت 

حرير فمسطيف يمػر بطيػراف، ومػنيـ مػف ظػؿ يكػرر فػي قادة الثورة ورموزىا منذ وقت مبكر يتحدثوف عف أف ت
 العمف اإلشارة إلى زواؿ إسرائيؿ مف خريطة المنطقة باعتباره مصيرا حتميا سيتحقؽ إف عاجال أو آجال.

سػنة الماضػية لػـ تتػبف  39ذلؾ كمو أفيمو ولدي قرائف أخرى عديػدة تعػزز فكػرة أف الثػورة اإلسػالمية طػواؿ اؿ
 حسب، ولكنيا أيضا ساندت بقوة حركات المقاومة المناوئة ليا في فمسطيف ولبناف.موقؼ العداء إلسرائيؿ ف
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ذ أسجؿ أف كثيريف بيف النخبة اإليرانية ال يزالوف عند التزاميـ بذلؾ الموقؼ، وليسوا عمػى اسػتعداد لمتراجػع  وا 
سػػتدعت رؤى عنػػو، لكنػػي أزعػػـ أف ثمػػة متغيػػرات فػػي الفضػػاء السياسػػي عمػػى الصػػعيديف اإلقميمػػي والػػدولي ا

 جديدة وشجعت البعض عمى فتح باب االجتياد فيما اعتبر مف ثوابت الثورة.
ولئف أسفرت تمؾ المتغيرات عف نوع مف المصالحة مع الواليات المتحدة التي علدت فػي ثقافػة الثػورة التقميديػة 

يطنة خصوصػػا إذا رمػػزا لمشػػيطاف األكبػػر، فػػإف ذلػػؾ قػػد يفػػتح البػػاب لقبػػوؿ فكػػرة التفػػاىـ مػػع مػػف دونػػو فػػي الشػػ
سرائيؿ تحتؿ مكانة بارزة في ذلؾ التصنيؼ األخير.  اقتضت المصمحة ذلؾ، وا 

 
(1) 

نوفمبر/تشػريف الثػاني الماضػي، والمعمقػوف السياسػيوف يتنافسػوف عمػى  17منذ توقيع اتفاؽ جنيؼ النووي في 
 رصد خمفياتو ومالبساتو وتداعياتو.

ورا جديػدا فػي العالقػات ومػوازيف القػوى العالميػة واإلقميميػة، فمػف واالتفاؽ منعقد بيف أغمبيـ عمى أنو يمثػؿ طػ
نيػػاء الحػػرب فػػي سػػبيؿ  قائػػؿ إف إدارة الػػرئيس أوبامػػا اتجيػػت إلػػى إغػػالؽ ممػػؼ عسػػكرة السياسػػة الخارجيػػة وا 
الشرؽ األوسط الكبير، ومف ثـ قررت اتباع سياسة واقعية تعترؼ فييا واشنطف بنفوذ إيراف ودورىا، في حػيف 

 طيراف بالواقع اإلقميمي.تعترؼ 
وفى ظؿ ىذه السياسة الواقعية فقد اعتبرت اإلدارة األميركية أف طيراف ىي نافذة واشنطف إلى طي مغامراتيا 

 سيئة الميؿ )في العراؽ وأفغانستاف(.
وشجعيا عمى ذلؾ تراجع اىتماميا بالعالـ العربي خصوصا فػي ظػؿ المؤشػرات القويػة الدالػة عمػى احتمػاالت 

ئيا مف النفط والغػاز إزاء وفػرة االحتياطيػات التػي تػـ اكتشػافيا فػي بحػر الشػماؿ )أنػدرو باسػيفيتش أسػتاذ اكتفا
(، ولػـ يبتعػد محػرر صػحيفة "لوبػواف" الفرنسػية نيكػوال بافػاريز 0/71واشنطف بوسػت -التاريخ بجامعة بوسطف

 لجاري.ديسمبر/كانوف األوؿ ا 9كثيرا عف الفكرة السابقة في تحميمو المنشور في 
إذ ذكر أف واشنطف ميووسة بالحفاظ عمى زعامتيا في وجػو الصػيف، وقػررت االنتقػاؿ مػف المحػيط األطمسػي 
إلى المحيط اليادي، ساعدىا عمى ذلؾ أنيا بصدد االستقالؿ في مجاؿ الطاقة والتقميؿ مما تستورده مف نفط 

 الشرؽ األوسط.
ي إسػتراتيجيتيا، ووجػدت أف اتفاقيػا مػع إيػراف يمكػف أف وفي تحوليػا ذاؾ تراجعػت األىميػة النسػبية لممنطقػة فػ

 يسيـ في استقرارىا.
( إلػػػى أف االتفػػػاؽ مػػػع إيػػػراف يكتسػػػب أىميػػػة مػػػف 30/77وينبػػػو يػػػوجيف روبنسػػػوف فػػػي واشػػػنطف بوسػػػت )فػػػي 

عناصػر عػدة، فػي مقػدمتيا أنػو الوسػيمة األكثػر حسػػما فػي اسػتقرار الشػرؽ األوسػط وتجنيبػو احتمػاالت التػػوتر 
 المؤدي إلى محظور الحرب التي ال تريدىا الواليات المتحدة أو أوروبا. والتصعيد

وأشػػار فػػي ىػػذا الصػػدد إلػػى أف قػػدرة إيػػراف عمػػى تصػػنيع القنبمػػة النوويػػة تػػزداد بمضػػي الوقػػت رغػػـ الحصػػار 
فإنيا  1000المفروض عمييا. ودلؿ عمى ذلؾ بقولو إف األمـ المتحدة حيف فرضت عقوباتيا عمى إيراف سنة 

ألػػؼ جيػاز، وتسػػتطيع تخصػػيب  72تممػػؾ آنػذاؾ ثالثػػة آالؼ جيػػاز لمطػرد المركػػزي، وىػى تممػػؾ اعف  كانػت
 %، وىى تسعة أعشار الطريؽ نحو إنتاج الوقود الالـز لمقنبمة.10اليورانيـو بنسبة 

قائال إف اتفػاؽ جنيػؼ فػتح الطريػؽ  3/71في إيراف، كتب كيياف برزكر محرر صحيفة "تابناؾ" الصادرة في 
اـ تعاوف أوسع مع الدوؿ الغربية لحؿ القضايا اإلقميمية والدولية، األمر الذي يساعد عمى خروج المنظومة أم

 السياسية واألمنية مف توازف القوى إلى إستراتيجية توازف المصالح والتعاوف اإلقميمي.
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اوف مػػف أجػػؿ ولخػػص تمػػؾ المصػػالح فػػي الحفػػاظ عمػػى األنظمػػة السياسػػية ومكافحػػة اإلرىػػاب والتطػػرؼ والتعػػ
 شرؽ أوسط خاؿ مف أسمحة الدمار الشامؿ.

 
(3) 

لػـ تػأت عمػى ذكػر أي دور لمعػالـ العربػي  -وغيرىػا كثيػر-أرجو أف تكوف قػد الحظػت أف التحمػيالت السػابقة 
في الحديث عف الخريطة الجديدة لممنطقػة أو مػوازيف القػوى فييػا، وأف الواليػات المتحػدة التػي جعمػت مواجيػة 

أولويات سياستيا الخارجية، والتي بصدد تحقيػؽ اكتفائيػا الػذاتي مػف الػنفط والغػاز، لػـ تعػد  الصيف عمى رأس
 تطمب مف المنطقة في الوقت الراىف سوى اليدوء واالستقرار وأمف إسرائيؿ بطبيعة الحاؿ.

المنشػود،  وألف العالـ العربي بأوضاعو غير المستقرة وبالوىف الذي أصابو لـ يعد قادرا عمى تػوفير االسػتقرار
 فقد اتجيت األبصار إلى عناصر مف خارجو يمكف أف تقـو بيذه الميمة.

في ىذا الصدد، فإف االتفاؽ مع إيراف أصػبح ميمػا، لػيس فقػط بسػبب أىميتيػا اإلسػتراتيجية وثبػات أوضػاعيا 
 السياسية وقدرتيا النفطية وقوتيا العسكرية، لكف أيضا ألنيا أصبحت العبا أساسيا في المنطقة.

يي موجودة في سوريا ولبناف والعراؽ فضال عف أصابعيا الممتدة إلى البحريف واليمف، ثػـ إنيػا متحالفػة مػع ف
 روسيا ومدعومة مف الصيف.

ورغػػػـ أف تركيػػػا طػػػرؼ ال يمكػػػف تجاىمػػػو سػػػواء ألنيػػػا عضػػػو فػػػي حمػػػؼ األطمنطػػػي أو ألىميتيػػػا اإلسػػػتراتيجية 
يد السػوري وفػي السػاحة العراقيػة مػف جيػة أخػرى، فػإف واالقتصادية مف ناحية ولكونيا صارت طرفا في المش

الدور اإليراني أصبح أثقؿ وزنا، خصوصا بعد توتر العالقات بيف أنقرة والقاىرة، بحيث ما عاد لتركيا حميػؼ 
 في العالـ العربي سوى دولة قطر.

ؿ قػػػوة عسػػػكرية إسػػػرائيؿ تبػػػرز فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ، سػػػواء ألف واشػػػنطف ال تسػػػتطيع أف تتجاىميػػػا، أو ألنيػػػا تمثػػػ
زاء  ونوويػة تعػػاظـ دورىػػا منػػذ خػػرج العػػالـ العربػػي مػف معادلػػة القػػوة، بعػػد تػػدمير الجيشػػيف العراقػػي والسػػوري، وا 

 استغراؽ الجيش المصري في أوضاع الداخؿ وحربو المفتوحة في سيناء.
عتبارىػا طرفػا ال وألف األمر كذلؾ فإف حضور إسػرائيؿ فػي كػواليس الخػرائط الجديػدة بػدا أمػرا مفروغػا منػو، با

غنى عنو في مخططات االستقرار المنشود، ناىيؾ عػف أنيػا فػي األسػاس أحػد أسػباب التػوتر منػذ اغتصػابيا 
فمسطيف في أربعينيات القػرف الماضػي وحتػى المحظػة الراىنػة التػي تمػارس فييػا سياسػة التيويػد وال تكػؼ عػف 

 التوسع في االستيطاف.
سػػرائيؿ فػػي مربػػع واحػػد )تركيػػا ليسػػت إذا صػػح ذلػػؾ التحميػػؿ فمعنػػاه أف مسػػار  الخػػرائط الجديػػدة يضػػع إيػػراف وا 

بعيػػػدة تمامػػػا عنػػػو(، عمػػػى األقػػػؿ مػػػف حيػػػث إف الواليػػػات المتحػػػدة تعػػػوؿ عمييمػػػا فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى االسػػػتقرار 
 ومكافحة ما يسمى بالتطرؼ في المنطقة.

اءة أىػػؿ السػػنة، ولػػذلؾ وفػػي الواليػػات المتحػػدة أصػػوات تػػدعي أف التطػػرؼ المػػذكور يخػػرج فػػي أغمبػػو مػػف عبػػ
 ينبغي االستعانة بالشيعة في مواجيتو. ومف أىـ الداعيف إلى ىذه الفكرة المستشرؽ المعروؼ برنارد لويس.

 
(4) 

في وقت سابؽ قمت في التعقيب عمى اتفػاؽ جنيػؼ: مػف الناحيػة المنطقيػة، إيػراف ال تسػتطيع أف تعقػد صػفقة 
ي دعميا لممقاومة الفمسطينية، وتساءلت عف الثمف الػذي سػوؼ تفاىـ مع الواليات المتحدة في حيف تستمر ف
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تدفعػػػو طيػػػراف لضػػػماف إنجػػػاح اتفاقيػػػا مػػػع واشػػػنطف، خصوصػػػا أنيػػػا تحػػػت االختبػػػار اعف ولمػػػدة سػػػتة أشػػػير 
 الحقة.

لـ تكػف لػدي معمومػات تسػمح باإلجابػة عمػى السػؤاؿ، لكننػي اعتبػرت أف طرحػو يلعػد أمػرا منطقيػا فػي األجػواء 
 الراىنة.
أعػػػرؼ أف القػػػومييف اإليػػػرانييف ومعيػػػـ بعػػػض الميبػػػرالييف واإلصػػػالحييف ال يػػػروف غضاضػػػة فػػػي إقامػػػة كنػػػت 

 عالقات مع إسرائيؿ خصوصا بعد تطبيع بعض الدوؿ العربية عالقاتيا معيا.
وسػمعت مػف بعضػيـ أف اإلمػػاـ الخمينػي لػـ يقطػػع عالقػات بػالده مػػع مصػر بعػد معاىػػدة السػالـ التػي وقعيػػا 

إال بطمػػب وضػػغط مػػف الػػرئيس الفمسػػطيني ياسػػر عرفػػات. إال أننػػي ظممػػت  7313ائيؿ سػػنة السػػادات مػػع إسػػر 
 طواؿ الوقت اعتبر أف تمؾ األصوات ليس ليا تأثير عمى دائرة صنع القرار في طيراف.

وكػػػاف ذلػػػؾ واضػػػحا فػػػي الموقػػػؼ الحػػػاـز الػػػذى تبنػػػاه اإلمػػػاـ الخمينػػػي إزاء إسػػػرائيؿ، وفػػػى مضػػػي السػػػيد عمػػػي 
 الحالي( عمى ذات الدرب.خامنئي )المرشد 

وحتى حيف قيؿ لي ذات مػرة إف رئػيس الجميوريػة األسػبؽ السػيد محمػد خػاتمي ال يمػانع فػي عػودة العالقػات 
وقد رجػاني محػدثي وقتػذاؾ أف أكػتـ  1009مع إسرائيؿ، فإف ىذا الكالـ سمعتو بعد خروجو مف السمطة عاـ 

 شائو.األمر، إال أنني وجدت أف الظرؼ الراىف يسمح لي بإف
صورة العالقات اإليرانية اإلسرائيمية التي استقرت عندي طواؿ العقود الثالثة السابقة اىتزت حيف وقعت عمى 

نوفمبر/تشػػريف الثػاني الماضػي تحػت عنػواف "القنػوات الخمفيػػة  19تقريػر نشػرتو مجمػة نيوزويػؾ األميركيػة فػي 
 في بورجوندي"، كتبو محررىا أويف ماتيوس.

اجتماعػات سػرية عقػدت فػي أحػد قصػور تمػؾ المقاطعػة الفرنسػية بػيف عسػكرييف إيػرانييف وقػد تحػدث فيػو عػف 
سابقيف مف الحرس الثوري وبيف آخريف مف إسرائيؿ ومجموعة ثالثة مف الصيف، نوقشػت خالليػا النقػاط التػي 

 كانت محؿ خالؼ بيف إيراف وبيف الدوؿ الكبرى التي عطمت االتفاؽ حوؿ مشكمة البرنامج النووي.
كػػاف لمنتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا فػػي تمػػؾ االجتماعػػات السػػرية دورىػػا فػػي تػػذليؿ العقبػػات التػػي اعترضػػت و 

 توقيع االتفاؽ.
ذكر التقرير أف االجتماعات تمت في قصر "شاتو دى سيمور" بالمقاطعة المذكورة، وأف المجتمعيف كانوا فػي 

جنسػية( وىػو يعمػؿ مستشػارا لمجنػة المركزيػة ضيافة شخص باسـ كريستوؼ فوف فيتيف )يػرجح أنػو ىولنػدي ال
 لمحزب الشيوعي الصيني.

وكػػػاف مػػػف الوسػػػطاء الػػػذيف أسػػػيموا فػػػي ترتيػػػب المقػػػاء ومػػػف األسػػػماء التػػػي وردت فػػػي عمميػػػة الوسػػػاطة رئػػػيس 
 الوزراء األسترالي السابؽ روبرت ىوؾ.

مي دوروف أفيتػاؿ القائػد السػابؽ وقد ذكر التقرير أسػماء آخػريف شػاركوا فػي المحادثػات، مػنيـ الجنػراؿ اإلسػرائي
لمقوات الخاصة بالجيش وعضو لجنة األمف القومي بالكنيست، ووزير الدفاع الفرنسي األسبؽ ميشيؿ أليوت، 

 لكنو لـ يشر إلى أسماء اإليرانييف مف قيادات الحرس الثوري السابقيف.
تماعػػات السػػرية ال يرجػػع فقػػط مػػف المالحظػػات الميمػػة التػػي أوردىػػا التقريػػر أف حضػػور الصػػيف فػػي تمػػؾ االج

إلى كونيا عضػوا فػي مجموعػة الػدوؿ التػي شػاركت فػي اجتماعػات جنيػؼ، ولكػف أيضػا ألف القيػادة الصػينية 
تػػرى أنيػػا ينبغػػي أف تكػػوف حاضػػرة فػػي أي مباحثػػات تتعمػػؽ بمسػػتقبؿ العػػالـ العربػػي خصوصػػا منطقػػة الخمػػيج 

يسػت عمػى اسػتعداد أف يتػولى غيرىػا رسػـ مسػتقبميا مف احتياجاتيػا النفطيػة منيػا، وىػي ل %10ألنيا تستورد 
 الصناعي.
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ال أسػػتبعد أف يكػػوف اإلسػػرائيميوف وراء تسػػريب خبػػر االجتماعػػات التػػي عقػػدت فػػي بورجونػػدى، ألف معمومػػات 
 التقرير تحدثت عف حميمية العالقات التي نشأت بيف اإليرانييف واإلسرائيمييف أثناءىا.

أف راديػو تػؿ أبيػب بػث ىػذا األسػبوع خبػرا عػف عقػد اجتمػاع تػاريخي بػيف  وقد تأكد لدي ىذا الظف حػيف قػرأت
السػػػعودييف واإلسػػػرائيمييف فػػػي فرنسػػػا، ىػػػو األوؿ الػػػذي يعمػػػف عنػػػو صػػػراحة دوف غيػػػره مػػػف االجتماعػػػات التػػػي 
تعقػػدىا األجيػػزة األمنيػػة بعيػػدا عػػف األعػػيف. كػػأنيـ يريػػدوف أف يخرجػػوا ألسػػنتيـ لنػػا فػػي كػػؿ مػػرة ويثبتػػوف أننػػا 

 ؾ عمينا مف الجميع.مضحو 
رغـ دقة التفاصيؿ التي وردت في تقرير نيوزويؾ، فإنني أقاـو تصديقيا، وأفضؿ أف أحوليا إلػى سػؤاؿ أرجػو 

 أف يجيب عميو اإليرانيوف بالنفي.
 56/51/1053، الجزيرة نت، الدوحة
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 الياكيـ ىعتسني
تنازالت أليمة" وتوصؼ دوما ؾ "تاريخيػة". تاريخيػة، عمػى مػا يبػدو فني وكيري تنطوي عمى "يبشرى السالـ لم

بسبب صفة المرة الواحدة في تاريخ اسرائيؿ، وربما في العالـ، اف يخمي شعب ويسمـ وطنو طوعػا فػي صػالح 
شػػعب آخػػر، عػػدو. أجيػػاؿ عديػػدة سػػتبحث فػػي ىػػذا السػػقوط ولػػف نعنػػى بػػذلؾ ىنػػا. وبالمقابػػؿ سػػنعرض عمػػى 

 يا ليذه "التنازالت األليمة". القارىء جانبا أول
توقيػػػع ابػػػو مػػػازف: كػػػؿ التواقيػػػع الفمسػػػطينية حتػػػى االف كانػػػت عمػػػى الجميػػػد، وىػػػذه ايضػػػا سػػػتذوب فػػػي "الربيػػػع 
الفمسطيني" التالي. وبالمقابؿ، ما سنسممو سيكوف ال مرد لو. وبشكؿ عػاـ مػف سػيمـز توقيعػو  النصػؼ الغػزي 

مػػف مػػواطني اسػػرائيؿ وكػػذا أغمبيػػة رعايػػاه الػػذيف يؤيػػدوف حمػػاس  مػػف شػػعبو، الشػػتات الفمسػػطيني، الفمسػػطينييف
 كميـ يعارضوه.

المشكمة الديمغرافية: مئات آالؼ أنساؿ الالجئيف مف لبناف، مػف سػوريا، مػف مصػر ومػف غػزة سػيتدفقوف الػى 
ات داخػػؿ ييػػودا والسػػامرة )الضػػفة الغربيػػة(. الوؿ مػػرة سػػتكوف أغمبيػػة عربيػػة فػػي غربػػي نيػػر االردف. بالمسػػير 

الجماىيرية، باالرىاب وعبر االمـ المتحدة سيضغطوف عمى الحدود الجديدة. ىذه ستكوف المرحمػة التاليػة فػي 
ال تػزاؿ ممكنػة وال تػؤدي الػى عقوبػات  1"نظرية المراحػؿ". وحيػاؿ ارىػاب متجػدد، ىػؿ سػتكوف السػور الػواقي 

 وتدخؿ عسكري مف الخارج  
 ؿ يمكف العيش عمى المياه المحالة فقط  اقتصاد ماء بدوف الخزاف الجوفي لمجبؿ: ى

مطار بف غوريوف: ايف نقيـ مطػارا دوليػا آمنػا، لػيس فػي مػدى النػار مػف ييػودا والسػامرة، بػدال مػف مطػار بػف 
 غوريوف الذي يسيطر عميو مف السامرة الفمسطينية. 

مػػواس وبيػػت نوبػػا، : جيػػب المطػػروف لػػيس "كتمػػة" وسػػكانو العػػرب الػػذيف ابعػػدوا مػػف قػػرى يػػالو، ع7"طريػػؽ رقػػـ 
سيستقروف في حديقة "كندا" وفي متحؼ المدرعاف. طريؽ تؿ ابيب القدس سيتعيف عميو اف ينتقؿ الػى مسػار 

 جديد. ايف  
"الممػػر اعمػػف" بػػيف شػػطري فمسػػطيف السػػيادية غػػزة والضػػفة لػػف يكػػوف بسػػيادة اسػػرائيؿ. كيػػؼ يمكػػف مواجيػػة 

 مشكمة بتر النقب  
عػػاجال، عنػدما يقػػـو االتحػاد الفمسػػطيني مػف ضػػفتي االردف ويصػبح دولػػة واحػػدة، الترتيبػات االمنيػػة: آجػال أـ 

فاف "الترتيبات االمنية" عمى االردف لف تكوف ذات صمة بعد ذلؾ. سالح ثقيػؿ، مخربػوف، جيػوش اجنبيػة كػؿ 
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ىػػذه سػػتتدفؽ دوف عراقيػػؿ. وحيػػاؿ دولػػة فمسػػطينية تمتػػد مػػف حػػدود العػػراؽ وحتػػى البحػػر المتوسػػط، كػػـ فرقػػة 
 تعيف عمينا أف نوقؼ  سي

حمػػاة غػػدير: الحمػػة التػػي ال تعػػود لمسػػورييف، ىػػي "ارض محتمػػة" مػػف االيػػاـ السػػتة، وليػػذا فػػاف الفمسػػطينييف 
 سيطالبوف بيا. كيؼ سنربطيا بيـ  

مميػػار شػػيكؿ. مػػف ايػػف  والػػى ايػػف  100حتػػى  790ألػػؼ مسػػتوطف )فػػي الموجػػة االولػػى( سػػيكمؼ  790طػػرد 
 ذ االف يكوف مكتظا سنعيدىـ حيف بدأ النقب من

كيػػؼ تحسػػػب التعويضػػػات لمفمسػػػطينييف عمػػػى كػػػؿ دونػػػـ مػػػف "الكتػػػؿ" فػػػي القػػػدس وفػػػي المنػػػاطؽ مقابػػػؿ ارض 
مسػػاوية مػػػف داخػػػؿ الخػػط االخضػػػر  كػػػـ مئػػػات أو االؼ الػػدونمات فػػػي النقػػػب يسػػػاوي دونػػـ واحػػػد مبنػػػي فػػػي 

قػاطع لخػيش وغػور بيسػاف،  القدس  في الفيو منشو  وكيؼ يمنع انضػماـ مسػتوطنيف فػي رمػاؿ حموتسػا، فػي
حيف ستضـ اراضييـ الى فمسطيف، الى كفاح المستوطنيف  كيػؼ نكشػؼ لمجميػور الواجػب القضػائي الػدولي 
لمتسػػميـ لمدولػػة الفمسػػطينية كػػؿ االثػػار التػػي اخرجناىػػا "مػػف ارضػػيا" فػػي القػػدس وفػػي المنػػاطؽ، بمػػا فػػي ذلػػؾ 

بػدأ منػذ اوسػمو حيػث تعيػدنا بػاف نعػد ليػـ سػجال عػف الشمعدانات والعمػالت المعدنيػة وادوات الييكػؿ  والػذي 
 كؿ قطعة أثار  

ما العمؿ بعرب القدس المنقسمة ممف سيرفضوف التخمي عف اليوية الزرقػاء  اف نقػبميـ كمػواطنيف فػي الخػظ 
 االخضر  اف نبقييـ في فمسطيف وندفع ليـ التأميف الوطني  

الذيف سيروف فييا مف سمب مف الشعب الييػودي بػالده   كيؼ نمنع االغتراب واالبتعاد عف الدولة لكؿ اولئؾ
" 

 تنازالت أليمة  توجد آالـ وتوجد آالـ. وليحكـ القارىء."
 56/51/1053يديعوت 
 57/51/1053، القدس العربي، لندف
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