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 14 :يركاريكات

*** 
 
 كيري يبلور مبادرة جديدة الستئناف المفاوضات لتعطيل المسعى الفلسطيني في مجلس األمن .0

ن وزير الخارجية من القدس، أن مسؤواًل إسرائيليًا قال إ 61/61/4164األيام، رام هللا، نشرت 
ن اإلسرائيليين األميركي جون كيري يعمل على بلورة مبادرة سياسية جديدة الستئناف المفاوضات بي

والفلسطينيين وذلك بهدف تأجيل المسعى الفلسطيني في مجلس األمن الدولي لتحديد سقف زمني 
 .6311محدد إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألراضي 

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المسؤول اإلسرائيلي، إن كيري فحص مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
فق على مبادرة تشمل استئناف المفاوضات على حدود الدولة بنيامين نتنياهو ما إذا كان سيوا

 مع تبادل لألراضي. 6311الفلسطينية على أساس خطوط 
وقد عرض الفلسطينيون على أعضاء مجلس األمن مسودة قرار يدعو إلى االعتراف بفلسطين كدولة 

 واالنسحاب اإلسرائيلي من الضفة حتى تشرين الثاني
فلسطينيون ينوون االنتظار إلى ما بعد انتخابات الكونغرس األميركي التي وقال مسؤول إسرائيلي، "ال

ستجري في الرابع من تشرين الثاني المقبل وذلك استجابة لطلب كيري، ومن ثم سيسعون إلى طرح 
 مبادرتهم للتصويت في مجلس األمن، ولذلك فإن أمام وزير الخارجية األميركي فترة شهر".

لي، "تشعر اإلدارة األميركية بالقلق الشديد إزاء الخطوة الفلسطينية في وأضاف المسؤول اإلسرائي
مجلس األمن، والتي من شأنها التسبب بأزمة خطيرة مع إسرائيل، لقد أوضحت واشنطن للفلسطينيين 
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بأنها ستستخدم حق النقض في مجلس األمن، مع ذلك فإنه في الوقت الذي تجند فيه الواليات 
ية إلى التحالف ضد )داعش(، فإن البيت األبيض سيسعى إلى االمتناع عن المتحدة الدول العرب

 خطوة كهذه".
الفلسطينية في نهاية آذار الماضي،  –وتابع، "على الرغم من فشل محادثات السالم اإلسرائيلية 

وتجميد المبادرة األميركية، إال إن جون كيري عاد، في الشهر األخير، إلى طرح الموضوع بشكل 
 مكثف.

وأشار إلى أنه "سأل كيري رئيس الحكومة نتنياهو، عما إذا كان سيوافق، وفي أي ظروف على 
مع تبادل لألراضي، نتنياهو لم يرفض أفكار كيري  11استئناف المفاوضات على أساس حدود 

 نهائيا، ولكنه تم الفهم من إجاباته الشاملة بأنه ال يتحمس لها".
محادثاته األخيرة مع كيري والرئيس اوباما، إمكانية دمج الدول  وقال، "من جهته، طرح نتنياهو خالل

العربية في عملية استئناف المفاوضات، كما صرح خالل خطابه أمام األمم المتحدة، والذي دعا من 
خالله إلى تعديل مبادرة السالم العربية، ورد البيت األبيض بتشكك كبير إال أن كيري لم يرفض هذه 

لكن على الرغم من جهود كيري إال أن فرص نجاحه منخفضة. فكيري قد يكون األفكار نهائيا، و 
 آخر شخص في اإلدارة األميركية، يؤمن بإمكانية استئناف المفاوضات".

وأضاف، "في حال فشلت جهود كيري، فستكتفي واشنطن بتحقيق إنجاز أقل تواضعا، تأخير الخطوة 
ميركيون من تحول الخطوة الفلسطينية إلى كرة ثلج الفلسطينية وكسب المزيد من الوقت. ويتخوف األ

 تتدحرج حتى تصد كل أمل باستئناف المفاوضات خالل السنوات القريبة".
عضو اللجنة أن  رام هللا محمد هواشنقال عن مراسلها من  61/61/4164النهار، بيروت، وذكرت 

س الفلسطيني محمود عباس الى التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت الذي رافق الرئي
نيويورك قبل اسبوعين، نفى ان تكون واشنطن "عرضت على عباس اي ورقة خطية من االدارة 

 االسرائيلي على قاعدة قرارات الشرعية الدولية". -االميركية لحل الصراع الفلسطيني 
لعودة الى المفاوضات ورفض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه "ا

مع اسرائيل بالطريقة نفسها التي كانت سائدة سابقا". وطالب الواليات المتحدة بان "تعلن مسؤولية 
 إسرائيل عن فشل تلك المفاوضات".

وقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ" النهار" إن "عباس تلقى طلبًا من كيري لمعاودة 
عالجة رفض اسرائيل التقدم اي خطوة على طريق انهاء المفاوضات من دون اي اشارة الى م

االحتالل، وذلك الحتواء التوجه الفلسطيني الى االمم المتحدة ومنع عباس من تنفيذ خطته السياسية 
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االحتالل يجري التفاوض  إلنهاءالداعية الى الحصول على قرار من مجلس االمن يحدد جدواًل زمنيا 
نظمات االمم المتحدة والمعاهدات الدولية بما في ذلك االنضمام الى على تطبيقه أو االنضمام الى م

 المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة اسرائيل على جريمة االحتالل واالستيطان".
وأضافت "أن عباس أبلغ كيري أن خطط الفلسطينيين ديبلوماسية وناعمة وال تتجاوز الخطوط المعلنة 

االسرائيلي، اذ ان مطالب الفلسطينيين  -حل النزاع الفلسطيني للسياسة االميركية حيال فلسطين و 
 تستند الى مبدأ حل الدولتين الذي تطالب به واشنطن علنًا".

 
 موال لقطاع غزةوضعتهما الدول المانحة لضخ األ شرطان :جمال الشوبكي .2

اهرة جمال كشف المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير دولة فلسطين لدى الق :بيت لحم
الشوبكي عن شرطين وضعتهما الدول المانحة مقابل االيفاء بالتزاماتها المالية إلعادة إعمار ما دمره 

 االحتالل في قطاع غزة تتمثالن بهدنة دائمة، وعودة السلطة الى قطاع غزة.
عقد  وأوضح الشوبكي لوكالة معا أن الدول المانحة اشترطت في مؤتمر إعادة اعمار قطاع غزة الذي

االحد الماضي في القاهرة بضرورة توصل الفلسطينيين واإلسرائيليين الى هدنة دائمة وثابتة، اضافة 
الى عودة السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة بحيث تمارس الحكومة الفلسطينية اعمالها بحرية داخل 

يفائها القطاع وعلى المعابر جميعها اضافة الى وجود االمم المتحدة مقابل تدفق اموا لها الى القطاع وا 
 بالتزاماتها المادية.

وقال الشوبكي أن عدم تنفيذ هذين الشرطين من شأنه ان يحول دون إعمار غزة بشكل سريع وثابت، 
 موضحا أن خطة السلطة إلعادة االعمار تمتد من ثالث الى خمس سنوات.

فير منازل للسكان الذين دمرت من القضايا الرئيسية الممثلة بتو  باإلعماروأضاف ان السلطة ستبدأ 
اماكن سكنهم الى توفير شبكات كهرباء وماء وبنية تحتية صحيحة وبناء مدارس ومستشفيات ومن 

 ثم الثانوية.
النار، رجح الشوبكي ان تتم خالل االيام القريبة المقبلة  إطالقوحول استئناف مفاوضات وقف 
يتم خاللها باالتفاق على هدنة دائمة وثابتة النار التي س إطالقالدعوة الستئناف مفاوضات وقف 

 وبحث ملفات االسرى وجثث الجنود االسرائيليين ورفع الحصار.
بشأن إدخال مواد البناء للقطاع اليوم، قال الشوبكي لوكالة معا ان المنسق األممي الخاص لعملية 

ينيين للبدء بدخول مواد السالم في الشرق األوسط روبرت سيري عقد اتفاق بين االسرائيليين والفلسط
 البناء والمعونات لقطاع غزة وقد بدأ تنفيذه اليوم.
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وأشار الى ان غزة ستتحول الى ورشة بناء ضخمة عند بدء تدفق االموال ومواد البناء بالشكل 
 المطلوب.

 62/6/4164وكالة معًا اإلخبارية، 
 
  4162-4164م الموحد الحمد هللا وممثل االتحاد األوروبي يوقعان اتفاقية إطار الدع .3

وممثل االتحاد األوروبي جون  الحمد هللاوقع رئيس الوزراء د. رامي  :ابراهيم أبو كامش -رام هللا 
مليون  116 - 215" وتتراوح قيمته بين 1162-1164غات راتر، وثيقة "إطار الدعم الموحد 

كد دعم االتحاد األوروبي يورو، وهو عبارة عن وثيقة جديدة متعددة األعوام لتخطيط البرامج، تؤ 
المتواصل للسلطة الوطنية عبر آلية بيغاس وللقدس الشرقية و"األونروا" خالل األعوام المقبلة، وتركز 
على ثالثة مجاالت من ناحية تلقيها المساعدات المالية، وهي: الحكم الرشيد، والتنمية االقتصادية 

ا خاصا على غزة بما يتماشى مع االلتزامات وتنمية األراضي والمياه. ويتضمن هذا اإلطار تركيز 
 التي تم اإلعالن عنها في مؤتمر القاهرة األخير. 

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس االتحاد األوروبي احتفاء بتوقيع "إطار الدعم 
 " بحضور الحمد هللا وراتر في فندق جراند بارك برام هللا.1162-1164الموحد 

 61/61/4164ة، رام هللا، الحياة الجديد
 
 الحمد هللا يدعو إلى تشكيل لجان شعبية لمواجهة المستوطنين .4

طالب رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا، المواطنين بتشكيل لجان شعبية للدفاع وصد  :نابلس
 الهجمات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين المتطرفين.

سجد ابو بكر الصديق في قرية عقربا بمحافظة نابلس، والذي وقال الحمد هللا، خالل زيارة تفقدية لم
تم اضرام النار فيه من قبل المستوطنين يرافقه محافظ نابلس اللواء اكرم رجوب وعدد من كبار 
المسؤولين "انني اناشد الموطنين تشكيل لجان شعبية للدفاع عن المقدسات وتساند المزارعين في 

 ".يًا وتفاعليًا الى جانب الرئاسة والحكومةحقول الزيتون ليكون دورها تنمو 
وشجب الحمد هللا باسم الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية جريمة حرق مسجد أبو بكر 
الصديق، قائال ان حكومة االحتالل لم تحاسب المستوطنين قط على إرهابهم وتماديهم، بل أطلقت 

االعتداء على أبناء شعبنا وممتلكاتهم وحتى يدهم، وسمحت لهم بالقتل وحرق األراضي وحصادها، و 
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مساجدهم وكنائسهم، بل أن هذه االعتداءات ترتكب بوجود جيش االحتالل اإلسرائيلي وتحت حمايته 
 ورعايته أيضا.

 61/61/4164الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الفلسطيني يحذر من مخطط إسرائيلي لالستيالء الكامل على األقصى التشريعي .5
جلس التشريعي الفلسطيني من تصعيد االحتالل من هجمته الشرسة والمسعورة بحق المسجد حذر الم

األقصى وفي محيطه خاصة من خالل تكثيف االقتحامات المبرمجة والمنهجة للمستوطنين وقوى 
األمن والجيش والمخابرات والشرطة اإلسرائيلية، وذلك لالستيالء على المسجد بشكل كامل وتقسيم 

 مكانيا.زمانًيا و 
جاء ذلك في كلمة للنائب أحمد أبو حلبية رئيس لجنة القدس واألقصى بالمجلس خالل الوقفة 
التضامنية مع المسجد األقصى التي نظمتها وزارة األوقاف والشئون الدينية الفلسطينية بالتعاون مع 

ن النواب المجلس التشريعي اليوم األربعاء، وذلك في مقر المجلس بغزة بمشاركة عدد كبير م
 والعلماء والدعاة والمواطنين.

 62/61/4164، فلسطين أون الين
 
 عشراوي: ذهابنا لمجلس األمن ليس مناورة سياسية بل حق من حقوقنا كعضو باألمم المتحدة .6

ردت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير  أبو سعدى: فادي-رام هللا 
، أنه إن كان لدى كيري خطة جديدة، فليأتي ويعرضها «هآرتس»فة الفلسطينية، على ما نشرته صحي

ليتم دراستها وتقييمها، أما قضية ذهابنا لمجلس األمن الدولي، فهي ليست مناورة سياسية من طرفنا، 
 وهذا حق من حقوقنا الرئيسية كعضو في األمم المتحدة.

في فلسطين لدينا خطة  إننا نحن كذلك« القدس العربي»وقالت عشراوي في تصريح خاص لـ
واضحة، وهي الذهاب لمجلس األمن الدولي، وكذلك االنضمام لكافة المنظمات والمواثيق الدولية، 
التي تكفل لنا حقوقنا األساسية التي سلبها منا االحتالل اإلسرائيلي، ولن يتم التراجع عن ذلك. إال أن 

لم »رير الفلسطينية، عن وجود دول عربية ما كشفه صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التح
استجابت لوزير الخارجية األمريكي جون كيري، وهي اآلن من تمارس ضغوطًا على « يذكرها باالسم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتأجيل طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء االحتالل 
، ما كشفه رأفت أثار غضب الشارع 1162اإلسرائيلي في مجلس األمن، إلى العام المقبل 
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الفلسطيني، كون المشروع الفلسطيني كان حصل على إجماع عربي، في اجتماع خاص عقدته 
 الجامعة العربية قبل أشهر.

عشراوي ردت كذلك على تصريحات وزير الجيش اإلسرائيلي موشيه يعلون، مؤكدة أن يعلون يتحدث 
ن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول فعاًل عما تقوم به إسرائيل على األرض، أل

التسويق دوليًا وديبلوماسيًا، لكن يعلون وغيره يعملون على األرض لمنع قيام دولة فلسطينية قابلة 
 للحياة عبر كافة الطرق.

 61/61/4164القدس العربي، لندن، 
 
 تزويد غزة بالكهرباءتوافق على رسو سفينة تركية ل "إسرائيل"حسين الشيخ لـ "القدس":  .7

قال رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ان  :وواصل الخطيب -ابو خضير محمد-هللارام 
اسرائيل أبدت موافقة مبدئية على رسو السفينة التركية التي ستزود غزة بالكهرباء في اقرب نقطة من 

 .قطاع غزة
كان مطلبنا االول ربط شبكة كهرباء غزة  وقال الشيخ في حديث لـ القدس دوت كوم، اليوم األربعاء:"

بالشبكة القطرية االسرائيلية الننا دفعنا الماليين لهذا االمر، وهذا هو االفضل لنا، ولكن اسرائيل 
 ." رفضت االمر رفضا قاطعا فذهبنا الى خيار السفينة وهو تبرع تركي نشكر تركيا عليه

نقطة الى قطاع غزة حتى  أقربالسفينة التركية في  واضاف:" الموافقة االسرائيلية تقوم على ان ترسو
نتمكن من مد شبكة الكوابل الى قطاع غزة وتزويده بالكهرباء. ونأمل ان تتحول الموافقة المبدئية 

 ."ستحل المشكلة ألنهااالسرائيلية الى موافقة نهائية 
ئيس المكتب السياسي وحول االجتماع المغلق الذي جمعه برئيس الوزراء رامي الحمد هللا ونائب ر 

لحركة حماس إسماعيل هنية، قال الشيخ:" االجتماع مع االخ اسماعيل هنية كان ايجابيا وأشار فيه 
االنقسام، كما وتحدثنا عن كل القضايا  بإنهاءالى رغبة حركة حماس الجدية وقرارها االستراتيجي 

 ."العامة واالمنسواء موضوع الشراكة السياسية والموضوع التشريعي، واالنتخابات 
واشار الى ان هناك نية لعقد لقاء ثنائي خالل الفترة القادمة بين فتح وحماس لمناقشة القضايا العالقة 

 .والتي تحتاج الى قرار جدي من اجل تنفيذها على االرض
وردا على سؤال حول االعتقاالت السياسية في الضفة وا غالق مؤسسات تابعة لحماس، أوضح الشيخ 

في الضفة الغربية، في حين  بإغالقهاسسة واحدة تابعة لحماس قامت السلطة الفلسطينية "توجد مؤ 
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ان كل مكاتبنا وكل مقراتنا سواء لمنظمة التحرير او لغيرها تم السيطرة عليها بالقوة في غزة"، كما 
 .نفى وجود اعتقاالت سياسية لعناصر حماس بالضفة

الشؤون المدنية:" لدينا عقيدة وايمان بموضوع التنسيق وحول ملف التنسيق األمني، قال رئيس هيئة 
بل نعمل  لإلسرائيلييناالمني، فنحن ننسق من اجل مصلحة شعبنا الفلسطيني، فنحن ال نعمل وكالء 

 ."على اساس اتفاق يفضي الى انهاء االحتالل واقامة دولة فلسطينية
عادة النظر في عالقتنا بالطرف واضاف قائال: " االطر القيادية في المنظمة وفي فتح تدرس ا 

االسرائيلي وتقييم هذه العالقة جديا ان لم يحصل تقدم سياسي في المسار السياسي بيننا وبين 
 ."االسرائيليين يفضي الى انهاء االحتالل واقامة دولة فلسطينية

ود امن وحول موعد انتشار أفراد جهاز حرس الرئاسة على معابر غزة قال: "لم نتفق اطالقا على وج
او حرس رئاسة على المعابر مع حماس، بل نحن نتحدث عن عودة الطواقم المدنية للعمل على 
المعبرين، واعتقد ان هذا األمر يحتاج الى نقاش جدي واتفاق واسع فيما يتعلق ببسط السيطرة االمنية 

 ."على كل قطاع غزة، وال يمكن ان نقبل بوجود شكلي للسلطة الفلسطينية على المعابر
من اجتماع مع ممثلي االمم المتحدة، ومع الجانب االسرائيلي لترتيب عودة  أكثروأضاف:" عقدنا 

الطواقم للعمل على هذه  إلرسالالطواقم الفلسطينية الى المعابر، معتبرا أن مدة أسبوع كافية 
 ."المعابر

ع بيننا وبين االمم المتحدة مواد البناء وفقا لالتفاق الذي وق بإدخالوتابع: "فور وجود طواقمنا سنبدأ 
سرائيل خطة معدة بالكامل من االمم المتحدة التي لها  إطاروفي  اإلعمارخطة إعادة  إطار، في وا 

  ."عالقة بالرقابة على التنفيذ في قطاع غزة
 62/61/4164، القدس، القدس

 
 ضغوط عربّية لتأجيل مشروع "إنهاء االحتالل""العربي الجديد":  .8

تسعى اإلدارة األميركية إلى قطع الطريق على توّجه السلطة الفلسطينية خليل: ــ نائلة رام هللا، غزة 
إلى مجلس األمن الدولي، بهدف استصدار قرار لـ"إنهاء االحتالل"، من خالل اقتراحها مبادرة جديدة 
 للعودة إلى طاولة المفاوضات، يقودها وزير الخارجية، جون كيري، بالتزامن مع ضغوط تمارسها

 أطراف عربية على القيادة الفلسطينية لـ"إجبارها" على التراجع عن خطوتها.
ويكشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى لـ"العربي الجديد"، أّن وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، طلب من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تأجيل طرح القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء 
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ألمن الدولي، بناًء على طلب قّدمه كيري، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح االحتالل على مجلس ا
 السيسي.

ويقول المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكري الذي التقى عباس في القاهرة قبل 
أيام، أبلغ الرئيس الفلسطيني ضرورة أال يقدم مشروع إنهاء االحتالل إلى مجلس األمن، مؤكدًا له أن 

 م الطلب يعني "حربًا مع الواليات المتحدة ومع أصدقائها".تقدي
ويوضح المصدر ذاته، أّن شكري بدا وكأنه يمارس "ضغطًا حقيقّيًا" على عباس إلقناعه بالتخلي عن 
هذا الملف ولو مؤقتًا، الفتًا إلى أن "السيسي لم يتطرق إلى األمر مع عباس، وربما يرغب في 

ه باإلدارة األميركية". وتبّلغ عباس من شكري "سعي اإلدارة األميركية استخدامه لتحسين عالقة نظام
إلى تفعيل المفاوضات بشكل مباشر، وتقديم مصر مقترحًا إلسرائيل بشأن مفاوضات غير مباشرة 

سرائيل، وتنتظر رّد تل أبيب عليه".  بين السلطة وا 
أبلغ عباس أّن بالده "لن تتدخل وفي سياق مّتصل، يؤّكد المصدر ذاته أّن وزير الخارجية المصري 

في حّل أي نتائج كارثّية قد تلحق بالفلسطينيين نتيجة هذا اإلصرار على تقديم المشروع"، معتبرًا أّنه 
"األفضل أن نؤجله أو أن نلقيه جانبًا، إلى حين إيجاد طريقة إلقناع واشنطن بالتدخل اإليجابي في 

 المفاوضات".
للمنظمة، أحمد المجدالني، لـ"العربي الجديد"، إّن "القيادة الفلسطينية ويقول عضو اللجنة التنفيذية 

تبذل جهودًا دبلوماسية لتجاوز هذه الضغوط، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على العالقات والدعم 
 العربي".

وفي اإلطار ذاته، يدعو عضو اللجنة التنفيذية، صالح رأفت، إلى رفض الضغوط األميركية كافة، 
طراف العربية على القيادة الفلسطينية، التي تهدف إلى تأجيل تقديم مشروع القرار وبعض األ

الفلسطيني إلنهاء االحتالل إلى مجلس األمن". ويصر رأفت، وفق ما أورده في بيان أمس، على 
من الشهر الحالي  16ضرورة أن "تقّدم القيادة الفلسطينية مشروع التصويت في مجلس األمن في 

 ولة األرجنتين رئاسة مجلس األمن، بسبب تعاطفها وصداقتها مع فلسطين".عند تولي د
 61/61/4164العربي الجديد، لندن، 

 
 الزهار: القدس انتهت من حسابات الدول العربية واإلسالمية .9

شدد القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، في تصريح خاص : صقر أحمد-غزة 
 يشعر المستوطن الذي يدخل المسجد األقصى المبارك باألمان". "، على وجوب "أن ال16بـ"عربي
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سالميا تجاه القدس، قال الزهار: "إن القدس انتهت من حسابات الدول  وحول المطلوب عربيا وا 
 العربية واإلسالمية".

وحول الموقف الرسمي الفلسطيني، لفت إلى أن هذا الموقف هو "جزء من المشكلة وخصوصا في 
، في مقاومة المقاومة"، مضيفا "هو ال يحمي اإلسرائيلي، ألنه يتعاون أمنيًا مع العدو الضفة الغربية

 األقصى وفي الوقت نفسه ال يترك الناس وال المقاومة تحمي األقصى".
وطالب الزهار أهل الضفة الغربية والقدس أن يتفننوا في مقاومة االحتالل بقوله: "البد أن يتفنن أهل 

وصا أهل القدس في عدم إشعار هذا المستوطن في دخوله باألمان، ومقاومته الضفة الغربية، وخص
 بكل الوسائل المشروعة".

وتساءل "كيف يمكن أن يشعر أهل القدس والضفة، العدو اإلسرائيلي الذي يدخل المسجد األقصى 
س الذين سواء كان جنديا أو مستوطنا بعدم األمان"، مبينا أن هذا األمر "متروك لعبقرية أهل القد

 تعودوا أن يدافعوا عن القدس دوما بكل ما يملكون".
وعن إمكانية قيام أهل القدس بما هو مطلوب منهم لمنع استفراد االحتالل بالقدس واألقصى، في ظل 
تنوع إجراءات االحتالل اإلسرائيلي المشددة لمنع وصول أهل القدس للمسجد األقصى المبارك، من 

شكال مختلفة ومطاردة لكل ما هو مقدسي قال الزهار: "هذا قدرهم، كما اعتقال وضرب واعتداءات بأ
غزة تتعرض للعدوان وقدرها أن تدافع وأن تنتصر، فإن قدر القدس أن تقوم بهذا الدور، وهذا شرف 

 وأجر وثواب لها".
 61/61/4164، "46موقع "عربي 

 
 (3تطلب معلومات عن الجندي رقم ) "إسرائيل" .01

تطور جديد على ملف الجنود األسرى  أنه في، 62/61/4164، غزة من منياألالمجد  ذكر موقع
( 6خالل معركة العصف المأكول طلبت دولة االحتالل من المقاومة معلومات عن الجندي رقم )

المفقود في قطاع غزة، وذلك في اعتراف أولي منها بفقدان مزيد من الجنود لم يعلن عن فقدانهم 
 خالل الحرب.
( بعد الجنديين شاؤول أرون 6المفقود من الجيش الصهيوني وغير المعلن عنه برقم ) ويرمز للجندي

ولم ُيعلن بعد  (.1( والجندي الثاني هدار غولدن الذي يرمز له بالرقم )6الذي يرمز له بالجندي رقم )
( أو جنود آخرين يحملون رموز بذات التسلسل، فيما 6( و )1من قبل المقاومة عن مصير الجنود )
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يعلم الجيش الصهيوني العدد الحقيقي لكنه ال يستطيع اإلعالن عن المفقودين خشية أن ال يكون 
 الجنود في يد المقاومة، أو أن جثثهم فقدت.

في حركة  اً بارز  اً قيادي، أن القاهرةمن  ،62/61/4164، العربي الجديد، لندنوأضاف موقع 
د"، عن "مفاجأة جديدة" تتعلق بملف أسرى المقاومة الفلسطينية "حماس"، كشف لـ"العربي الجدي

االحتالل لدى المقاومة، وهي أن إسرائيل "تطالب حماس بمعرفة مصير جندي إسرائيلي لم يتم 
اإلعالن عن وقوعه بين أيدي المقاومة سابقًا، وتقول إنه سقط في يد مقاتلي الحركة أثناء الحرب 

القسام أيضًا تأكيده أو نفيه، إال بعد البدء في  البرية على قطاع غزة، وهو األمر الذي ترفض كتائب
 المباحثات" المتعلقة بأسرى جنود االحتالل لدى المقاومة.

ويقول المصدر إن "كتائب عز الدين القسام ترفض منح الكيان الصهيوني أية معلومات مجانية 
 بشأن الجثامين، أو الكشف عن مصير بعض جنوده خالل الحرب األخيرة". 

 
 روبا ستمنع دخول المستوطنين المتورطين باعتداءات ضد الفلسطينيينأو : فتح .00

الدكتور نبيل شعث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في حركة فتح  : أعلنإبراهيم كامل-القدس المحتلة 
 األراضياألوروبي يبحث مجموعة قرارات للضغط على إسرائيل لوقف االستيطان في  االتحاد أن

ضمنها منع المستوطنين الذين يشاركون في االعتداءات على فلسطينيين من  الفلسطينية المحتلة، من
 الدخول ألوروبا.
إن االتحاد األوروبي قرر زيادة الضغط على  اإلسرائيلية« احرونوتيديعوت »وقالت صحيفة 

إسرائيل، حيث يدرس رؤساء االتحاد سلسلة خطوات، قسم منها غير مسبوق في شدته، للضغط على 
إن الوثائق الالزمة لسن  األوروبيوقال مسؤول في االتحاد  «.وقف البناء في المستوطناتإسرائيل ل

ويدور الحديث عن قائمة سوداء تضم المستوطنين العنيفين الذين اتهموا  هذا القانون أصبحت جاهزة.
 أو أدينوا بمخالفات.

 61/61/4164، الرأي، عّمان
 
 اإلعمارمة لتسيير عملية إعادة قدمت كل التسهيالت الالز : حماس أحمد يوسف .02

قال القيادي في حركة "حماس" أحمد يوسف أن "الحركة قدمت كل : نادية سعد الدين -عمان 
، وأكدت استعدادها لتسليم إدارة المعابر إلى السلطة اإلعمارالتسهيالت الالزمة لتسيير عملية إعادة 

"حماس" من أجل "ضمان نجاح وصول  وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن لتولي مهامها".
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ومعالجة مخلفات عدوان االحتالل وتخفيف معاناة الشعب  اإلعماراألموال الالزمة إلعادة 
الفلسطيني، لم تعترض على تداول هذا الملف بين السلطة واألمم المتحدة ودخول الجانب اإلسرائيلي 

  المواد". على خط اإلعمار، باعتبار أن األخير يتحكم بالمعابر ودخول
نما  وأوضح بأنه "لن تكون هناك عقبات من "حماس" حول إدارة المعابر، التي ال تتمسك بها، وا 

 مستعدة لتسليمها إلى الحرس الرئاسي عند قدومه للقطاع".
، تأكيدًا لوقوفها إعمارونوه إلى "رغبة "حماس" الجادة إلنجاح عمل الحكومة وتسهيل عملية إعادة 

 اع والتخفيف عنهم ومعالجة عدوان االحتالل". إلى جانب أهل القط
 61/61/4164، الغد، عّمان

 
 البردويل: لن نقايض إعمار غزة بتدمير "األقصى" .03

حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" صالح البردويل أن غزة لن تقايض  القيادي فيأكد : خانيونس
لتغاضي عن ذلك، داعًيا السلطة إعادة إعمارها بتدمير المسجد األقصى المبارك أو غّض الطرف وا

 الفلسطينية لوقف التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني ردًّا على محاوالت تهويد المسجد.
(، خالل مسيرة نظمتها حركة حماس في خانيونس جنوب 61-62وقال البردويل مساء األربعاء )

عمار في غزة بالقدس، قطاع غزة نصرًة للمسجد األقصى: "إذا كان ثمة من يحاول أن يقايض اإل
ن من يبني بيته في غزة لن يسمح أبًدا بهدم المسجد  فنقول لهم بصراحة تامة إن من يبني ال يهدم، وا 

وأضاف: "من يبني قيًما وأخالًقا وحضارة ال يمكن أن يهدم المسجد األقصى عنوان القيم  األقصى".
ننا في حاجة ماسة لنعمر بيوتنا التي والحضارة واإلباء والعقيدة، وكل من يحاول أن يوهم غيره بأ

دمرها االحتالل بمقابل تدمير المسجد األقصى أو غض الطرف والتغاضي عن تلك الجريمة نقول له 
 أنت واهم".

وشدد القيادي في حماس على أن الكيان الصهيوني والواليات المتحدة األمريكية والغرب لن يستطيعوا 
وتابع  حتلة بمحاولة نشر التشدد والطائفية في الدول العربية.حرف األنظار عما يجري في القدس الم

موجًها حديثه لالحتالل:" مهما زّين لكم العرب أن قضيتنا انتهت بتحالفهم معكم، وأنه آن األوان 
لقطف ثمرة هذا التحالف وتهويد المسجد األقصى وا عادة تجربة الحرم اإلبراهيمي بتقسيمه زمانيا 

ء األمة العربية واإلسالمية )..( نقول لكم بكل اعتزاز وثقة باهلل لن تستطيعوا ومكانيا على عين زعما
 حرف األنظار عن المسجد األقصى، ودونه تذهب الرقاب وتزهق األرواح".



 
 
 

 

 
           62ص                                     3313 العدد:    61/61/4164 الخميس التاريخ:

 

ودعا البردويل الشعوب العربية واإلسالمية لالنتفاض والتحرك نصرة للمسجد األقصى، "وعدم البقاء 
 تبحث إال عن كراسيها". تحت سيف هذه األنظمة التي ال

وطالب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بوقف التنسيق األمني مع الكيان الصهيوني، 
 مضيًفا أن كل من ينسق مع االحتالل ضد المقاومة ويموله سيجني ثمرة لؤمه وتآمره على المسلمين.

ه ال يوجد مستقبل في بلد أكثر من وردًّا على تصريحات لرئيس السلطة محمود عباس قال فيها "إن
نصفه ميليشيات"، قال البردويل: "هؤالء الرجال ليسوا ميليشيات يا عباس )..( ال يمكن أن نتصور 
 رئيًسا لشعبنا يصف المقاومين بالميليشيات، إنهم أبطال ورجال، وستعلم وسيعلمون من هم الرجال".

 62/61/4164، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 باسم كتائب األقصى: الحرب األخيرة مختلفة عن سابقاتها لكننا قاومنا ببسالة المتحدث .04

حاورت "األخبار" المتحدث الرسمي باسم كتائب شهداء األقصى ـ جيش العاصفة، أبو جهاد : غزة
 الذي يرى أن الحرب اإلسرائيلية األخيرة كانت مختلفة في كل تفاصيلها عن بقية الحروب.

االختالف كان يكمن في "حجم اإلجرام والقتل والدمار الذي مارسته حكومة ويشرح أبو جهاد أن 
القتلة في تل أبيب"، فضاًل عن "الغطاء الدولي الغريب والكبير لذبح األطفال والنساء، والصمت 

 العربي واإلسالمي الذي منح صواريخ الموت الحّق في أن تطال كل سكان غزة".
قيقها نقاطًا متقدمة في المواجهة، فإنه ال يخفي أنهم واجهوا ورغم الصمود الكبير للمقاومة وتح

مشكالت كثيرة في الميدان، "فالعدّو يمتلك قّوة جوّية ضخمة، األمر الذي جعل حالة التنقل صعبة 
للغاية، وقد تكلف المقاتل حياته، لكن المقاومين واصلوا تأدية واجبهم تجاه شعبهم ببسالة"، كذلك ال 

ر من العمليات اضطروا إلى إطالق الصواريخ من فوق األرض "فيما الطائرات يخفي أنه في كثي
 تمأل السماء".

كلم، "فكانت كّل هذه البقعة تحت نيران  21ولفت إلى أن المدى الذي وصلته صواريخهم كان 
مقاتلينا في أيام الحرب، لكن التركيز كان على غالف غزة لما نعلمه مسبقًا من هشاشة هذا الغالف 

 عفه".وض
صاروخًا، إضافًة إلى  111وتقدر إحصاءات "جيش العاصفة" أنهم أطلقوا طوال أيام الحرب نحو 

سلسلة من الكمائن أثناء العملية البرّية، "وخاصة االشتباك مع قّوات العدّو التي حاولت أن تتقّدم في 
 بعض المناطق".
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ب، فهي لم تتوقف لتعويض الصواريخ يتابع أبو جهاد: "كان لدائرة التصنيع دور كبير في هذه الحر 
 ( أثناء الحرب".6التي تطلق، وقد ظهر هذا في عدة قنوات عرضت تصنيع صاروخ )عاصف 

أما في موضوع شراكتهم مع باقي الفصائل، فيؤكد أنهم كانوا يركزون على هذا الجانب، "بل فاقت 
 ين في الميدان".األمور منطق غرفة العمليات المشتركة، ألن المقاتلين كانوا مّتحد

بشأن السجال الدائر بين حركتي "فتح" و"حماس" وتأثيره على العالقة باألخيرة وخاصة كتائب القسام، 
قال: "الحرب كانت اختبارًا حقيقّيًا لفتح وحماس، وأثبت كالهما فيها أنه ينتمي إلى هذا الشعب، وأنه 

نبي لن يؤثر في العالقة، خاصة بين جزء أصيل من التركيبة الفلسطينية، لذلك فإن أّي سجال جا
 المقاومين".

أخيرًا، تحدث عن عالقتهم بحزب هللا، ولم يخف وجود عالقة ممّيزة مع الحزب منذ بداية االنتفاضة 
الثانية، مضيفًا: "كان لهذه العالقة دور كبير في نقل تجربة المقاومة من لبنان إلى غزة، على صعيد 

دوات القتالية واالنتقال من المقاومة العشوائية إلى المقاومة المنظمة إعداد المقاتلين، أو تطوير األ
 العلمية".

 61/61/4164، األخبار، بيروت
 
 "الديمقراطية" تدعو إلى إعادة تشكيل حكومة "وحدة وطنية" .05

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية فلسطينية"، من "الفصائل 
 السياسية وشخصيات مستقلة، وخبراء تكنوقراط".والقوى 

وقال صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة 
اليوم نتجه نحو مشروع وطني فلسطيني موحد، لمواجهة االستحقاقات  األربعاء: "إنناغزة، اليوم 

عادة بناء أوضاعنا على أساس من   الشراكة الوطنية".والتحديات، وا 
وأضاف:" لذلك ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، من الفصائل والقوى السياسية 
الفلسطينية، وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراط؛ بما يمكنها من أداء واجباتها نحو أبناء الشعب 

 الفلسطيني، وتحّمل كافة المسؤوليات بجدارة".
ة وطنية عليا"، في قطاع غزة من ممثلي القوى الفلسطينية والوزارات، كما طالب ناصر، بتشكيل "قياد

ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، تأخذ على عاتقها "العمل على كسر الحصار 
 اإلسرائيلي".
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وطالب ناصر، السلطة الفلسطينية بالتوقيع على "ميثاق روما"، بغرض محاكمة قادة )إسرائيل( أمام 
 الدولية، واالنتساب للمؤسسات والمنظمات الدولية. المحاكم

 62/61/4164، فلسطين أون الين
 
 حماس بالضفة تدعو للنفير بعد صالة الجمعة نصرًة لألقصى .06

استنفرت حركة "حماس" في غالبية محافظات الضفة الغربية المحتلة، عناصرها ومناصريها : نابلس
يرات حاشدة عقب صالة الجمعة، نصرًة للمسجد وأبناء الشعب الفلسطيني عامة للخروج في مس

 األقصى الذي يتعرض لهجمات صهيونية متصاعدة.
وذكر بيان لحركة حماس وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، أن المسيرات في محافظتي 

 رام هللا والبيرة ستنطلق من أمام مسجد البيرة الكبير عقب صالة الجمعة مباشرة.
نابلس شمااًل، فدعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية للمشاركة في المسيرة  أما في محافظة

الحاشدة التي ستنطلق تحت عنوان "لبيك يا أقصى"، وذلك بعد صالة الجمعة من أمام مسجد النصر 
كما استنفرت الحركة في محافظة الخليل المحتلة أبناء المدينة وقراها للخروج في مسيرة  بالمدينة.

 ة األقصى من أمام مسجد الحسين بن علي.ضخمة لنصر 
وفي محافظة بيت لحم، دعت حماس للنفير احتجاًجا على ما يقوم به االحتالل بحق المسجد 
األقصى، ومن أجل إسناد المرابطين داخله، الفتة إلى أن المسيرة ستنطلق من أمام مسجد عمر بن 

 الخطاب في ساحة المهد إلى منطقة السينما.
 61/61/4164، طيني لإلعالمالمركز الفلس

 
 : استمرار االعتداءات على األقصى سيشعل المنطقة"لجان المقاومة" .07

حذرت لجان المقاومة الشعبية، من أن استمرار االعتداءات على المسجد األقصى سيشعل : غزة
(: 61-62وقالت اللجان في بيان لها اليوم األربعاء ) المنطقة، وأن مقاتليها جاهزون للدفاع عنه.

"إن جرائم وفساد األعداء الصهاينة ضد المسجد األقصى ستؤدي إلشعال المنطقة برمتها، وأن النار 
ستحرق كل من يحاول العبث بمقدساتنا في فلسطين، والعدو المجرم سيدفع ثمنا باهظا الستمرار 

 ". تدنيسه للمسجد األقصى المبارك
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على أهبة االستعداد والجاهزية للدفاع عن وأضافت: "إن مجاهدينا األبطال ومقاومتنا الباسلة 
وحذرت لجان المقاومة االحتالل ومستوطنيه من التمادي في  األقصى المبارك بكل ما تملك".

 جرائمهم ضد المقدسات والمسجد األقصى.
م 6345ودعت لجان المقاومة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية واألراضي المحتلة عام 

االستنفار ورفع الجهوزية واالستعداد وشد الرحال للرباط في باحات المسجد  إلى إعالن حالة
 األقصى، والدفاع عنه في مواجهة الحملة الصهيونية التهويدية.

 61/61/4164، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 حل صراع بإدارة عباس منسجم مع توجهاتنا.. واحتالل غزة سيكلفنا الكثير من الجنوديعلون:  .08

وزير الحرب اإلسرائيلي ، أن وديع عواودة، عن 61/61/4164، لقدس العربي، لندناذكرت 
موشيه يعلون فضح ما يعمل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على إخفائه والمناورة به بقوله إن دولة 

 فلسطينية لن تقوم، أما الميناء والمطار في غزة فهما مجرد أحالم خيالية.
اليهودي رّكز  "العرش"اإلسرائيلية عشية عيد  اإلعالمحها يعلون لوسائل في مجمل اللقاءات التي من

 لقيام دولة فلسطينية. األشكاليعلون على إبداء مواقفه المعارضة بأي شكل من 
وكعادته حمل على الرئيس الفلسطيني محمود عباس واعتبر أنه ليس شريكًا للمفاوضات ويرى أن 

 ع التوجهات اإلسرائيلية الرسمية بهذا المضمار اليوم.الحل للصراع بإدارته منسجما بذلك م
الفلسطينيين لن يحصلوا على دولة، وان كل ما  إنقال يعلون  "يسرائيل هيوم"وفي حديث لصحيفة 

، وأجوائها أرضهاسيحصلون عليه هو حكم ذاتي منزوع السالح، وستواصل إسرائيل السيطرة على 
 ."لفلسطينيةحتى لو كانت الخرائط تربط بين المدن ا

على البناء في الضفة الغربية المحتلة قد قاد إلى سياسة  واألوروبيواعتبر ان االحتجاج األمريكي 
كبح تصاريح البناء فيها لكنه ينفي ان تكون هناك سياسة لتجميد البناء االستيطاني واعتبرها مجرد 

من هذه الناحية يجب "ل انه . وقا"عن خطوات التنظيم والبناء بسبب الحساسية اإلعالنتأخير في "
إلى قرارات دولية صعبة ستجعلنا نندم الحقا على وصولنا إلى  أنفسناالتعامل بحكمة وعدم تعريض 

 ."هذه الزوايا
وبرر عدم االستجابة لدعوات احتالل غزة خالل الحرب بالقول إنه لو فعلت إسرائيل ذلك لكانت 

 ."تواصل حتى اليوم تلقي جنودها في توابيت
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انه ليس مقتنعا بأن االتصاالت غير المباشرة مع  "هآرتس"معه  أجرتهشف في اللقاء الذي ويك
تكفي المبادئ التي تم االتفاق عليها "النار. يضيف:  إطالقحماس ستؤول إلى اتفاق مفصل لوقف 

 إدخالالمتحدة والفلسطينيون بشأن  األممفي نهاية آب، بإضافة بعض التفاهمات التي توصلت اليها 
 ."دولي أشرافتحت  واألموالالبضائع 

ويعتقد يعلون ان جوهر األمور يكمن في التنسيق السياسي األمني مع مصر، والذي يسمح إلى حد 
منذ سنة لم يصل أي صاروخ من سيناء إلى غزة، "كبير بتقييد مساعي حماس إلى التسلح. ويقول: 

إلى القطاع،  اإلسمنتدخول  أوقفنا نحن والمصريون أنناألن مصر بدأت العمل بشكل فاعل. كما 
. ويشير يعلون إلى أن الترتيبات الجديدة "قبل فترة طويلة من الحرب، ألنه تم استخدامه لبناء األنفاق

لقد بدأ تحويل األموال ووسائل الترميم إلى القطاع مكررا قوله إن ميناء "ستتيح للغزيين الحياة، ويقول 
 ."خيالية أحالمبحريا ومطارا مجرد 

، إن عباس ليس شريكًا في حل الصراع، قال يعلون، أن 61/61/4164، األخبار، بيروتونشرت 
 وتحديدًا إدارة الصراع. "بل هو شريك في المحادثات"

أن عباس شريك في توفير الغطاء السياسي إلسرائيل، وبلغة أخرى هذا يسمح لها بالجمع وأضاف 
ي، وبين احتواء الشارع الفلسطيني منعًا النفجاره وتحوله بين تخليد الوضع القائم والتوسع االستيطان

 بالكامل إلى خيار المقاومة.
لوصف عباس بأنه ليس شريكًا للتسوية النهائية، فهي تعود،  "اليمين"أما عن األسباب التي يتخذها 

يقل كما عبر يعلون، إلى أنه لم يقل عباس إنه سيعترف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، ولم 
، سيكون نهاية للصراع ويضع حدًا للمطالب، كما لم يقل 6311إن التوصل إلى اتفاق، حتى بحدود 
 أبدًا إنه تنازل عن حقوق الالجئين.

يتعلق بشعار حل الدولتين، بالقول  فيماكذلك، كان يعلون دقيقًا في توصيف حقيقة الطرح اإلسرائيلي 
ال تدير حياة الفلسطينيين في "إلشارة إلى أن إسرائيل ، مفسرًا ذلك با"الفصل السياسي قد حدث"إن 

الدولة على الكيان السياسي الذي يدير  "صفة". ولجهة إطالق "الضفة وغزة، وهذا الفصل مهم جداً 
ليطلقوا عليه اإلمبراطورية الفلسطينية، لكنها ستكون حكمًا ذاتيًا، ومنطقة "الشأن الفلسطيني، قال: 
 ."ق لتسوية مؤقتة تخدم مصالحنامنزوعة السالح... هذا خل

أيضًا، هو كرر رؤية نتنياهو التي تهيمن على الخط السياسي للحكومة اإلسرائيلية الحالية إزاء الواقع 
هناك أفق سياسي ال يمر من طريق رام هللا، بل من طريق عواصم عربية "، وفسر بالقول: اإلقليمي

ركة... ليس هناك أفضل من وجود أعداء أخرى من دون اتفاقات، وعلى أساس المصالح المشت
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مشتركين لنا وللدول السنية، مثل إيران واإلخوان المسلمين والمحور الشيعي وعناصر الجهاد العالمي 
ال تزال تعتبر جسمًا غريبًا عن المنطقة، لذلك توجد ". ومع ذلك، لفت إلى أن إسرائيل "والقاعدة

ضي أواًل وجود مصالح، فأي اتفاق من دون مصالح العالقات تقت"، مضيفًا: "صعوبة في التطبيع
على خط مواز، رأى  . ولمح في الوقت نفسه إلى تعزز السالم مع األردن ومصر."ليس له قيمة

، أنه منسجم مع نفسه لدى اتخاذه القرار "إسرائيل اليوم"وزير الجيش، في مقابلة مع صحيفة 
داخله بنات وزوجة قائد كتائب القسام، محمد بالتصديق على إلقاء قنبلة على منزل كان يعلم أن 
 ضيف، لكنه لم يستطع أن يحسم مصير الضيف نفسه.

يتعلق باالتهام الموجه من معسكر اليمين المتطرف إلى أنه، ونتنياهو ورئيس أركان الجيش بني  فيما
يها الحرب على القطاع لم نصل إل"، قرروا أال يسقطوا سلطة حماس في غزة، فإنه أجاب: زغانت

فجأة، فقد كانت هناك مباحثات معمقة سابقة بشأن غزة وجبهات أخرى مثل لبنان وسوريا وأماكن 
أخرى أبعد. وطرحت إمكانات كثيرة، وخطط عمل كثيرة، من ضمنها إمكانية الدخول إلى غزة 

 يمكن وفق حسابات الكلفة والجدوى توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه ال"، مستدركًا: "واحتاللها وتطهيرها
ال أبو مازن، وال مصر، "تنفيذ عملية من هذا النوع، ألن أحدًا لن يكون قادرًا على استبدال االحتالل، 

 ."وال جامعة الدول العربية، وال األمم المتحدة... سنظل عالقين هناك
، رأى أن إسرائيل احتاجت إلى ثالث سنوات كي 1111وبالمقارنة مع عملية السور الواقي عام 

مع أن الحديث كان يدور عن مئات )المقاومين(، فيما اآلن هناك عشرات "من تطهير الضفة  تتمكن
لكن الوضع "جنديًا إسرائيليًا،  16. وأشار إلى أنه في معركة مخيم جنين قتل "اآلالف في قطاع غزة

، لذلك "مدينة تحت األرض من األنفاق". ولفت أيضًا إلى ما سماه "في قطاع غزة سيكون أكثر تعقيداً 
. وتناول في سياق "تصبح الثمن الذي ستدفعه إسرائيل وما ستجنيه"فإن المسألة في مثل هذه الحالة 

بالمقارنة مع كان موجودًا خالل السور الواقي، خاصة  "تطور األسلحة الموجودة في القطاع"التبرير 
 ما يتعلق بصواريخ الكورنيت.

 
ذا قرر حزب هللا التصعيد فسيدفع ثمنًا باهظاً و نوفر العالج والغذاء للجيش الحر.. : يعلون .09  ا 

عبرية، أن  إعالممعه وسائل  أجرتهامقابالت  خاللوزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون، أكد 
المسلحين ينتشرون هناك، لكن  أنصحيح "الوضع في الجوالن ال يدعو للخشية، بل هو مستقر، و

داعش  – اإلسالميةئي تقريبًا في سوريا، وتنظيم الدولة اذ لم يبق سالح كيميا ."تحت السيطرة األمور
غير موجود على الحدود في الجوالن، والجهة التي تسيطر على الحدود هي ميليشيات موالية للجيش 
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اعتدااًل في تنظيم  األكثرمن الحدود لجبهة النصرة، لكنها التيار  أجزاءالسوري الحر، مع وجود في 
 القاعدة.
الجهات التي تسيطر على الحدود منتفعة من المساعدات التي تتلقاها  أنس سرًا لي"يعلون:  وأضاف

من قبل إسرائيل، وليس سرًا أننا نوفر لهم العالج الطبي والحليب والغذاء للرضع ومعدات وبطانيات 
تطرفًا،  األكثريمنعوا التنظيمات  أنتقي برد الشتاء. لكن كل هذا يأتي في سياق الشرط القائم، وهو 

 ."من الوصول إلى الحدود
يحتمل ان يكون "اعترف يعلون بخطأ التقديرات اإلسرائيلية تجاه نيات حزب هللا، مشيرًا إلى انه و 

مما قدرنا، وها هو يحاول تثبيت معادلة ردع جديدة على الحدود  أكثرثقة بالنفس  رآكمحزب هللا قد 
 أيردًا على  أراضيناى ان الحزب سيهاجم اإلسرائيلية مع سوريا ومع لبنان، وهذه المعادلة تنص عل

 ."اللبنانية األراضيعمل عسكري ينسب إلى إسرائيل في 
على الحدود، رغم محاولة فرض  األمنيوطمأن يعلون اإلسرائيليين إلى أن حزب هللا ال يريد التصعيد 

، فهي بعيدة عن األخيرةليس صدفة انه اختار مزارع شبعا مكانًا لتنفيذ عملياته "هذه المعادلة، اذ 
عملية حزب هللا ": وأضاف. "السكان المدنيين، وبالتالي لم يتجاوز الخطوط الحمراء، والردع موجود

، لو نجحت خططه بقتل عدد كبير أمنىكانت طموحة، وبدا انه مستعد للمخاطرة بتصعيد  األخيرة
 ."من الجنود جراء تفجير العبوات

. "خطأ في التقدير والحسابات"وقع، فسيكون مبنيًا على  يعلون إلى ان التصعيد إن أشارمع ذلك، 
فهذا هو السبب الوحيد الذي يدفع إلى مواجهة واسعة، بحسب رأيه. لكنه عاد وطمأن اإلسرائيليين 
إلى ان ما حصل على الحدود اللبنانية ليس دلياًل على توجه من حزب هللا للتصعيد، ولهذا السبب 

صاروخ  ألف 611سؤال آخر، أقر يعلون بأن حزب هللا يملك  وفي رد على كان الرد موضعيًا.
إذا قرر حزب ": وأضاف. "المشكلة أصلهذا التنظيم مرتبط بإيران، وهذه هي "وقذيفة صاروخية، و

 ."طريقة للدفاع هي الهجوم أفضلهللا التصعيد، فسيدفع ثمنًا باهظًا، ولبنان سيدفع ثمنًا باهظًا، فاليوم 
( لخص وضع 1111ية بيت العنكبوت لنصر هللا صحيحة، وخطابه )عام نظر "اقر يعلون بأن 

تغيرت. فبعد عملية السور الواقي  األمورإسرائيل في سنوات التسعينيات )من القرن الماضي(، لكن 
، وبعد العمليات العسكرية في غزة، وبعد عملية الجرف الصامد هذا 1111)في الضفة الغربية( عام 

 ."ونحن في وضع آخر وتصميم آخر ،األمورالصيف، تغيرت 
يعلون ردًا على هذا  أشار، "حزب هللا للعمليات ضد إسرائيل انطالقًا الحدود في الجوالن "إدارةوعن 

اذ كان النظام السوري يستخدم "السؤال، بأن معادلة الصراع مع الحزب تشهد تحواًل مقارنة بالماضي، 
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ني، ومن دون ان نتمكن من اتهامه بالمسؤولية المباشرة حزب هللا لضربنا انطالقًا من الجنوب اللبنا
نفسه في الجوالن. فالعام الماضي شهد زرع  األسلوبعن ذلك، وها هو حزب هللا يستخدم حاليًا 

طالقعبوات  ، األسدصواريخ تنسبها إسرائيل إلى ميليشيات مرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار  وا 
 .اإليراني"ب هللا والحرس الثوري لكنها في الواقع تعمل بإشراف من حز 

 61/61/4164، األخبار، بيروت
 
 لـحماس إنجاز دولياعتراف مجلس النواب البريطاني بفلسطين عوفر شيلح:  .21

كشفت مصادر صحفية صهيونية النقاب عن سجال حاد يدور في صفوف الحكومة : الناصرة
وم البريطاني على اقتراع اعتراف الصهيونية والبرلمان "الكنيست" على خلفية مصادقة مجلس العم

(، إن 61-62وقالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم األربعاء ) بالده بالدولة الفلسطينية.
رئيس كتلة "يوجد مستقبل" البرلمانية "عوفر شيلح" هاجم بنيامين نتنياهو، محّماًل إياه مسؤولية غياب 

إيجابًا على تقّدم حركة المقاومة اإلسالمية حماس المبادرة السياسية الصهيونية وهو ما انعكس 
 وتحقيقها "إنجازات دولية"، وفق الصحيفة.

ونقلت "هآرتس" عن شيلح، قوله: "إن التصويت البريطاني يوضح بأن العالم يشمئز من الجمود 
 السياسي، ويسعى كي يفرض على إسرائيل ما ال تجيد عمله بنفسها"، وفق تقديره.

 62/61/4164، ي لإلعالمالمركز الفلسطين
 
 بما في ذلك حزب هللا "داعش" التعاون مع القوى التي ُتحارب "إسرائيل": على "األمن القوميّ " .20

قالت دراسة جديدة صادرة عن مركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي إّن  زهير أندراوس: -الناصرة 
ه كمخلص لألّمة اإلسالمّية من الطغيان تمّكن خالل فترة قصيرة وضع نفس "الدولة اإلسالمّية"تنظيم 

الغربّي، وأّنه في الطريق لخلق نظاٍم عالمّي جديٍد، الفتًة إلى أّن المخابرات األمريكّية أخفقت إخفاًقا 
ُمدويًّا في تقدير قوّته، ومؤّكدًة على أّن القصف الجوّي لم يمنع التنظيم من مواصلة السيطرة على 

 األراضي.
ة، الجنرال في االحتياط غابي سيبوني، الذي شغل رئيس قسم األبحاث في ولفت ُمّعد الدراس

االستخبارات العسكرّية )أمان(، لفت إلى أّن اإلخفاق األمريكّي يجب أْن ُيشعل الضوء األحمر لدى 
صّناع القرار في تل أبيب، ُمضيًفا أّنه على الرغم من أّن إسرائيل، ليست موجودة حتى اللحظة، في 

التقليدّية. وبرأي  االستراتيجيةيات التنظيم، فإّنه يتحّتم عليها تغيير العديد من عوامل الرؤية سّلم أولو 
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من التنظيمات اإلسالمّية الًمتشّدّدة ستصل عاجاًل أْم أجاًل إلى  االستراتيجيةسيبوني، فإّن المخاطر 
ت، التي تعمل على مقربة إسرائيل، وبالتالي ستجد تل أبيب نفسها في وضٍع ُتواجه فيه هذه التنظيما

من الحدود اإلسرائيلّية، في سيناء، على الحدود األردنّية وفي هضبة الجوالن السورّية. وبرأي الجنرال 
 باستراتيجيةسيبوني، فإّنه بموازاة ذلك، يتحّتم على صّناع القرار في تل أبيب أْن ُيفّكروا جّيًدا 

قوى اإلقليمّية المختلفة في الشرق األوسط، الفًتا إلى أّنه مخابراتّية جديدة فيما يتعّلق بنظرتها إلى ال
، وُيحارب ضّده في استراتيجياحتى نصر هللا، األمين العام لحزب هللا، يرى في هذا التنظيم تهديًدا 

سورّية إلى جانب الجيش النظامّي، وبالتالي، أضاف سيبوني، إّن التغييرات الكبيرة في خريطة 
ُتلزم حكومة بنيامين نتنياهو بالبحث عن إمكانيات جديدة. ورأى الباحث  التهديدات في المنطقة

اإلسرائيلّي إّن القضية المركزّية تتعّلق بالسياسة اإلسرائيلّية تجاه النظام السورّي بقيادة د. بّشار األسد، 
ون في الفًتا إلى أّن إسرائيل في بداية األزمة السورّية عوّلت على إسقاط األسد، واعتقد الكثير 

المؤسسة األمنّية أّنه يجب على إسرائيل مساعدة المعارضة في إسقاط األسد، بالمقابل، قال آخرون 
إّن سقوط األسد سُيحّول سورّية إلى دولة فاشلة تسودها الفوضى العارمة، وستجد إسرائيل نفسها أمام 

األمن القومّي اإلسرائيلّي مثل  التنظيمات الجهادّية على الحدود، والتي بإمكانها أْن ُتشّكل خطًرا على
حماس ومثل اإلرهابيين في سيناء، ُمشّدًدا على أّنه إذا استمرت جبهة النصرة في تحقيق اإلنجازات 
في هضبة الجوالن، فإّنه لن يبعد اليوم الذي ستقوم فيه هذه التنظيمات بتوجيه أسلحتها ضّد إسرائيل، 

 على حّد قوله.
من شهر أيلول )سبتمبر( الماضي  16سالح الجو اإلسرائيلّي في الـوانتقد الباحث سيبوني قيام 

بإسقاط مقاتلة سورّية كانت في طريقها لقصف مواقع لجبهة النصرة في الجوالن، وزاد: بما أّن الجيش 
السورّي بات مشغواًل في الداخل وال يستطيع اليوم فتح جبهة ضّد إسرائيل، فمّن المؤّكد على أّنه 

حكومة اإلسرائيلّية فحص جدوى إسقاط المقاتالت السورّية، موضًحا أّن إسقاط الطائرة يتحّتم على ال
 كان مًسا إسرائيلًيا مباشًرا من قبلها في مصالحها هي، أْي إدخال هدف ذاتّي في مرماها.

ولفت إلى أّنه من المفارقات أّن إسرائيل، التي ُتحارب ما ُتّسميه بمحور الشر: سورّية، إيران وحزب 
التي ُتشكّلها التنظيمات اإلسالمّية السنّية  االستراتيجيةهللا، باتت ُتشاطره في صّد التهديدات 

 الُمتشّدّدة، على حّد تعبيره.
تتساوق مع المصالح  االستراتيجيةومن الناحية األخرى، أضاف الباحث سبوني، إّن مصالح إسرائيل 

ة، واتي تعمل بدون كلٍل أْو ملٍل على محاربة قوى لما أسماها بالدول العربّية المعتدل االستراتيجية
اإلسالم المتشدد، من السّنة والشيعة، على حٍد سواء. وتابع قائاًل إّنه على ضوء المتغيرات في 
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التهديدات في المنطقة، يجب على صّناع القرار في تل أبيب التعاون حتى مع حزب هللا والنظام 
، وذلك على الرغم من أّن العداء إلسرائيل في كلٍّ من سورّية السورّي بهدف محاربة التشّدد الُسنيّ 

وحزب هللا بات متأصاًل وُمتجّذًرا، األمر الذي يدفعهما إلى رفض التعاون، ولكّن إسرائيل، أضاف 
سيبوني، قادرة على تقديم المساعدات لوقف الزحف السنّي الراديكالّي، وذلك عن طريق عدم عرقلة 

 ضّده. هذا المعركة الفاصلة
وأشارت الدراسة إلى أّن التحّدي الُمعّقد أمام إسرائيل يكمن في إيجاد طريقة لمساعدة القوى التي 
ُتحارب الزحف السنّي الُمتشّدد، وبالمقابل، الحفاظ على مصالحها في مواجهة العدو الشيعّي، المتمثل 

حباط في حزب هللا، والعمل على التقليل من إمكانياته العسكرّية، والمحاف ظة على قّوة الردع ضّده، وا 
المحاوالت التي ُيحاول حزب هللا إخراجها إلى حّيز التنفيّذ ضّد إسرائيل، كما أّن الجهود الدبلوماسّية 
السياسّية لوقف البرنامج النووّي اإليرانّي، يجب أْن تستمر، وأْن ُتواصل إسرائيل محاوالتها لوقف 

 فلسطينّية في قطاع غّزة.الدعم اإليرانّي لفصائل المقاومة ال
وتابع قائاًل إّن المعضالت التي برزت أمام إسرائيل على ضوء المتغيرات في خريطة التهديدات في 
الشرق األوسط، ليست سهلة، مشّدًدا على أّن وجود عدو مشترك إلسرائيل ولخصوم سابقين ال يعني 

الرغم من ذلك، رأى الجنرال  بأّي شكٍل من األشكال أْن يتحّول الخصم إلى صديق. ولكن على
سييبوني، ال ُيمكن تجاهل الحقيقة أّن التحّديات المشتركة إلسرائيل ولألعداء، ُيلزم إيجاد الطريقة 
للتعاون معهم، ذلك أّنه إذا استمّرت إسرائيل بالعمل وحدها في مواجهة اإلسالم المتشدد واإلرهابّي، 

إسرائيل نفسها أمام صراعات ُتهدد حدودها، وصراعات سيؤّدي في المستقبل القريب جًدا، ألْن تجد 
 خارجّية قد ُتدخلها إلى الحرب التي قد تندلع للحفاظ على أراضيها.

وخُلص الباحث إلى القول إّن إسقاط المقاتلة السورّية كان بالنسبة إلسرائيل إشارة تحذير، إذْا ال ُيعقل 
تابعة األحداث والمستجّدات، إّنما يتحّتم عليها إيجاد بعد اليوم أْن تقف إسرائيل على الحياد وتكتفي بم

 الطرق والوسائل لتقديم المساعدة لكّل َمْن ُيحارب اإلسالم السنّي المتطّرف، على حّد تعبيره.

 62/61/4164، رأي اليوم، لندن
 
 وتمنع مواصلة اقتحامه هومسيرات تجوب "األقصى"النفير العام يكسر الحصار عن مؤسسة األقصى:  .22

أن نفير أهل  62/61/1164في بيان لها عصر األربعاء ” مؤسسة األقصى للوقف والتراث“أكدت 
الداخل الفلسطيني والقدس، رجااًل ونساًء وشبابًا، ووفد دائرة األوقاف االسالمية والقيادات االسالمية 

يني؛ أدى الى كسر والوطنية في القدس ووفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسط



 
 
 

 

 
           42ص                                     3313 العدد:    61/61/4164 الخميس التاريخ:

 

الحصار الذي فرضه االحتالل االسرائيلي منذ أيام على المسجد األقصى، وأرغم االحتالل على فتح 
األبواب أمام جموع المصلين والمرابطين، كما أكدت المؤسسة أن االحتالل االسرائيلي فشل في كسر 

القصى، رغم استعماله أبشع أنواع حالة الرباط الباكر والدائم، وحالة االعتكاف ومواصلة الصالة في ا
 .القمع الوحشي بحق المصلين والمرابطين،على مدار األيام

وقالت المؤسسة في بيانها إن جهود كسر الحصار انطلقت بعد عشاء يوم أمس، حيث اعتكف 
، يتقدمهم عدد -في الجامع القبلي المسقوف –العشرات من أهل الداخل والقدس في المسجد االقصى 

ات وأبناء الحركة االسالمية في الداخل الفلسطيني، تزامن مع رباط عند بوابات االقصى لمن من قياد
منع من الرجال والنساء، وتواصلت الجهود بعد صالة الفجر صباح اليوم، اذ واصل المرابطون 
تواجدهم في االقصى وانتشروا في الساحات، ثم بدأت الحشود من اهل الداخل يتوافدون الى القدس 

الذي دعت اليه لجنة المتابعة العليا، وبدؤوا  –ألقصى، تلبية لدعوة النفير العام الى االقصى وا
 بالتجمع عند البوابات، وخاصة عند منطقة طلعة باب االسباط.

وفي ساعات الصباح الباكر تجمع وفد من القيادات االسالمية الوطنية ودائرة األوقاف االسالمية في 
وقادوا جمهور المصلين والمرابطين في االقصى بمسيرة طافت في ، قصىالقدس داخل المسجد األ

المسجد األقصى ووصلت الى باب المغاربة، بالرغم من محاولة االحتالل منعها، وتجمعت عند باب 
 المغاربة مباشرة.

وتابعت المؤسسة أنه في المرحلة التالية استطاع وفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في 
ضم قيادات الحركة االسالمية في الداخل، وأعضاء لجنة المتابعة، وممثلي االحزاب  –لداخل ا

السياسية المختلفة؛ كسر الحصار والدخول الى المسجد األقصى، واالنضمام الى الجماهير 
والمصلين عند باب المغاربة، وبذلك تشكل درع بشري وتجمع شعبي كثيف مالصق لباب المغاربة 

ه كلمات عديدة أمام المحتشدين، وفي تمام الساعة التاسعة وأمام هذا التجمهر اضطر ألقيت خالل
 االحتالل الى إغالق باب المغاربة وتوقفت اقتحامات المستوطنين مبكرا.

 62/61/4164مؤسسة األقصى للوقف والتراث، ام الفحم، 
 
 يواجهن الفئران والبرد سيرات هشارونأ ..مرضىالسير قاصر "عوفر" وتردي اوضاع أمئة معطيات:  .23

ذكر نادي األسير امس، أن الوضع الصحي لألسير معتصم رداد، آخذ بالتدهور : وفا – محافظات
ن استمرار وجوده في األسر يعرض حياته للخطر. وقال  السريع، وهو بحاجة لعناية طبية مكثفة، وا 
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أسير  111يقل عن  نادي األسير في تقرير صدر، يوم األربعاء، إن االحتالل يحتجز ما ال
 .منهم من أمراض مزمنة وخطيرة 611فلسطيني مريض في معتقالته، يعاني 

وفي معتقل عوفر االحتالل قرب بيتونيا أفاد األسير عبد الفتاح دولة المشرف على قسم األشبال 
رامي العلمي أن مئة طفل قاصر يقبعون في سجن عوفر يعاني عدد كبير  االسرى، لمحامي وزارة

 من أمراض صحية ونفسية وبحاجة إلى اهتمام ورعاية.منهم 
طفل يقبعون في السجون يتوزعون على سجون عوفر ومجدو  121ويذكر أن ما يزيد على 

و"هشارون"، ويحاكمون في محاكم عسكرية مع البالغين وليس في محاكم خاصة باألحداث، 
 ال.ويعيشون في ظروف سيئة دون مراعاة سنهم القانوني وحقوقهم كأطف

وفي نفس السياق كشفت محامية هيئة شؤون االسرى هبة مصالحة عن ممارسات تعذيب وتنكيل 
تعرض لها األشبال خالل اعتقالهم وذلك من خالل إفادات أدلى بها عدد من القاصرين القابعين في 

 سجن "هشارون".
هن من الزيارة كما اشتكت األسيرات في سجن "هشارون" من الظروف الصعبة التي يعشنها، كحرمان

 ومنع إدخال األغطية الشتوية وانتشار الفئران في القسم.
ونقل محامي نادي األسير الذي زار األسيرات، عن ممثلة القسم لينا الجربوني، أن انتشار الفئران في 

 القسم بات يؤرق األسيرات، خاصة عند دخولها غرفة "الكنتين" ومالمسة الطعام.
 61/61/4164، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 االحتالل يفرج عن ثالثة أسرى .24

أفرجت سلطات االحتالل امس عن ثالثة أسرى هم االسيران أحمد مصطفى : وفا – محافظات
االطرش، ومحمد حسين االطرش من بلدة كفر راعي جنوب جنين، بعد انتهاء مدة محكوميتهما 

سوريك )شمال غرب القدس(، وقد  عاما( من بلدة بيت 41عاما، واألسير وليد بدران ) 61البالغة 
 .1116اعتقل منذ عام 

 61/61/4164الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 دراسة: عمالء االحتالل مزقوا نسيج الفلسطينيين السياسي .25

ر أن عمالء االحتالل الصهيوني يلباحث أحمد خضل كشفت دراسة علمية،: وكاالت -المجد
 يج السياسي للشعب الفلسطيني، وأعاقوا استعادة الشعبتمزيق النسبوجواسيسه، ساهموا بشكل فّعال 
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الدراسة أتت استكماال لدرجة الماجستير في التنمية السياسية من جامعة  لحقوقه التاريخية. الفلسطيني
 .النجاح الوطنية

ر، إنه ليس من السهولة بمكان، تحديد أعداد الجواسيس والعمالء يوحول أعداد الجواسيس، قال خض
 طون في الضفة الغربية وقطاع غزة.الذين ينش

واستنادا إلى مصدر أمني، قال خضير: "هناك ارتفاع متزايد في أعدادهم، فقد كشف مصدر أمني 
على الشعب  االحتاللشنها يفلسطيني، عن استعار حرب استخباراتية وصفها بالـشيطانية 

 1111الل األعوام بين الفلسطيني، حيث فاق عدد من سقط فيها من ضحايا في شرك )الشاباك( خ
 .1111وحتى  6311، عدد ما جندته دولة الكيان من جواسيس منذ العام 1111وحتى 

ونوه خضير إلى أن المشكلة التي تبرز أيضا عند الحديث عن أعداد الجواسيس، هي أن الباحثين 
الجواسيس، والمهتمين قد يقعون ضحايا لروايتين: األولى صهيونية تقوم على تضخيم متعمد ألعداد 

بهدف إظهار قدرات الشاباك واإليهام بأن نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني هم عمالء وخونة 
ويتعاونون مع االحتالل. ورواية فلسطينية أخرى تقلل من حجم المشكلة، من خالل الحديث عن 

 مجرد بضع مئات من ضعاف النفوس الذين سقطوا نتيجة ابتزاز المخابرات.
ن الكتابات التي تناولت هذه القضية لم تكن دقيقة في معظمها، فبعضها هّول من وأكدت الدراسة أ

( ألف جاسوس، أي بمعدل جاسوس من 611هذه الظاهرة حيث وصلت هذه التقديرات إلى حوالي )
( فلسطينيين. وهناك كتابات أخرى قللت من أعدادهم وخطورتهم، مشيرة إلى أن هذه 61بين كل )

فا خطيرا في الصراع، وأن أعدادهم على اختالف نوعياتهم ودرجات عمالتهم القضية ال تشكل منعط
 ( جاسوس.6211-6111تتراوح بين )

ولم تصدر حتى هذه اللحظة أية إحصائية رسمية معتمدة سواء من الجانب الفلسطيني أو 
ا لهم، الصهيوني، تشير إلى أعداد الجواسيس الفلسطينيين، كما لم يذكر أي مرجع معتمد عددا محدد

( آالف، 61وجميع اإلحصائيات الموجودة اليوم هي مجرد تقديرات تقريبية تجعلهم ال يقلون عن )
 غالبيتهم سريون تتفاوت مستوياتهم العلمية والفكرية.

( مؤخرا، أن لدى الجيش الصهيوني نحو The Australianبينما كشفت صحيفة ذا أستراليان )
ر، يعملون كمخبرين لصالح دولة الكيان في الضفة الغربية ( ألف جاسوس فلسطيني مدفوع األج11)

وحدها. ولفتت الصحيفة خالل مقابلة أجرتها مع ضباط أمنيين صهاينة إلى أن قيادة الجيش تزعم 
 معرفتها بتفصيل كل كيلومتر واحد في الضفة بفضل منظومتها األمنية المتطورة.

 62/61/4164موقع المجد األمني، غزة، 
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 الخليلفي ن برصاص األجهزة األمنية مقتل مواط .26

لقي مواطن مصرعه فجر الخميس برصاص األجهزة األمنية الفلسطينية في اشتباكات : صفا-الخليل
 مسلحة بين األجهزة األمنية وعدد من المطلوبين في حارة أبو سنينة بالمنطقة الجنوبية لمدينة الخليل.

عاما( أصيب  11أّن المواطن بالل الرجبي )وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لوكالة "صفا" 
بطلق ناري في منطقة الصدر في االشتباكات التي دارت إثر حملة أمنية للبحث عن مطلوبين 

 بالمنطقة الجنوبية.
وأشارت إلى أّن الرجبي مطلوب لألجهزة منذ عّدة سنوات، فيما اعتقلت األجهزة عددا من المطلوبين 

 ات.في الحملة، وصادرت عّدة مركب
 61/61/4164وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 شبان من غزة ينافسون "واتساب" بـ"فوكس تشات" .27

يطمح شبان فلسطينيون من قطاع غزة إلى منافسة تطبيق التراسل الفوري : غزة-أيمن الجرجاوي
ن العالمي "واتساب"، من خالل طرح تطبيق جديد على أجهزة "آيفون" يضم مزايا إضافية تجمع بي

 خدمات الرسائل الفورية والتواصل االجتماعي.
وانتهى الشبان الفلسطينيون من النسخة األولية لتطبيق "فوكس تشات" الذي من المقرر أن ينطلق 

 على متجر "آب ستور" بشكل رسمي نهاية العام الحالي، على أن ُيطرح ألنظمة "آندرويد" الحًقا.
وواجهاته مرات عديدة على الورق قبل أن يتوصل إلى  ورسم المصمم أيمن الشلتوني شعار التطبيق

شكله النهائي، ويقول إن واجهة التطبيق سلسة للغاية بفضل المجال الكبير الذي أتاحه له صاحب 
 المشروع لإلبداع في ذلك.

ويضيف الشلتوني للجزيرة نت أن رسم شعار التطبيق لم يكن باألمر السهل، وكان التحدي في رسم 
ب وطريقة تجسيدها في هوية التطبيق وأيقونته، عدا عن إخراج شكل جذاب يجمع بين شخصية الثعل

طريقة عرض الرسائل وأيقونات التفاعل معها في آن واحد، لتقديم تطبيق يستطيع المنافسة في سوق 
 يضم مئات تطبيقات التراسل الفوري.

احة البرنامج الجديد ويكشف مبرمج ومطور تطبيقات "آيفون" الفلسطيني مؤمن الشطلي عن إت
رسال  إمكانية حفظ رسالة معينة لقراءتها في وقت الحق، إضافة إلى خاصية البحث في الرسائل، وا 

 رسائل مجدولة لعدد من األشخاص في وقت معين، وتفعيل "حالة النوم" عند الرغبة في ذلك.
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ض باإلعجاب أو ووفق الشطلي، يتيح "فوكس تشات" إمكانية تفاعل المستخدمين مع بعضهم البع
رسال صور بين  نشاء مجموعات محادثة خاصة وأخرى عامة، وا  التعليق على الرسائل، وا 

 " الجديد من "أبل".5المستخدمين، عالوة على تقديمه دعًما كامال لنظام "آي.أو.أس
أنه  -وهو أحد مبرمَجي التطبيق-وبالنظر إلى البنية التحية "لفوكس تشات"، يوضح محمد الخضري 

ضافات عليه لتوفير الخدمات المطلوبة  يعمل على خادم "أوبن فاير" المشهور، وقد أجرى تعديالت وا 
بشكل احترافي، مع السماح بقبول أي نسخة جديدة دون الحاجة إلى إجراء تعديالت على الشيفرة 

 البرمجية المكتوبة.
 64/61/4164الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 األقصىجد تظاهرة في رام هللا نصرة للقدس والمس .28

تظاهر عشرات النشطاء وسط مدينة رام هللا، أمس، احتجاجا على اعتداءات  :نائل موسى –رام هللا 
االحتالل على مدينة القدس المحتلة ضمن اعتصام نصرة للمدينة المقدسة واألقصى نظمته القوى 

من ميدان المنارة، واطلق متظاهرون اغلبهم قادة ومسؤولون  الوطنية واالسالمية لمحافظة رام هللا.
صرخة طالبت االمتين العربية واالسالمية والعالم بحماية القدس من اجراءات االحتالل وانقاذ المسجد 

 األقصى من الهدم والتهويد المتصاعد وخصوصا ما تعرض فيما يسمى عيد العرش اليهودي.
ار الرفض الوطني الجراءات وكانت قوى رام هللا والبيرة دعت الجماهير الى المشاركة في الوقفة الظه

معتبرة المشاركة تعني التمسك « دنس المستوطنين الجبناء»االحتالل والطالق صرخة لحمايتها من 
 بالقدس العاصمة والرمز.. لكن االستجابة الشعبية ظلت باهتة.

 61/61/4164الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 توقيت خاطئ عملة وطنية في البنك المركزي الفلسطيني: نخشى إصدار .29

األناضول: قال تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، وهي المؤسسة القائمة بأعمال  –رام هللا 
البنك المركزي، أمس األربعاء ان إصدار عملة وطنية ليس بالسهولة التي يتوقعها المواطنون، 

 والسيادية.ويحتاج إصدارها إلى الكثير من االعتبارات المالية واالقتصادية والسياسية 
وجاء في التقرير أن سلطة النقد تتوخى الحذر في إصدار عملة وطنية في التوقيت الخاطئ، وذلك 
لوجود العديد من االعتبارات التي لم تنضج بعد، خاصة الوضعين السياسي واالقتصادي، مشيرا إلى 

العملة الفلسطينية  يذكر أن الجنيه الفلسطيني، كان أن الحفاظ على قيمة العملة أهم من إصدارها.
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. وأصبح 6345. وقد تم إلغاءه بعد االحتالل االسرائيلي لمناطق عام 6345المتداولة قبل العام 
، وبعدها أصبح الشيكل 6311الدينار األردني العملة الرسمية للضفة الغربية، وظل كذلك حتى عام 

 اإلسرائيلي عملة رئيسية إلى جانب الدينار.
، الدكتور جهاد الوزير، ان الحديث عن استعادة الفلسطينيين للعملة الوطنية وقال محافظ سلطة النقد

 هو أمر غاية التعقيد، وأكبر من كونه حالة عاطفية مرتبطة بالوطن، واستعادة الهوية.
وأضاف في مقابلة جرت أمس ان عدة اعتبارات ما تزال غير جاهزة للبت في موضوع إصدار عملة 

 «.ياطي من الذهب وال نملك احتياطي من العملة الصعبةنحن ال نملك احت»وطنية، 
وبحسب التقرير، فإن إصدار العملة يستلزم ضرورة تحقيق التوازن واالستقرار واالستدامة في المالية 
العامة للسلطة الفلسطينية، واالعتماد على القدرات الذاتية لالقتصاد من أجل ضمان استقاللية ونجاح 

كٍل عام، وضبط أوضاع ميزان المدفوعات، خاصة الميزان التجاري الذي السياسة االقتصادية بش
 يعاني من عجز هيكلي مزمن بسبب تشوه هيكل إنتاج االقتصاد الوطني ومحدودية طاقته وقدراته.

ويرى التقرير أن عدم سيطرة الفلسطينيين على أراضيهم، واستمرار فصل الضفة الغربية عن قطاع 
المعابر الداخلية والدولية، يساهم في بقاء موضوع إصدار عملة وطنية غزة، وعدم السيطرة على 

 بعيدا عن التطبيق.
يقول الباحث االقتصادي محمد قباجة ان إصدار عملة وطنية غير ممكن بالمطلق خالل الوقت 

بدون تحقيق »وأضاف في اتصال هاتفي  الحالي، بل إنه يحتاج إلى سنوات حتى بعد االستقالل.
السياسي والسيادي، واالقتصادي واإلجتماعي، ووجود إحتياطي من الذهب والعملة االستقرار 

 «الصعبة، فإن موضوع العملة الوطنية سيبقى حلمًا لدى الفلسطينيين.
 61/61/4164القدس العربي، لندن، 

 
 ارتفاع قيمة الدوالربسبب الضرائب اإلسرائيلية و  على موعد مع موجة غالء فلسطين :اقتصاديون .31

أكد خبراء اقتصاديون أن األراضي الفلسطينية ستكون  :ابراهيم أبو كامش ،نائل موسى -رام هللا 
على موعد مع موجة غالء وشيكة لسببين: األول ارتفاع قيمة الدوالر مقابل الشيقل والثاني نية 

 حكومة بنيامين نتنياهو رفع ضرائب في إسرائيل لخفض العجز في الموازنة اإلسرائيلية.
ذر د. سمير عبد هللا مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني "ماس" ووزير وح

التخطيط األسبق في حديث مع "الحياة الجديدة" من موجة غالء وشيكة تنتظر األراضي الفلسطينية، 
 حاثا الحكومة الفلسطينية على اتخاذ تدابير لمنع التدهور. 
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موازنة على الكنيست تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى  وتعتزم الحكومة اإلسرائيلية طرح
أغورة، ورفع الضريبة على استخدام  21، ورفع ضريبة المحروقات بمقدار %65بدال من  63%

الفحم في شركات الكهرباء ثالثة أضعاف، ضمن جملة من التدابير المالية واالقتصادية إثر الحرب 
 الوطنية القيام برفع مماثل يمليه اتفاق باريس االقتصادي. األخيرة على غزة، ما يلزم السلطة

وكان اقتصاديون وباحثون طالبوا أمس الحكومة باعداد خطة للحد من تأثيرات التدابير االقتصادية 
االسرائيلية على االقتصاد الوطني التي تنوي حكومة االحتالل تنفيذها، خصوصا في موازنة العام 

لتشابك المتعددة بين االقتصادين الفلسطيني واإلسرائيلي، في الجوانب ، مؤكدين أن قنوات ا1162
المختلفة، ستظل عامل توتر ومصدرا للمخاطر والتخوفات بسبب تداعيات اإلجراءات والسياسات 

 اإلسرائيلية على مختلف مجاالت الحياة في المناطق الفلسطينية.
 61/61/4164الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
حراق مسجد في نابلسمصر تدين اق .30  تحام الحرم الشريف وا 

قدس برس: أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عن إدانة مصر البالغة إزاء قيام  - القاهرة
عدد من اإلسرائيليين باقتحام باحة الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات اإلسرائيلية التي منعت 

 ى المسجد ألداء الصالة.المواطنين الفلسطينيين من الدخول إل
( واقعة قيام بعض المتطرفين اإلسرائيليين بإحراق 61|62كما أدان المتحدث في بيان له االربعاء )

أحد المساجد في مدينة نابلس الفلسطينية واصفًا إياه بأنه عمل إجرامي آثم، وأهمية التحقيق في هذا 
رسات غير المقبولة تمثل انتهاكًا لكافة الحادث ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكدًا أن هذه المما

األعراف الدولية، وتقوض للجهود الرامية إلى إحالل السالم في المنطقة وتضع العراقيل أمام 
 استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.

  61/61/4164قدس برس، 
 

 سرىدعو حماس إلى ضم أردنيين لصفقة األي حزب جبهة العمل اإلسالمي .32
المقاومة الفلسـطينية إلـى شـمول األسـرى األردنيـين  في األردن دعا حزب جبهة العمل اإلسالمي :الغد

 المقبلة. "تبادل األسرى"في سجون االحتالل الصهيوني ضمن صفقة 
إلــى رئــيس المكتــب السياســي لحركــة  األربعــاءوقــال أمــين عــام الحــزب محمــد الزيــود فــي رســالة وجههــا 

 .خالد مشعل” حماس“ية الفلسطينية المقاومة اإلسالم
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ننا في حزب جبهة العمل اإلسالمي نناشد المقاومة الفلسطينية الباسلة بشمول األسرى األردنيين في و  ا 
األسـرى (، حيـث أن األمـل يتجـدد لـدى أسـر هـؤالء  )تبـادلسجون االحتالل الصـهيوني ضـمن صـفقة 

 .ا المقاومة الباسلةاألسرى بأن يتم اإلفراج عنهم ضمن صفقة جديدة تتبناه
خوانكم في المقاومة الفلسـطينية الباسـلة إلعـادة  وختامًا فإننا نثمن جهودكم، ونبارك جهادكم الميمون وا 

 المجاهد.الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
 61/61/4164الغد، عّمان، 

 

 سات: الهجمة اإلسرائيلية على األقصى اعتداء صارخ على المقد" االتحاد الوطني"حزب  .33
الحملـــة الصـــهيونية  أنالعامـــة لحـــزب االتحـــاد الـــوطني وكتلتـــه النيابيـــة  األمانـــة أكـــدت :انعّمـــبترا_  

المبارك ومدينة القدس بحمايـة جـيش  األقصىعلى المسجد  اإلسرائيليينالشرسة من قبل المستوطنين 
 .اإلسالميةاالحتالل الصهيوني، تمثل اعتداء صارخا على المقدسات 

تؤكـــد نيـــة العصـــابات »هـــذه الهجمـــة  أنإلـــى  األربعـــاءكتلتـــه النيابيـــة فـــي بيـــان أمـــس الحـــزب و  وأشـــار
ــــدنيس المســــجد  ــــث الحــــرمين  األقصــــىواألحــــزاب الصــــهيونية المجرمــــة ت ــــى القبلتــــين وثال ــــارك أول المب

ووضـع حجـر األسـاس لهـيكلهم  األقصـىالشريفين، والسعي القتحامه في محاولة جديدة لهـدم المسـجد 
 «. للمخطط الذي بدأ منذ احتالل مدينه القدس الشريفةالمزعوم استكماال

هـذه األحـداث الخطيـرة تجـري والعـالم العربـي واإلسـالمي فـي غفلـة او انشـغال فـي  ، إنالبيان وأضاف
ــــة وخالفــــات واســــعة مــــا مكــــن االحــــتالل مــــن تنفيــــذ خططــــه التوســــعية  قضــــايا داخليــــة وحــــروب أهلي

 االستيطانية في غفلة من الجميع.

 61/61/4164عّمان،  الدستور،

 

 عملية العتراف البرلمان البريطاني بفلسطين لترجمةمة البريطانية و تدعو الحك "فلسطين النيابية" .34
رئـــيس لجنـــة فلســـطين النيابيـــة النائـــب يحيـــى الســـعود عـــن شـــكره لمجلـــس العمـــوم  : أعـــرببتـــرا–ان عّمـــ

علـى حـدود السـابع مـن حزيـران  البريطاني على الموقف الذي اتخـذه فـي االعتـراف بالدولـة الفلسـطينية
6311. 

لجنــة فلســطين فــي  أعضــاءســفير المملكــة المتحــدة فــي عمــان نيابــة عــن  إلــىوقــال الســعود فــي رســالة 
الطيــب فــي  األثــرلكــم عــن تقــديرنا علــى هــذا الموقــف الــذي كــان لــه  "أعــرب، األردنــيمجلــس النــواب 

 ."نفوسنا نحن البرلمانيين والشعوب العربية
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مــن ال يملــك مــا ال  أعطــىذا الموقــف يــأتي كحركــة عكســية باتجــاه وعــد بلفــور الــذي هــ إن إلــى وأشــار
 ."واقع إلىتتخذ حكومتكم خطوات عملية لترجمة هذا القرار  "أن إلىعن تطلعه  وأعرب يستحق.

 61/61/4164الرأي، عّمان، 

 

 نائب أردني يوجه رسالة شكر للسفير البريطاني على إثر قرار االعتراف بفلسطين .35
ثـر إ "ميليـت"السفير البريطـاني بيتـر  إلىوجه النائب المهندس خليل عطية رسالة شكر  :بترا_ ان عمّ 

 اتخاذ مجلس العموم البريطاني قرارا باالعتراف بدولة فلسطين.
بالقرار الجريء والشـجاع ويشـكل منعطفـًا بـالغ  إياهوأشاد عطية بقرار مجلس العموم البريطاني واصفا 

المسـار السياسـي الصـحيح والـذي سـاهم بشـكل  إلـىالدبلوماسـية البريطانيـة والعـودة فـي تـاريخ  األهمية
تعتــرف بالقريــب العاجــل  أنال ســيما فرنســا والتــي نأمــل  األوروبــيرئــيس بالتــأثير علــى بلــدان االتحــاد 

 بالدولة الفلسطينية.
 61/61/4164الرأي، عّمان، 

 
 ماية األقصىتطالب بمواقف حازمة لح األردنية النقابات المهنية .36

ــــ  ــــة، الحكومــــة والعــــالمين العربــــي واإلســــالمي، التصــــدي : الدســــتور – انعّم ــــات المهني طالبــــت النقاب
تجاه المسجد األقصى حاثة الحكومة علـى اتخـاذ موقـف حـازم وحاسـم  اإلسرائيليلممارسات االحتالل 

 .الجهود لحمايتهوبذل مزيد من 
الـدكتور إبـراهيم الطراونـة أمـس  األسـنانيب أطبـاء /نقالنقاءوطالبت في بيان على لسان رئيس مجلس 

ســالمي، بتحــرك عربــي األربعــاء  إلــىجــاد لوقــف العمليــات الصــهيونية المتزايــدة التــي تهــدف بالنهايــة  وا 
 وطرد المرابطين في القدس. األقصىاغتصاب المسجد 

ة ومتسـارعة فـي خطيـر  أحـداثوقالت في بيانها إنها تتابع الصمت العربي والدولي تجاه مـا يجـري مـن 
عبــارات  إالتحــرك يــذكر  أيالقــدس ومــن انتهاكــات صــهيونية تــتم تحــت مــرأى ومســمع الجميــع دون 

 الشجب واالستنكار.
، ودعـت األقصـىوحيت النقابات الصابرين المـرابطين الـذين يـدافعون بأجسـادهم العاريـة عـن المسـجد 

صـاحبة  ألنهـا اإلجـرامهذا  أمامبكل جرأة الوقوف  إلى واإلسالميةالعربية  األمةجميع القوى الحية في 
 والمقدسات. األقصىمطالبة بالتحرك لنصرة المسجد  فإنهالذا  واألرضالحق بالقدس 

 61/61/4164الدستور، عمان، 
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 الدول إلى االعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية يدعو جميعنبيل العربي  .37

العربية د. نبيل العربي جميع الدول إلى االقتداء دعا األمين العام لجامعة الدول : وكاالت –القاهرة 
بمواقف حكومة السويد ومجلس العموم البريطاني بشأن االعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، معرًبا 
عن ترحيبه بقرار مجلس العموم البريطاني الذي صوت بأغلبية كاسحة لصالح مذكرة غير إلزامية 

ف بفلسطين دولة مستقلة، معبًرا عن تقديره لموقف حكومة السويد تطالب الحكومة البريطانية باالعترا
 التي سبق وأن أعلنت عن عزمها االعتراف رسمًيا بالدولة الفلسطينية.

ودعا األمين العام، في بيان أمس جميع الدول إلى االقتداء بهذا الموقف الذي من شأنه أن ينعكس 
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود إيجابًا على الجهود المبذولة إلنهاء االحتالل  اإلسرائيلي وا 

 بعاصمتها القدس الشرقية. 6311عام 
 61/61/4164البيان، دبي، 

 
 دولة فلسطينية مستقلة إلقامةولية كبيرة ؤ البرلمانات العربية تقع عليها مسمحمد صبيح:  .38

ون األراضي المحتلة السفير محمد أكد األمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤ : وكاالت –القاهرة 
صبيح أن البرلمانات العربية تقع عليها مسئولية كبيرة خالل الفترة المقبلة لتحقيق حلم دولة فلسطينية 

 مستقلة، بعد تصويت مجلس العموم البريطاني، بغض النظر عن الموقف االسرائيلي.
ن رفض لالحتالل، ورغبة في وقال صبيح إن التصويت الساحق من البرلمان البريطاني يعبر ع

إقامة دولة فلسطينية. وأوضح إنه يتوجب اآلن على البرلمانات العربية تقديم رسالة شكر عاجلة 
للبرلمان البريطاني، ثم تطلب من برلمانات العالم أجمع االعتراف هي األخرى بحتمية إقامة دولة 

برلمانًا موافقًا فعاًل على  665ف إلى فلسطينية مستقلة وجذب أكبر عدد من البرلمانات األخرى لتضا
 الفكرة. 

 61/61/4164البيان، دبي، 
 
 ترحب بتصويت البرلمان البريطاني على االعتراف بفلسطينالكويت  .39

رحبت الكويت التي ترأس القمة العربية حاليًا بقرار البرلمان البريطاني الذي : القدس العربي -لندن 
اعة متأخرة من ليل االثنين والذي دعا فيه الى االعتراف بالدولة تبناه مجلس العموم البريطاني في س

 الفلسطينية
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ووجه وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الصباح رسالة إلى وزير خارجية السويد مارغوت 
فالستورم رحب فيها وثّمن عاليًا الموقف التاريخي الذي عبرت عنه الحكومة السويدية في بيانها 

 تشرين أول/ أكتوبر الجاري بشأن االعتراف بدولة فلسطين. 6الصادر في 
وذكر بيان صادر عن األمانة العامة للجامعة العربية أمس األربعاء أن الصباح أشاد بالعالقات 
التاريخية والعريقة التي تربط السويد بدولة الكويت والدول العربية بشكل عام، واعتبر أن هذا الموقف 

نهاء الصراع الذي طال  السويدي سيساهم بال شك في استتباب مقومات السالم واألمن في المنطقة، وا 
 أمده واستمر ألكثر من ستة عقود متتالية.

 61/61/4164القدس العربي، لندن، 
 
 اإلمارات: تصويت البرلمان البريطاني لصالح االعتراف بفلسطين خطوة لتعزيز فرص السالم .41

نائبًا على قرار  111ويت البرلمان البريطاني بأغلبية رحبت اإلمارات أمس بتص :وام - ظبي أبو
يطالب الحكومة باالعتراف بدولة فلسطين. وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة 

إن القرار بادرة طيبة تعكس دعم الشعب البريطاني للقضية الفلسطينية، وخطوة »للشؤون الخارجية 
، موضحًا أن التصويت يعبر عن موقف «م في الشرق األوسطباالتجاه الصحيح لتعزيز فرص السال

أخالقي تجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويشير إلى التعاطف اإلنساني والدعم السياسي 
 الذي تحظى به مسيرته.

 61/61/4164االتحاد، أبو ظبي، 
 
 " تصل إلى قطاع غزة31قافلة "أميال من االبتسامات  .40

"، إلى 61( قافلة "أميال من االبتسامات 61|62بعد ظهر األربعاء )قدس برس: وصلت  -غزة 
 62وتضم القافلة التي اجتازت قطاع غزة وفدا طبيا مكون من  قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

 يبا وجراحا من الجزائر وماليزيا.طب
د القادم لغزة، وأكد رئيس القافلة الدكتور أحمد اإلبراهيمي في كلمة له عقب وصوله المعبر أن الوف

 وفد طبي جاء ليجري عمليات عدة في قطاع غزة لجرحى العدوان اإلسرائيلي األخير على القطاع.
واعتبر وصول القافلة بعد العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة هو داللة على استمرارية قوافل 

 أميال من االبتسامات في العمل حتى فك الحصار عن سكان القطاع.
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اإلبراهيمي وصول هذه القافلة إلى غزة ورسالة للمحتل بأنه لن يستطيع أن يستفرد بغزة  وأضاف
 وأهلها مهما كانت الظروف.

 62/61/4164قدس برس، 
 
 تقول إن إعادة إعمار غزة وتطوير قدراتها الدفاعية على جدول أعمالها إيران .42

إعادة “القومي اإليراني إن قال علي شمخاني أمين المجلس األعلى لألمن  عمر هواش: –طهران 
إعمار غزة والنهوض بمستوى قدراتها الدفاعية في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني مدرج على جدول 

 ”.أعمال إيران
وأضاف شمخاني خالل لقائه رمضان عبد هللا شلح األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي الذي وصل 

يومًا  26مؤزر الذي حققته المقاومة في حرب الـإن النصر ال“طهران على رأس وفد من الحركة، 
 ”.تحقق بفضل التمسك بالثوابت الفلسطينية والتضحية في مواجهة األطماع الصهيونية

رسال “وأكد شمخاني  استمرار طهران في دعمها للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وا 
لتي تدعم هذا الكيان سرًا وعالنية هي إن الدول ا“، وقال : ”المساعدات اإلنسانية ألهالي قطاع غزة
 ”.منبوذة في أوساط الرأي العام العالمي

وقال سعيد جليلي عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي التقى كذلك رمضان عبد هللا شلح إن 
 ”.غزة باتت نموذجًا النتصار المقاومة وهزيمة أمريكا والصهيونية“

 61/61/4164رأي اليوم، لندن، 
 
 فلسطينية توقع اتفاقية دعم من االتحاد األوروبيالسلطة ال .43

وقعت السلطة الفلسطينية، أمس، اتفاقية دعم من االتحاد األوروبي، تتراوح : الشرق األوسط - رام هللا
 .1162و 1164مليون يورو لعامي  116و 215قيمتها بين 

يني رامي الحمد هللا، وممثل ووقع االتفاقية في مدينة رام هللا بالضفة الغربية رئيس الوزراء الفلسط
االتحاد األوروبي في فلسطين جون غات راتر، وقال الحمد هللا خالل مراسم التوقيع إن مذكرة التفاهم 

، الفتا «تكتسب أهمية استثنائية وتعكس العالقات المميزة التي تربط فلسطين مع االتحاد األوروبي»
 تمكين لكل مؤسساتها.إلى أن الدولة الفلسطينية تحتاج إلى أكبر دعم و 

بدوره، قال راتر خالل مراسم توقيع االتفاقية إن االتحاد األوروبي يعد الجهة المانحة األهم والشريك 
الذي يتمتع بأعلى درجة من المصداقية في عالقته مع الشعب الفلسطيني، وأكد دعم االتحاد 
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يجاد المؤ  سسات الضرورية للممارسة الفعالة األوروبي للفلسطينيين في بناء المؤسسات، بهدف خلق وا 
للحكم في دولة فلسطين المستقبلية، وتنمية األراضي والمياه، ودعم القطاع الخاص من أجل تحقيق 
تنمية اقتصادية مستدامة. وأشار راتر إلى أن هذه هي المرة األولى التي يقوم فيها االتحاد األوروبي 

بحيث جرى االنتقال من برامج دعم سنوي إلى  بالتعامل مع فلسطين، أسوة بكل الدول الشريكة،
 .1162و 1164برامج دعم متعددة األعوام لتغطي عامي 

وقال بيان صادر عن االتحاد األوروبي إن االتفاقية عبارة عن وثيقة جديدة متعددة األعوام لتخطيط 
س الشرقية، ، وللقد«بيجاس»البرامج، تؤكد دعم االتحاد المتواصل للسلطة الفلسطينية عبر آلية 

 ووكالة )أونروا( خالل األعوام المقبلة.
مجاالت، يجري التركيز عليها من ناحية تلقيها المساعدات  6وحسب البيان ذاته، فإن الوثيقة تفصل 

المالية، وهي الحكم الرشيد، والتنمية االقتصادية، وتنمية األراضي والمياه، ويتضمن هذا اإلطار 
ماشى مع االلتزامات التي جرى اإلعالن عنها في مؤتمر القاهرة تركيزا خاصا على غزة، بما يت

 - 1164وجرى تطوير هذه األولويات من أجل دعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية  األخير.
، إضافة إلى استكمال األجندة المتفق عليها بين االتحاد األوروبي والسلطة الفلسطينية في 1161

 المشتركة.مجال اإلصالح، وهي خطة العمل 
ماليين  215يتراوح بين  1162و 1164وأوضح البيان أن المخصص الثنائي المخطط له لعامي 

 .1164مليون يورو لعام  611مليون يورو، وأنه جرى االلتزام فعليا بمبلغ  116يورو و
 61/61/4164الشرق األوسط، لندن، 

 
 فرنسي مشترك بداية العام القادم - اجتماع حكومي فلسطيني .44

األيام: أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خالل لقائه وزير الخارجية رياض  -م هللا را
المالكي في فرنسا، أمس، دعمه ودعم الرئيس فرانسوا هوالند وفرنسا، للسياسة التي يقودها الرئيس 

 .محمود عباس المصرة على المضي قدمًا لتحقيق السالم الدائم والشامل في المنطقة
رنسا، اتفق المالكي وفابيوس على عقد اجتماع حكومي فلسطيني فرنسي مشترك بداية العام ففي ف

القادم يضم عددًا من الوزارات الفلسطينية ونظيراتها الفرنسية، بهدف عقد اتفاقيات ثنائية جديدة 
ير وتفعيل االتفاقيات القائمة، وتدارس سبل تجاوز العقبات التي من الممكن أن تقف في طريق تطو 

 العالقات الثنائية، ورفع مستواها على الصعد الدبلوماسية والسياسية واالقتصادية وغيرها.
 61/61/4164األيام، رام هللا، 
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 وفد دولي يصل غزة لمراقبة اإلعمار .45
قال رئيس جمعية رجال األعمال الفلسطينيين علي الحايك، إن وفًدا من المراقبين : األناضول -غزة 

 قطاع غزة األربعاء، لمراقبة عملية إعمار غزة.الدوليين وصل إلى 
وأضاف الحايك، أن "وفد المراقبين الدوليين سيطلع على عملية تسليم مواد البناء التي ستدخل إلى 
 القطاع وطبيعة استخدامها"، موضحا أن عملية إعمار غزة "ستبدأ قريًبا"، دون أن يقدم توقيتا محددا.

واد البناء التي وصلت إلى قطاع غزة، الثالثاء، داخل مراكز تابعة وأشار إلى أنه تم التحرز على م
 لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى حين بدء المراقبين الدوليين عملهم.

 61/61/4164، 46موقع عربي 
 
 أوروبي: سنعترف بفلسطين عندما يحين الوقت المناسب دبلوماسي .46

لع في المجلس الوزاري األوروبي إن التكتل الموحد سيعترف بدولة قال مصدر مط: قنا –بروكسل 
 فلسطين عندما يحين الوقت المناسب لذلك.

وأضاف المصدر في تعليق على قيام مجلس النواب البريطاني بالتصويت لصالح مذكرة غير إلزامية 
لتوصل إلى حل تطالب حكومة لندن باالعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، أن هدف االتحاد يتمثل با

يؤدي إلى إقامة دولة فلسطين مستقلة، ديمقراطية، وقابلة للحياة وإلقامة عالقات حسن جوار مع 
إسرائيل وباقي دول الجوار، مشددا على قناعة االتحاد األوروبي بأن التوصل إلى هذا الهدف يمر 

ف هذه المفاوضات في عبر المفاوضات المباشرة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، "يجب أن ُتستأن
 أقرب وقت ممكن".

ولم يؤكد المصدر أو ينف عزم وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي العودة إلى 
 مناقشة األمر خالل اجتماعهم االثنين القادم في لوكسمبورج.

 61/61/4164الشرق، الدوحة، 
 
 لحكومة نتنياهواالعتراف الرمزي بفلسطين رسالة : كيةيصحف بريطانية وأمر  .47

تناولت صحف بريطانية وأميركية تصويت البرلمان البريطاني )مجلس العموم( واعترافه بدولة 
فلسطين بشكل رمزي، وأشار بعضها إلى أن الخطوة البريطانية تعتبر بمثابة رسالة قوية إلى إسرائيل 

 بضرورة الموافقة على حل الدولتين.
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العموم البريطاني اعترف االثنين الماضي في اقتراع رمزي فقد كتبت صحيفة ذي غارديان أن مجلس 
، وذلك في جلسة تغيَّب عنها رئيس الوزراء ديفد 61صوتا مقابل  114بـدولة فلسطين، بأغلبية 

 كاميرون.
وأضافت في افتتاحيتها أن البرلمان البريطاني بعث برسالة رمزية تتمثل باالعتراف بدولة فلسطينية 

نه ينبغي على المجتمع الدولي عدم تجاهل أهمية هذه الرسالة وعلى إسرائيل أن على أرض الواقع، وأ
 تصغي لها جيدا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت كان رمزيا ولهذا استطاع كاميرون التغيب، ولكن البرلمان 
ل البريطاني يحث بتصويته هذا الحكومة على االعتراف بدولة فلسطينية، وأن التصويت يدعم فكرة ح

 الدولتين المتعثر.
من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز األميركية في افتتاحيتها إن تصويت البرلمان البريطاني 

 واعترافه بشكل رمزي بدولة فلسطينية يبعث برسالة بريطانية قوية إلى إسرائيل.
لة فلسطين وأوضحت أنه يجب على إسرائيل وحلفائها عدم تجاهل هذه الرسالة، وأن االعتراف بدو 

يأتي في أعقاب مشاعر اإلحباط لدى الكثير من األوروبيين جراء فشل الجهود التي كانت تبذل من 
 أجل تحقيق سالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على مدار سنين طويلة.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة ذي ديلي تلغراف البريطانية إلى أن تصويت البرلمان البريطاني 
 فه بدولة فلسطين يزيد من عزلة إسرائيل في العالم.واعترا

وأضافت أن العالم لم يعد يغمض عينيه عن أعمال العنف التي تقترفها حكومة رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق الفلسطينيين، أو العثرات التي تضعها في طريق محاوالت التوصل 

 إلى السالم.
 61/61/4164الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
  ستستمر في تمزيق الضفة طالما أميركا تدعمها "إسرائيل"تشومسكي:  .48

نظمت لجنة األمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة : 45عرب 
للتصرف اجتماعا خاصا بمقر األمم المتحدة في نيويورك في إطار فعاليات العام العالمي للتضامن 

 .نيمع الشعب الفلسطي
وشارك في االجتماع حشد كبير، األمر الذي تطلب عقده في قاعة الجمعية العامة الرئيسية، تحدث 
فيها أستاذ اللسانيات والفلسفة والمفكر والفيلسوف والمؤرخ والناشط السياسي األميركي المعروف، 
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العسكري على  البروفيسور نعوم تشومسكي، مستعرضا السياسات والممارسات اإلسرائيلية في عدوانها
جراءات تغيير وضع مدينة القدس المحتلة في  قطاع غزة وفي بناء المستوطنات غير القانونية وا 

 .انتهاك لقرارات األمم المتحدة
وذكرت وكالة "وفا" أن تشومسكي تحدث عن تعمد إسرائيل تمزيق الضفة الغربية وتحويلها إلى 

لسياسات طالما استمرت الواليات المتحدة في كانتونات، موضحا أن إسرائيل سوف تستمر في هذه ا
 .دعمها لدولة االحتالل

 61/61/4164، 48عرب
 

 على الموصل ومن المسؤول عن تسليمها؟ "داعش"كيف استولى  .49
كان اللواء مهدي الغراوي يعلم أن الهجوم على الموصل قريب. في أواخر أيار : رويترز –بغداد 

في المدينة، وعلمت أن « الدولة اإلسالمية»في تنظيم  )مايو( اعتقلت قوات األمن سبعة أعضاء
 المجموعة حّددت موعد الهجوم في أوائل حزيران )يونيو(.

طلب الغراوي من قائد العمليات في محافظة نينوى تعزيزات. وألن الجيش كان منهكًا تجاهل الضباط 
ل لهم إن قوات عراقية الكبار الطلب. كما نقل ديبلوماسيون في بغداد معلومات عن الهجوم، وقي

 خاصة ترابط في الموصل وبإمكانها التعامل مع أي تطور.
ففضل « داعش»وفي الرابع من حزيران حاصرت الشرطة االتحادية بقيادة الغراوي القائد العسكري لـ 

أن يفجر نفسه على االستسالم. وكان الغراوي يأمل بأن يحول قتله دون الهجوم المرتقب. لكنه كان 
 .مخطئاً 

في الساعة الثانية والنصف صباح السادس من حزيران عاد الغراوي ورجاله إلى غرفة العمليات، بعد 
تفقد نقاط التفتيش في المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة. وفي تلك اللحظة كانت قوافل 

 راق وسورية.شاحنات تتقدم من اتجاه الغرب عبر الصحراء التي تقع فيها الحدود الفاصلة بين الع
شقت هذه القوافل طريقها إلى نقاط التفتيش التي كان «. داعش»وفي كل شاحنة أربعة من مقاتلي 

في كل منها رجالن ودخلت المدينة. وبحلول الثالثة والنصف صباحًا كان المقاتلون المتشّددون 
 .يحاربون داخل الموصل. وبعد ثالثة أيام ترك الجيش العراقي المدينة للمهاجمين

ساهم هذا الهجوم في إزاحة رئيس الوزراء نوري المالكي، ودفع القوى الغربية وحلفاءها من دول 
الخليج العربي إلى بدء حملة قصف جوي لمواقع المتشّددين اإلسالميين في العراق وسورية. لكن 
الغموض ما زال يكتنف الظروف التي أحاطت بسقوط الموصل وبمن أصدر األمر باالنسحاب. إذ 
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لم تصدر رواية رسمية لما حدث ولم ينشر سوى ما رواه الجنود عن عمليات فرار جماعي من 
الخدمة ومزاعم من قوات المشاة بأنها اتبعت األوامر بالمغادرة. ومع ذلك ألقت بغداد اللوم على اللواء 

تظر ما الغراوي. ففي أواخر آب )أغسطس( اتهمته وزارة الدفاع بالتقصير في واجبه. وهو اآلن ين
ذا دين قد يحكم باإلعدام. وتم أيضًا احتجاز أربعة  تتوصل إليه هيئة تحقيق ثم محاكمة عسكرية. وا 
من الضباط الذين كانوا تحت إمرته. ويعتزم البرلمان عقد جلسات استماع لمعرفة ما حدث في سقوط 

 الموصل.
كي نفسه يتحملون جانبًا ويظهر تحقيق أن مسؤولين عسكريين من مستوى أرفع من الغراوي، والمال

من السؤولية. فقد شرح عدد من أرفع القادة والمسؤولين العراقيين بالتفصيل، للمرة األولى، كيف 
من نقص عديد القوات والخالفات بين كبار الضباط والزعماء السياسيين ومن حالة « داعش»استفاد 

ن إن المالكي ووزير دفاعه ارتكبا الذعر التي أدت إلى مغادرة المدينة. ويقول الضباط والمسؤولو 
 لتقديم المساعدة.« البشمركة»خطأ فادحًا برفض عروض متكررة من القوات الكردية المعروفة باسم 

ودور الغراوي في الكارثة موضع خالف. فهو من الطائفة الشيعية، ويقول محافظ نينوى وكثير من 
بدء المعركة. وساهم ذلك في ظهور الخاليا  المواطنين إنه استعدى الغالبية السنية في الموصل قبل

النائمة، واتهمه ضابط بأنه لم يحشد قواته لوقف الهجوم. أما هو فيقول إنه ظل صامدًا ولم يصدر 
األمر النهائي باالنسحاب من المدينة. ويقّر آخرون اشتركوا في المعركة صحة هذا الزعم ويقولون 

 فقط هرب من ساحة المعركة. إنه ظل يقاتل حتى سقطت الموصل. وعند ذلك
ويؤكد الغراوي أن واحدًا من ثالثة أشخاص ربما يكون قد أصدر األمر النهائي، وهم عبود قنبر الذي 
كان في ذلك الوقت نائبًا لرئيس األركان، أو علي غيدان الذي كان قائدًا للقوات البرية أو المالكي 

ويضيف أن سّر من قّرر االنسحاب من  نفسه الذي كان يوجه كبار الضباط من بغداد بنفسه.
الموصل يكمن مع هؤالء الثالثة. فقد كان قرار غيدان وقنبر الضفة الغربية للموصل سببًا في هروب 
جماعي من الخدمة ألن الجنود افترضوا أن قادتهم هربوا. وأّيد مسؤول عسكري عراقي رفيع المستوى 

لى قراراتهم. ورفض المالكي إجراء مقابلة لتعزيز هذا ذلك. ولم يعلق أي من الرجال الثالثة عالنية ع
 التقرير. ولم يرد قنبر بينما لم يتسن االتصال بغيدان.

قبل »وقال اللواء قاسم عطا، وهو الناطق العسكري الذي تربطه عالقات وثيقة بالمالكي إن الغراوي 
أوجه عدة تعد رواية الغراوي  ومن«. اآلخرين جميعًا، فشل في دوره كقائد. والباقون سيكشفهم القضاء

عندما بدأ الشيعة  1116لما حدث مؤكدة في العراق. فهذا القائد يعد شخصية رئيسية منذ عام 
يكتسبون نفوذًا بعد أن أطاحت الواليات المتحدة صدام حسين وحزب البعث الذي كان مهيمنًا من 
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يرى السنة أنه قاتل استغّل الحرب على وحّياه القادة العراقيون ذات مرة باعتباره بطاًل بينما  قبل.
التطّرف للتغطية على عمليات ابتزاز شركات للحصول على أموال وتهديد األبرياء باالعتقال والقتل. 
وصعد نجمه في القوات المسلحة التي تسودها االنقسامات الطائفية والفساد والسياسة. وأصبح اآلن 

 أسير هذه القوى نفسها.
بته وتجاهل دور الشخصيات األعلى رتبة مدى صعوبة إعادة بناء القوات وال يوضح قرار معاق

المسلحة فحسب، بل يبّين أيضا لماذا تواجه البالد خطر التفكك. وكما أثبتت الموصل فالجيش 
 العراقي مؤّسسة فاشلة في قلب دولة فاشلة.

بقي النخبة السياسية وأصبح الغراوي على حد قوله كبش فداء وضحية لالتفاقات والتحالفات التي ت
والعسكرية في العراق في مواقعها. وأحيل غيدان وقنبر، موضع ثقة المالكي، على التقاعد. ويقول 
 الغراوي الذي يعيش في مدينته الواقعة في جنوب العراق إن رؤساءه ألقوا عليه أخطاء نظام متصدع.

ريدون فقط إنقاذ أنفسهم من تلك هم ي»خالل زيارة بغداد قبل أسبوعين « رويترز«وقال الغراوي لـ
االتهامات. التحقيق يجب أن يشمل أعلى القادة والقيادات... على الجميع أن يقول ما لديه حتى 

 «.يعرف الناس
 السقوط

يسابقون الريح صوب الموصل قبل فجر السادس من حزيران كانوا يأملون « داعش»بينما كان مقاتلو 
ات. ولم يتوقعوا أن ينهار الجيش. فدخل خمسة أحياء باإلستيالء على إحدى الضواحي لساع

مقاتل ورّحب بهم سكان المدينة  1111بالمئات، وخالل األيام القليلة التالية ارتفع عددهم متجاوزًا 
 الغاضبون.

كان خّط الدفاع األول عن الموصل هو اللواء السادس في الفرقة الثالثة، وعلى الورق كان قوام اللواء 
رجل. كذلك كان اللواء تعوزه األسلحة والذخائر، على  211ما الواقع فكان أقرب إلى رجل. أ 1211

ما قال أحد ضباط الصف. فقد سبق نقل المشاة والمدرعات والدبابات إلى األنبار، حيث قتل أكثر 
ألفًا غيرهم. وقال الغراوي لم يبَق في الموصل أي دبابة  61جندي، وهرب من الخدمة  1111من 

المدينة كانت تعاني من نقص المدفعية. كذلك كانت هناك أيضًا مشكلة الجنود الوهميين وهم كما أن 
الرجال المسجلون في الدفاتر الذين يدفعون للضباط نصف رواتبهم وفي المقابل ال يحضرون إلى 
ثكناتهم وال يؤدون ما عليهم من واجبات. وكان محققون من وزارة الدفاع أرسلوا تقريرًا عن هذه 

. وقال ضابط ترابط وحدته في الموصل إنه لم يحدث أي تقدم في 1166الظاهرة إلى رؤسائهم عام 
 هذا الشأن.
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ألفًا. أما في الواقع فلم يكن  12عمومًا كان يفترض أن يكون عدد رجال الجيش والشرطة في المدينة 
مدينة استولوا على العديد يزيد في أحسن األحوال عن عشرة آالف. ومع تسّلل المتشّددين إلى ال

عربات عسكرية وأسلحة. وقال ضابط الصف الذي يعمل في المدينة إن المتشددين شنقوا عددًا من 
 الجنود وأشعلوا النار في جثثهم وصلبوا بعضهم وأشعلوا النار فيهم على مقدمة سيارات الهامفي.

واحد. أما هم ففي كل بيك في كتيبتنا كلها مدفع رشاش »وقال العقيد ذياب أحمد العاصي العبيدي: 
 «.أب مدفع رشاش

وأمر الغراوي قواته بتشكيل صف دفاعي لتطويق أحياء الموصل الغربية المحاصرة من جهة نهر 
دجلة. وقال إنه تلقى اتصااًل هاتفيًا من المالكي للصمود حتى وصول قنبر وغيدان الذي كان يقود 

ة من الغراوي وتوليا تلقائيًا القيادة في الموصل في القوات البرية العراقية. وكان االثنان أعلى رتب
 السابع من حزيران.

وكان الفريق بابكر زيباري، يرأس الغراوي ورئيسًا لهيئة األركان للقوات المسلحة في بغداد. واتفق في 
الرأي أنه لم يكن يوجد ما يكفي من الرجال إللحاق الهزيمة بالمهاجمين. وسبق أن رفض المالكي 

 تغيير هذا الوضع.فرصة ل
وفي السابع من حزيران عرض رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إرسال قوات كردية لتقديم العون. 
ووصل هذا العرض إلى المالكي الذي رفضه مرتين. كما حاولت األمم المتحدة وديبلوماسيون 

نيات األكراد. وأصّر أميركيون التوسط في وضع ترتيبات مقبولة للمالكي الذي ظل على ارتيابه في 
على أن القوات العراقية تكفي وزيادة. وأكد مكتب بارزاني أن العروض الكردية بتقديم المساعدة 

 قوبلت بالرفض.
مقاتل قد عبرت إلى  411عربة تقل ما ال يقل عن  611وعصر الثامن من حزيران كانت أكثر من 

جيش إن الخاليا النائمة في المدينة نشطت الموصل من سورية منذ بداية المعركة. وقالت الشرطة وال
وهّبت لمساعدة المهاجمين الذين قصفوا مركزًا للشرطة في حي العريبي وهاجموا المنطقة المحيطة 
في فندق الموصل المهجور على الضفة الغربية لنهر دجلة الذي تحّول إلى موقع قتالي لثالثين رجاًل 

 من وحدة خاصة من قوات الشرطة.
معنويات الموصل »وقال إن «. داعش»اوي ورجاله المناطق التي يسيطر عليها وقصف الغر 

 لبرهة من الوقت.« ارتفعت
وخالل ساعات سادت الفوضى القيادة. وتقول مصادر عسكرية إن غيدان وقنبر عزال قائد فرقة بعد 

بط أن رفض إرسال رجال للدفاع عن فندق الموصل. ومن الناحية النظرية كان تحت إمرة الضا
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رجل وكان قائده المباشر هو الغراوي. ويصف الفريق أول زيباري هذا األمر بخطأ  1111المعزول 
 «.في حالة األزمة ال يمكنك إبدال القائد»آخر كبير. ويقول 

 61/61/4164الشرق األوسط، لندن، 
 
 السيسي أنقذ األمة من "عصور الظالم"و : القضية الفلسطينية فريدة من نوعها عباس .51

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن القضية الفلسطينية فريدة من نوعها، : عنتر أحمد
والشعب الفلسطيني مصمم على أخذ حقه من االحتالل اإلسرائيلي، مشدًدا على ضرورة عمل وفاق 
بين حركتي فتح وحماس حتى يقترب الشعب الفلسطيني من هدفه األساسي وهو الدولة الموحدة 

 تها القدس.بعاصم
وأكد أبو مازن، في حواره ببرنامج "ممكن "، الذي يقدمه اإلعالمي خيري رمضان، عبر فضائية "سي 
بي سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ األمة من عصور الظالم، وتلقى طلبه الخاص بعمل 

استخدام حركة مبادرة وقف إطالق النار في أزمة غزة األخيرة، وتقبلها بصدر رحب، محذًرا من 
 حماس العنف مرة أخرى، أو تدخلها في إعادة إعمار غزة حتى ال ينهار كل شيء.

هل تسمح لي ببداية مختلفة، فقد يكون الحديث عن إعمار غزة موضوع ملح، ولكن أسمح لي أن 
أبحث عن الصبي الصغير محمود عباس أبو مازن، الذي عمل في مهن مختلفة، مثل النادل 

كافح، ثم يقترب أن يكون رجال عسكريا، ثم تغتال أحالمه فبعد هذه السنوات وتظل والمبلط، ثم ي
 القضية الفلسطينية كما هي، فكيف ترى هذه الحالة؟

 
القضية الفلسطينية فريدة من نوعها، ألنه لو أردنا أن نصنف االحتالالت، سنجدها مؤقتة، مثل  -

، أي يأتي ناس مكان ناس، وهذه هي نظرة الحركة الجزائر وأفريقيا، ولكننا نحس أنه احتالل إحاللي
الصهيونية، وأن يأتي اليهود إلى فلسطين ويذهب الفلسطينيين إلى خارجها، إذن نظرية مختلفة، 
واحتالل مختلف، وهذه هي معاناتنا، والذي حدث هو أنهم لم يستطيعوا إخفاء الشعب الفلسطيني، أو 

تعرف شيئا، واألجيال القديمة تموت، وبقى الشعب في يذيب الشعب، أو أن األجيال الجديدة ال 
مكانه، ومن هنا أصبحت معقدة وصعبة للغاية، ولكن ال يوجد شيء مستحيل، ونحن مصممين بأن 

ألن نصل لدولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، ونعرف أن الظروف  ومصمميننحصل على حقوقنا، 
 تصميم لنصل للحق.الدولية صعبة، والوضع العربي أصعب ولكن لدينا 

 



 
 
 

 

 
           42ص                                     3313 العدد:    61/61/4164 الخميس التاريخ:

 

القضية الفلسطينية تتلمس البعد اإلنساني، فكيف تنظر لتاريخك، وماذا تبقى منه، فكيف تنظر 
 لإلحباطات؟

حالتي ليست فريدة من نوعها، بل حالها مثل حال الفتية والشباب الذين خرجوا من فلسطين، وخرجت 
أشياء كثيرة، وصممت على سنة، وكان لدي مشكلة وهي كيف أحقق نفسي، وعملت  65وعمري 

إكمال تعليمي، وحصلت على اإلعدادية، وكانت شهادة عظيمة في ذلك الوقت، واشتغلت بناء عليها 
معلم، وعملت كل أنواع العمل الذي يخطر في بالك، ووصلت إلى قمة ما أريد في ذلك الوقت، ثم 

بت للكلية العسكرية، ولم تابعت الثانوية، وبعدها انتسبت للجامعة، ثم جاءت حرب السويس، وذه
 يوما. 62يحالفني الحظ، وكنت أول فلسطيني في الكلية العسكرية، ثم مشيت منها بعد 

 
 وكان حلم الهندسة قد ولى؟

كان مستحيل، ألني أصرف على عائلتي، فكيف أصرف عليها، وأفرغت هذه الرغبة في أفراد  -
خلت كلية الحقوق، وكانت مفيدة أكثر لي، فرد من عائلتي بالهندسة، ود 62عائلتي، حيث أن هناك 

وبعد انتهاء السنة الثالثة ذهبت إلى قطر، وتزوجت وكان هدفي األسمى كيف أخدم القضية 
 سنة، ومن هنا فكرت في العمل الوطني، وأسست حركة فتح. 62الفلسطينية، ومكثت هناك 

 
 القاهرة كانت إحدى المحطات التعليمية لك؟

كنت أنتوى االنتساب في كلية الحقوق دراسات عليا، وجئت لهنا واعتقلوني في ال لم أتعلم بها، و  -
المطار ورجعت ثانية، ولم أكن أنتوي أخذ شهادة دكتوراة بل أحقق بحث عن الحركة الصهيونية 
وارتباطتها، ألني منذ السبعين كنت أكتب عن هذه الحركة، وبعدها تفرغت لحركة فتح حتى يومنا 

 هذا.
، هل يجدي 1113إعادة اإلعمار بعد  علىونحن نتحدث عن إعادة إعمار غزة، يطل نفس الصراع 

 إعمار اآلن بعيدا عن إعمار العالقات بين فلسطين وقواها السياسية، هل يمكن تخيل أي إعمار؟
نعمر ثم ندمر، وهناك  1164نعمر ثم ندمر، ثم في  1113قضية اإلعمار مأساة، ألنه في  -

ولى الحل السياسي ووجود دولة تشمل الضفة وغزة وقدس، واألخر قضيتين يجب حلهم، األ
صار هناك فرقة، وبعد ذلك بدأنا  1111المصالحة الفلسطينية، وكما تعلم بعد انقالب حماس في 

 نعود للمصالحة، ونحن نتحدث عن تطبيق ما تم االتفاق عليه في القاهرة والدوحة.
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بالمصالحة، وكانت تشكيل حكومة وبعدها انتخابات، وقالوا وأوائل هذا العام بحثنا مع حماس وطالبنا 
أشهر تحدث االنتخابات،  1يونيو، وفعال في خالل  1جيد، وفعال بحثنا األمر، وشكلنا الحكومة في 

وبعدها حدث خطف ثالثة يهود في الخليج، ولم نعلم من الخاطفين، وبالمناسبة في الضفة من 
 إسطنبولفين الثالثة تم قتلهم، ويخرج بعدها واحد من يهودي، والخاط 611الممكن أن نخطف 

لى اآلن، نرجو أن تحدث مصالحة  ويعترف، وهذا كله حدث ونتمنى أن ال يتكرر مرة أخرى، وا 
ذا  بحكومة وانتخابات، وأن تدخلها حماس، ولو فازت ال مانع، خاصة وأن االنتخابات لدينا نزيهة، وا 

سمى وهو الحل السياسي، ونحن بدأنا مع الواليات المتحدة، حققنا هذا سيظل الهدف األخر وهو األ
لى يومنا هذا لم نتمكن من وضع هذا على الطاولة بحكومة   .نتنياهوعن حدود الدولة، وا 

 
 لماذا؟

، وترسيم 11هو ال يريد، وقررنا تقديم طلب لمجلس األمن، ويتضمن عمل دولة على حدود  -
نهاء االحتالل، وطبعا هذا  ال يعجب االخرين، وأعطينا لهم فترة وتجري مشاورات اآلن الحدود، وا 

دول من أصوات  3والجميع نبحث معه وسنقدم هذا الطلب، وسيمر بمرحلتين، األولى "لو حصلنا 
المجلس سيدخل التصويت"، والمرحلة الثانية "إذا دخل التصويت من الممكن أن تستعمل الفيتو ولن 

ا طريق آخر وليس عنف أو إرهاب بل دبلوماسي للحصول يحدث شيء، ولو لم يحدث هذا نحن لن
 على حقوقنا".

 
 ما هو هذا الطريق؟

 أنا وحدي ومعي الدول العربية. -
 

 هل صحيح معك الدول العربية؟
هي وضعها صعب جدا، ولكنها تحت كل الظروف هي ستصوت معنا، بعيدا عن ميول هذه  -

ات، وليس من المهم الحكي فيها ألنها أوراق تتعلق الدول، وافترضنا أنهم لم يعملوا، فهناك إجراء
بمنظمات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية، ألننا كل سنتين لدينا مذبحة، وهو سالح، وأيضا 

سرائيل 6336محكمة العدل الدولية، وأحب أن أقول إننا أخذنا سلطة في  ، ولكن بال سلطة باليد، وا 
ما سلطة   حقيقية أو ال، ولن نقبل أن نكون سلطة بال سلطة.أفرغتها من مضمونها، وا 
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 لن نقبل تعني بدائل عديدة.. هل هي إنهاء للسلطة؟
ال.. بل لن أبقى خيال مآتة، فأما سلطة أو ال سلطة، وأنا مشكلتي إني تحت احتالل، ولو لم يريد  -

ما عدا هذا لن ندخل التفاهم فهناك طرق أخرى، والمقاومة الشعبية السلمية صحيحة، ونستعملها، وفي
 فيه، ولن أدخل في مقاومة عسكرية تؤدي لتدمير الدولة.

 
 هل ترى أن المقاومة المسلحة ال تقبلها؟

نعم ال أقبلها، ولذلك في الحروب السابقة لم أسمح بمقاومة عسكرية في الضفة الغربية، والجو  -
 عيوننا وبإرادتنا سنقاوم.بغزة والبحر والبر مغلقين، ونحن لسنا مستقلين باألساس، ونحن ب

 
 ما هي الصالحيات التي تنتظرها من الواليات المتحدة األمريكية؟

ما معنى للسلطة والدولة، فلدينا كل مؤسسات الدولة، بمعنى أني إذا أردت أن أجيب "خيري  -
لم سلطة حقيقية في بلدي، ألن العا أكونرمضان" أجيبه، وال أطلب أذن من إسرائيل، فأنا أريد أن 

أجمع اعترف لي بأن الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس هي أرض دولة محتلة، وبصراحة ال نقبل 
 أي دولة مهما كانت بدون القدس الشرقية، وهذه خط أحمر لنا.

 
 قلت إما أن تكون سلطة أو ال سلطة.. ال أفهمها؟

ما يكون لدينا سلطة، أو نحن ال يوجد لدينا سلطة، ونحن بنبي مؤسسات، ونقوم بدور المحتل، فإ -
 لن أقبل، وسأفسرها فيما بعد.

 
 هل هذه التفسيرات ستلزم أمريكا؟

، وبعدها المؤسسات، األمنبإذن هللا سيكون لها تأثير كبير، واآلن نتكلم عن خطوات مثل مجلس  -
 وفي النهاية إما دولة مستقرة أو ال شيء.

 
رى أن ما تقوم به حماس والحركات األخرى البعض يرى أنك تتجه للسلمية طوال الوقت.. أال ت

 تحرك الجو الراكد؟
يوما"، وخالل هذه الفترة تحركت  21سؤال "ماذا استفدنا من هذه الحرب التي دخلنا فيها طوال الـ -

للرئيس عبد الفتاح السيسي وطالبته بعمل مبادرة، وقال لي "سأرد عليك غدا"، وبالفعل استجاب لي، 
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بعدها تحدثنا في األمر وكنت أطالب بشيء واحد وهو وقف إطالق النار وقام بعمل مبادرة، و 
واإلخوان قالوا "ال يكفي"، ومستحيل في هذه المعركة ويوميا الدم الفلسطيني ينزف أطالب بطلبات ال 
أستطيع تلبيتها، واستمرت الحرب، وفي اليوم الخمسين قالوا "أرجوك أعلن أننا موافقين على وقف 

فلماذا اآلن، وما الذي حققناه، ولم يحدث نصر، وصمد الناس ممكن، ولكن النتيجة  إطالق النار"،
ما هي، والحوار بدأنا هنا في القاهرة، ولكن الكلمة األخيرة كانت لحماس ألنها هي من تطلق الناس 
وكانت النتيجة هو هذا العدد من القتلى والجرحى، وحتى نخلص من هذا، يجب أن نقوم بالوحدة 

 الحل السياسي.ونبدأ 
 

 تحدثت عن مجموعة من الشروط على حماس أن تلتزم بها؟
ال لن يكون هناك مصالحة أو وحدة. -  بالطبع، فأنا أريد سلطة واحد وقانون واحد وسالح واحد، وا 
 

 هذا؟هل وافقت حماس على 
احد، وال يجوز نعم، وقالوا نعم، وخالصته في الدولة، ألنه ال يوجد رئيسان للدولة، والكون به رب و  -

 أن يكون ربان، والدولة أيضا أن يكون لها رئيس واحد.
 

 حماس.. ما اسمها في صياغة السلطة الفلسطينية؟
، سواء الرئاسة والحكومة، وأريد انتخابات رئاسية وبرلمانية ومن بأكملهاإما أن تنجح وتقود الدولة  -

، مع وجود أقلية اإلثنينشراكة بين  ينتصر يحكم الدولة، سواء حماس أو فتح، أو أن يكون هناك
 وأغلبية، أو واحد يحكم واألخر يعارض، هذا إن أردنا أن نتحدث بالديمقراطية.

 
 هذا في حالة أن حماس حركة مقاومة؟

لم يعد هناك شيء يسمى حركة مقاومة، بل دولة، ولو افترضنا أن حماس نجحت، عليها أن  -
الديمقراطي، فهل نؤمن بالديمقراطية، ومع األسف هي جديدة تتحمل مسؤولية الدولة، هذا هو السلوك 

ما أنا أو أنت، فأنا أطالب منذ سنوات باالنتخابات، وأن تكون  علينا وال نستطيع أن نستوعبها، وا 
 أربعة سنوات.
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 على رأس السلطة مضطرا؟ إنك موجودقلت 
ثير فيها، وهي ليست رفاهية، نعم، ألنه يجب أن يكون هناك تجديد ديمقراطي، ولذلك أمامنا الك -

وحتى اآلن يجب  1111نسير عليها، بدليل نزول ياسر عرفات لالنتخابات، ونجح فيها، ومنذ  ألننا
 أن يكون هناك انتخابات.

 
 الترشح مرة أخرى؟ تنويهل 
 عندما يكون هذا في وقته، وهناك من سيحزن، وال أريد أن أرشح نفسي. -
 

 مة، ألن هناك شبه إجماع عربي عليك بصفتك مرن؟ولكنك ترى أن غيابك سيكون أز 
 سواء مجاملة أو واقع، تدخل القدر في جميع الحاالت. -
 

 ما هي البدائل لك؟
واحد يصلح للرئاسة، وأجعلنا نفكر ليس بمستقبل  611مليون فلسطيني، ومنهم بالقطع  61هناك  -

 ويجب التفكير بهذا األسلوب. واحد بل مستقبل شعب كامل، وأن ننظر لألمام بعد عشرة سنوات،
 

 طرحت أسماء كثيرة وأسماء تجهز؟
هناك أسماء كثيرة ولكنها تترك للمؤسسات، فلدينا حركة فتح وحركات أخرى ومرشحين، وفتح  -

، كفاءتهمسنة، ولديها كوادر، وسنجد أعداد كبيرة ومؤهلين للتولي، وهناك شباب أثبتوا  21عمرها 
 ص.فلماذا يتوقف األمر على شخ

 
 من صاحب القرار؟

المؤسسات هي التي ستحسم األمر وستقرر، وأنا أريد أن ارتاح، وخروجي ليس بعًدا عن القضية  -
سنة في النظام، وكنت أعيش الهموم، ولسنا متعودين على رؤية  22الفلسطينية، ألني صار لي 

 رئيس سابق.
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 كيف ترى بوادر الحوار مع حماس في الحكومة الجديدة؟
اجتمع مع حماس في غزة، واالجتماع كان باختيار وتثبيت الواقع الجديد أن هناك حكومة،  لم -

المسؤولية بشكل معين في قطاع غزة، هي واألمم المتحدة لتوصيل المواد إلى  ستتولىوهي التي 
سان عناوينها الجديدة، والمعابر التي ستأتي منها المواد، بمعنى أن المواد تأتي إلسكان مائة ألف إن

 في منزله، وهذه هي مهمة الحكومة، إذن هي تثبيت وضع والبدء في مهامها.
 

سرائيل ليضمن معبر رفح ليكون تحت والية السلطة الفلسطينية؟  كان هناك رغبة من حماس وا 
، صار اتفاق مع إسرائيل 1112هذا المعبر مختلف وليس لنا عالقة به، ألنه من األساس في  -

، وأصبح هناك حرس رئاسي، ومن الممكن أن يعود فيما بعد، ولكن ليست ونحن وأمريكا حول هذا
 هذه األشهر القادمة.

 
 ماذا عن شرطة حماس وسالحها؟

كله موجود، ولو أردنا أن ننتهي من الوحدة الوطنية، يجب أن يكون هناك سلطة واحدة وسالح  -
 واحد، وهذا هو المفروض.

 
 حماس تبدو أنها ترفض ظاهريا؟

س قبلت هناك وحدة، ولو رفضت لن يكون هناك وحدة، وحتى اآلن لم يحدث، وعندما لو حما -
 يحدث سيكون هناك رغبة حقيقية للوحدة، ولو بقيت الشرطة والسالح لن يكون هناك وحدة وطنية.

 
 أي لن يكون هناك حكومة وفاق؟

 نعم.. لن يكون وحدة أو حكومة. -
 

 وستظل حكومة منقلبة؟
حكومة منقلبة، برئاسة إسماعيل هنية، ولكن السلطة ال زالت موجودة، وحتى  نعم.. وهي بالفعل -

 تصبح سلطة واحدة يجب أن تنزع السالح.
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 الحكومة؟ونحن على أبواب 
 نعم، ويجب أن يستكمل هذا قبل حديث آخر، ويجب أن توافق على تحديد موعد لالنتخابات. -
 

 هي حتى اآلن ال توافق؟
أشهر، وقربت المهلة أن تنتهي، وهذا هو  1حادث استثنائي طارئ، وهناك  ال لم توافق، ألنه حدث

البرهان الحقيقي حول إن كانوا يريدون مصالحة وتحالف أم ال، وهذا األمر يعرقل ويسيء للعمليات 
خوانناالدولية، ألن نتنياهو قال سابقا "من سأخاطب غزة أم فتح؟!"، رغم أن شعبنا في غزة  ، ونحن وا 

كل شيء، سواء مواطنين أو شركاء في الحكم، ولهذه اللحظة إسرائيل تحاول وضع شركاء في 
 عراقيل، وأمريكا اعترفت بحكومة الوفاق الوطني وأوروبا كذلك.

 
 ؟الفلسطينيةموافقة حماس رغم أنها لم تنفذ على أرض الواقع.. هل هذا يعرقل القضية 

 بالطبع. -
 

 ؟أال تقلق من وجود سلطة لحماس على األرض
أدافع عن  أنمتوقع، والصواريخ متوقعة، وهناك حركات كثيرة معها صواريخ، وأريد  شيءكل  -

حماس، ففي فترة الحرب خرجت الكثير من الصواريخ من غزة ولم تكن من حماس، وأظن أن حماس 
لو ألتزمت الخط فمن الممكن التعامل مع الحركات األخرى، ألنه ال يجوز وجود دولة وميلشيات، 

 ها ستتحول لفوضى.ألن
 

 كم عدد األنفاق حتى اآلن؟
قلت من قبل لإلخوان يجب أن تغلق األنفاق، ألنها طريق غير شرعي لتهريب كل شيء سواء  -

أسلحة ومخدرات، وال يجوز أن يكون لدولة معابر شرعية وغير شرعية، وهذه المعابر كان يجب أن 
امل مع الحركات الغير شرعية في سيناء تتوقف إلى أن جاء الحكم الجديد في مصر، وبدأ يتع

منها، وال  % 51نفق، والحكومة دمرت أكثر من  6211واألنفاق أيضا، ويبلغ عدد األنفاق تقريبا 
 يزال بعضهم موجودا والبد من انتهاء ظاهرة األنفاق.
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 أستكون صداما مع حماس؟
مقابل هذا إذا كان هناك غير مهم، ألنك تقوم بعمل شرعي، ويجب أن تقفل جميع األنفاق، و  -

 حاجات لمواد إنسانية فتؤمن بشكل طبيعي عبر المعابر الرسمية.
 

 لماذا صممت على أن تكون مبادرة إعمار غزة في مصر؟
، إسطنبولفي  ألردوغانال أقطع الطريق من أحد، وأنا من طلبت المبادرة من السيسي، وقلت هذا  -

ريد أحد أن يحل لي مشكلة، فمصر الدولة الوحيدة قوميا أ ألنيأقبل بمبادرات أخرى،  إني الوقلت 
أن تقوم بهذا العمل، مع علمي المسبق أن مصر على خالف مع حماس، والسيسي أكرمنا وقبل، 
واآلن مؤتمر المانحين أين يمكن أن يكون، فيجب أن يكون على مقربة من الواقع، وأيضا ألنها 

 ال يهمني أمر النكاية، ألني أريد مصلحتي.استضافت الكثير، وحقيقة لم تتردد لحظة، و 
 

 البعض يتعامل مع القضية بمنطق استثماري؟ أنهل ترى 
كل العالم يتعامل بمصلحته، ومن الممكن أن يكون هناك عنصر وطني وتاريخي يدخل على  -

 الخط، وهذا يترجم في مستقبل العالقات، أما ال أحد يخدم بدون أن يكون له رائحة مصلحة.
 

 رائحة قطر؟وما 
هي دولة عربية، ولها وجهة نظر من الممكن أن نناقشها، ومئات المرات تناقشنا بهذا ولكن بقيت  -

 العالقات وثيقة، وليس عيبا االختالف.
 

 هل ترى أن الدعم سياسي أم مالي؟
 .أنا سعيد بهذا ألنه ليس لدينا رواتب موظفين في غزة، وهي تدفعها، وليس لدي التزام تجاه أحد -
 

 هل المال من منطلق العروبة أو الوجود السياسي؟
طالما يدفع ال يهم، وهم فعلوها أكثر من مرة، حيث كنا بحاجة لبترول للمحطات، ودفعوا بالفعل،  -

 بصرف النظر عن النوايا فهذا عمل جيدا.
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 بالنسبة لتركيا؟
مانحين، وليست على تحدثت مع أردوغان في قضايا مختلفة، وقال إنه سيشارك في مؤتمر ال -

 مستوى عاٍل، ربما بسبب وجود المؤتمر في مصر، وتحدثت معه عن مستقبل العملية السياسية.
 

 هل كانت مصر جزءا من الحوار؟
 ال، ألنه هناك وجهة نظر مختلفة، فأنا ال أثير هذا الموضوع وهو لم يثيره. -
 

 على الحكام، فماذا تطلب من العرب؟عندما يحدث عدوان إسرائيلي تخرج الجماهير العربية ناقمة 
لو طلبت منهم تحريك جيشوهم، لن يحركوها، فأنا ال أطلب منهم شيء، سوى الدعم السياسي  -

 والمالي، والباقي كالم شعارات.
 

 في فترة اإلخوان.. ألم يوجد مبادرات حقيقية؟
لقدس، بحجة ال شيء، فقط شعارات، حيث أن الشيخ يوسف القرضاوي زار غزة ولم يزور ا -

االحتالل، فأين االحتالل، أنا ال أريد من العرب شيء، بل تعالوا زورونا، فزيارة السجين غير زيارة 
السجان، وأجعلوا الفلسطيني يشعر أن األخوة العرب بجانبهم، فأنت لن تحارب فساعدني أن أجلس 

 في البلد، وتخرج فتاوي يومية أنه حرام زيارتها، فأين الحرام؟!.
 

 سنوات، فمن سيدير اإلعمار؟ 2مليارات، وخطة لمدة  4تحتاج غزة 
الحكومة بإشراف األمم المتحدة، وحماس غير موجودة في الحكومة، وليس من حقها أن تشرف  -

على شيء، ولو أرادت أن تغتصب لها دورا ستخرب كل العملية، بمعنى أننا نريد البناء والتعمير، 
 جعلها للبنائين.فأنت ليس عملك إعادة اإلعمار، وأ

 
 يونيو؟ 31
قلت للعالم أن هذا النظام أنقذ األمة من عصور الظالم، ولو حدث وسكت لحدثت نكبات كثيرة،  -

وعلى األمة العربية أن ترى فى السيسي مقتول حتما وفي النهاية صمد وحمى ونجح، ونحن معه 
 ، وربنا يوفق مصر، حتى نسير بالعروبة.% 611
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 الخارج؟ كيف ترى معركته في
كانت صعبة جدا، وكنا نحكي للعالم أن ما حدث ليس انقالب، بل قال للشعب أنا سأحميكم  -

وخرجوا بالماليين، وليس انقالب بل تلبية لرغبة الشعب، وكانت األقاويل الخارجية إنه انقالب، ولكن 
 يوجد ردود كثيرة على هذا الحديث.

 
 ماذا عن سوريا؟

وتعاملت معهم، فلها فضل علي وكل ما أريده هو وحدة الشعب  أنا كمواطن عشت في سوريا -
 وحمايته مهما كان، وال أحد سينتصر، والمهزوم الوحيد هو الشعب، وأتمنى أن ينتهي من أزمته.

 61/61/4164، الوطن، مصر
 
 في أوروبا لالعتراف بفلسطين "تحالف راغبين"الحاجة إلى  .50

 يزيد صايغ
تشرين األول )أكتوبر(  61الدولية المانحة إلعادة إعمار غزة في  خالل كلمته أمام مؤتمر الجهات

دورة »الحالي، أّكد األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون على ضرورة الحيلولة دون أن تتحّول 
-إلى أحد الطقوس، من خالل معالجة األسباب الجذرية للصراع الفلسطيني « البناء والتدمير

ب الصيف الماضي األكثر دموية من بين ثالث موجات كبيرة من العنف . فقد كانت حر اإلسرائيلي
مليون، كانت أولها في كانون األول )ديسمبر(  6.5عانى منها سكان غزة الذين يبلغ عددهم 

. ووافقه جون كيري وزير الخارجية األميركي الرأي قائاًل إنه من دون التوصل إلى اتفاق سالم 1115
 ، أي حاًل موقتًا.«الضّمادة»بناء المنازل والبنية التحتية في غزة ستكون مثل طويل األمد، فإن إعادة 

يبدو هذا صحيحًا تمامًا. بيد أن القادة الفلسطينيين محّقون أيضًا في التحذير من استئناف عملية 
السالم الحالية من دون تصحيح أوجه القصور التي تعتريها، كما ألّح رئيس السلطة الفلسطينية 

أيلول )سبتمبر(  11عباس في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في  محمود
الماضي. وكّرر رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سالم فياض هذا الرأي في مقال نشره مؤخرًا، قائاًل 

الماضي.  ليس سوى تكرار إلخفاقات« النقر على زر إعادة تحريك عملية السالم المتعّثرة»إن مجّرد 
واقترح الفلسطينيون، بدل ذلك، أن ُتجرى أي مفاوضات جديدة بين دولة فلسطين، المعترف بها من 
سرائيل بهدف وضع اللمسات األخيرة على حدود الدولتين، وأنه ينبغي أن تتم  الهيئات الدولية، وا 
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أن تنتهي ضمن مهلة ، و 1111المحادثات ضمن إطار معّدل استنادًا إلى مبادرة السالم العربية لعام 
 محّددة مقّررة دوليًا.

ال تبدو هذه المقترحات متطّرفة، ألنها ال تزال ترّكز على تحقيق االعتراف المتبادل والتعايش السلمي 
. بيد أن 6336بين دولتين تتمّتعان بالسيادة ضمن المعايير التي أقّرها المجتمع الدولي منذ عام 

القدرة الالزمة إلعادة هيكلة عملية السالم، وال إعادة تكليف األمم  الواضح أن الفلسطينيين ال يملكون
المتحدة باإلشراف عليها بداًل من الواليات المتحدة. وقد كّرر المسؤولون األميركيون بالفعل المقولة 
األساسية التي رفعوها طيلة السنوات اإلحدى والعشرين الماضية والتي تؤكد أن الواليات المتحدة 

في تسهيل مفاوضات ناجحة إذا كانت األطراف المعنّية مستعّدة الّتخاذ قرارات صعبة عند  ستساعد»
وال ريب أن هذه وصفة أكيدة للجمود الفوري للمفاوضات، وضمان «. الضرورة للعودة إلى المحادثات

 نة.أال يكون أحدث مؤتمر إلعادة إعمار غزة هو األخير بالتأكيد، خالفًا آلمال بان كي مون المعل
هذه المرة يستطيع األوروبيون أن يحدثوا فرقًا متواضعًا ولكن مفيدًا. إذ ليس من الضروري أن يتبّنوا 
المقاربة الفلسطينية بمجملها، غير أن دعم محاولة زيادة وتيرة االعتراف بدولة فلسطين يوّفر لهم 

ن دون تحّدي المبادئ وسيلة منخفضة الكلفة لبّث الطاقة السياسية من جديد في عملية السالم م
األساسية للتوّصل إلى حّل الدولتين من خالل المفاوضات المباشرة بين الطرفين. وبالطبع لن تؤّيد 

« تحالف الراغبين»كل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي هذه المقاربة، بيد أن ثّمة فرصة لقيام 
 في ما بينها ألخذ زمام المبادرة الديبلوماسية.

اك بالفعل سابقة لالتحاد األوروبي في هذا المجال تتمّثل في بيان المجلس األوروبي في ثّم إن هن
، والذي عّبر عن االعتقاد بإمكانية التوّصل إلى معاهدة 6333برلين الصادر في آذار )مارس( 

واألهم من ذلك أن االتحاد األوروبي اعتبر حق الشعب الفلسطيني «. خالل سنة واحدة»سالم نهائية 
وال يتوّقف « يخضع ألي فيتو»غير مشروط وال « بما في ذلك خيار إقامة دولة»ي تقرير مصيره ف

على التوّصل إلى حّل عن طريق التفاوض. وقد اختتم البيان بإعالن استعداد االتحاد األوروبي 
د للنظر في االعتراف بدولة فلسطينية في موعد الحق وفقًا لهذه المبادئ األساسية، من جانب واح

 في الواقع، باعتباره حقًا سياديًا للدول األعضاء في االتحاد األوروبي.
أفضى مؤتمر القاهرة األخير إلى جعل هذه المسألة في غاية الوضوح. فقد قدمت الدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي، بصورة جماعية، مساعدات للسلطة الفلسطينية تفوق ما قدمته أي جهة مانحة 

مليون دوالر إضافية إلعادة إعمار غزة. وكان  215، وتعّهدت اآلن بتقديم 6334أخرى منذ عام 
االتحاد األوروبي فعل ذلك من قبل، حيث كّثف مساعداته إلعادة بناء البنية التحتية التي تمت أصاًل 
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بأموال أوروبية وجرى تدميرها خالل إعادة احتالل إسرائيل لمعظم مناطق الضفة الغربية في عام 
التي « عملية الرصاص المصبوب»، وتعّهد بتقديم مساعدات جديدة إلعادة إعمار غزة بعد 1111

. وفي هذه المرة 1113وكانون الثاني )يناير(  1115قامت بها إسرائيل بين كانون األول )ديسمبر( 
هدمه  كان ممّثلو االتحاد األوروبي في القاهرة صريحين في ترّددهم إزاء إعادة بناء ما يرّجح أن يتم

 مرة أخرى.
االتحاد األوروبي محّق في التشكيك بالحكمة الكامنة في السير على الطريق نفسه مرة أخرى. بيد أن 
هذا األمر يتطّلب استعدادًا لتعديل اإلطار الجامد الذي تهيمن عليه الواليات المتحدة والذي حشرت 

. والواقع أن األوروبيين قد حشروا ألكثر من اثنتي عشرة سنة -على عالتها  –« عملية السالم»فيه 
، شّكل األوروبيون اللجنة الرباعية، جنبًا إلى جنب مع الواليات 1111على نحو مماثل. ففي عام 

المتحدة وروسيا واألمم المتحدة، لإلشراف على عملية السالم، غير أن اللجنة أصبحت في الواقع 
« خريطة الطريق»اليات المتحدة. كانت النتيجة إفراغ وسيلة للتنازل عن القيادة الدبلوماسية برّمتها للو 

. فقد 1116نيسان )أبريل(  61التي أصدرتها اللجنة الرباعية من مضمونها حتى قبل نشرها في 
فّوضت النسخة األصلية من الوثيقة اللجنة الرباعية بإنشاء آلية مراقبة للتحّقق من تنفيذ الفلسطينيين 

لمتبادلة. ولكن عندما نشرت الواليات المتحدة النّص الرسمي لخريطة واإلسرائيليين اللتزاماتهم ا
الطريق، حذفت هذا البند إذعانًا للضغوط اإلسرائيلية، من دون إجراء مشاورات مسبقة مع االتحاد 

 األوروبي، ناهيك عن شركائها اآلخرين في اللجنة الرباعية.
وقد كّلف عملية السالم ثمنًا باهظًا. واآلن ثّمة  كان اإلذعان األوروبي لنزعة التفرد األميركية خاطئاً 

فرصة أمام الدول األعضاء في االتحاد األوروبي لتغيير نقطة البداية لمحادثات سالم جديدة، من 
خالل االعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في األمم المتحدة، األمر الذي قامت به أغلبية المجتمع 

ا يعني التباين واالختالف في الرأي عن الواليات المتحدة، بيد أن الدولي بالفعل. ومن الواضح أن هذ
ما هو على المحّك هنا ليس ثوريًا. كما أن إظهار درجة متواضعة من االستقاللية األوروبية ال يعني 
تجاوز االفتراض األساسي في ضرورة أن يتفاوض اإلسرائيليون والفلسطينيون، بل يكسر الجمود 

 ، ويخّفف من العبء الثقيل للسياسة األميركية في شأن عملية السالم.الديبلوماسي الحالي
ثّمة احتمال ضئيل في أن يّتخذ االتحاد األوروبي موقفًا يعترف بفلسطين باإلجماع، نظرًا للفيتو 
األلماني على وجه الخصوص. غير أن الدول األعضاء الرئيسة يمكنها أن تسهم في حدوث تحّول 

عن طريق لعب دور قيادي في توسيع نطاق االعتراف الثنائي بفلسطين في شأن هذه المسألة 
بصرف النظر عن بقية األعضاء. فقد أظهرت السويد مؤخرًا، والتي أصبحت أول دولة في االتحاد 
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األوروبي تعترف بفلسطين منذ تصويت أكثرية الجمعية العامة لألمم المتحدة تأييدًا لذلك في عام 
ت األوروبية، كل على حدة، أن تؤّيد بسهولة الخيار الفلسطيني المتمّثل ، أن بوسع الحكوما1161

باستراتيجية سلمية تقوم على الديبلوماسية الجماعية من خالل إطار األمم المتحدة مع التأكيد مجّددًا 
 على المتطّلبات األساسية لتحقيق سالم عادل ودائم.
ضاء األخرى في االتحاد األوروبي حذو السويد. ولعل التحّدي اآلن يتمّثل في أن تحذو الدول األع

وثّمة عبء خاص يقع على كاهل بريطانيا كي تلعب دورًا قياديًا وحاسمًا في هذا الشأن، نظرًا لدورها 
التاريخي في خلق مشكلة فلسطين والدعائها القيام بدور عالمي قيادي وعالقتها الخاصة مع الواليات 

تنمية الدولية البريطانية دزموند سوين متحدثًا في مؤتمر القاهرة للدول المتحدة. فقد قال وزير شؤون ال
يجب أن تكون هذه آخر مرة نعيد فيها إعمار غزة... ومن الضروري أن تشّكل جهود »المانحة: 

ولكن ينبغي أن يكون هذا أكثر من «. إعادة اإلعمار اآلن جزءًا من عملية تغيير سياسي مجدية
يطانيا، جنبًا إلى جنب مع الدول األعضاء األخرى الراغبة في االتحاد مجّرد خطاب وعظي. فبر 

األوروبي، في وضع يمّكنها من استخدام األمم المتحدة باعتبارها منبرًا لتعديل نقطة االنطالق 
، من دون نقل هذه المفاوضات إلى األمم اإلسرائيلية-السياسية الستئناف المفاوضات الفلسطينية 

لقرار األخير غير الملزم لمجلس العموم البريطاني والذي يطاَلب باالعتراف بفلسطين المتحدة. ويدل ا
 على زيادة الضغوط على الحكومة البريطانية لتنحو بهذا االتجاه وتلعب دورًا قياديًا بالفعل.

، مساعدات 1161لقد وصف مسؤول أوروبي كبير في القدس، في حديث خاص في أوائل عام 
بغية اإلبقاء على « الحفاظ على وهم عملية السالم»للفلسطينيين باعتبارها وسيلة لـ  االتحاد األوروبي

آمال الفلسطينيين حّية. واليوم تبّشر الجولة الجديدة من إعادة اإلعمار في غزة بفضح الوهم وتبديده 
ذا كانت الحكومات األوروبية ترغب ح قًا في على نحو يتجاوز إمكانية استعادة العملية السلمية. وا 

إحياء عملية سالم قابلة للحياة، فإن عليها إظهار بعض االستقالل السياسي، بصورة جماعية عندما 
تستطيع وبصورة فردية عندما يتوّجب عليها ذلك. إذ يمّثل تشجيع ومساعدة الفلسطينيين على العمل 

ذا كانت أوروبا عاجزة حتى عن القيام  من خالل منظومة األمم المتحدة وسيلة بّناءة للقيام بذلك. وا 
بهذا، فعليها التوّقف عن التصّنع، ألن فعل القليل يضّر أكثر بصدقّيتها وبآفاق التوّصل إلى حّل 

 اإلسرائيلي. –سلمي للصراع الفلسطيني 
61/61/4164، الحياة، لندن  
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 تصويت البرلمان البريطاني على االعتراف بالدولة الفلسطينية يسقط الفرامل .52
فيد هيرستيد  

عند نقطة ما في العملية التي تمخض عنها إنهاء الصراع في شمال إيرلندا كان هناك كسر مسموع 
الصوت، انقطاع بين السفينة األم، أي الحكومة البريطانية، وحركة الوحدويين البروتستنتية التي 

ة األنغلو تعتبر نفسها آخر معقل للتاج البريطاني في جزيرة إيرالندا. هل كان ذلك بسبب االتفاقي
يرالندا؟ أم كان ذلك بسبب هبوط  آيريش التي وقعتها كبيرة الوحدويين مارغريت تاتشر بين بريطانيا وا 

 أول طائرة عمودية تصل من جمهورية إيرلندا إلى قلعة هيلزبره، مقر إقامة وزير الدولة البريطاني؟
الذي يبقي هذه الدولة حية. بالنسبة إلسرائيل، هناك حبل سري يربطها بواشنطن ينتقل عبره الدم 

تصوروا للحظة لو أن الخطابات التي ألقيت في البرلمان البريطاني الذي صوت لصالح االعتراف 
بالدولة الفلسطينية يوم االثنين تلفظ بها داخل مبنى الكونغرس األمريكي، لربما كانت األخيرة حول 

 هذا الموضوع ولما أعيدت بعد ذلك في الكونغرس األمريكي.
على أية حال، لقد كان هناك انكسار سمع صوته بوضوح في بريطانيا مساء االثنين. لقد تحرر 
السياسيون من اليمين ومن اليسار من عبء التقيد بقول ما تطالب إسرائيل ويطالب اللوبي التابع لها 

 بسماعه منهم، فراحوا يعبرون عما يجيش في صدورهم.
زب المحافظين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، والذي كما قال السير ريتشارد أوتاواي، النائب عن ح

بنفسه إنه وقف مع إسرائيل باستمرار في السراء والضراء، قال إنه كان حانقًا جدًا بسبب ضم 
الحكومة اإلسرائيلية لتسعمائة وخمسين إيكرًا في الضفة الغربية لدرجة أنه قرر االمتناع عن 

 التصويت.
النائب عن حزب المحافظين ووزير التنمية الدولية السابق، فقد شبه أما السير أالن دنكن، 

المستوطنات في الضفة الغربية بنظام التمييز العنصري )األبارتيد( في جنوب أفريقيا وقال إنها تمثل 
"مزيجًا شريرًا" من االحتالل. في محاضرة له ألقاها يوم الثالثاء في المعهد الملكي للقوات المسلحة، 

سسة البحث والتفكير الرئيسية التابعة لمؤسسة الدفاع البريطانية، قال السير دنكن: "كل من وهو مؤ 
يدعم المستوطنات اإلسرائيلية غير المشروعة في األراضي الفلسطينية فهو متطرف يضع نفسه خارج 

 اطي".حدود المعايير الديمقراطية، ومثله ال يصلح للترشح لالنتخابات أو للجلوس في برلمان ديمقر 
هذا الحكم ينطبق على معظم أعضاء الحكومة اإلسرائيلية، وينطبق بالتأكيد على رئيس وزرائها 
بنيامين نتنياهو الذي قال في الحالي عشر من يوليو )تموز(: "ال يمكن أن يكون هناك وضع تحت 

 ن".أي اتفاق نتخلى فيه عن السيطرة األمنية على األرض التي تقع إلى الغرب من نهر األرد
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ثم مضى نتنياهو ليقول بأنه إذا ما تخلت إسرائيل عن يهودا والسامرة، وهي المصطلحات التوراتية 
التي يستخدمها كل سياسي إسرائيل للتعبير عن المنطقة التي وصفها السير دنكن باألرض 

 غزة" أخرى. 11المسروقة، فإنهم سيخلقون "
ويج لفكرة أن التصويت لصالح االعتراف بالدولة لقد خلق نتنياهو مشاكل كبيرة لكل من يحاول التر 

الفلسطينية هو تصويت ضد أي محاولة إلعادة بدء المفاوضات مع الرئيس الفلسطيني محمود 
 عباس بحجة أن االعتراف األحادي سيؤثر سلبًا على نتيجة هذه المفاوضات.
األغلبية العظمى صوتت ببساطة، لم يقنع مثل هذه التبرير سوى قلة قليلة من النواب بدليل أن 

لصالح االعتراف بفلسطين. مهما زعمت إسرائيل وادعت بشأن نواياها فإن الحقائق على األرض 
ألف مستوطن يهودي في الضفة  111تنطق بما هو أبلغ من الكلمات. يوجد اليوم ما يقرب من 

الشوارع، والجدران، الغربية والقدس الشرقية، وهؤالء لديهم شبكات خاصة بهم من الطرق السريعة، و 
والكهرباء والمياه. ما من شك في أن ذلك يفصح بوضوح عن كل ما يحتاج أي شخص معرفته عن 
نوايا إسرائيل تجاه إعادة الضفة الغربية للفلسطينيين. الواقع على األرض يقول إن إسرائيل لن تعيد 

 ما يمكنه من القيام بذلك. الضفة، وال تستطيع فعل ذلك، وال يملك زعيم إسرائيلي واحد من القوة
لم تملك إسرائيل كتم غيظها ولم تقدر على لجم غضبها على التصويت، فأصدرت بيانًا يندد به. إال 
أن صمت سفيرها في المملكة المتحدة يوم االثنين كان صمتًا تامًا، وبحسب ما نقلته صحيفة هآريتز 

ليًا في حقيقة أنه حينما يخسر دعم لقد رفض التحدث لوسائل اإلعالم. ينبغي عليه أن يفكر م
شخصيات المؤسسة الرسمية من مثل السير أوتاواي فإن ذلك يعني أنه يخسر اللعبة بأسرها. وذلك 

أن أقول لحكومة إسرائيل إنهم إذ يفقدون  علىبالفعل ما صرح به أوتاوي نفسه حين قال: "يتوجب 
 س".تعاطف أشخاص مثلي فإنهم يفقدون تعاطف الكثير من النا

وهذا ما يحدث بالفعل. لقد كان التصويت في البرلمان ناطقًا باسم المؤسسة الرسمية البريطانية. 
صحيح أنه لم يعبر عن إرادة الحكومة البريطانية، ولكن كما قال وزير الخارجية السابق جاك سترو، 

مة بعض لقد عبر التصويت عن إرادة الشعب البريطاني. ال شك أنه يصعب قياس ذلك، ولكن ث
مؤشرات يمكن أن يقاس عليها، ومنها: تلقى نواب البرلمان البريطاني ما يقرب من خمسين ألف 
رسالة بريد إلكتروني أثناء الحرب األخيرة على غزة عبر أصحابها عن غضبهم على إسرائيل، وقع 

ألف مواطن على عريضة تدعم التصويت لصالح االعتراف بدولة فلسطين،  611ما يقرب من 
 هدت لندن أكبر مظاهرات حاشدة داعمة لغزة في تاريخها.وش
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بالمقابل، أصبح الصوت الفلسطيني أكثر ظهورًا، كما برز اهتمام حزب العمال بكسب المزيد من 
أصوات المسلمين البريطانيين. ولقد شعر رئيس الوزراء دافيد كاميرون بالخسارة التي مني بها حزبه 

جية البريطانية البارونة وارسي احتجاجًا على ال مباالة الحكومة بما جراء استقالة الوزيرة في الخار 
تعرضت له غزة أثناء الحرب األخيرة، وذلك أن أهمية البارونة وارسي بالنسبة لحزب المحافظين 

 كانت تكمن في دورها في كسب الصوت المسلم إلى جانب الحزب.
المدى المباشر، ولكن األجواء الدولية في  هل سيغير التصويت الذي جرى شيئًا؟ لن يغير كثيرًا في

حركية دائمة. ها هي إسرائيل تفقد بشكل متزايد قدرتها على أن تأمن من المساءلة والعقاب على 
أعمالها. خالصة الرسالة التي تضمنها خطاب السير دنكن هي وجوب ممارسة الضغط على إسرائيل 

الغربية. وبنفس المنطق ينبغي التفكير بتطبيق  من خالل مقاطعة البضائع التي تنتجها داخل الضفة
مقاطعة أكاديمية ضد مؤسسات التعليم العالي اإلسرائيلية التي توجد داخل الضفة الغربية. فثمة 
جامعة اآلن موجودة في آرييل التي كانت مستوطنة ثم غدت مدينة أسعار البيوت فيها في ارتفاع 

 مستمر.
سيج السياسات التي تدعم األمر الواقع القائم على االحتالل فإن بمجرد أن تنسل خيطًا واحدًا من ن

قطعة القماش بأسرها ستؤول إلى التفكك. ال ينبغي ألحد أن يخطئ قراءة ما حدث، فلقد كان هذا 
التصويت معلمًا في غاية األهمية ولحظة فارقة. لقد بذل الصهاينة خالل هذا القرن وفي القرن الذي 

بقاء الفلسطينيين مغيبين تمامًا  سبقه كل ما في وسعهم  بدءا-من أجل إخفاء فلسطين عن الخارطة وا 
باألسطورة التي أسسوا بناء عليها مشروعهم والتي تزعم بأن األرض التي استوطنوها كانت "فارغة" 
مرورًا بالالجئين والنازحين وانتهاء بكل سياسة تحد من حركة الفلسطينيين وتملي أين يمكن لهم أن 

 ا اليوم.يعيشو 
بعد هذا التصويت، وبعد غيره من التصويتات المشابهة، باتت فلسطين والفلسطينيون نوعًا ما أكثر 
ظهورًا. لقد أصبح لديهم دولة ولديهم حقوق كمواطنين خاضعين لالحتالل، حقوق يمكن مالحقة 

ة البريطانية منتهكيها في المحاكم البريطانية كما في المحاكم الدولية. فإلى متى ستظل الحكوم
خاضعة للنفوذ األمريكي الذي يملي عليها استخدام الفيتو ضد ممارسة أي ضغوط على إسرائيل؟ 

 متى ترفع القدم عن المكابح؟
64/61/4164، )ذي هافينغتون بوست(  

62/61/4164، "46موقع "عربي   
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 دان مرغليت

ليونيل روتشيلد  إلىر الخارجية البريطاني المحافظ آرثر جيمس بلفور سنة من تسليم وزي 31بعد 
وطن قومي للشعب  إنشاءكلمة "بترجمة الى العبرية"، بأن بريطانيا ستعمل على  13تصريحا من 

فلسطين في نفس المساحة  إلنشاء، ُعقد البرلمان في لندن وأعلن تأييده إسرائيلاليهودي في ارض 
 .األرضمن 

بجهد سياسي طويل، وحينما سأل بلفور الدكتور حاييم وايزمن هل يمكن  6361ح في ولد التصري
سيادة يهودية في بلد آخر أجابه الزعيم الصهيوني بقوله: "هبني اقترحت عليك باريس بدل  إنشاء

لندن، فهل توافق؟"، فانتفض بلفور وقال: "لكن لندن لنا". فانتفض وايزمن أكثر وقال: "كانت القدس 
 ينما كانت لندن ما تزال مستنقعا".لنا ح

لكن في اليوم الذي أعطي فيه التصريح لروتشيلد ووايزمن وللهستدروت الصهيونية لم يهتم به أحد 
ولم يتناوله تناوال جديا. ومرت سنين فبعث على اعتراف "قانون الشعوب" )وهذا مصطلح كان يكثر 

 .إسرائيلرض ثيودور هرتسل من ترديده( بالحق اليهودي بدولة في ا
ينبغي أال نبالغ في الحقيقة في وزن قرارات من اجل فلسطين من النوع الذي اتخذه البرلمان 

. ألن أهميته تتعلق اإلسرائيليالجيش  إذاعةالبريطاني وتاله أمس )األول( السفير ماثيو غولد في 
 باستمرار العمل السياسي اليومي.

سرائيلمى يوجد حساب تاريخي طويل بين بريطانيا العظ التي ولدت في كل السنين التي مرت منذ  وا 
، لكن بريطانيا كانت دائما مهمة في نظر اليهود أيضاذلك الحين، فيه حلف دموي وحساب دموي 

حتى في السنوات التي أحدث فيها دافيد بن غوريون تحوال تاريخيا حاسما بنقله ثقل وزن السياسة 
نظر قادة قاتلوها من الجبهة السرية مع إجاللها مثل مناحيم الواليات المتحدة، وفي  إلىالصهيونية 

 بيغن.
، إسرائيلالالتينية تناكف  أميركاتفسيرات فهي ليست دولة ضئيلة الشأن في  إلىال تحتاج أهميتها 

ذات األهمية المتوسطة بل هي أكثر من ذلك بكثير. ولهذا تكفي خطوة  أيضاوهي ليست السويد 
 إلسرائيل. وقد بادر حزب العمال، وهو ضد إسرائيلمصابيح التحذير في  ةإلضاءمعتدلة  إنجليزية
الذي  كاميرونالقرار الذي ال داعي إليه لتأييد فلسطين، أما رئيس الوزراء المحافظ ديفيد  إلىدائما، 

فلم يصوت معترضا واكتفى باالمتناع عن التصويت، وال يقل هذا أهمية عن  اإلجراءتحفظ من ذلك 
 التي أيدت التصريح. الدراميةاألكثرية 
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تكاثر السكان المسلمين في بريطانيا  إلىأال تهتاج وأال تتجاهل، وأال تنسب ذلك  إسرائيلنقترح على 
برغم صحة ذلك. وينبغي أال يتم الحديث باستخفاف عن أول برلمان في العالم لدولة عرفت عالقتها 

 قات بها ملحوظة وبارزة.ارتفاعا وانخفاضا، لكن الفائدة من العال بإسرائيل
بريطانيا بتهذيب بريطاني. وينبغي أال ندعي فقط بل أن نستمع لما قيل في  إلىينبغي الحديث 

بتحول تاريخي، وينبغي أال نحاربها سياسيا بل أن  أحياناالمبنى الذي يبشر قرع "بغ بن" في قمته 
ول "النظرية والفعل". فقد عرف نحارب عنها، ويحسن غدا خالل العيد أن ننظر في كتاب الرئيس األ

 هذا اليوم. إلىهو وزئيف جابوتنسكي بريطانيا أفضل من كل زعيم صهيوني 
، اليوم إسرائيل  

61/61/4164، الحياة الجديدة، رام هللا  
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