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" 7سرايا القدس" تيدد باستيداف "ما بعد بعد أسدود"
(أ .ؼ .ب) :قػػاؿ ابػػو اب ػراىيـ أحػػد أبػػرز قػػادة س ػرايا السػػدس الكنػػاح العسػػكري لحرك ػ الكيػػاد ف ػ مسابم ػ مػػع
“ف ػرانس بػػرس” “إذا اسػػتيدؼ االحػػتبلؿ أي قيػػادي مػػف أي فصػػيؿ فمسػػطين أو أي مػػدن سػػترد الس ػرايا بسػػوة
وستوسع دائرة الرد إلى ابعد مف أسدود” .وأضاؼ أف “العدو يدرؾ إلى أي مدى تصؿ صواريخ السرايا”.
وأكػػد أف قػػدرات حركتػػو العسػػكري “زادت تطػػو اًر كم ػاً ونوع ػاً” موضػػحاً أف الحرك ػ تمتمػػؾ “آالؼ الص ػواريخ”.
وأشار إلى أف ىذه الصواريخ تتمتع “بدق كبيرة بفضؿ السبلح المتطػور” الػذي حصػمت عميػو السػرايا مسػت م
“بعض التسييبلت بسبب الثورات وخصوصاً سسوط النظاـ المصري”.
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وقالت مصادر قريب مف الفصائؿ الفمسطيني ف غزة إف ىذه الفصائؿ “ومنيا سرايا السػدس تمتمػؾ عػدداً مػف
الصواريخ مف نوع فكر 3-وفكر 5-يصؿ مداىا إلى  60كمـ وحتى  770كمـ”.
إال أف أبػػو إبػراىيـ قػػاؿ إف ىػػذه الصػواريخ “لػػف يػػتـ اسػػتخداميا إال إذا قامػػت “إسػرائيؿ” باسػػتيداؼ شخصػػيات
كبيرة” .وأشارت المصادر نفسيا إلػى أنػو بعػد “إطػبلؽ صػاروخ سػاـ 7-عمػى مروحيػ فػ أغسػطس الماضػ
غابت المروحيات عف الكو ف المعرك األخيرة”.
وألمح المسؤوؿ العسكري فػ سػرايا السػدس إلػى أف حركتػو لػدييا مػا يمكػف أف يكبػر الطػائرات المروحيػ عمػى
االمتناع عف التحميؽ ف أكواء غزة ،لكنو رفض تأكيد امتبلكيا صواريخ مضادة لممروحيات.
ورداً عمى سؤاؿ عف الرد “اإلسػرائيم ” المحتمػؿ فػ حػاؿ إطػبلؽ صػواريخ عمػى مسػتعمرات فػ قمػب الكيػاف،
قاؿ “ف حاؿ تطور العدواف ممكف أف تستخدـ صواريخ تصؿ المدف ما بعد بعد أسدود” التػ تبعػد نحػو 35
كمـ عف غزة ونحو  30كمـ عف “تؿ أبيب” .وأوضح أف السرايا قامت “بتعديؿ إحداثيات الصػواريخ” لئلفػبلت
مف نظاـ االعتراض “اإلسرائيم ” المعروؼ ب”السب الحديدي ”.
وتػابع أنيػػا تسػػتخدـ “ 70فػ المئػ مػػف الصػواريخ المصػػنع محميػاً فػ وحػػدة اليندسػ الخاصػ بسػرايا السػػدس
واآلف لدينا صواريخ موكي ودقيس توازي صواريخ غػراد تػـ اسػتخداميا فػ الػرد عمػى العػدواف األخيػر واعتسػد
االحتبلؿ أنيا غراد”.
مف كي أخرى ،قاؿ المسؤوؿ نفسو إف “غزة تحممت حربا شرس (نياي ( -1008بداي  )1009ولف تنكسر
والمساوم تستطيع الدفاع عف نفسيا وشعبيا” ،مؤكدا أف حركتو استفادت مف “التكربػ والخسػائر ،اسػتطاعت
دعـ وتطوير وحدتيا الصاروخي بصواريخ بعيدة المدى”.
وعبػػر عػػف اعتػ اززه “بتػوازف الرعػػب” الػػذي حسستػػو حركتػػو مػػع “إسػرائيؿ” فػ الكولػ األخيػرة  .وقػػاؿ “ال نسػػعى
إليسػػاع قتمػػى “إس ػرائيمييف” مػػف ص ػواريخنا .نحػػف نبحػػث عػػف ت ػوازف الرعػػب فسػػط .رسػػال الرعػػب أىػػـ لػػدينا مػػف
الستؿ  . .أف يبسى مميوف ونصؼ ف المبلكئ ونسمع است اثاتيـ إنيـ يتوكعوف مثؿ شعبنا”.
الخميج ،الشارقة1371/0/77 ،
 1عباس :عقبات صغيرة تواجو تشكيل حكومة التكنوقراط نأمل أن تزال
راـ اهلل – وفا :استسبؿ الرئيس محمود عباس مساء أمس بمسر الرئاس ف راـ اهلل ،رئيس مكمس النواب
األردن عبد الكريـ الدغم والوفد المرافؽ لو.
وأعرب الرئيس عف أممو بالت مب عمى «العسبات الص يرة الت تواكو تشكيؿ حكوم التكنوقراط المستسم
والمؤقت » وأكد اف اسرائيؿ ى مف تعطؿ مفاوضات السبلـ بسبب عدـ موافستيا عمى الشرعي الدولي ووقؼ
االستيطاف.
وقاؿ الرئيس لمصحفييف عسب المساء« :ىذه زيارة مبارك نسدرىا كؿ التسدير ،ونشيد بمك ء إخواننا مف
األردف ليزوروا اخوانيـ ف فمسطيف ويطمعوا عمى أحواليـ» .وأضاؼ الرئيس« :نحف نعرؼ إننا قريبوف كدا
مف بعضنا البعض ،لكف الميـ ىذا التواصؿ الشخص المباشر الذي مف خبللو يممسوف أوضاع ومعاناة
الشعب الفمسطين عمى األرض».
وردا عمى سؤاؿ ألحد الصحفييف حوؿ فتوى السرضاوي مف زيارة السدس قاؿ الرئيس« :نحف قمنا بالرد عمى
فضيم الشيخ د .يوسؼ السرضاوي ف مؤتمر السدس ف الدوح  ،وقمنا لو إف اهلل سبحانو وتعالى أمر
بالتواصؿ عندما بعث رسولو الكريـ ليم اإلسراء والمعراج إلى المسكد األقصى المبارؾ».
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وفيما يتعمؽ بالمصالح الوطني قاؿ الرئيس« :اكتمعنا ف الدوح  ،واتفسنا عمى تشكيؿ الحكوم  ،لكف ىناؾ
عسبات ص يرة ال أريد أف أدخؿ ف تفاصيميا ،ولكف آمؿ أف تزاؿ ىذه العسبات ،لتشكؿ حكوم التكنوقراط
المستسم والمؤقت لعدة أشير لتكرى االنتخابات» .وأضاؼ« :عندما تكرى االنتخابات تنتي مدة ىذه
الحكوم وبالتال لتعود الوحدة الوطني كما كانت إف شاء اهلل».
وبخصوص المسيرة السممي قاؿ الرئيس« :االسرائيميوف أوقفوا كؿ المفاوضات ألنيـ لـ يسدموا أي ش ء
ممموس لنتفاوض عميو ،ونحف نريد أف يوافسوا عمى الشرعي الدولي  ،ونريد أف يوقفوا االستيطاف ،وعند ذلؾ
مستعدوف أف نكمس معيـ» .وأضاؼ« :لكف حتى اآلف لـ يوافسوا عمى الشرعي الدولي ووقؼ االستيطاف،
وبالتال ىـ الذيف يعطموف المفاوضات».
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
 0فياض يضغط باتجاه مصادقة "إسرائيل" عمى اتفاق المقاصة قبل مؤتمر لجنة المانحين
راـ اهلل :قاؿ مسؤولوف فمسطينيوف ومانحوف دوليوف أف رئيس الوزراء الدكتور سبلـ فياض يض ط باتكاه
مصادق إسرائيؿ عمى اتفاؽ تسن فمسطين -اسرائيم إلصبلح نظاـ المساص  ،الذي تسوـ بموكبو إسرائيؿ
بكمع اإليرادات الضريبي والكمركي الفمسطيني  ،وبما يمكف مف ضماف تحويؿ كاف الحسوؽ المالي
) المسرر األربعاء المسبؿ ف
الفمسطيني  ،وذلؾ قبؿ اكتماع لكن االتصاؿ لممانحيف الدولييف (
العاصم البمكيكي بروكسؿ.
ووكد مطمب فياض دعما مف قبؿ الدوؿ المانح والمؤسسات المالي الدولي بما فييا صندوؽ النسد الدول
وىو ما سيتضح مف خبلؿ تسارير سيتـ تسديميا ف االكتماع الذي تستضيفو وزيرة خاركي االتحاد األوروب
كاثريف اشتوف وبرئاس النرويج.
وعممت أف التسارير الت مف المسرر تسديميا إلى االكتماع ستركز عمى ضرورة وفاء الدوؿ والكيات المانح
بالتزاماتيا المالي مف اكؿ تمكيف السمط الوطني مف تكاوز األزم المالي الت تعان منيا ،كما ستدعو
لتمكيف السمط الفمسطيني مف تنفيذ المشاريع ف المناطؽ(ج) ورفع الحصار المفروض عمى غزة.
القدس ،القدس/ / ،
 2عريقات :السمطة لم تحدد موعداً لمرسالة التي ستبعثيا لنتنياىو
غزة ػ أشرؼ اليور :قاؿ الدكتور صائب عريسات رئيس وفد المفاوضات الفمسطين لػ 'السدس العرب ' اف
موعد الرسال الت ستبعثيا السيادة الفمسطيني لرئيس الوزراء اإلسرائيم بنياميف نتنياىو لـ يحدد بعد.
ووفؽ معمومات مف مصادر موثوق فسد أكدت اف السيادة الفمسطيني أنيت كتاب الرسال بشكؿ كامؿ،
وبإشراؼ مف الرئيس محمود عباس ،وذلؾ قبؿ عدة أياـ ،وأنو كاف مف المفترض أف تنسؿ ىذه الرسال إلى
نتنياىو نياي األسبوع المنصرـ .والرسال الت ستبعثيا السيادة الفمسطيني إلسرائيؿ ،ستسمـ لنتنياىو بشكؿ
مباشر مف وفد فمسطين رفيع ،وستسدـ شرحا لما آلت إليو عممي السبلـ ،وستطمب مف نتنياىو الموافس عمى
متطمبات عممي السبلـ.
وتشير المصادر إلى أف ىناؾ 'ض وطا كبيرة' تمارس عمى السيادة لحمميا عمى عدـ إرساؿ ىذه الرسال ،
وخاص ض وط تمارسيا اإلدارة األمريكي .
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وعممت 'السدس العرب ' اف مسؤوليف أمريكييف مارسوا ض وطا عمى السيادة الفمسطيني لمنعيا مف إرساؿ
الرسال  ،وحاولوا مف خبلؿ االتصاالت معرف توكو السيادة المستسبم .
القدس العربي ،لندن/ / ،
 5عزام األحمد :متفقون والحكومة المبنانية عمى تسميم أي مطموب يمجأ الى المخيمات الفمسطينية
زار عضو المكن المركزي لحرك فتح والمشرؼ عمى الساح المبناني ف السمط الفمسطيني  ،عمى رأس
وفد ،رئيس مكمس الوزراء نكيب ميسات ف السرايا ،والنائب بيي الحريري ف مكدليوف .وضـ الوفد السفير
الفمسطين أشرؼ دبور وأميف سر حرك فتح ف لبناف فتح أبو العردات.
وتحدث األ حمد ف تصريحيف إثر الزيارتيف ،فأشار الى "أف ترتيب وضع المؤسس األمني الفمسطيني ف
لبناف قد أنكز مف خبلؿ دمج كؿ المؤسسات األمني ف واحدة ى قوات األمف الوطن الفمسطين  ،ويبدأ
العمؿ بيذا اإلطار خبلؿ أياـ .وستكوف ميم ىذه المؤسس حفظ أمف المخيمات الفمسطيني حتى ال يكوف
ىناؾ مكاؿ ألي قوى تتسمؿ داخؿ المخيـ الست بللو وحتى ال يتكرر ما كرى ف نير البارد.
وتابع" :أكدنا احترامنا لمسانوف المبنان والتزامنا بما نحف متفسوف عميو بيف السمط المبناني ومنظم التحرير
واستعدادنا الدائـ لتسييؿ عمؿ األكيزة المبناني المختص ف المخيمات لتنفيذ سمط السانوف المبنان
وسيادتو .سمعنا تصريحات كثيرة عف الخمي الت كشؼ أمرىا وبعض التصريحات .ونؤكد ف ىذا المكاؿ
إف المخيـ الفمسطين والفمسطينييف ليسوا طرفاً ف تمؾ السضي ".
وقاؿ" ،ىناؾ اتفاؽ ومبدأ متفؽ عميو .كؿ الخاركيف عمى السانوف المبنان  ،إذا ما لكأوا الى المخيـ
الفمسطين حتى لو كانوا فمسطينييف ،نشعر أف مف واكبنا أف نسممو لمسضاء المبنان وبالتال لسنا بحاك
الى أي طمب عند حصوؿ أي حادث والتنسيؽ متواصؿ".
وذكر األحمد أنو عرض مع الرئيس ميسات "موضوع نير البارد واستكماؿ إعادة إعماره وكذلؾ موضوع
توسيع المسبرة التابع لممخيـ ف ضوء ما حصؿ مف ت يير ف استمبلؾ األرض الت كانت مخصص ليذا
الموضوع ،وقد أبدى دولتو كؿ تعاوف واستعداد لحؿ ىذه المشكم وأصدر تعميماتو مف أكؿ حميا .ونحف
مرتاحوف لسمسم المساءات الت تمت مع رئيس الكميوري العماد ميشاؿ سميماف ومع قائد الكيش العماد
كاف قيوك ومع عدد مف المسؤوليف المبنانييف".
ورداً عمى سؤاؿ عف مخيـ عيف الحموة "وىؿ ىو مستعد لسيناريو نير بارد كديد" أشار األحمد الى "تصريح
الدكتور سمير كعكع الذي قرأتو وكنت أتمنى أف ال يطمؽ مثؿ ىذا التصريح ألف المشكم ليست مع المخيـ
الفمسطين  .مف المعروؼ أف ف الخمي المشار الييا عناصر مف الكيش المبنان وعناصر لبناني أخرى
ومواطناً فمسطينياً واحداً ،وأعتسد بأنيـ كزء مف النسيج الموكود ،ويمكف أف ي رى مواطف وذلؾ ال يعن أف
كميع المبنانييف وكميع الفمسطينييف ىـ طرؼ ف المشكم ونتمنى عمى الدكتور كعكع أف يتأكد أف المخيـ
ليس طرفاً ف المشكم وبالتال لف يكوف الكيش المبنان مضط اًر ألف يسوـ بنير بارد كديد" .وأكد االحمد أف
"ال معمومات دقيس حوؿ وكود توفيؽ طو داخؿ مخيـ فمسطين  ،ال معمومات دقيس  .لكف كما قمت ،المبدأ
العاـ ىو المتفؽ عميو السائـ بيننا وبيف الحكوم المبناني ".
وعف لسائو النائب بيي الحريري قاؿ األحمد إف الزيارة "تسميدي وطبيعي تعبي اًر عما يربطنا كحرك فتح
وكفمسطيف مع تيار المستسبؿ ومع الشعب المبنان الشسيؽ ،نضعيـ ف صورة األوضاع الفمسطيني مف كاف
كوانبيا وبخاص ف األراض المحتم ف ظؿ انسداد عممي السبلـ .أيضاً أكواء المصالح الفمسطيني
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والكيود المبذول ف ىذا االتكاه ،وتيار المستسبؿ معن وحريص باستمرار عمى تسريب وكيات النظر ف
الساح الفمسطيني .
المستقبل ،بيروت/ / ،
 6حماد :زيارات قادة حماس اليران تضع السمطة بحالة من الحرج أمام المجتمع الدولي والعرب
راـ اهلل ػ وليد عوض :قاؿ نمر حماد المستشار السياس لمرئيس الفمسطين محمود عباس لػ'السدس العرب '
الكمع  ،باف زيارات قادة حماس اليراف وخاص زيارة رئيس الوزراء المساؿ ف غزة اسماعيؿ ىني الشير
الماض وزيارة الدكتور محمود الزىار  -وزير الخاركي الفمسطيني االسبؽ  -الى طيراف حاليا تضع السيادة
الفمسطيني ف حال مف الحرج اماـ المكتمع الدول والدوؿ العربي بحيث باتت تتمسى اسئم واستفسارات مف
االطراؼ الدولي تكد صعوب ف الرد عمييا او تفسيرىا .ويأت الحرج الفمسطين ف راـ اهلل مف زيارات قادة
حماس اليراف ف حيف تواصؿ السيادة الفمسطيني مساعييا لدى االطراؼ الدولي لدعـ الحسوؽ والمواقؼ
السياسي الفمسطيني وقبوؿ المصالح  ،وضرورة الض ط عمى اسرائيؿ لمسماح لمفمسطينييف باكراء
االنتخابات بالسدس وف الضف ال ربي اضاف لسطاع غزة وعدـ عرقمتيا النياء االنسساـ الفمسطين  .وبشأف
امكاني انعكاس حال االصطفاؼ الت تسوـ بيا حماس حاليا مع ايراف سمبا عمى مستسبؿ السضي الفمسطيني
قاؿ حماد 'نعـ ،فميس ف صالحنا اف تظير حماس وكأنيا تسير ضمف المشروع االيران او بتنسيؽ مع
الكانب االيران ' ،مضيفا 'ال شؾ اف السير ف المشروع االيران ال يخدـ السضي الفمسطيني ف ىذه
المرحم '.
ونفى حماد اف تكوف تمؾ الزيارات مف قبؿ قادة حماس ب زة اليراف تساىـ ف تعسيد المصالح الفمسطيني ،
وقاؿ 'تعسيد موضوع المصالح لو اسباب اخرى ،فايراف ربما تكوف عامبل واحدا مف عوامؿ كثيرة ،وما يعسد
موضوع المصالح ىو اف لدى بعض قادة حماس شعو ار بأف وضعيـ ف قطاع غزة مريح وبالتال ىـ
يتصرفوف عمى ىذا االساس' ،مشي ار الى اف ىناؾ صراعا داخؿ قيادة حماس بشأف المصالح والعبلقات مع
ايراف ،منوىا الى اف زيارة ىني والزىار اليراف كاءت ف اطار ذلؾ الصراع داخؿ قيادة الحرك وخاص مع
قيادة الحرك بالخارج.
واضاؼ حماد 'رغـ كؿ محاوالتيـ  -قادة حماس  -اف يسولوا بانو ال يوكد صراع داخم عندىـ اال اف
الخبلؼ واضح وتصريحاتيـ واضح بشأنو'.
القدس العربي ،لندن/ / ،
 7عبد اهلل عبد اهلل :األسيرة ىناء الشمبي أصبحت "جان دارك فمسطين"
كنيف  -وفا  -قاؿ رئيس المكن السياسي ف المكمس التشريع  ،عضو المكمس الثوري عبد اهلل عبد هلل
« إف األسيرة ىناء الشمب الت تخوض اضرابيا عف الطعاـ لميوـ الثبلثيف عمى التوال تحمؿ قضي أمتنا
وشعبنا إلى العالـ ،مستنكرة الكرائـ الت ترتكب بحؽ شعبنا وبحؽ الحرك األسيرة ،وتشكؿ خط اليكوـ
األوؿ عمى المعتديف ،في صامدة أماـ كسر ارادتنا ف التحرر ،وى اليوـ ف نظرنا كاف دارؾ فمسطيف».
الحياة الجديدة ،رام اهلل/ / ،
 8يديعوت :أمن السمطة الفمسطينية أحبط محاوالت لحماس لخطف جنود بالضفة
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الناصرة :قالت صحيف يديعوت أحرنوت العبري ف اليوـ الكمع (  ) -إف أكيزة األمف الصييوني
تمست تسارير مف نظيرتيا الفمسطيني حوؿ إحباط محاوالت لخطؼ كنود صياين مف قبؿ كوادر عسكري ف
حرك حماس بالضف ال ربي  .وأشارت الصحيف إلى أكيزة السمط األمني أحبطت عدة محاوالت الختطاؼ
كنود كانت ف م ارحميا األخيرة وفككت الخبليا العسكري  ،الت كانت تخطط ليا ف إطار حربيا الت تشنيا
ضد حرك حماس.
وأعربت الصحيف عف تسديرات أكيزة األمف الصييوني إلى وكود مخططات كادة ومحاوالت حثيث مف قبؿ
حرك حماس وباق فصائؿ المساوم لخطؼ كنود مف أكؿ مبادلتيـ بأسرى فمسطينييف ف سكوف االحتبلؿ
بعد نكاح صفس شاليط.
ونوىت الصحيف إلى أف كياز المخابرات الصييون الشاباؾ يشعر بالسمؽ إزاء بعض مظاىر التسصير ف
أداء كيش االحتبلؿ ف الضف  ،والت قد تتسبب بث رات تؤدي إلى خطؼ كنود ومنيا حادث نيساف كندي
صييون مف قبؿ قوة عسكري خبلؿ حمم مداىمات بسري رنتيس قرب راـ اهلل.
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
 9عشراوي  :ال قرار سياسيا بحل السمطة الفمسطينية
عماف :أكدت عضو المكن التنفيذي لمنظم التحرير الفمسطيني حناف عشراوي عدـ وكود قرار سياس بحؿ
السمط الوطني  ،وقالت إف السمط ى تراكـ نضاؿ شعبنا الفمسطين الطويؿ ،واف المطروح ىو تسوي
وضع السمط وتسويمو .كاء ذلؾ خبلؿ لساء عشراوي ،امس االوؿ ف راـ اهلل مع نائب وزير الخاركي
الفنمندي آف سيبيمينف ،وممثؿ فنمندا لدى السمط الوطني مارت ايروال ،والوفد الدبموماس المرافؽ .وقالت
عشراوي إف المستوطنيف ال يشكموف خط اًر عمى أبناء شعبنا فسط ،وانما عمى إسرائيؿ أيضاً ،ألف الحكوم
اإلسرائيمي لف تتمكف مف لكميـ بعد أف قدمت ليـ الدعـ والحماي  .ودعت عشراوي الرباعي الدولي واالتحاد
األوروب إلى الزاـ إسرائيؿ بسواعد السانوف الدول  ،ولعب دور سياس فاعؿ إلنساذ الوضع المتدىور بسبب
التعنت اإلسرائيم  ،كما شددت عمى ضرورة محاسب ومساءل إسرائيؿ دولياً مف خبلؿ المكوء إلى المحاكـ
الدولي  ،ومحاسبتيا شعبياً عبر المساوم الشعبي وحمبلت المساطع .
عمان/ / ،
الدستورّ ،
 73مشعل يبحث مع أردوغان ممفي المصالحة والعدوان عمى غزة
أنس ػرة :قػػاؿ عضػػو المكتػػب السياس ػ لحرك ػ المساوم ػ اإلسػػبلمي "حمػػاس" عػػزت الرشػػؽ "إف وفػػدا مػػف حرك ػ
"حماس" يسوده رئيس المكتب السياس لمحرك خالد مشعؿ التسى بعد ظير اليوـ الكمع ( )3/76مع رئػيس
الوزراء الترك ركب طيب أردوغاف ،واستعرض معو تطورات السضي الفمسطيني وممؼ المصالح والعدواف
الصييون األخير عمى قطاع غزة".
وأوضػػح الرشػػؽ ف ػ تص ػريح ل ػػ"المركز الفمسػػطين لئلعػػبلـ" أف مشػػعؿ قػػدـ شػػرحا تفصػػيميا لممػػؼ المصػػالح
الوطني وما تـ إنكازه حتى اآلف .كما تػـ اسػتعراض العػدواف الصػييون األخيػر عمػى غػزة ،والتأكيػد أنػو كػاف
بػػبل سػػبب وبػػبل مبػػرر ،وأف سػػمطات االحػػتبلؿ اختمسػػت الػػذرائع الواىي ػ مػػف أكػػؿ شػػف عػػدوانيا ضػػد الشػػعب
الفمسػػطين  ،وأف الصػػياين يحػػاولوف كعػػؿ غ ػزة وأىميػػا حسػػبل لمتكػػارب ألسػػمحتيـ ولمسب ػ الحديدي ػ المضػػادة
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لمص ػواريخ .وأضػػاؼ الرشػػؽ" :لسػػد تػػـ وضػػع أردوغػػاف ف ػ صػػورة العػػدواف الصػػييون المتواصػػؿ عمػػى السػػدس
واألقصى والمسدسات اإلسبلمي ومحاوالتيـ تيويد المدين وتيكير أىميا."..
وذكػػر أف أردوغػػاف حػػذر مػػف االسػػتدراج الصػػييون لمسػػوى والفصػػائؿ الفمسػػطيني  ،ودعػػا إلػػى تفويػػت الفرص ػ
عمػػى مح ػػاوالت إس ػرائيؿ ك ػػر غ ػزة والفمس ػػطينييف إلػػى ح ػػرب .وأضػػاؼ عض ػػو المكتػػب السياسػػ لحم ػػاس أف
أردوغاف "أكد أف تركيا ستواصؿ دعـ كيػود المصػالح  ،وحػث "فػتح" و"حمػاس" عمػى سػرع إتمػاـ المصػالح
وتشػػكيؿ الحكومػ الفمسػػطيني  .كمػػا أكػػد أف تركيػػا ستواصػػؿ دعػػـ الشػػعب الفمسػػطين ومسػػاعيو فػ المنظمػػات
الدولي لنيؿ االعتراؼ بالدول الفمسطيني ".
وف ػ وقػػت الحػػؽ التسػػى وفػػد حمػػاس بكػػؿ مػػف وزيػػر الخاركي ػ الترك ػ احمػػد داوود أوغمػػو ومػػدير المخػػابرات
التركي ىاكاف فيداف ،حيث تـ بحث الممفات المتعمس بتطورات السضي الفمسطيني .
المركز الفمسطيني لإلعالم1371/0/76 ،
 77عزام األحمد :إيران أجيضت المصالحة وقدمت دعما ماليا كبي ار لـينية
أنػػيس محسػػف :أكػػد ع ػزاـ االحمػػد عضػػو المكن ػ المركزي ػ لحرك ػ "فػػتح" ورئػػيس كتمتيػػا البرلماني ػ وممثميػػا ف ػ
مفاوضات المصالح  ،أف ايراف تموؿ قيادات "حماس" ف قطاع غزة مسابؿ عرقمػ المصػالح  ،وأنيػا مسػؤول
عف اكياض كؿ مساع وقؼ االنسساـ الفمسطين  .وشدد ف مسابم مع "المستسبؿ" خبلؿ زيارتو الحالي الى
لبناف ،عمى اف المخيمات الفمسطيني تحػت سػمط سػيادة السػانوف ،واف امػف المخيمػات ىػو بيػد السػوى األمنيػ
المبناني متى ارادت ذلؾ.
واذ قاؿ األحمد إف عممي المصالح  ،دخمت ف مرحمػ كمػود ،اشػار الػى اف األمػور تعسػدت "بعػد زيػارة ،مػف
يسػػمى بػرئيس الحكومػ المسالػ  ،إسػػماعيؿ ىنيػ إلػػى إيػ ارف" .أضػػاؼ :يبػػدو أف إيػراف لعبػػت دو ار فػ تحػريض
اسماعيؿ ىني الذي وصؿ الى طيراف ف اليوـ التال لتوقيػع اعػبلف الدوحػ رغػـ مناشػدات مػف قبػؿ قيػادات
مف حماس لو بعدـ الذىاب إلى طيراف ،ىذا يؤكد لعب ايػراف دو ار سػمبيا ازاء المصػالح وقػد تأكػدنا اف دعمػا
ماليػػا كبي ػ ار قدمتػػو اي ػ ارف السػػماعيؿ ىني ػ ولؤلسػػؼ باعتبػػاره رئػػيس حكوم ػ غ ػزة ،ولػػيس باعتبػػاره قياديػػا ف ػ
حماس ،وكأف إيراف تسوؿ :استمروا باالنسساـ ،وف المسابؿ سنمدكـ بالماؿ".
األحمد وردا عمى سؤاؿ قاؿ إف "الوضع ف لبناف ال يزاؿ قمسا ،ونحف ف خوؼ دائـ عمى لبناف ،ألننا نعشؽ
لبناف ،ليس ألنو فسط يستضيؼ مواطنيف فمسطينييف منذ  64عاما" .أضاؼ " :نحف نتمنى اف يتمكف الكيش
المبنػػان وقػػوى األمػػف المبناني ػ مػػف بسػػط سػػمط الدول ػ عمػػى بسع ػ مػػف األرض المبناني ػ  ،بمػػا فييػػا المخيمػػات
الفمسطيني  ،وسنكوف شاكريف ليـ اذا تولوا حفظ األمػف داخػؿ المخيمػات مثميػا مثػؿ اي حػ مػف االحيػاء فػ
المدف المبناني  ،فالمخيمات ارض لبناني والسيادة عمييا يكب اف تكوف لبناني ".
المستقبل ،بيروت1371/0/77 ،
 71مشير المصري :حماس لم تغادر مربع المقاومة وحكومتيا كانت مظمة التيدئة
ذك ػػرت قـــدس بـــرس ،1371/0/76 ،غػ ػزة ،أف عض ػػو المكم ػػس التشػ ػريع الفمس ػػطين ع ػػف حركػ ػ المساومػ ػ
اإلسبلمي "حماس" مشير المصري ،أكد أف ظيور بعض األصوات الت تتحدث عػف م ػادرة "حمػاس" لمربػع
المساوم "ليس إال تعبي ار عف أحبلـ تراود خصوميا" ،وشدد عمى أف حركتو "لـ ت ادر مربع المساوم يوما ولـ
ت ب عف أي كول مف كوالت المعارؾ مع االحتبلؿ" عمى حد تعبيره.
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وكدد المصري ف تصريحات لػ "قدس برس" حركتو بالمساوم خيا ار لتحرير فمسطيف ،وقػاؿ" :مػا تتحػدث بػو
بعػػض األصػوات لمنيػػؿ مػػف حركػ المساومػ اإلسػػبلمي "حمػػاس" حػػوؿ تراكعيػػا عػػف تبنػ المساومػ  ،ىػػذا حمػػـ
يراود البعض مف خصػوـ "حمػاس" ،وأؤكػد أنػو أضػ اث أحػبلـ مػا أنزلػو أحػد عمػى عسػوليـ إال الشػيطاف .ىػذه
األصوات النشاز تكاوزىا الزمف وككذبيا الواقع الذي كسدتو "حماس" بػدماء قادتيػا وكنػدىا ،وعمػى ىػؤالء أف
ال يحممػ ػوا ب ػػأف ت ػػادر "حم ػػاس" موق ػػع المساومػ ػ  ،وأف ي ػػدركوا أف الخي ػػار االس ػػتراتيك ل ػ ػ "حم ػػاس" ى ػػو خي ػػار
المساوم ".
عمى صعيد آخر حمؿ المصري حرك "فتح" مسؤولي عرقم كيود المصالح "مف خبلؿ إصرارىا عمى إبساء
التنسيؽ األمن مع االحتبلؿ ،والذي مف نتائكو الكارثي بساء ممؼ الحريات مسيدا" عمى حد تعبيره.
حمػػؿ االحػػتبلؿ الصػػييون
وأضػػاؼ المركــز الفمســطيني لإلعــالم ،1371/0/75 ،مػػف السػػاىرة ،أف المصػػريّ ،
مسػػؤولي حماقتػػو باقتحػػاـ سػػكف عػػوفر والتنكيػػؿ باألسػػرى الفمسػػطينييف ،مؤكػ ًػدا أف المساوم ػ لػػف تسػػؼ مكتوف ػ
األيدي أماـ خروقات االحتبلؿ بحؽ األسرى ،وأف المساوم ستعبر عف ردىا وفؽ اآلليات الت تحػددىا وأنيػا
سترسؿ بردىا لبلحتبلؿ عمى حماقاتو ف سكف عوفر.
وقاؿ المصري ف مسابم خاص لػ "المركز الفمسطين لئلعبلـ"" :إف ما قاـ بو العدو الصييون بشأف سػكف
عػػوفر ىػػو سياسػ ػ ممنيك ػ يسػػعى م ػػف خبلليػػا إلػػى التنكي ػػؿ باألسػػرى وممارس ػ ص ػػنوؼ التعػػذيب والتنكي ػػؿ
ػير إلػػى أف االنتياكػػات بحػػؽ األسػػرى زادت مػػف وتيرتيػػا ف ػ الفت ػرة األخي ػرة مػػف خػػبلؿ التعػػذيب
بحسيػػـ" ،مشػ ًا
والتنكيؿ وسحب االمتيا ازت ومسومات الحياة األساسي .
وأشار المصري إلػى أف العػدو الصػييون قػاـ بخػرؽ صػفس "وفػاء األحػرار" مػف خػبلؿ إعػادة اعتسػاؿ األسػرى
مشددا عمى أف حماس تناشد الطرؼ المصري الراع لمصػفس بتحمػؿ مسػؤليتو والػزاـ
المحرريف ف الصفس ،
ً
ٍ
ٍ
وتنكيؿ باألسرى.
اعتساؿ
االحتبلؿ بوقؼ انتياكاتو مف
 70مقاتالت حربية "إسرائيمية" تغير عمى غزة والمقاومة ترد
غػزة  -ارئػػد الفػ  ،وكػػاالت :شػػنت مسػػاتبلت حربيػ “إسػرائيمي ” ،أمػػس ،غػػارتيف كػػويتيف كديػػدتيف عمػػى قطػػاع
غزة ،فيما رد مساوموف فمسطينيوف بإطبلؽ صاروخ باتكاه بمدة “إسرائيمي ” داخؿ فمسطيف المحتم عاـ .48
وكانت مروحي حربي “إسرائيمي ” فتحت نيراف رشاشاتيا الثسيم  ،مساء الخميس تكاه أرض خبلء شرؽ مدين
غ ػزة .وقالػػت مصػػادر فمسػػطيني  ،إف المروحي ػ كانػػت تسػػتيدؼ مكموع ػ مػػف المسػػاوميف الفمسػػطينييف أطمسػػت
قذيف صاروخي تكاه مستعمرة “إسرائيمي ” ،لكنيا لـ تصب بأذى.
ونسمػػت اإلذاعػ “اإلسػرائيمي ” عػػف مصػػادر فػ كػػيش االحػػتبلؿ ،أف السصػػؼ كػػاء رداً عمػػى اسػػتمرار السصػػؼ
الصاروخ مف قطاع غزة باتكاه المستعمرات.
وزعمت اإلذاع “اإلسػرائيمي ” أف مسػاوميف فمسػطينييف أطمسػوا قبػؿ شػف ال ػارتيف خمػس قػذائؼ صػاروخي مػف
قطاع غزة تكاه المستعمرات ،واعترضت منظوم “السب الحديدي ” إحداىا ،ولـ تسع إصابات أو أضرار.
وأشارت اإلذاع  ،إلى أف مستعمرات بئر السبع وكريات غات وأشكموف وأشػدود وأوفػاكيـ وغػاف يافنيػو ،قػررت
تعطيؿ الدراس بسبب استمرار السصؼ.
الخميج ،الشارقة1371/0/77 ،
 72عبد اهلل الشامي :ال نتنافس مع حماس عمى الزعامة الشعبية ..لكن أسيمنا في ارتفاع
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راـ اهلل  -كفػػاح زبػػوف :قػػاؿ السيػػادي الكبيػػر فػ حركػ الكيػػاد اإلسػػبلم  ،عبػػد اهلل الشػػام  ،إف حركتػػو ليسػػت
ف حالػ منافسػ مػع حمػاس عمػى الزعامػ الشػعبي فػ األ ارضػ الفمسػطيني  ،ولكنيػا فػ حالػ منافسػ عمػى
المساومػ  .وكػػاء حػػديث الشػػام ل ػ«الشػػرؽ األوسػػط» ردا عمػػى تسػػارير إسػرائيمي قالػػت إف حركػ الكيػػاد كانػػت
الرابح األكبر مف المواكي األخيرة ف قطاع غػزة وحمػاس الخاسػر األكبػر« ،بعػدما نكحػت األولػى فػ دحػر
الثاني إلى الزاوي ».
غيػر أف الشػػام لػػـ ينػػؼ ذلػػؾ فػ النيايػ  ،وقػػاؿ ل ػ«الشػػرؽ األوسػط»« :نعػػـ الواقػػع يسػػوؿ إف شػػعبيتنا ارتفعػػت
بشكؿ ممحوظ بعد الكول األخيرة» .وأضاؼ« :عشرات اآلالؼ مف الػذيف لبػوا نػداء الكيػاد فػ مسػيرة بشػائر
النصػػر دليػػؿ عمػػى ارتفػػاع أسػػيـ الكيػػاد وثس ػ النػػاس المت ازيػػدة بالحرك ػ وأدائيػػا» .وشػػرح كيػػؼ ولمػػاذا وافسػػت
الكياد عمى ىذه التيدئ  .فسػاؿ« :فرضػنا شػروطنا فػ ىػذه التيدئػ  ..وشػرطنا األساسػ كػاف أف العػدو يكػب
أف يوقؼ االغتياالت ويظؿ ذلؾ قائما ،وىو ما تـ».
وأعمنػػت الكيػػاد أمػػس أنيػػا تممػػؾ ص ػواريخ إيراني ػ مػػف ط ػراز «فكػػر  »5يصػػؿ مػػداىا إلػػى  770كيمػػومترات.
ويعن ذلؾ أنيا يمكف أف تدؾ تؿ أبيب ،وىو ما كانت حذرت منو مصادر إسرائيمي قبؿ يوميف.
وأكدت مصادر ف الحرك لػ«الشرؽ األوسط» وكود مثؿ ىػذه الصػواريخ منػذ زمػف بعيػد ،عمػى الػرغـ مػف أف
الشػػام نفػػى معرفتػػو بػػذلؾ ،مكتفيػػا بػػالسوؿ إف حركتػػو وكػػؿ فصػػائؿ المساوم ػ كػػاىزة لػػرد أي عػػدواف إس ػرائيؿ
محتمؿ عمى السطاع ،لكنو يستبعد مثؿ ىذا العدواف قريبا.
وقػػاؿ ردا عمػػى تيديػػد رئػػيس الػػوزراء اإلسػرائيم بنيػػاميف نتنيػػاىو بػػاقتبلع غػزة مػػف كػػذورىا« :كػػاف اربػػيف قبمػػو
يتمنى أف يرم غزة ف البحر ،ال إسرائيؿ وال نتنياىو يسػتطيعاف اقػتبلع غػزة ،لسػد ىربػوا منيػا وىػ ال تممػؾ
سوى الحكر» .وأضاؼ« :ىـ خائفوف مف دخوؿ غزة ويعرفوف أف الثمف سيكوف كبيرا ،أما نحف فكاىزوف».
الشرق األوسط ،لندن1371/0/77 ،
األميركيين إلى تغيير موقفيم تجاه طيران
" 75يديعوت" :نتنياىو دفع
ّ
عم ػ حيػػدر :رأت صػػحيف «يػػديعوت آحرونػػوت» أف رئػػيس الػػوزراء االس ػرائيم بنيػػاميف نتنيػػاىو تم ّكػػف مػػف
تحسيؽ إنكػاز ال بػأس بػو عنػدما نكػح فػ دفػع األميػركييف الػى التخمػ عػف خيػار إمكانيػ التعػايش مػع إيػراف
معينػ  ،واسػتبداؿ ذلػؾ بخطػاب «أكثػر كفاحيػ » ييػدؼ الػى منػع إيػراف مػف امػتبلؾ سػبلح
نووي  ،فػ ظػروؼ ّ
نووي ،إف لـ يكف بالمفاوضات بالسوة.
ػورط واشػػنطف ف ػ حػػرب مػػع إي ػراف ،وف ػ الوقػػت
وف ػ خطػػوة تكشػػؼ عػػف حكػػـ السمػػؽ مػػف م ػػامرة إس ػرائيمي تػ ّ
نفسػػو ،بمػػا يخػػدـ سياس ػ التيويػػؿ ضػػد الكميوري ػ االسػػبلمي  ،نسمػػت الصػػحيف عػػف شخصػػي أميركي ػ  ،رفيع ػ
المسػػتوى كػػداً ،تأكيػػدىا لشخصػػي اسػرائيمي قبػػؿ بضػػع أيػػاـ ،أف المسػػؤوليف فػ العاصػػم األميركيػ يتػػابعوف
االستعدادات ف اسرائيؿ ،ومستنعوف بأف ىذا األمر ليس كمو خدع  ،بؿ يروف أف ىنػاؾ امكانيػ واقعيػ لشػف
اسرائيؿ ىكوماً وقائياً ،ضد المنشآت النووي االيراني .
المسرب ػ مػػف االس ػرائيمييف عمػػى أف
ولفتػػت الصػػحيف  ،الػػى أف مسػػؤوالً أميركي ػاً آخػػر أطمػػع إحػػدى الشخصػػيات ّ
البيت األبيض اعتبر أف خط البنتاغوف لسصؼ المنشآت االيراني كيدة ،لكونيا قادرة عمػى تعطيػؿ البرنػامج
النووي االيران لفترة طويم  .وف محاول القناع الطرؼ اإلسرائيم  ،أضاؼ المسؤوؿ األميرك أف االنطباع
بأف ذلؾ لف يؤثّر ،بحسب تسدير مستشاري أوباما ،سمباً عمى صناديؽ االقتراع ،بؿ عمى العكس.
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وأضػ ػػافت الصػ ػػحيف أف التيديػ ػػدات االس ػ ػرائيمي سػ ػػاىمت مسػ ػػاىم حسيسي ػ ػ ف ػ ػ تشػ ػػديد العسوبػ ػػات األميركي ػ ػ
واألوروبي عمى إيراف ،وانو بات اآلف عمينا االنتظار لبضع أشير لمراقب أثرىا.
االخبار ،بيروت1371/0/77 ،
 76باراك طمب من الجيش االكتفاء بردود موضعية عمى الفصائل في غزة خالل العدوان األخير
غػزة  -أشػػرؼ اليػػور :ذكػػرت تسػػارير إسػرائيمي أف وزيػػر الكػػيش أييػػود بػػاراؾ طمػػب مػػف قػوات كيشػػو االكتفػػاء
بردود موضعي عمى الفصائؿ المسمح ف غزة ،خبلؿ موك التصعيد األخيرة.
وبحسب ما نسؿ عف مصادر عسكري فإف باراؾ رفض توصيات بشػف ىكمػات أعنػؼ ،مشػيرة إلػى أف كيػاز
'الشاباؾ' كاف قد تبنى موقؼ الكيش بشف اليكمػات العنيفػ  ،إال أف بػاراؾ أصػر عمػى 'الػرد الموضػع ' ،وأف
يسوـ الكيش بسصؼ مباف تابع لممنظمات الفمسطيني .
وقػػاؿ متحػػدث عسػػكري إسػرائيم اف طػػائرات مػػف سػػبلح الكػػو أغػػارت عمػػى عػػدة أىػػداؼ فػ قطػػاع غػزة ،ردا
عمى استمرار السصؼ الصاروخ مف قبؿ النشطاء لكنوب ببلده.
وقػػاؿ المتحػػدث العسػػكري اف خمػػس قػػذائؼ أطمسػػت مػػف السطػػاع صػػوب بمػػدات إس ػرائيمي قريب ػ مػػف الحػػدود،
اعترضت منظوم السب الحديدي إحداىا ،دوف أف تسفر ىذه السذائؼ الخمس عف وقوع إصابات أو أضرار.
القدس العربي ،لندن1371/0/77 ،
 77ليبرمان" :إسرائيل" تحتفظ بحق الدفاع عن نفسيا إذا فشل المجتمع الدولي في منع نووي إيران
أ ؼ ب  -رويت ػػرز  -أ ب :ق ػػاؿ وزي ػػر الخاركيػ ػ اإلسػ ػرائيم أفي ػػدور ليبرم ػػاف م ػػف بك ػػيف أم ػػس ،إن ػػو أبمػ ػ
محاوريػػو الصػػينييف بػػأف الدول ػ العبري ػ «تحػػتفظ بحػػؽ الػػدفاع عػػف نفسػػيا» ف ػ حػػاؿ فشػػمت الخط ػوات الت ػ
اتخذىا المكتمع الدول لحمؿ ايراف عمى وقؼ برنامكيا النووي.
وقاؿ ليبرماف لمصحافييف خبلؿ زيارة لمصيف إنو «مف الميـ بالنسب لنا شرح موقفنػا لشػركائنا الصػينييف .مػف
الميـ أف نوضح موقفنا لمصيف عمى أمؿ أف يتفيموا بواعث قمسنا ومشاكمنا» ،وأضاؼ إف إسرائيؿ «ستواصؿ
الحوار» مع الصيف .وقاؿ ليبرماف «نفضؿ أف يحسـ المكتمع الدول السضي اإليراني .
وق ػػاؿ ليبرمػ ػاف اف اسػ ػرائيؿ تأم ػػؿ فػ ػ تحسي ػػؽ «تس ػػدـ ايك ػػاب » فػ ػ المحادث ػػات .لكن ػػو ق ػػاؿ إن ػػو ب ػػرغـ إضػ ػرار
العسوبات ال ربي باقتصاد إيراف لـ تر إسرائيؿ «اسػتعداداً مػف الكانػب االي ارنػ لمتخمػ عػف طموحاتػو النوويػ
او وقؼ التخصيب».
السفير ،بيروت1371/0/77 ،
 78سفير "إسرائيل" في األمم المتحدة يدعو الى طرد مسؤولة فييا لتنديدىا بقتل أطفال غزة
الناصػ ػرة :دع ػػا المن ػػدوب اإلسػ ػرائيم ال ػػدائـ فػ ػ األم ػػـ المتح ػػدة روف بروس ػػور إل ػػى ط ػػرد الناش ػػط السياس ػػي
الفمسػطيني ابنػ مدينػ الناصػرة خمػود بػدوي مػف عمميػا كمنسػس إعبلميػ فػ مكتػب تنسػيؽ الشػؤوف اإلنسػاني
التػػابع لؤلمػػـ المتحػػدة ،وذلػػؾ عمػػى خمفيػ قياميػػا بنشػػر صػػورة لطفمػ فمسػػطيني ممطخػ بالػػدماء يحمميػػا والػػدىا
عمى صفحتيا ف مواقع التواصؿ االكتماع "فيس بوؾ" و"تويتر" والت أشارت إلى أنيا قتمت خبلؿ الحمم
اإلسرائيمي األخيرة عمى غزة.
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وذكرت صحيف "كيروزاليـ بوست" أف السفير اإلسرائيم بروسور أعرب عف غضبو ف رسالتو إلى عاموس
فػػاليري وكيػػؿ األمػػيف العػػاـ لمشػػؤوف اإلنسػػاني قػػائبلً إف "مػػا نش ػرتو خمػػود بػػدوي ىػػو ازئػػؼ وباطػػؿ خاص ػ أف
الصورة كانت ف غزة".
وزعـ السفير اإلسرائيم بأف الت نشرت الصورة تعمؿ عمى انتياؾ مبادئ األمـ المتحدة ،وتشارؾ فػ نشػاط
يشوه صورة إسرائيؿ الت ى دولػ عضػو فػ األمػـ المتحػدة ومثػؿ ىػذه األعمػاؿ تسػاىـ فػ التحػريض عمػى
الصراع والعنؼ.
المستقبل ،بيروت1371/0/77 ،
 79الحكومة اإلسرائيمية تسعى إلحداث شرخ بين حماس والجياد بعد العدوان األخيرعمى غزة
السدس  -مف المحرر السياس  :سعت الحكوم اإلسرائيمي إلحداث شرخ فػ العبلقػ مػا بػيف حركػ "حمػاس"
وحرك الكياد اإلسبلم بعد التصعيد اإلسرائيم األخير ف قطاع غزة.
وحفمت الصحؼ والتسارير اإلسرائيمي بتحميبلت اعتبرت أف الكول األخيرة مف الصراع ف قطاع غزة انتيػت
لصالح حرك الكياد اإلسبلم عمى حساب حرك "حماس".
ولكف المحاوالت اإلسرائيمي ىذه تأت أيضا بعد أف أخفست الحكومػ اإلسػرائيمي فػ كػر "حمػاس" إلخػراج مػا
لدييا مف أسمح  ،إذ يسوؿ مراقبوف أف احد األىداؼ األساسي الت سعت إسرائيؿ لتحسيسيا ف كول التصعيد
األخي ػرة ىػػو اختبػػار مػػا لػػدى الفصػػائؿ الفمسػػطيني مػػف أسػػمح ف ػ غ ػزة واختبػػار "السب ػ الحديدي ػ " لسيػػاـ سػػير
األمور ف حاؿ المواكي مع إيراف.
وقاؿ المحمؿ اإلسرائيم البارز ف صحيف "يديعوت احرونوت" ناحوـ برنياع "ف الكيش اإلسرائيم يسػدروف
باف كول العنؼ التالي ستأت ف غضوف وقت قصير ،ربما حتى أسابيع ،والسػبب يعػود إلػى العبلقػات بػيف
الكيػػاد اإلسػػبلم و"حماس""..حمػػاس" أمػػرت بعػػدـ إطػػبلؽ النػػار .أمػػا الكيػػاد فخرقػػت كممتيػػا ،وأطمسػػت النػػار
ونكػػت .فسػػد نكحػػت ف ػ أف تعػػرض "حمػػاس" كمتعاونػ مػػع إسػرائيؿ .مػػا فعمتػػو "حمػػاس" فػ الماضػ ل ػػ"فتح"
فعمتو الكياد لػ"حماس" ىذه المرة".
وأضػػاؼ" :ىػػذا يعن ػ أف الكيػػاد ومنظمػػات ىامشػػي أخػػرى س ػتعود لتتحػػدى سياس ػ االحت ػواء ل ػػ"حماس" ف ػ
المسػػتسبؿ .إيػراف سػػتوفر السػػبلح والمػػاؿ .وىػ توفرىمػػا منػػذ اآلف .و"حمػػاس" سػػتكد صػػعوب فػ وقػػؼ النػػار.
ىذه المرة أيضا سيطرت عمى ركاليا بصعوب ".
ويشػػير المحمػػؿ الػػيكس فيشػػماف فػ "يػػديعوت احرونػػوت" إلػػى انػػو "كػػاف وقػػت االغتيػػاؿ ،وىػػو يػػوـ الكمعػ فػ
الرابعػ بعػػد الظيػػر ،الفرصػ العممياتيػ الت ػ انتظروىػػا .وكػػاف المكيػػوؿ الػرئيس رد "حمػػاس" ،كػػاف يمكػػف أف
تنضـ إلى إطبلؽ النار ف مرحم ما أو تستعمؿ الض ط عمى الكياد اإلسبلم لمتيدئ  ،بيد أف "حماس" لػـ
تفعؿ ال ىذا وال ذاؾ ،كانت مصمح الحكوم ال زي أف توقؼ إطبلؽ النار لكنيا ىربت مف المكابي وكرت
إل ػػى المصػ ػرييف كػ ػ يكونػ ػوا األشػ ػرار فػ ػ ى ػػذه السصػ ػ " .وأض ػػاؼ" ل ػػـ تحس ػػؽ "حم ػػاس" إذا تس ػػديرات الوض ػػع
اإلسرائيمي  ،لكف كؿ ما عدا ذلؾ قد حدث واحدا بعد آخر بحسب الخط ".
أما يؤاؼ ليمور المحمؿ ف "إسرائيؿ اليوـ" فكتب" :ألوؿ مرة وضػعت الكيػاد اإلسػبلم تحػديا زعاميػا حسيسيػا
ل ػػ"حماس" الت ػ اعتبػػرت ف ػ غ ػزة كمػػف خشػػيت مػػف مواكي ػ بينمػػا الكيػػاد وحػػدىا كافحػػت ف ػ سػػبيؿ الك ارم ػ
الفمسػػطيني  .بتشػػكيع واضػػح مػػف إي ػراف ،الت ػ تخشػػى بػػاف ف ػ يػػوـ األمػػر ،لػػف تػػتمكف مػػف االعتمػػاد عمػػى"
حمػػاس" ،بينمػػا الكيػػاد سػػتعمؿ تمسائيػػا بتعميماتيػػا وفػ ػ صػػالحيا ،بػػدأت تثبػػت نفسػػيا كبػػديؿ ،يكمػػع بمث ػػابرة
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المؤيديف والوسائؿ ويحتفظ ىو أيضا بسدرة حسيسي عمى المس بإسػرائيؿ ،مػف خػبلؿ صػواريخ فكػر التػ تيػدد
غوش داف".
وأض ػػاؼ" :ل ػػف ت ػػادر (حم ػػاس) موق ػػع المساومػ ػ إل ػػى أي موق ػػع آخ ػػر حت ػػى ي ػػتـ تحري ػػر فمس ػػطيف م ػػف دن ػػس
الصػػياين  ..وحال ػ التنسػػيؽ بػػيف أكنح ػ المساوم ػ لػػـ تتوقػػؼ ،ونؤكػػد أف التيدئ ػ األخيػػر مػػا كػػاف ليػػا أف تػػتـ
بشػػكؿ متبػػادؿ وبوقػػؼ االغتيػػاالت ل ػوال أف حمػػاس كانػػت ف ػ الميػػداف ،وأف حكومتيػػا شػػكمت المظم ػ لرعاي ػ
المساوم والتيدئ ".
القدس ،القدس1371/0/76 ،
 13مصادر أمنية إسرائيمية :حماس تخدع "إسرائيل" ومصر واي ارن باتت العبا أساسيا في غزة
تػػؿ أبيػػب :كشػػفت مصػػادر أمنيػ فػ تػػؿ أبيػػب ،أمػػس ،أف إسػرائيؿ أميمػػت حركػ حمػػاس ،عبػػر مصػػر ،حتػػى
مساء اليوـ ،لوقؼ إطبلؽ الصواريخ مف قطاع غزة باتكاه البمدات اإلسرائيمي  .فإذا لـ تستطع ذلؾ ،فسػتطمؽ
يد الكيش اإلسرائيم لتصعيد رده عمى الصواريخ «بالطرؽ الت ترتئييا».
وكاء ىذا التيديد ف أعساب احتداـ النساشات فػ إسػرائيؿ حػوؿ سػبؿ الػرد عمػى الصػواريخ ،الػذي وصػؿ إلػى
مسصػر» ،و«ال يشػعر بمعانػاة
درك توكيو انتسادات ،لػيس فسػط إلػى الحكومػ  ،بػؿ إلػى الكػيش أيضػا ،بأنػو « ّ
المػ ػواطنيف فػ ػ الكن ػػوب» ،و«يري ػػد لن ػػا أف نعت ػػاد تمسػ ػ الصػ ػواريخ الفمس ػػطيني » ،و«بئ ػػر الس ػػبع بات ػػت مرم ػػى
لمصواريخ بشكؿ مكثؼ ،وال يشعر أحد بأف ىذا تطور خطير ف قدرات الفمسطينييف» ،وغيرىا.
وسػربت مصػػادر فػ الكػيش اإلسػرائيم واألكيػزة األمنيػ  ،الميمػ قبػػؿ الماضػػي  ،أف الكػيش ىػػو الػػذي يطالػػب
بتوسيع رقع المعارؾ ضد غزة ،ولكف الحكوم تعارض .وقالت إف رئيس الحكومػ  ،بنيػاميف نتنيػاىو ،ووزيػر
الدفاع ،إييود باراؾ ،المذيف يديراف المعارؾ ،يريداف أف تتكاوب إسرائيؿ مع طمػب المصػرييف بإعطػاء فرصػ
لحماس ك تفرض التيدئ  ،وال يريداف الدخوؿ ف صداـ مع النظاـ الكديػد فػ السػاىرة ،الػذي يتعامػؿ بشػكؿ
ودود مع حماس.
ولكػف مصػد ار فػ المخػابرات اإلسػرائيمي قػاؿ ،أمػػس ،لصػحيف «معػػاريؼ» إف حمػاس تخػػدع إسػرائيؿ ومصػػر
معػػا .وانيػػا ليسػػت صػػادق ف ػ محاوالتيػػا الظيػػور عمػػى الحيػػاد والسػػع لتثبيػػت التيدئ ػ  .وقػػاؿ ىػػذا المصػػدر:
«حماس طمبت إعطاءىا ميمػ  14سػاع لمسػيطرة عمػى الوضػع ،ولكنيػا فػ الوقػت ذاتػو تػدير محادثػات مػع
إي ػراف حػػوؿ صػػفس مػػا ،يسػػتمر بموكبيػػا إطػػبلؽ الص ػواريخ مسابػػؿ تكديػػد الػػدعـ السياس ػ والمػػال اإلي ارن ػ ».
وأضاؼ« :تمت المفاوضات ف الساىرة بيف حماس والمخابرات المصري  .واتفؽ عمى أف تسػعى حمػاس إلػى
وقؼ تاـ لمنيراف .وكاف مف المفترض أف يعود محمود الزىار ،ممثؿ حمػاس فػ ىػذه المفاوضػات ،إلػى غػزة،
ليفػاوض عمػى وقػؼ النػار فػ ىػذه المرحمػ  ،ولكػنيـ فوكئػوا بػو يطمػب السػفر إلػى إيػراف بػدال مػف غػزة ويمتسػ
ىناؾ كبار المسؤوليف».
وربطػػت المخػػابرات اإلس ػرائيمي بػػيف سػػفر الزىػػار إلػػى طي ػراف ،ولسػػاء آخػػر كػػرى عمػػى األرض المبناني ػ بػػيف
موس ػػى أب ػػو م ػػرزوؽ ،نائ ػػب رئ ػػيس حركػ ػ حم ػػاس ،وحس ػػف نص ػػر اهلل ،األم ػػيف الع ػػاـ لح ػػزب اهلل ،وفي ػػو ك ػػرى
«التنس ػػيؽ ح ػػوؿ األوض ػػاع اإلقميميػ ػ » ،و«الػ ػربط ب ػػيف التص ػػعيد فػ ػ غػ ػزة والموض ػػوعيف اإلي ارنػ ػ والس ػػوري
والسياس ػ المص ػري » .وقػػاؿ ذلػػؾ المصػػدر« :لسػػد غػػدت إي ػراف العبػػا أساسػػيا ف ػ محػػيط الحػػدود اإلس ػرائيمي
السريبػ  .في ػ تبػػذؿ كيػػودا محموم ػ لمناصػرة نظػػاـ بشػػار األسػػد ف ػ سػػوريا .وتمنػػع بكػػؿ قوتيػػا التوصػػؿ إلػػى
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تيدئ فػ غػزة .ولػيس مسػتبعدا أف تعيػد إثػارة لييػب الحػرب مػع لبنػافم ت ػدؽ بػاألمواؿ وبالصػواريخ عمػى كػؿ
مف يطمب».
وقالػػت الصػػحيف إف إي ػراف نكحػػت ف ػ ل ػ يػػد حمػػاس ،عنػػدما عػػززت قػػوة أنصػػارىا ف ػ السطػػاع ،خصوصػػا
الكياد اإلسبلم .
الشرق األوسط ،لندن1371/0/77 ،
" 17اسرائيل" ترفض تقري ارً اوروبياً يتيميا بعدم التصدي العتداءات المستوطنين عمى الفمسطينيين
بيت لحػـ-معػا :رفضػت اسػرائيؿ اتيامػات أوروبيػ بعػدـ التصػدي «بمػا فيػو الكفايػ » العتػداءات المسػتوطنيف
عمػػى الفمسػطينييف وأمبلكيػػـ ومسدسػػاتيـ التػ باتػػت معروفػ باسػػـ «كباي ػ الػػثمف» .مػػف كانبػػو قػػاؿ السػػكرتير
الع ػػاـ لحركػ ػ الس ػػبلـ اآلف االسػ ػرائيمي ي ػػاريؼ أوبني ػػايمر إف التسري ػػر داخمي ػػا اع ػػده االتح ػػاد األوروبػ ػ بش ػػأف
االس ػػتيطاف يثب ػػت أن ػػو ل ػػيس المنظم ػػات اليس ػػاري التػ ػ تمح ػػؽ ض ػػر ار باسػ ػرائيؿ عم ػػى المسػ ػتوى ال ػػدول  ،وانم ػػا
المتطرفوف ف المستوطنات الذيف يستخدموف العنؼ ويسودوف صورة اسرائيؿ ف العالـ.
وكاف تسرير االتحاد األوروب قاؿ إف اسػرائيؿ ال تفعػؿ مػا فيػو الكفايػ مػف أكػؿ منػع عنػؼ المسػتوطنيف ضػد
السػػكاف الفمسػػطينييف .وذكػػرت اإلذاع ػ االس ػرائيمي أف التسريػػر رصػػد  477اعتػػداء نفػػذىا المسػػتوطنوف ضػػد
الفمسطينييف وشمؿ الساء حكارة واقتبلع أشكار واحراؽ مساكد.
ورأى معػػػدو التسريػ ػػر اف اعتػ ػػداءات المسػ ػػتوطنيف عمػ ػػى الفمسػ ػػطينييف ى ػ ػ اعتػ ػػداءات منظم ػ ػ وغايتيػ ػػا إبعػ ػػاد
الفمس ػػطينييف ع ػػف المن ػػاطؽ التػ ػ تتواك ػػد فيي ػػا المس ػػتوطنات بي ػػدؼ توس ػػيعيا .وأوص ػػى التسري ػػر دوؿ االتح ػػاد
األوروب ػ ػ بمنػ ػػع دخػ ػػوؿ المسػ ػػتوطنيف المتط ػ ػرفيف وقػ ػػادتيـ وشخصػ ػػيات عام ػ ػ اس ػ ػرائيمي تؤيػ ػػد العنػ ػػؼ ضػ ػػد
الفمسطينييف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1371/0/77 ،

" 11معاريف" :االحتالل يعد لمواجية "مسيرة القدس العالمية" في  03آذار /مارس
السػ ػػدس  -وكػ ػػاالت :أشػ ػػارت صػ ػػحيف "معػ ػػاريؼ" اإلس ػ ػرائيمي إلػ ػػى حال ػ ػ ترقػ ػػب وقمػ ػػؽ شػ ػػديد تسػ ػػود صػ ػػفوؼ
االسػتخبارات العسػكري اإلسػرائيمي عمػى ضػػوء مسػيرة المميػػوف "مسػيرة السػػدس العالميػ " التػ سػتنطمؽ فػ 30
آذار /مارس الت ُيتوقع مشارك مئات اآلالؼ فييا مف مصر وسوري واألردف ولبناف والضف ال ربي وقطاع
غزة .وبحسب الصحيف  ،فإف الكيش اإلسرائيم يخشى خبلؿ المسيرة مف وقوع عمميات تسمؿ كما حػدث فػ
مسيرات يوـ النكب ويوـ األرض.
األيام ،رام اهلل1371/0/77 ،
 10االحتالل يقمع مسيرات الجمعة السممية بالرصاص والغاز والكالب
محافظات  -وكاالت :قمعت قوات االحتبلؿ أمس مسيرات الكمع السممي ضد االستيطاف والكدار
العنصري واستخدمت كبلبيا ف قمع المتظاىريف ،ما ادى الى اصاب عدد منيـ بكروح .فف كفر قدوـ
اعتدت قوات االحتبلؿ عمى المشاركيف ف المسيرة األسبوعي واطمست الرصاص وال از الساـ وكبلبيا عمى
المشاركيف ف المسيرة واعتسمت مراد اشتيوي الناطؽ باسـ حرك فتح ف محافظ قمسيمي  ،ومنسؽ الحمم
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الشعبي لمواكي االستيطاف والكدار ف السري وكرحت الشسيسيف رياض وكياد محمد اشتيوي ،وترؾ كنود
االحتبلؿ كمبا بوليسيا ينيش الشاب أحمد شاكر ومف ثـ قاموا باعتسالو.
وأصيب ثماني مواطنيف باالختناؽ ومتضامن أكنبي بالرأس بعد اعتداء قوات االحتبلؿ عمى المشاركيف ف
مسيرة قري النب صالح السممي المناىض لمكدار واالستيطاف ،الت انطمست أمس بعد صبلة الكمع  .كما
أصيب أمس العشرات مف المواطنيف والمتضامنيف األكانب باالختناؽ الشديد اثر استنشاقيـ لم از المسيؿ
لمدموع الذي اطمستو قوات االحتبلؿ صوب المشاركيف ف مسيرة بمعيف األسبوعي المناوئ لبلستيطاف وكدار
الفصؿ العنصري .واعتسمت قوات االحتبلؿ أمس خمس متضامنيف واعتدت عمى آخريف خبلؿ مسيرة
المعصرة كنوب بيت لحـ.
واعتصـ العشرات مف أىال بيت إكسا وممثم السوى الوطني واإلسبلمي شماؿ غرب السدس ،أمس ،عمى
األراض الميددة بالمصادرة الواقع شرؽ السري احتكاكا عمى منع االحتبلؿ لممزارعيف مف الوصوؿ إلييا
واغبلقيا ببواب حديدي ومنع عائم مف الوصوؿ إلى منزليا ف المنطس .
وشارؾ العشرات مف المواطنيف والمتضامنيف األكانب أمس ف االعتصاـ األسبوع بح تؿ الرميدة وسط
مدين الخميؿ لممطالب بإعادة فتح شارع الشيداء ،الذي تواصؿ قوات االحتبلؿ إغبلقو منذ مكزرة الحرـ
اإلبراىيم عاـ  7994إلى كانب شعارات تندد بالعدواف اإلسرائيم عمى غزة وأخرى تضامنا مع األسيرة
الشمب .
الحياة الجديدة ،رام اهلل1371/0/77 ،
 12الكشف عن شبكة أنفاق واسعة أسفل المسجد األقصى
السدس  -كماؿ كماؿ – وكاالت :كشفت لكن مساوم الكدار واالستيطاف ف السدس المحتم النساب عف
شبك انفاؽ واسع وكبيرة تحت أساسات المسكد االقصى المبارؾ واألسواؽ وباب العامود وباب الزاىرة
وذلؾ خبلؿ كول قامت بيا ،أمس األوؿ ،مؤكدة اف سمط االثار االسرائيمي بالتعاوف مع بمدي االحتبلؿ
قامت بفتح النفؽ المبلصؽ لم ارة سميماف المسابؿ لشارع السمطاف سميماف التاريخ .
وقالت لكن مساوم الكدار خبلؿ كول ميداني لداخؿ النفؽ المبلصؽ لم ارة سميماف ليا إف النفؽ تتفرع منو
ثبلث مسارب رئيس ىو :نفؽ يؤدي الى مسبرة مأمف اهلل ف مآمف اهلل ،ونفؽ نحو الكنوب يؤدي تحت
المسكد األقصى المبارؾ والى (حائط البراؽ) ونفؽ يمر مف تحت سوؽ السطانيف الى عيف سمواف كنوب
البمدة السديم وبعمؽ اكبر .بدوره أكد اسماعيؿ الخطيب عضو لكن مساوم الكدار ف السدس إف الحكارة
المضاف الى سور السدس الت وضعت مف قبؿ دائرة اآلثار االسرائيم لتزييؼ الحسائؽ وت ير معالـ سور
السدس التاريخ .
عمان1371/0/77 ،
الدستورّ ،
 15معاريف :مخطط إسرائيمي لمسيطرة عمى غور األردن
(يو .ب .آي) :ف مسعى لمسيطرة عمى أكبر مساح مف غور األردف ،تخطط سمطات االحتبلؿ اإلسرائيم
لتحويؿ معسكرات ومواقع أقاميا كيش االحتبلؿ عمى أر ٍ
اض واسع استولى عمييا ف منطس غور األردف،
عمى طوؿ الحدود بيف الضف ال ربي واألردف ،إلى محميات طبيعي .
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وذكرت صحيف “معاريؼ” الصييوني الصادرة أمس أنو ف إطار مشروع بادرت إليو و ازرة الحرب
“اإلسرائيمي ” سيتـ إخبلء  60معسك اًر متروكاً لكيش االحتبلؿ ف ال ور ،الت أقيمت ف فترة المطاردة ضد
الفدائييف الفمسطينييف الذيف تسمموا عبر الحدود األردني إلى الضف ال ربي بعد احتبلليا ف نياي الستينات
مف السرف الماض  .وأضافت الصحيف أنو سيتـ تسميـ أكثر مف  10موقعاً مف بيف المعسكرات اؿ 60إلى
ما تسمى سمط الطبيع والحدائؽ اإلسرائيمي لتحويميا إلى محميات طبيعي  ،بمزاعـ حماي حيوانات بينيا
خفافيش مف أنواع نادرة.
الخميج ،الشارقة1371/0/77 ،
 16استمرار الغارات الميمية عمى غزة دون وقوع خسائر
غزة ػ أشرؼ اليور :شنت طائرات حربي إسرائيمي عدة غارات عمى قطاع غزة ،ف وقت أطمؽ فيو نشطاء
صواريخ محمي الصنع عمى كنوب إسرائيؿ ،رغـ حال التيدئ المعمن بيف الطرفيف .وقاؿ متحدث عسكري
إسرائيم اف طائرات مف سبلح الكو أغارت عمى عدة أىداؼ ف قطاع غزة ،ردا عمى استمرار السصؼ
الصاروخ مف قبؿ النشطاء لكنوب ببلده.
واستيدفت طائرة مروحي ىكومي منطس الشيخ عكميف كنوب مدين غزة ،حيف أطمست نيراف رشاش ثسيم
صوبيا ،كذلؾ شنت طائرة أخرى غارة عمى منطس تسع إلى الشرؽ مف المدين .
أشار إلى أف السصؼ استيدؼ موقعا إلطبلؽ الصواريخ شماؿ السطاع ،ونفسا لمتيريب ف كنوباً.وكاءت
اليكمات الكديدة رغـ التوصؿ إلى تيدئ الثبلثاء الماض بوساط مصري  ،تسض بوقؼ كامؿ إلطبلؽ
النيراف ،لكف أي مف الفصائؿ ف غزة لـ تتبف عمميات السصؼ بعد إعبلف التيدئ .
القدس العربي ،لندن1371/0/77 ،
 17اقتصاديون :السياسة التمييزية تمنع خفض الفقر بين العرب في "إسرائيل"
السدس  -ا.ؼ.ب  -ماكدة البطش :رأى خبراء اقتصاديوف اف العرب الذيف يعيشوف تحت خط الفسر ف
اسرائيؿ لف ينكحوا ف تحسيف مستواىـ المعيش ف السنوات السميم المسبم ألف السياسات االسرائيمي
التمييزي تكاىيـ لـ تت ير .وقاؿ عاص األطرش مدير معيد يافا لبلبحاث االقتصادي لوكال فرانس برس
اف نحو خمسيف بالمئ مف العرب ف اسرائيؿ يعيشوف تحت خط الفسر ،موضحا انو يتوقع اف «يصبح
الوضع اسوأ بسبب التباطؤ االقتصادي الذي عاشتو اسرائيؿ ف الربع األخير مف العاـ الماض وسيتكرر
ىذا العاـ بسبب التباطؤ االقتصادي العالم » .واضاؼ اف «اسرائيؿ اعترفت منذ عشريف عاما بوكود فكوة
كبيرة بيف العرب والييود مف الناحي االقتصادي بسبب السياسات التمييزي نحوىـ».
واكد اف مستوى الحياة ف اسرائيؿ عاؿ كدا وال يستطيع العرب مكاراتو ،معتب ار انو «كاف يكب عمى
الحكومات االسرائيمي اف تعط الحموؿ لردـ ىذه الفكوة» ،مشي ار خصوصا الى البطال «المرتفع كدا»
لدى العرب ف اسرائيؿ.
مف كيتو رأى البروفسور عزيز حيدر مف الكامع العبري اف «المشكم األساسي لمحال االقتصادي لمعرب
تكمف ف األرض» .واضاؼ اف «العرب يممكوف  60بالمئ مف األراض لكف ليس ليـ حؽ التصرؼ بيا
ألنيا مضموم الى مكالس محمي واقميمي ييودي وبالتال ال تستطيع ىذه المكالس عمميا التخطيط القام
مناطؽ سكني أو صناعي ».
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وتابع اف « المشكم ليست ف عدـ وكود رؤوس أمواؿ عربي ف اسرائيؿ .يوكد اآلف رؤوس أمواؿ لكف ال
يستطيع العرب استثمارىا ألنو ال توكد أصبل بنى تحتي لبلستثمار الذي مف شأنو خمؽ فرص عمؿ لمناس
حتى ف المكاؿ الخدمات ».
الشرق األوسط ،لندن1371/0/77 ،
 18مستوطنون يخربون عشرات أشجار الزيتون في قرية دوما جنوب شرق نابمس
خرب مستوطنوف 110 ،شكرة زيتوف ،امس ،تعود لمواطنيف مف قري دوما كنوب شرؽ
طوباس – وفاّ :
نابمس .وقاؿ مسؤوؿ ممؼ االستيطاف ف شماؿ الضف غساف دغمس ،إف مستوطنيف مف مستوطن
“يشكودش”  ،المسام عمى أراض المنطس  ،است موا الظروؼ الكوي السائدة وعدـ قدرة المواطنيف عمى
الوصوؿ ألراضييـ ،وقاموا بتخريب وتسطيع عشرات أشكار الزيتوف .وأضاؼ ،أف ممكي األشكار تعود
لخمس عائبلت ف السري .
الحياة الجديدة ،رام اهلل1371/0/77 ،
 19رئيس مجمس النواب األردني يدعو البرلمانيين العرب لزيارة فمسطين لالطالع عمى معاناة شعبيا
راـ اهلل  -كياد المنس  :قاؿ رئيس مكمس النواب عبدالكريـ الدغم إف الزيارة تأت لمتضامف مع إخواننا
الفمسط ينييف ف ىذه الظروؼ الصعب  ،لموقوؼ الى كانبيـ ولبلطبلع عف كثب عمى حال الصمود
الفمسطين ف وكو االحتبلؿ.
ووكو الدغم مف راـ اهلل رسال إلى البرلمانييف والمسؤوليف العرب بأف يسوموا بزيارة فمسطيف ليطمعوا عف
كثب عمى المعاناة الت يعيشيا الفمسطينيوف عمى األرض ،وى معاناة كبيرة ،ورغـ الحصار فإف إرادة
الشعب الفمسطين ف البناء والتطوير والتحديث مستمرة لنيض فمسطيف ،متحدي كؿ أشكاؿ ال طرس
الصييوني  ،مف أكؿ إقام الدول الفمسطيني وعاصمتيا السدس.
عمان2172/3/71 ،
الغدّ ،
 03الجيش المبناني يكثف إجراءاتو األمنية عمى مداخل مخيم عين الحموة
بيروت :كثّؼ الكيش المبنان أمس إكراءاتو األمني عمى مداخؿ مخيـ عيف الحموة لبلكئيف الفمسطينييف
شرؽ صيدا ف كنوب لبناف ،بحيث شممت كؿ المعابر المؤدي واألحراج والبساتيف الت يمكف أف يسمكيا
المطموبوف .وأكدت مصادر أمني لػ «الحياة» أف إكراءات الكيش ال تستيدؼ المخيـ إنما تيدؼ إلى الحفاظ
عمى أمنو وأمف المنطس بسبب عمميات تيريب األسمح  ،وعدـ تنفيذ المعنييف داخؿ المخيـ الوعود بتسميـ
المطموب توفيؽ طو (أبو محمد) الذي تردد أنو زعيـ كماع «عبداهلل عزاـ» المتيم ف قضي «الخمي
التكفيري » ف الكيش المبنان الت كاف أفرادىا العسكريوف ينووف تنفيذ تفكيرات ف ثكنات ومراكز عسكري .
الحياة ،لندن1371/0/77 ،
 07عبد المنعم أبو الفتوح يدعو لكسر حصار غزة ويؤكد عمى أن حماية أىل القطاع "واجب حتمي"
الساىرة – (أ.ش.أ :).استنكر المرشح المحتمؿ لرئاس الكميوري المصري د .عبد المنعـ أبو الفتوح
(الخميس  )3/75العدواف الصييون ال اشـ عمى قطاع غزة ،واستمرار سسوط ضحايا مدنييف يومياً مف
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الفمسطينييف .وأضاؼ أبو الفتوح أف حماي أىؿ غزة وحفظ دمائيـ وحسيـ ف العيش اآلمف ف ببلدىـ ىو
واكب حتم عمى كؿ الدوؿ العربي  ،ألف أي شبر ف فمسطيف يخص كؿ عرب إلى أف تركع الحسوؽ
ألصحابيا .وأوضح أف استمرار الحصار الظالـ المفروض عمى غزة وسكف مميوف ونصؼ المميوف
فمسطين فييا ،والتضييؽ عمييـ ف معيشتيـ ،وعسابيـ عمى حسيـ ف المساوم المشروع  ،باإلضاف إلى
عدـ تنفيذ ما وصفو بالوعود الكبلمي لكامع الدوؿ العربي  ،ورفضيا لحصار السطاع وكسره حتى اآلف،
ي ري الكياف الصييون باستمرار العدواف والستؿ ف أىمنا ،وذلؾ لوكود رد فعؿ سمب مف كانب العرب
لردع ىذا الكياف ال اصب.
وأكد أبو الفتوح عمى أف أمف فمسطيف وأىميا كزء أساس ال يتك أز مف األمف السوم المصري ،وأف أكيزة
الدول المصري يكب عمييا التحرؾ العاكؿ لردع العدواف الصييون عمى غزة ،إضاف ّ إلى مساندة أشسائنا
الفمسطينييف ف الحصوؿ عمى حسوقيـ الشرعي  ،لذا فإف أق ّؿ ما يكب عمى مصر تسديمو لمفمسطينييف أف
الحر لكؿ احتياكات أىمنا ىناؾ .وشدد عمى أىمي إسساط
تسوـ بفتح كامؿ لمعبر رفح ،وضماف التدفّؽ ّ
خراف الحصار اإلسرائيم الظالـ عمى قطاع غزة ،موضحاً أف مصر ليست مكرد وسيط ف السضي
الفمسطينييف.
الفمسطيني  ،لكنيا طرؼ أصيؿ ف حماي الحؽ واألمف
َ
أخبار اليوم ،القاىرة1371/0/75 ،
 01وزير الخارجية اإليراني :أي ىجوم ضد إيران سيفضي إلى زوال "إسرائيل" خالل أسبوع
نشرت وكالة أنباء فارس 1371/0/77 ،مف طيراف ،أف وزير الخاركي اإليران عمى أكبر صالح أكد
عمى أف كياف تؿ أبيب ىو أعكز مف أف يتحدث عف ىكوـ لدرك أنو غير قادر عمى الوقوؼ أماـ إيراف
حتى ألسبوع واحد خبلؿ حرب حسيسي  ،وأف ىكوـ ىذا الكياف عمى إيراف سيفض إلى زوالو بالتأكيد .وقاؿ
صالح ف مسابم مع تمفزيوف الدنمارؾ ،رداً عمى تيديدات الصياين بشأف اليكوـ عمى إيراف ،بأف أي
إكراء عسكري يسوـ بو الكياف الصييون ضد المنشآت النووي اإليراني سيؤدي إلى زواؿ ىذا الكياف ف مدة
أسبوع .وأضاؼ قائبلً" :إذا ما قررت تؿ أبيب بارتكاب مثؿ ىذا الخطأ فاف ذلؾ سيحدد موعد زواليا واف
قادة الكياف الصييون واقفوف عمى ىذه الحسيس كيداً".
وأضافت الخميج ،الشارقة 1371/0/77 ،نسبلً عف مراسميا ف طي ارف ،ستار ناصر ،والوكاالت ،أف وزير
الخاركي اإليران ندد بشدة ،خبلؿ لسائو السيادي ف حرك حماس محمود الزىار ف طيراف ،بالعدواف
اإلسرائيم األخير عمى غزة .وأعمف صالح أف الصحوة اإلسبلمي وتطورات منطس الشرؽ األوسط وشماؿ
إفريسيا تصب ف مسار دعـ المساوم واضعاؼ الكبي الصييوني  .وأكد عمى دعـ إيراف الشامؿ لمسضي
الفمسطيني  .واعتبر دعـ الشعب والسضي الفمسطيني مف ضمف المبادئ والمعتسدات الديني واإلسبلمي .
وعبر عف ثستو بانتصار الشعب الفمسطين .
 00صندوق النقد الدولي يحث المانحين عمى الوفاء بتعيداتيم لمسمطة الفمسطينية
واشنطف  -أحمد صبح  :حث صندوؽ النسد الدول المانحيف عمى الوفاء بتعيداتيـ بمساعدة السمط
الفمسطيني  ،وحذر مف انو إذا لـ تصؿ ىذه األمواؿ قريباً فإف السمط الفمسطيني ستضطر لخفض الرواتب
العام والخدمات االكتماعي لمعالك أزم مالي متفاقم  .وقاؿ إف االقتصاد الفمسطين الذي يعتمد عمى
المساعدات دخؿ "مرحم صعب " ،مع تفاقـ أزم سيول حادة منذ العاـ الماض بسبب انخفاض ف
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المساعدات مف المانحيف ال ربييف ودوؿ الخميج الثري والسيود اإلسرائيمي عمى التكارة .وقدر تسرير لصندوؽ
النسد الدول  ،نشر يوـ السبت ،وتـ إعداده الكتماع لممانحيف بشأف المساعدات الفمسطيني ف بروكسؿ ىذا
األسبوع ،أف تبم الفكوة التمويمي نحو  500مميوف دوالر .وتعتمد السمط الفمسطيني عمى مساعدات
المانحيف لت طي عكز ميزانيتيا لعاـ  1071والمتوقع أف يصؿ إلى  7.7مميار دوالر.
وكالة رويترز1371/0/77 ،
 02بريطانيا تدين قرار "إسرائيل" بشأن االستيطان
(يو.ب .آي :).داف وزير الدول البريطان لشؤوف الشرؽ األوسط وشماؿ إفريسيا ألستير بيرت أمس الكمع
قرار الحكوم اإلسرائيمي بشأف المستوطنات ف الضف ال ربي  ،وطالبيا بالتراكع عنو وايكاد سبيؿ يتماشى
مع التزاماتيا وفؽ السانوف الدول وخريط الطريؽ الت توصمت إلييا المكن الرباعي  .وح ّذر بيرت "إسرائيؿ"
مف أنيا تخاطر بتوكيو رسال خاطئ بشأف التزاميا بيدؼ تحسيؽ حؿ الدولتيف.
الخميج ،الشارقة1371/0/77 ،
 05الصين تدعو لتوثيق العالقات مع "إسرائيل" وتحقيق السالم في الشرق األوسط
بكيف :دعا نائب الرئيس الصين ش كيف بين يوـ الكمع  3/76إلى تبادالت وتعاوف أوثؽ مع "إسرائيؿ"،
فضبلً عف تحسيؽ سبلـ "شامؿ وطويؿ األكؿ" بيف "إسرائيؿ" والدوؿ العربي  .وأشاد بين  ،خبلؿ اكتماع مع
نائب رئيس الوزراء ووزير الخاركي اإلسرائيم الزائر أفيكدور ليبرماف ،بالتسدـ ف العبلقات بيف الصيف
و"إسرائيؿ" .وطالب كبل الكانبيف بتعميؽ الثس السياسي وتعزيز التبادالت الودي مف أكؿ تعزيز العبلقات
الثنائي  .وقاؿ نائب الرئيس الصين إف الصيف تناضؿ دائماً مف أكؿ حؿ كوىري وعادؿ وعسبلن لمنزاعات
ف الشرؽ األوسط .وأضاؼ قائبلً إف الصيف تعتسد أنو يتعيف عمى "إسرائيؿ" وفمسطيف والدوؿ العربي
األخرى تسوي النزاعات وتحسيؽ المصالح عف طريؽ المحادثات السياسي .
ومف كيتو ،قاؿ ليبرماف إف الشعبيف الييودي والصين بينيما "صداق تسميدي " .وقاؿ إف "إسرائيؿ" تولى
أىمي كبيرة لعبلقاتيا مع الصيف وسوؼ تعمؿ مف أكؿ تعزيز العبلقات الثنائي  ،وأضاؼ أف "إسرائيؿ" تأمؿ
ف تحسيؽ تعايش سممى مع الدوؿ العربي .
وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)1371/0/76 ،
 06جنيف 033 :منظمة دولية توقع عمى وثيقة تدين االنتياكات الصييونية بحق الفمسطينيين
كنيؼ :وقعت ما يسارب مف  300منظم دولي عمى وثيس حسوقي تديف االنتياكات الصييوني بحؽ
المواطنيف الفمسطينييف وتطالب برفع السيود عف حرك فمسطيني الضف ال ربي المحتم  .كاء ذلؾ خبلؿ
ندوة استضافيا مكمس حسوؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة ف مدين كنيؼ السويسري  ،خبلؿ الدورة التاسع
عشرة لمكمس حسوؽ اإلنساف .وخصصت الندوة لعرض االنتياكات الصييوني ف األرض الفمسطيني
ودع إلييا المرصد األورومتوسط لحسوؽ اإلنساف ،كمتحدث رئيس حوؿ ىذه االنتياكات.
المحتم ُ ،
وقدمت المديرة اإلقميمي لممرصد أمان السنوار ،شرحا مفصبل حوؿ أبرز انتياكات حسوؽ اإلنساف الت
ّ
يرتكبيا الكياف الصييون  ،ف ظؿ التصعيد األخير عمى قطاع غزة ،وما يعانيو سكاف األرض المحتم مف
قيود صييوني غير مبررة ،تستيدؼ التضييؽ عمى حياتيـ.
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وقدمت السنوار ،وفؽ بياف لممرصد ،إيكا از حوؿ التسرير الخاص بالممنوعيف مف السفر ف الضف ال ربي ،
ّ
مسدما توصياتو لمكمس حسوؽ اإلنساف ،والمنظمات
،
الماض
1077
عاـ
خبلؿ
حال
آالؼ
4
ت
بم
حيث
ّ
الحسوقي الدولي مف أكؿ السياـ بمسؤولياتيا ف الض ط عمى االحتبلؿ لمتخفيؼ مف السيود المفروض عمى
حرك الفمسطينييف.
تبن ثبلثمائ منظم غير حكومي لتوصياتو ،فيما تـ
وقد حظ النداء المنبثؽ عف تسرير المرصد عمى ّ
اعتماد التسرير كوثيس صادرة مف قبؿ مكمس حسوؽ اإلنساف ،مبعوث إلى الكمعي العام لؤلمـ المتحدة
وأمينيا العاـ باف ك موف ،بيدؼ وضع قضي الفمسطينييف الممنوعيف مف السفر عمى طاول البحث
والتحسيؽ ،وف الطريؽ إلى الحؿ عبر السبؿ السانوني .
مف كانبوم قاؿ رئيس كمعي الحسوؽ لمكميع السويسري  ،إحدى المنظمات الموقع عمى البياف ،إف الكمس
الت عسدت األربعاء ،ستكوف فاتح لحراؾ عمم داخؿ األمـ المتحدة ،آمبل أف يممس مواطنو الضف ال ربي
أثر ىذا الحراؾ عمى األرض ف أقرب فرص .
المركز الفمسطيني لإلعالم1371/0/75 ،
 07وزير الدفاع األميركي يرجح أال تكون "إسرائيل" قد اتخذت ق ار ارً بضرب إي ارن
ركح وزير الدفاع األميرك ليوف بانيتا ،أال تكوف "إسرائيؿ" اتخذت ق ار اًر بضرب إيراف ،مكدداً
الوكاالتّ :
اعتساده بإمكاف التوصؿ إلى تسوي سممي لممفيا النووي .وقاؿ لسناة "الحرة" ،إف المكتمع الدول متّحد لممرة
األولى ضد إيراف ،معتب اًر أف العسوبات عمييا "تؤثر ف اقتصادىا ونوعي حياة (سكانيا) وقطاع األعماؿ
فييا ،إضاف إلى الطاق ".
الحياة ،لندن1371/0/77 ،
 08ديفيد كامرون :أي ىجوم إسرائيمي عمى إيران اآلن سيكون "غير مبرر"
الوكاالت :اعتبر رئيس الوزراء البريطان ديفيد كامروف ،أف أي ىكوـ إسرائيم عمى إيراف اآلف سيكوف
"غير مبرر" ،داعياً الدول العبري إلى منح العسوبات والدبموماسي فرص .
الحياة ،لندن1371/0/77 ،
 09اختبار "القبة الحديدية" أم "حماس"؟

عصاـ نعماف
كثرة ف “إسرائيؿ” تساءلت عف الدافع إلى اغتياؿ قائد “لكاف المساوم الشعبي ” ف غزة زىير السيس ؟
الكواب الرسم كاء مػف بنيػاميف نتنيػاىو“ :ألنػو كػاف يخطػط الرتكػاب اعتػداء “إرىػاب ” يسػتيدؼ منطسػ
شوش التخطيط لبلعتداء المذكور”.
الحدود الكنوبي مع مصر ،لكف مستمو ّ
نتنياىو كاف استبؽ كريمتػو بإصػدار أوامػر تسضػ بػإغبلؽ الطريػؽ عمػى طػوؿ منطسػ الحػدود مػع مصػر
تحسباً ،كما زعـ ،مف احتماؿ شف عمميات إرىابيػ انطبلقػاً مػف تمػؾ المنطسػ  .لكػف أيامػاً عػدة مضػت مػف
دوف أف يحػػدث أي “اعتػػداء إرىػػاب ” ،ال ف ػ منطس ػ الحػػدود وال ف ػ غيرىػػا  .ذلػػؾ دفػػع بعػػض المحممػػيف
والمعمسيف والمراقبيف “اإلسرائيمييف” إلى الظف بوكود دافػع آخػر الغتيػاؿ السيسػ  ،كمػا دفػع بعضػيـ اآلخػر
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عمػػا إذا كانػػت تكمف ػ “االعتػػداء اإلرىػػاب ” المزعػػوـ أكبػػر مػػف تكمف ػ األيػػاـ األربع ػ لتسػػاقط
إلػػى التسػػاؤؿ ّ
الصواريخ الفمسطيني عمى مستوطنات النسب المحتؿ.
قيؿ إف الدافع ىػو اختبػار “حمػاس” .فسػادة “إسػرائيؿ” السياسػوف كمػا العسػكريوف كػانوا يعممػوف أف فصػائؿ
المساومػ سػػترد بالتأكيػػد عمػػى عمميػ اغتيػػاؿ السيسػ  ،لكػػنيـ أرادوا معرفػ ردة فعػػؿ “حمػػاس” تحديػػداً كونيػػا
صػػاحب السػػمط فػ قطػػاع غػزة ،و”راعيػ ” سياسػ التيدئػ الظرفيػ مػػف كيػ  ،ومػػف كيػ أخػػرى لمعاناتيػػا
مخاضاً داخمياً بعد اضطرار قادتيا إلى م ادرة دمشؽ والبحث عف مسػر بػديؿ“ .حمػاس” لػـ تشػاطر سػائر
تكنب الرد.
الفصائؿ ردودىا الصاروخي عمى العدواف ،واف كانت امتنعت عف ردعيـ أو حثيـ عمى ّ
قي ػػؿ إف ال ػػدافع ى ػػو “تأدي ػػب” حركػ ػ “الكي ػػاد اإلس ػػبلم ” التػ ػ بات ػػت حمي ػػؼ إيػ ػراف األوؿ فػ ػ غػ ػزة ،وأف
“إس ػرائيؿ” تريػػد اختبػػار قػػدراتيا الصػػاروخي بعػػدما تػػردد أف طي ػراف زودتيػػا أنواع ػاً متسدم ػ منيػػا .غيػػر أف
“الكياد اإلسبلم ” اكتفت بإطبلؽ صواريخ غراد ب ازرة وىػددت بػإطبلؽ طػراز آخػر مػف الصػواريخ يصػؿ
مداه إلى نحو خمسيف كيمومت اًر.
قيػػؿ أيض ػاً إف ثم ػ دافع ػاً إضػػافياً وراء اغتيػػاؿ السيس ػ والعػػدواف الواسػػع الػػذي أعسبػػو ىػػو اختبػػار ردة فعػػؿ
مصر بعد فػوز كماعػ اإلخػواف المسػمميف ،مركعيػ “حمػاس” األيديولوكيػ  ،بأغمبيػ المساعػد فػ مكمسػ
الشػػعب والشػػورى ،وفعاليػ التنسػػيؽ السػػائـ بػػيف “اإلخػواف” والمكمػػس العسػػكري  .الػػدافع األكثػػر مسبوليػ فػ
الوسػػطيف السياس ػ والعسػػكري ف ػ “إس ػرائيؿ” ىػػو اختبػػار منظوم ػ “السب ػ الحديدي ػ ” المضػػادة لمص ػواريخ
قصيرة المدى ،فماذا كانت النتيك ؟
مصػػادر الحكوم ػ السياسػػي والعسػػكري تػػوح بنكػػاح االختبػػار بػػدعوى أف المنظوم ػ الكديػػدة تم ّكنػػت مػػف
إسػػساط  85فػ المئػ مػػف الصػواريخ التػ تسػػاقطت عمػػى مسػػتوطنات النسػػب  .غيػػر أف تعميسػػات المحممػػيف
السياسييف والعسػكرييف ،واف سػمّمت بنكػاح المنظومػ فنيػاً ،إالّ أنيػا اعترفػت بفشػميا اقتصػادياً  .فالمعيػار،
بحسػػب آراء ى ػؤالء ،لػػيس عػػدد الص ػواريخ الت ػ أمكػػف إسػػساطيا بػػؿ التكمف ػ االقتصػػادي واالكتماعي ػ الت ػ
نشػػأت عػػف تػػداعيات العػػدواف وتش ػ يؿ المنظوم ػ ط ػواؿ أيامػػو األربع ػ الكالح ػ  .ف ػ ىػػذا المكػػاؿ ،كػػرى
كشؼ الحسائؽ اآلتي :
* أوالى ػػا ،أف أكث ػػر م ػػف ممي ػػوف “إسػ ػرائيم ” يس ػػكنوف مس ػػتوطنات النس ػػب المحت ػػؿ اض ػػطروا إل ػػى مبلزمػ ػ
المبلكىء أربع أياـ دونما انسطاع ،األمر الذي شؿ الحرك االقتصادي واالكتماعي .
* ثانيتيا ،أف الطمب اضطروا إلى مبلزم منازليـ والمبلكىء ما انعكس سمباً عمى الوضع التعميم .
* ثالثتيػا ،أف نتيكػ اختبػػار “السبػ الحديديػ ” لػػـ تكػف إيكابيػ بالضػرورة ،ذلػؾ أف فصػػائؿ المساومػ  ،وفػ
مسػدميا “الكيػاد اإلسػبلم ” ،أطمسػت صػواريخ غػراد وقػذائؼ اليػاوف ذات السػػرع البطيئػ  ،األمػر الػذي لػػـ
ُي ػػتح لمسي ػػادة العس ػػكري “اإلسػ ػرائيمي ” اختب ػػا اًر كافيػ ػاً لممنظومػ ػ  .ث ػػـ إف “حم ػػاس” ل ػػـ تش ػػارؾ فػ ػ ردة الفع ػػؿ
الفمسطيني ما حاؿ دوف معرف ما تمتمكو مف صواريخ أبعد مػدى وأقػوى سػرع  .األمػر نفسػو ينطبػؽ عمػى
حرك ػ “الكيػػاد اإلسػػبلم ” الت ػ لػػـ تطمػػؽ ص ػواريخيا األبعػػد مػػدى وبالتػػال حرمػػت “إس ػرائيؿ” مػػف معرف ػ
مدى قدرتيا الحسيسي ف ىذا المكاؿ.
* رابعتيا ،أف فصائؿ المساوم الفمسطيني أطمست خبلؿ أياـ العدواف األربع ما يزيػد عمػى  100صػاروخ
األمػػر الػػذي ينطػػؽ بػػداللتيف :امتبلكيػػا مخزون ػاً ضػػخماً مػػف الص ػواريخ ،وقػػدرتيا عمػػى االسػػتفادة مػػف كث ػرة
الصواريخ الممكف إطبلقيػا بحيػث تنحسػر معيػا فعاليػ منظومػ “السبػ الحديديػ ” .ربمػا ليػذا السػبب كثػرة

التاريخ :السبت 1371/0/77

العدد1220 :

ص 11

عػدد الصػواريخ المسذوفػ لػـ تػتمكف المنظومػ مػػف إسػساطيا كميػػا  .ىػػذه الواقعػ سػيكوف ليػػا مػػردود سػػمب
أكبر بالنسب ؿ”إسرائيؿ” عندما تسوـ فصائؿ المساوم بإطبلؽ صواريخ أبعد مدى وأقوى سرع ً.
* خامسػػتيا ،أف صػػمود قطػػاع غ ػزة ،شػػعباً ومساوم ػ  ،واسػػتمرار إطػػبلؽ الص ػواريخ أديػػا ،ف ػ الواقػػع ،إلػػى
ت اركػع وزيػػر الحػػرب إييػػود بػػاراؾ عػػف تيديػػده بإطالػ مػػدة العػػدواف وبالتػػال إك ارئػػو اتصػػاالً مباشػ اًر أو غيػػر
مباشػر بمصػػر لمتػدخؿ مػػف أكػؿ وقػػؼ إطػبلؽ النػػار ،األمػر الػػذي اسػتكابت لػػو السػاىرة ونكحػػت فػ حمػػؿ
الطػ ػرفيف عم ػػى الت ازم ػػو والتسي ػػد ب ػػو من ػػذ منتص ػػؼ لي ػػؿ االثن ػػيف /الثبلث ػػاء الماض ػػييف  .والك ػػدير بال ػػذكر أف
“إسرائيؿ” شكرت مصر عمى توسطيا بيف الكانبيف.
إلى ذلؾ ،كشؼ اختبار “السب الحديدي ” حسيستيف إضافيتيف :األولى ،أف باراؾ أعمف اعتزاـ الكيش نصب
منظومػ رابعػ فػ النسػػب المحتػػؿ لمػؤازرة المنظومػػات الػػثبلث السائمػ  ،مػػا يػػدؿ عمػػى قصػػورىا عػػف تػػأميف
الحماي البلزم لممستوطنات .الثاني  ،اعتراؼ الفت مف صحيف “ىآرتس” المسػتسم ( )1071 3 73بػأف
السبػ الحديديػ “ال تشػ ّكؿ بػػديبلً مػػف وكػػود سياسػ واضػػح (  ). . .لػػذلؾ يكػػب أف تتوقػػؼ الحػػرب الػػدائرة
ف الكنوب فو اًر .في لف تسض عمى اإلرىػاب ولػف تسمػؿ مػف أىميػ الخطػر المتػربص بنػا فػ غػزة  .إف
الحػػؿ يكمػػف ف ػ مكػػاف آخػػر :ف ػ العػػودة إلػػى المفاوضػػات الت ػ تتيػػرب منيػػا الحكوم ػ  ،محتمي ػ ً بالسب ػ
الحديدي ”.
الخميج ،الشارقة1371/0/77 ،

 23مرة أخرى  ...حماس تحت المجير

عريب الرنتاوي
احتمت حرك حماس مساح واسع مػف اىتمامػات البػاحثيف والمعمسػيف والصػحفييف ،خػبلؿ األشػير السميمػ
الفائت .
وانصب تركيز ىؤالء وبحثيـ ،حوؿ خبلفات الحرك الداخمي  ،وما يشيده ىذا الفصيؿ الرئيس مف تبدالت
وتحوالت...وكيؼ سينعكس كؿ ىذا وذاؾ عمى دور الحرك ومستسبميا.
ّ
إلػػى أف كػػاء العػػدواف اإلس ػرائيم األخيػػر عمػػى غ ػزة ،ليسفػػز االىتمػػاـ بالحرك ػ إلػػى صػػدارة أولويػػات م اركػػز
البحػث والتفكيػػر والمحممػػيف والمػراقبيف ،فمسػػطينييف واسػرائيميف عمػػى نحػػو خػػاص ،وعربػاً وعكمػاً و”فرنكػ ”
بصف عام ...وقد ِ
وضعت الحرك ف “ميزاف الربح والخسارة” ،ومالت معظـ التعميسػات لمسػوؿ إف الحركػ
أخذت تحاك الحرك األـ“ :فػتح” فػ سػيرتيا ومسػارىا ،وأنيػا تواكػو منافسػ قويػ تػذىب لصػالح شػسيستيا
التػوأـ“ :حركػ الكيػاد اإلسػػبلم فػ فمسػطيف” ،وأف حصػػاد الحركػ  ،كػاء خسػارة صػػافي فػ أحػداث غػزة
األخيرة.
والحسيس ػ أنػػو لػػـ يعػػد خافي ػاً عمػػى أحػػد ،أف حمػػاس واكيػػت وضػػعاً اسػػتثنائياً شػػديد الدق ػ والصػػعوب خػػبلؿ
السػػنوات الخمػػس أو السػػت الفائتػ ...كاف لػػو أثػػر حاسػػـ بػػإطبلؽ سمسػػم مػػف الحػوارات والتحػ ّػوالت الداخميػ
العمسي ػ ف ػ صػػفوؼ الحرك ػ  ،والت ػ لػػـ تنتػػو مفاعيميػػا بعػػد ،والمؤكػػد أف الحرك ػ تمػػر بمخػػاض مصػػيري،
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سػػيتوقؼ عمػػى الطريس ػ الت ػ سػػتدير بيػػا “انسسػػاماتيا الداخمي ػ ” و”تحالفاتيػػا الوطني ػ والخاركي ػ ” ووكيتيػػا
وتوكييا السياسي والكفاحي  ،تسرير مصير الحرك ومستسبميا وحكـ نفوذىا وتأثيرىا ف فمسطيف واإلقميـ.
لسػػد أربػػؾ االنتصػػار الكاسػػح لمحركػ فػ انتخابػػات  1006مكمػػؿ مسػػارىا ،لكأنػػو أخػػذ قياداتيػػا عمػػى حػػيف
غرة...وكاء الحسػـ العسػكري السػريع فػ السػن التاليػ ( )1007بمثابػ مفاكػأة ثانيػ لمحركػ  ،رتػب عمييػا
دوامػ ػ م ػػف المس ػػؤوليات وااللت ازم ػػات التػ ػ ال طاقػ ػ ألح ػػد عم ػػى الوف ػػاء بي ػػا ،وصػ ػوالً لح ػػرب
وأدخمي ػػا فػ ػ ّ
الرصػػاص المسػػكوب عمػػى قطػػاع غ ػزة ،والحصػػار اإلس ػرائيم – المصػػري (نظػػاـ مبػػارؾ) عمػػى السطػػاع،
ٍ
وتحد لمحرك .
وانتياء بثورات الربيع العرب الت كانت بمثاب فرص
إلى أف دخمنا ف مسار استعادة الوحػدة والمصػالح الفمسػطينيتيف ،إذ بػدؿ أف تكػوف “نيايػ ىػذا المسػار”،
اس ػػتعادة وح ػػدة الش ػػعب والك رافي ػػا و”الممث ػػؿ ال ػػوطن ” و”البرن ػػامج” و”أدوات النض ػػاؿ” الفمس ػػطينيي  ،رأين ػػا
“بداي ػ ىػػذا المسػػار” ،تػػنعكس بأفػػدح العواقػػب عمػػى وحػػدة الحرك ػ الداخمي ػ  ،وتماسػػؾ أطرىػػا السيادي ػ  ،بػػؿ
وخروج كؿ ذلؾ إلى العمف ،خصوصاً مع سع كؿ فريؽ مف فريس “الكدؿ الػداخم ” إلػى تمتػيف وتوسػيع
ٍ
دائرة تحالفاتو العربي واإلقميمي  ،لكأننا أماـ سبا ٍ
محموـ عمى الشرعي والسيادة.
ؽ
مف بعض ما يكري تداولو مف معمومات عػف “قضػايا الخػبلؼ داخػؿ حمػاس” ،تمػؾ السػراءة التػ تختصػر
المسأل برمتيا ،كما لو كانت صراعاً بػيف “معتػدليف” فػ الخػارج ،ي ػذوف الخطػى صػوب منظمػ التحريػر
وبرنامكيػػا السياسػ ػ وأشػػكاؿ الكف ػػاح الس ػػممي والشػػعبي المسترحػ ػ مػػف قبمي ػػا ،وب ػػيف “مسػػاوميف” فػ ػ غػػزة،
يستمسػكوف بكمػر المساومػ وبرنامكيػا ،ويبػدوف تحفظػاً واضػحاً عمػى “ليػػاث” الخػارج لممصػالح  ،واألىػػـ،
يبػػدوف ح ػػذ اًر ش ػػديداً فػ ػ التفػ ػريط بعصػػفور “حكومػ ػ غػ ػزة” التػ ػ ىػ ػ باليػػد ،بوص ػػفيا خي ػ ٌػر م ػػف عص ػػافير
المصالح العشرة.
لكػػف عػػدواف إسػرائيؿ األخيػػر عمػػى غػزة ،أظيػػر لممػػؤل أف الصػػورة التػ يكػػري تناقميػػا عػػف خبلفػػات حمػػاس
الداخميػ ػ  ،أكث ػػر تبس ػػيطاً مم ػػا ىػ ػ عمي ػػو فػ ػ واق ػػع الحاؿ...فس ػػادة حم ػػاس فػ ػ غػ ػزة ،بكن ػػاحييـ السياسػ ػ
والعسكري ،كانوا األسرع بطمب استئناؼ التيدئ واسػتعادتيا ،بػؿ وكػانوا الطػرؼ الوحيػد الػذي لػـ يخترقيػا،
ػداـ...وكؿ مػػا فعمتػػو الحركػ  ،أنيػػا لػػـ تمنػػع فصػػائؿ أخػػرى
حتػػى بعػػد أف أقػػدمت إسػرائيؿ عمػػى دوسػػيا باألقػ
ُ
(الكياد أساساً) مف ممارس حسيا ف الرد عمى الخروقػات اإلسػرائيمي  ،ولػـ تسػدـ خطابػاً مناىضػاً لخطػاب
المساوم  ،حتى وى تمتنع عف االنخراط فييا عممياً.
لكأننػػا صػرنا أمػػاـ خػ ٍ
ػبلؼ بػػيف فػريسيف :واحػ ٌػد يريػػد أف يكعػػؿ مػػف التيدئػ مػػدخبلً إلحػػداث تحػ ّػوالت سياسػػي
أعمؽ وأشػمؿ فػ مواقػؼ الحركػ وتوكياتيػا وتحالفاتيػا ،ويسػعى فػ تعميميػا عمػى الضػف والسطػاع عمػى
حػػد سػواء...والثان  ،يريػػد أف يسػ ّػوؽ التيدئػ عمػػى أنيػػا “فعػػؿ مسػػاوـ” أيضػاً ،يتعػػيف أخػػذه بحكمػػو وسػػياقو،
وىػػذا مػػا فعمػػو د .محمػػود الزىػػار ،بسػػدر كبيػػر أو قميػػؿ مػػف النكػػاح ف ػ طي ػراف مؤخ اًر...فزيػػارة أحػػد كبػػار
صػػسور حمػػاس إليػراف ،لػػيس ليػػا مػػف م ػػزى وداللػ فػ ىػػذا التوقيػػت ،سػػوى البرىنػ  ،عمػػى أف حمػػاس مػػا
ازلػػت تتصػػدر صػػفوؼ المسػػاوميف والمكاىػػديف ،وأف شػػيئاً لػػـ يت يػػر أو يتبػػدؿ فػ مواقػػؼ الحركػ ومواقعيػػا
وتحالفاتيا.
ويمس المشيد اإلقميم ف ضوء “ربيع العرب” و”صعود اإلخواف ف كؿ مكاف” ،ظػبلالً كثيفػ عمػى أداء
الحركػ وتفاعبلتيػػا الداخميػ ...لكف أخطػػر مػػا يمكػػف أف يصػػيب الحركػ  ،أو أف يصػػيبنا معيػػا ،ىػػو الوقػػوع
ف ذات الشرؾ الذي سبسؽ وأف وقعت فيو حرك السومييف العرب ف أواسط ستينيات السرف الفائػت ،حػيف
ربطػػت مص ػػير السض ػػي الفمس ػػطيني ومس ػػتسبؿ الكف ػػاح الفمس ػػطين المس ػػمح ،بكاىزيػ ػ كم ػػاؿ عب ػػد الناص ػػر
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لخػ ػ ػػوض الحػ ػ ػػرب مػ ػ ػػع إس ػ ػ ػرائيؿ وعمييػ ػ ػػا ،حيػ ػ ػػث لخصػ ػ ػػت موقفيػ ػ ػػا ذاؾ بشػ ػ ػػعار “فػ ػ ػػوؽ الصػ ػ ػػفر...تحت
التػػوريط”...اليػػوـ ،ثمػ تيػػار فػ حمػػاس ،ال يريػػد أف يػػورط إخػواف مصػػر والعػػالـ العربػ بممػػؼ مفتػػوح مػػف
الصراع مع إسرائيؿ ،وىػو يبػدي اسػتعداداً موضػوعياً واف كػاف غيػر معمػف ،إلبسػاء المسػأل الفمسػطيني فػ
“قائم االنتظار” ،إلى أف تنكم رياح الت يير ف العالـ العرب .
عمان1371/0/77 ،
الدستورّ ،
 27حل الدولتين بين الفشل والتفشيل

أحمد قريع (أبو عبلء)
بعد مرور نحػو ربػع قػرف عمػى قػرار المكمػس الػوطن الفمسػطين عػاـ  7988فػ الك ازئػر ،بػاإلعبلف عػف
خيار الدول الفمسطيني المستسم وعاصػمتيا السػدس الشػريؼ عمػى خػط ال اربػع مػف حزيػراف  ،7967وعػودة
البلكئػػيف ،وبعػػد واحػػد وعش ػريف عام ػاً عمػػى مدريػػد وتسػػع عشػػر عام ػاً عمػػى أوسػػمو ،وبعػػد انسضػػاء عشػػر
سنوات عمى أوؿ اعتماد دول لمصطمح دولتيف لشعبيف ،فمسد فسد ىذا المشروع الذي لـ ير النور بتاتاً قوة
اندفاعو األولى وذوى تدريكياً ،بعد أف ظؿ لفترة طويم يزرع األمؿ بحؿ عادؿ وسبلـ شامؿ ف المنسط ،
ويميػػـ السػػادة والدبموماسػػييف والمفك ػريف والصػػحافييف ،ويسػػتسطب االىتمػػاـ بػػو كفك ػرة تسػػتبطف ح ػبلً يمكػػف
إنضاكو بالسميؿ مف الخبلؼ حوؿ شيطاف التفاصيؿ الص يرة.
ومنػػذ ذلػػؾ الوقػػت كػػاف مشػػروع حػػؿ الػػدولتيف المتكػػاورتيف لشػػعبيف ف ػ أرض واحػػدة ،بمثاب ػ األسػػاس لكػػؿ
كيود السبلـ المبذول  ،إف لـ نسؿ كخيط ناظـ لسائر المبادرات والمسػاع الدبموماسػي المبذولػ عمػى ىػذا
الصػػعيد ،ال سػػيما مػػف كانػػب الرباعي ػ الدولي ػ  ،والواليػػات المتحػػدة وروسػػيا االتحادي ػ واالتحػػاد األوروب ػ
واألم ػػـ المتح ػػدة ،حي ػػث ك ػػاف أوؿ م ػػف اش ػػتؽ ى ػػذا المص ػػطمح السياسػ ػ وروج ل ػػو بس ػػوة ،الػػرئيس االمريكػ ػ
السابؽ كورج بوش ،ووزيػر خاركيتػو الكنػراؿ كػولف بػاوؿ ومستشػارة األمػف السػوم حينئػذ كونػدالي از اريػس،
بعد مرور أقؿ مف عاـ واحد عمى واقع الحادي عشر مف سبتمبر  ،1007الت غيرت وكو العالـ كمو.
وفيمػػا تػػـ تمس ػ ىػػذا المشػػروع مػػف كانػػب معظػػـ الفمسػػطينييف والعػػرب ،باعتبػػاره ح ػبلً معسػوالً يكتسػػب قيمتػػو
األساسػػي مػػف كونػػو ح ػبلً وسػػطاً بػػيف المواقػػؼ المتصػػارع  ،ومبػػادرة أميركي ػ خالص ػ  ،كػػرى التنويػػو بيػػا
والثناء عمييا مف كانب مختمؼ السوى والعواصـ النافذة ،بينما كانت إسرائيؿ ف عيد أرئيػؿ شػاروف الػذي
كاف قػد شػرع لتػوه فػ حػرب عدوانيػ شرسػ ضػد االنتفاضػ الثانيػ  ،وس ّػوؽ إعػادة احػتبلؿ الضػف ال ربيػ
ككزء مف الحرب الكوني ضد اإلرىاب ،أخذ يتعامؿ مع ىذه المبادرة االمريكي الت ال يمكػف لػو رفضػيا،
بسمسػػم مػػف التحفظػػات والمراوغػػات المعيػػودة ،يسبػػؿ بيػػا لفظي ػاً ويعمػػؿ ف ػ الوقػػت ذاتػػو عمػػى وأدىػػا ،مػػف
خبلؿ االستمرار ف تصعيد عممي خمؽ الحسائؽ االستيطاني الت تتكفؿ وحدىا بإفشاؿ حؿ الػدولتيف مػف
أساسو.
وال يتسػػع المسػػاـ ىنػػا السػػتعراض فػػيض مػػف الممارسػػات اإلسػرائيمي التػ عممػػت عمػػى نحػػو منيكػ مػػنظـ
دوف نسػؿ مشػروع حػػؿ الػدولتيف مػف الحيػػز النظػري المكػرد إلػػى أرض الواقػع العممػ  ،سػواء أكػاف ذلػؾ فػ
عيد شاروف ،أو ف عيد خمفو اييود أولمػرت ،أو فػ أيػاـ بنيػاميف نتنيػاىو الػذي لػـ ينطػؽ بحػؿ الػدولتيف
سوى مرة واحدة ف خطابو الشيير ف كامع بار إيبلف وبشكؿ مراوغ ،وذلؾ مف أكؿ احتواء مػا بػدا أنػو
ضػ ط أميركػ ثسيػػؿ الوطػأة ،الح فػ األفػػؽ البعيػػد مػف خػػبلؿ تصػريحات الػرئيس االمريكػ الكديػػد بػػاراؾ
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أوباما ،الذي كاف مفعماً باألمؿ والنوايا الحسن  ،قبؿ أف يرده الواقع السياس االمريك وض وطات الموب
الييودي ف الواليات المتحدة عمى عسبيو ،مثسبلً بخيب األمؿ والسيود والض وط الداخمي المضادة.
كاف مشروع حؿ الدولتيف ىذا موضع البحث األساس فػ مػؤتمر أنػابوليس الػذي التػأـ فػ السػن األخيػرة
مف والي الرئيس كورج بوش الثاني  ،ومثّؿ ىذا المشػروع أيضػاً األرضػي السياسػي التػ انعسػد عمييػا ذلػؾ
االكتماع ،بحضور نحو خمسيف دولػ ومنظمػ دوليػ  ،وشػكؿ قاعػدة التفاىمػات العريضػ التػ كػرت فػ
فضائيا المفاوضات الثنائي لنحو عاـ الحؽ ،دوف التوصؿ إلى نتيك حاسم تسربنا خطوة يعتد بيا عمى
طريػػؽ وضػػع حػػؿ الػػدولتيف موضػػع التطبيػػؽ عمػػى األرض ،إف لػػـ نسػػؿ عػػدـ الػػتمكف مػػف إغػػبلؽ أي مػػف
الممفات المطروح عمى مائدة التفاوض.
فسد حشدت حكوم أولمػرت الػذي كػاف رئيسػاً لبمديػ السػدس المحتمػ سػائر المصػاعب والمعيسػات أمػاـ كػؿ
إمكاني إلنكاح تمؾ المفاوضات ،سواء أكػاف ذلػؾ عبػر موكػ عارمػ مػف عمميػات اسػتيطاف مركػزة داخػؿ
مدين السدس وف محيطيا المكاور ،أو كاف عبر سمسم مف االنتياكػات والمراوغػات السياسػي المصػمم
أساساً لمتيرب مف أداء أي استحساؽ مف استحساقات حؿ النزاع التػاريخ عمػى أسػاس مشػروع كػاف يواكػو
رفضاً مبطناً مف أعمى المركعيات السياسي واألمني اإلسرائيمي  .ولعؿ إقحاـ موضوع االعتػراؼ بإسػرائيؿ
كدول ػ ييودي ػ  ،كػػاف مػػف بػػيف أكثػػر الش ػواىد دالل ػ عمػػى وكػػود ني ػ إس ػرائيمي مضػػمرة الخػػتبلؽ أي ذريع ػ
ممكن  ،مف شأنيا كبح كؿ كيد تفاوض يسود إلى حؿ النزاع عمى قاعدة دولتيف لشعبيف.
عمى أي حػاؿ انتيػت عمميػ أنػابوليس التػ لػـ تػتمكف مػف الوصػوؿ إلػى الحػؿ المنشػود رغػـ بعػض التسػدـ
غيػػر المكتمػػؿ ،وذلػػؾ عشػػي شػػف إس ػرائيؿ عػػدوانيا الوحش ػ ضػػد قطػػاع غ ػزة ،وتبػػدؿ المسػػرح السياس ػ
اإلسرائيم تبدالً كبي اًر غداة تمؾ الحرب الت كانت عبلم فارق ف مسار العممي السممي المتعثرة أصبلً،
حيث بدا ف إثرىا مشروع حؿ الدولتيف يترنح عمى الطاول الت ظمت مساعدىا فارغػ  ،فيمػا بسيػت اإلدارة
االمريكي الكديدة التػ تبنػت ىػذه الفكػرة مكػدداً ،تعمػؿ إلعػادة تكديػد آليػات حػؿ الػدولتيف ،وذلػؾ وفػؽ مػا
بدت عميو المؤشرات األولي والخطابات المبكرة لمرئيس االمريك الكديد ف البيت األبيض ،ال سيما فيما
يتعمؽ بوقؼ االستيطاف كمسدم أولي مف أكؿ إعادة بعث العممي السممي مف سباتيا.
وكم ػػا تش ػػيد الوق ػػائع التػ ػ ال تػ ػزاؿ حيػ ػ فػ ػ ال ػػذاكرة ،فس ػػد ظ ػػؿ ح ػػؿ ال ػػدولتيف مت ػػداوالً فػ ػ س ػػوؽ الك ػػبلـ
الدبموماس وقاعات المواقؼ المفظي المرسم عمى عواىنيا ،طواؿ السن األولى مف زمف حكوم بنياميف
نتنياىو ،قبؿ أف تعمؿ الكرافات اإلسرائيمي الت كانت تسابؽ الوقت لدفف ىذا المشروع ف تراب مشػاريع
االسػػتيطاف اليائم ػ داخػػؿ مدين ػ السػػدس وف ػ محيطيػػا الواسػػع ،وتسض ػ عميػػو الحفريػػات المتواصػػم تحػػت
أساسػػات المسػػكد األقصػػى ،وف ػ قمػػب البمػػدة السديمػ ومػػا تسػػميو بػػالحوض المسػػدس ،فض ػبلً عػػف عمميػػات
التيويد واألسرل الكاري عمى قدـ وساؽ ،وغير ذلؾ مف االنتياكػات والمظػاىر والشػواىد الدالػ بصػورة ال
تخطئيا العيف عمى تحمؿ إسرائيؿ تماماً مف مشروع حؿ الدولتيف ،دوف أف تعمف ذلؾ بالفـ المآلف.
غيػػر أف المػ ػ اررة التػ ػ أخ ػػذت تعس ػػد حم ػػوؽ الفمس ػػطينييف إث ػػر انكش ػػاؼ م ػػدى تآك ػػؿ مش ػػروع ح ػػؿ ال ػػدولتيف،
واتضػػاح ضػػآل الخيػػارات المتاح ػ بعػػد الت اركػػع االمريك ػ المشػػيف عػػف الوعػػود والتعيػػدات المعمن ػ  ،وزيػػادة
الفتور األوروب  ،واشتداد حال االنش اؿ العرب عف السضي الفمسطيني  ،كػراء تسػدـ االىتمامػات الداخميػ
عمػػى غيرىػػا ف ػ غم ػرة الربيػػع العرب ػ  ،نسػػوؿ إزاء ذلػػؾ كمػػو بػػدأت بعػػض السػػوى والشخصػػيات الفمسػػطيني
تتحدث عف ىذه الحسيس المريرة 'فشؿ مشروع حؿ الدولتيف' بصػورة أكثػر كديػ  ،بػيف أوسػاط رأي عػاـ بػدا
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أن ػػو ك ػػاف أعم ػػؽ إد اركػ ػاً م ػػف نخبت ػػو السياس ػػي لم ػػآالت ك ػػؿ ى ػػذه التحػ ػوالت الكاريػ ػ داخ ػػؿ إسػ ػرائيؿ وفػ ػ
المشيديف :اإلقميم والدول .
فسػػد ك ػػاف الشػػعب الفمس ػػطين ي ػػرى بػػأـ عين ػػو عممي ػػات تيويػػد الس ػػدس وت يي ػػر معالميػػا التاريخيػ ػ والثسافيػ ػ
والديني ػ  ،والحفريػػات الت ػ تكػػري تحػػت المدين ػ المسدس ػ والمسػػكد األقصػػى المبػػارؾ إضػػاف إلػػى مشػػاريع
االستيطاف الييودي الكاريػ عمػى قػدـ وسػاؽ ،كنبػاً إلػى كنػب مػع خطػ إسػرائيمي معتمػدة منػذ أمػد طويػؿ
لتيمػػيش السػػمط الفمسػػطيني  ،ومػػف ثػػـ تسويضػػيا تػػدريكياً ،دوف أف يمسػػى ذلػػؾ كمػػو أي ردود أفعػػاؿ كػػادة،
األمر الذي أوصؿ كثير مػف األوسػاط السياسػي والثسافيػ الفمسػطيني إلػى قناعػ مبكػرة مفادىػا أف إسػرائيؿ
قػػد شػػرعت فع ػبلً ف ػ قتػػؿ مشػػروع حػػؿ الػػدولتيف ،وأنيػػا قػػد نفضػػت يػػدييا المػػدككتيف بػػالسوة مػػف كػػؿ تعيػػد
شكم سابؽ ،بسبوؿ مثؿ ىذا الحؿ الذي ظؿ مكرد حبر عمى ورؽ.
كنت واحداً مف بيف أوائؿ الفمسطينييف الذيف توصموا إلى ىػذه النتيكػ التػ تبنػ عمػى الشػ ء
وأزعـ أنن
ُ
مستض ػػاه ،تنتيػ ػ االلتباس ػػات واخ ػػتبلط عناص ػػر الص ػػورة ،وتُرت ػػب عمين ػػا كميعػ ػاً مس ػػؤوليات كس ػػيم  ،فػ ػ
مسػػدمتيا التعػػاط مػػع ىػػذا االسػػتنتاج بػػأعمى دركػ مػػف دركػػات المسػػؤولي الوطنيػ  ،بمػػا فػ ذلػػؾ التفكيػػر
الكدي ف ط صفح حؿ الدولتيف لفتح صفح أخرى كديدة .وكاف الفتاً بالنسب ل أف وسائؿ اإلعبلـ
اإلس ػرائيمي دوف غيرىػػا ،كانػػت أوؿ مػػف نسػػؿ عن ػ تمػػؾ التص ػريحات المستضػػب حػػوؿ مػػوت حػػؿ الػػدولتيف
بفعؿ السياس اإلسرائيمي المنيكي المتبع منذ أمد بعيد ضد مثؿ ىذا الحؿ الػذي بػات بػبل مسومػات عمػى
أرض الواقع.
وبالطبع ،لـ يرحب اإلسرائيميوف بمثؿ ىذا االستنتاج الذي قرأه بعضيـ عمى أنو إنػذار ينطػوي عمػى تيديػد
بإعػػادة طػػرح حػػؿ الدول ػ الواحػػدة ،إف لػػـ أقػػؿ أف بعػػض األص ػوات اليميني ػ المتطرف ػ رأت ف ػ ذلػػؾ ابت ػ از اًز
سياسػػياً مباش ػ اًر ،يص ػادؽ عمػػى صػػح مػػا كانػػت تػػروج لػػو أوسػػاط إس ػرائيمي واسػػع  ،لػػيس فسػػط بعػػدـ وكػػود
شريؾ فمسطين وانعداـ الرغبػ فػ صػنع السػبلـ لػدى الفمسػطينييف ،وانمػا يشػير إلػى رفػض الحػؿ السػمم
مف أساسو ،واستمرار السع الفمسطين المبيت إلى تسويض الدولػ العبريػ مػف الػداخؿ ،وذلػؾ مػف خػبلؿ
إعػػادة طػػرح خيػػار الدول ػ الديمسراطي ػ الواحػػدة لكػػؿ مواطنييػػا ،وىػػو الخيػػار الػػذي كػػاف رائك ػاً لعػػدة عسػػود
ماضي قبؿ أف يكبو حؿ الدولتيف.
وبػػالعودة إلػػى الينػػابيع األولػػى ليػػذه الخبلص ػ الت ػ أممتيػػا عمػػى األرض سمسػػم ال نياي ػ ليػػا مػػف الحسػػائؽ
السمبي  ،واالستعصاءات السياسي  ،والرىانات الخائب  ،واآلماؿ الزائف  ،والمخاطر الكادة كداً ،وكػدت كمػا
الكثيػريف منػػا ،أف طريػػؽ المفاوضػػات الطويػػؿ قػػد وصػػؿ إلػػى نيايػ الشػػوط تمامػاً ،وأف عمميػ السػػبلـ التػ
كرينػػا طػػويبلً ف ػ متاىاتيػػا قػػد اسػػتنفذت أغ ارضػػيا وانتيػػت ،ولػػـ يبػػؽ منيػػا سػػوى االسػػـ فسػػط ،وأف م ػوازيف
السػػوى المختم ػ بصػػورة فادح ػ ال تكيػػز لنػػا مواصػػم التفكيػػر بصػػورة نمطيػ إلػػى مػػا ال نياي ػ  ،وأف المشػػيد
اإلقميم بمت يراتو غير المواتي ف المدى المنظور ال يبشر بحدوث تحوالت وازن لصالحنا ،األمر الػذي
يوكػػب عمينػػا السيػػاـ بإعػػادة تسػػويـ شػػامم  ،واكػراء المراكعػػات النسديػ المعمسػ  ،بمػػا فػ ذلػػؾ نسػد خيػػار حػػؿ
الدولتيف ذاتو.
وبمنػأى عػػف االرتكػاؿ واالسػػتعكاؿ فػ طػػرح االسػتنتاكات المبكػرة ،وعسػد الرىانػػات المعمسػ عمػػى أغصػػاف
شكرة باسس  ،ومع االعتراؼ سمفاً بعدد مف العوائؽ الشديدة ،والمخػاطر الحسيسيػ التػ ينطػوي عمييػا طػرح
مفيوـ الدول الواحدة ،فإنن أعتسػد أف مساربػ ىػذا الطػرح عمػى إشػكالياتو الكثيػرة ،يسػدـ لنػا رافعػ أخبلقيػ ،
ومنص ػ انطػػبلؽ كفاحي ػ تمكننػػا مػػف العمػػؿ عمػػى إعػػادة تػػدوير الزوايػػا الحػػادة ،وتوسػػيع ى ػوامش المنػػاورة،
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ومواص ػػم اليك ػػوـ السياسػ ػ الش ػػامؿ النتػ ػزاع أبس ػػط حسوقن ػػا المص ػػادرة فػ ػ الحريػ ػ واالس ػػتسبلؿ والك ارمػ ػ
اإلنسػػاني  ،واسػػترداد فحػػوى شػػعارنا الثػػوري السػػديـ ،أي الدول ػ الواحػػدة ،التػ تسػػدـ فػ كوىرىػػا الػػديمسراط
كثي اًر مف اإلكابات الشافي عمى فيض مف األسئم الحائرة ،بما ف ذلؾ سؤاؿ المصير الفمسطين وكواب
الحؿ النيائ .
لسػػد كػػاف حػػؿ الػػدولتيف فرصػ أخػػرى بػػيف سمسػػم طويمػ مػػف الفػػرص الضػػائع فػ تػػاريخ الشػػرؽ األوسػػط،
تولػت إسػرائيؿ ىػػذه المػرة ،وبمفردىػا ،تبديػػد ىػػذه السػػانح التػ قػػد ال تتكػػرر مػػف كديػد .بػػؿ ويمكػػف اعتبػػار
ىذا الحؿ الموءود عمى مرأى مف قابمتو السانوني  ،أنو كاف مكرد تمريف فكري ف رياض العبػث السياسػ
والبلكػػدوى ،انخرطػػت فيػػو قػػوى وعواصػػـ وأط ػراؼ كانػػت ت مػػب حسػػف الني ػ  ،وت ػػض البصػػر عػػف رؤي ػ
الحسػػائؽ الموضػػوعي  ،وتعػ ّػوؿ عمػػى عامػػؿ الػػزمف ،وعمػػى قػػدرة الض ػ وط الدبموماسػػي وحػػدىا ف ػ تحسيػػؽ
اخت ػراؽ سياس ػ طػػاؿ انتظػػاره ،وتتػػذرع بػػأدنى إشػػارة تػػنـ عػػف وكػػود رغب ػ إس ػرائيمي مػػا ف ػ االمتثػػاؿ لسػػوة
المنطؽ بديبلً عف منطؽ السوة.
إذ بدؿ أف نسترب خطوة يعتد بيا عمى طريؽ حؿ الدولتيف ،وكػدنا أنفسػنا خػبلؿ السػنوات العشػر الماضػي
ضػػحي سػػيم المنػػاؿ ،لػػيس الحػػتبلؿ غاشػػـ فسػػط ،ولواقػػع إقميم ػ ال مبػػال  ،ولوضػػع دول ػ منػػافؽ ،وانمػػا
وكػػدنا أنفسػػنا أيض ػاً أمػػاـ نظػػاـ فصػػؿ عنصػػري يػػزداد فظاظ ػ  ،ينتيػػؾ حسػػوؽ اإلنسػػاف األساسػػي  ،ويخػػرؽ
مبػػادئ السػػانوف الػػدول  ،كنب ػاً إلػػى كنػػب مػػع تفػػاقـ مختمػػؼ ممارسػػات السمػػع والسيػػر ،وصػػور االكتياحػػات
واالعتداءات الت لـ تنسطع ،وكدار فصؿ عنصري ووقائع استيطاف ومصػادرات دوف قيػد ،وعمميػ تيويػد
واستسواء بػبل حػدود ،األمػر الػذي ب ّػدؿ سػائر معطيػات البيئػ السياسػي التػ نشػأت فييػا فكػرة حػؿ الػدولتيف
قبؿ عسد مف الزماف.
وزاد م ػػف ب ػػؤس المش ػػيد الس ػػائـ بؤسػ ػاً مض ػػاعفاً ،اش ػػتداد مظ ػػاىر االنسس ػػاـ ال ػػداخم العمي ػػؽ فػ ػ الس ػػاح
الفمسطيني  ،حيث فشمت كؿ المساع المبذولػ وكػؿ اإلعبلنػات المتمفػزة ،فػ تحسيػؽ المصػالح الوطنيػ ،
الت تعتبػر شػرطاً أساسػياً مػف شػروط بنػاء حالػ ذاتيػ متماسػك  ،ومػدخبلً موضػوعياً ال غنػى عنػو لتكديػد
شرعي سائر المركعيػات السياديػ  ،ولسػحب ذريعػ طالمػا تػذرعت بيػا إسػرائيؿ بوكػود سػمطتيف فمسػطينيتيف
متنافس ػػتيف فػ ػ الض ػػف ال ربيػ ػ وقط ػػاع غػ ػزة ،تحػ ػوالف دوف إض ػػفاء المش ػػروعي البلزمػ ػ وتحسي ػػؽ األىميػ ػ
الكامم  ،لدى شريؾ سبلـ فمسطين لو كامؿ الصف التمثيمي غير المنسوص  ،ومفاوض يتمتع بالمصداقي
غير المطعوف فييا.
وىكذا نكد أنفسنا اليوـ بعد مرور كؿ ىذا الوقت وقد وقعنا ف حبائؿ سيناريو عسيـ ،تطرح عمينػا مطالػب
تعكيزي  ،نواكو انسػدادات مضػاعف  ،وتػنخفض فيػو التوقعػات إلػى أدنػى حػدودىا الػدنيا إزاء إمكانيػ الحػؿ
العادؿ والشامؿ ،وتتعسد فيو السضػايا الكوىريػ مثػؿ قضػي السػدس والبلكئػيف أكثػر ممػا كانػت عميػو تعسيػداً
ف بداي المسيرة السممي الطويم  ،وتتحطـ فيو كؿ إمكانيات فعمي لتحسيػؽ مشػروع حػؿ الػدولتيف بعػد كػؿ
ىذه الت يرات غير المواتي فػ البيئتػيف اإلقميميػ والدوليػ  ،ويستشػري فيػو الػنيـ االسػتيطان إلػى دركػ لػـ
يكف عمييا مف قبؿ طػواؿ سػنوات االحػتبلؿ المديػدة ،وذلػؾ كمػو دوف أف تمػوح فػ األفػؽ أي بػادرة محتممػ
لمخروج مف ىذا االستعصاء المميت ،وكسر ىذه الحمس الكينمي المفرغ .
إزاء تف ػػاقـ المص ػػاعب الحسيسيػ ػ  ،وض ػػآل الخي ػػارات المتاحػ ػ  ،وت يػ ػر البيئػ ػ السياس ػػي المحيطػ ػ  ،واش ػػتداد
المخاطر المحيس بالمصير الفمسطين  ،يبدو أنو ال مفر أمامنا مف محاول الخروج ،مرة إثر مرة ،مف ىذا
النفػػؽ المظمػػـ ،والكػػؼ عػػف التعمػػؽ باألوىػػاـ السػػاذك  ،واالفت ارضػػات العتيسػ  ،والرىانػػات المعمسػ فػ سػػماء
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بعيدة ،والمكابرات الت ال طائؿ مف ورائيا ،ومف ثـ الشروع ف إكراء حوار داخم شامؿ يبدأ عمى شػكؿ
عصؼ فكري ف الدوائر الص يرة ،قبؿ أف يتـ عرضو إلى نساش وطن أشمؿ ،نتوصؿ فيو بعػد حػيف قػد
ال يطػػوؿ ،إل ػػى وك ػػوب إح ػػداث اسػػتدارة كاممػ ػ ع ػػف ح ػػؿ ال ػػدولتيف بعػػد أف تعطم ػػت آليات ػػو وفس ػػد مسومات ػػو،
والتحوؿ مف ثـ إلى خيارات بديم  ،وأساليب عمؿ كديدة ،وخطط وبرامج كفاحي مختمف .
وليس لدي شؾ ف أف ىذه المسارب الصريح لمآؿ حػؿ الػدولتيف ،تتطمػب منػا ،بػدؿ التطيػر سػمفاً ،إعمػاؿ
الفكػػر برويػ شػػديدة ،وفػػتح النسػػاش حوليػػا بمسػػؤولي كبيػرة ،وتػػدعونا بإلحػػاح شػػديد إلػػى إكػراء المحاكمػػات
الرصين  ،والمراكعات النسدي العميس  ،إلنضاج بديؿ واقع لخيار يواكو أزمتو الكدي  ،وبالتال فتح نافذة
أخػػرى تتسػػمؿ عبرىػػا أشػػع الشػػمس وخيػػوط األمػػؿ ،وذلػػؾ عوض ػاً عػػف أف نظػػؿ ف ػ حال ػ نػػتبلوـ بعضػػنا
بعضاً ،ونتبادؿ تساذؼ كرة المسؤولي  ،ونمعف الظبلـ بدؿ أف نض ء فيو شمع .
ولعؿ مف نافؿ السوؿ التذكير بحسيس أف حؿ الدولتيف لـ تسػـ لػو طػواؿ الوقػت السػابؽ قائمػ عمػى األرض،
رغـ كؿ ما تمتع بو مف سحر عمى مستوى الطرح السياس  ،وما فاض بو مف إلياـ عمى مستوى التحػرؾ
الدبموماسػ ػ  ،وذل ػػؾ نظػ ػ اًر الفتس ػػار ح ػػؿ ال ػػدولتيف ى ػػذا إل ػػى ق ػػوة دف ػػع ذاتيػ ػ  ،ل ػػدييا م ػػا يكفػ ػ م ػػف التص ػػميـ
والمصػػداقي والمركعيػ الموثوق ػ  ،ناىيػػؾ عػػف حاكتػػو الموضػػوعي إلػػى روافػػع وآليػػات عمػػؿ وكػػدوؿ زمن ػ
ممػػزـ ،فض ػبلً عػػف تػػوفير الح ػوافز والك ػوائز ،ومتطمبػػات البنػػاء التراكم ػ المتػػدرج ،ومعػػايير التحسػػؽ بصػػورة
تسب ػػؿ السي ػػاس والتس ػػويـ ،وف ػػوؽ ذل ػػؾ كم ػػو وك ػػود النواي ػػا اإليكابيػ ػ التػ ػ ل ػػـ تت ػػوفر يومػ ػاً ل ػػدى الس ػػوة السائمػ ػ
باالحتبلؿ.
بكػػبلـ آخػػر ،أصػػبح حػػؿ الػػدولتيف ف ػ المحصػػم األخي ػرة وبعػػد كػػؿ ىػػذه السمسػػم الرىيب ػ مػػف االنتياكػػات
اإلسرائيمي أقرب ما يكوف إلى حرث ف البحػر ،إف لػـ أقػؿ مميػاة سياسػي طويمػ  ،أضػاعت عشػر سػنوات
وىػػدرت فييػػا طاقتنػػا المحػػدودة،
حػػافبلت بالمراوغػػات والتراكعػػات واالستعصػػاءات ،اُقتطعػػت مػػف أعمارنػػاُ ،
وحصدنا ف خواتيميا خيب أمؿ مضني  ،ليس أقميا تعثر الحؿ العادؿ والمسبوؿ ،واستشراء حالػ االنسسػاـ
التػ ػ تب ػػدو وكأني ػػا داء عض ػػاؿ ال ش ػػفاء من ػػو ،وتف ػػاقـ التح ػػديات المحيسػ ػ بن ػػا ،وانع ػػداـ روح المب ػػادرة بع ػػد
إستبعاد بعض الخيا ارت ببل ثمف.
واذا كػػاف ىنػػاؾ مػػف بسيػ ركػػاء بعػػد فػ إعػػادة بعػػث حػػؿ الػػدولتيف ،فػػذلؾ أمػػر ال يتوقػػؼ عمػػى حسػػف النيػ
فسػػط ،وال يسػػتعاد بػػذرؼ الػػدموع ،وال يتحسػػؽ بتكريػػب المكػػرب م ػرة أخػػرى ،وانمػػا يكمػػف ف ػ العمػػؿ المثػػابر
عمى إعادة بناء األرضي الصمب مف كديد ،وتصويب األوضاع الذاتي عمى كؿ صعيد ،وتعزيز مسومات
الصػػمود والثبػػات ،والحفػػاظ عمػػى الثوابػػت الوطني ػ  ،واعػػادة الػػروح إلػػى المؤسسػػات الفمسػػطيني  ،ومعػػاودة
االشتباؾ مع االحتبلؿ َبنفَس طويؿ ،واستنياض الطاقات الكامن  ،ورفع سوي األداء الوطن .
وفػ المحصػػم التػ تتطمػػب مزيػػداً مػػف الحػوار المػػنظـ ،فػػإف حػػؿ الػػدولتيف الػػذي أرى أنػػو قػػد فسػػد مسومػػات
تحسسو عمى األرض الكاري نيبيا أماـ أبصار رعاة ىذا الحؿ ،وأنو خسر قوة انطبلقو ،ومسػوغات التعمػؽ
بحبالػػو الواىيػ  ،وموكبػػات التػػداوؿ بػػو بنمطيػ فكريػ  ،وىػػو فػ واقػػع األمػػر حػػؿ أخمػػى مكانػػو فػ مػػدار ال
يسبؿ الفراغ ،ليفتح مف تمساء نفسو باباً لحموؿ كفاحي إبداعيػ بديمػ أو االسػتمرار فػ عمميػ التكريػب ،قػد
يكػػوف حػػؿ الدولػ الواحػػدة ،رغػػـ كػػؿ مػػا يسػػتبطنو مػػف مسػػائؿ خبلفيػ واشػػكاليات ال حصػػر ليػػا ،واحػػد مػػف
الحموؿ الت يحسف بنػا إثػراءه فػ إطػار حػوار داخمػ رصػيف ،وعرضػو مػف ثمػ تحػت ضػوء النيػار عمػى
رأي عاـ فمسطين مترع باإلحباط ،قبؿ وضعو عمى المائدة كخيار ،ورميو عمى إسػرائيؿ ككمػرة مػف نػار،
بعد أف أفشمت حؿ الدولتيف عف سابؽ تعمد واصرار.
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يبسى ضرورة السوؿ ،أف ما ينب عمى الطرؼ الفمسطين السياـ بو ف ىذه اآلون  ،والشروع بو دوف تردد
إضاف وال انفعاؿ ،ىو بياف ما تسوـ بو إسرائيؿ مف عمؿ منيك منظـ ،لستؿ حؿ الدولتيف وتسػويض كػؿ
مسومػػات إنشػػاء دولػ فمسػػطيني  ،ومػػف ثػػـ وضػػع المكنػ الرباعيػ  ،والواليػػات المتحػػدة بصػػورة خاصػ  ،عمػػى
ىػػذه الحسيس ػ الت ػ باتػػت تػػرى رؤي ػ العػػيف المكػػردة ،ونعن ػ بػػذلؾ اسػػتحال 'حػػؿ الػػدولتيف' الػػذي تمكنػػت
إسرائيؿ السػوة السائمػ بػاالحتبلؿ مػف قطػع أرسػو فػ السػدس ،قبػؿ أف تشػرع فػ تمزيػؽ أوصػالو فػ الضػف
ال ربي  ،وف إبساء الفصؿ بيف الضف ال ربي وقطاع غزة.
كما ينب السوؿ أيضاً بصورة ال لػبس فييػا ،أف مثػؿ ىػذا االسػتخبلص الػذي ترسػخ فػ الػوع العػاـ منػذ
مػػدة ،وبػػات كحسيسػ مػرة مػػف حسػػائؽ وضػػع مريػػر فػ األسػػاس ،أف عمينػػا كفمسػػطينييف ،ونحػػف المخػػاطبوف
كمياً بيذا المآؿ المؤلـ ،أف نأخذ مسؤوليتنا الخاص بنا عمى ىذا الصعيد ،ونعن بػذلؾ السػع بكػؿ كديػ
إلى تعزيز مسومات الصمود الذات ف كؿ المكاالت ،وأف نول عناي فائس بمسأل تثبيت وكود اإلنسػاف
الفمسػػطين عمػػى أرضػػو بكػػؿ األشػػكاؿ الممكن ػ  ،وفػػوؽ ذلػػؾ كمػػو أف نكػػري تسويم ػاً عميس ػاً وشػػامبلً لسػػائر
محطػػات المرحم ػ الطويم ػ  ،بكػػؿ مػػا تحسػػؽ فييػػا مػػف إيكابيػػات ومػػا اعتورىػػا مػػف سػػمبيات ،ومػػف ثػػـ اتخػػاذ
الس ػ اررات الميم ػ  ،عمػػى نحػػو تشػػارك  ،وبصػػورة مؤسسػػي  ،وف ػ إطػػار أعمػػى دركػػات الحػػس بالمسػػؤولي
التاريخي .
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ياسر الزعاترة
لػػيس لػػدينا أدنػػى شػػؾ ف ػ الت ػزاـ اإلسػػبلمييف حيػػاؿ السضػػي الفمسػػطيني  ،بصػػرؼ النظػػر عػػف تصػػنيفاتيـ
اء كػػانوا فػ السػػمط أـ ف ػ المعارضػ  ،لكػػف عػػددا مػػف التصػريحات الت ػ نسػػبت ليػػـ خػػبلؿ
الفكريػ  ،وسػو ً
الشػيور األخيػرة -وبعضػػيا صػػحيح بػػالطبع -لػػـ يمبػػث أف ألسػػى بظػػبلؿ مػػف الشػػؾ حػػوؿ ذلػػؾ االلتػزاـ ،مػػف
دوف أف ننسى أف قد ار مف التضخيـ والتشويو قد أصاب بعض تمػؾ التصػريحات ،بسػبب مواقػؼ عػدد مػف
السػػوى السوميػ واليسػػاري المعنيػ بتشػػويو الربيػػع العربػ  ،خاصػ بعػػد بموغػػو المحطػ السػػوري  ،فضػػبل عػػف
نتػػائج االنتخابػػات فػ تػػونس ومصػػر والم ػػرب والكويػػت ،والتػ أكػػدت أف أكثريػ تمػػؾ السػػوى سػػتكوف عمػػى
اليامش ف أي ترتيبات ديمسراطي ميما كانت ف ىذا البمد أو ذاؾ.
ىكػاء "المولػد" مػف قبػؿ الػذيف لػػـ يكػدوا ليػـ "حمصػا" فيػو أمػػر طبيعػ  ،السػيما أف منطػؽ التبريػر ال يبػػدو
صػػعبا ،حتػػى لػػو ذىػػب بعضػػيـ إلػػى أقصػػى التطػػرؼ بالحػػديث عػػف صػػياين يسفػػوف خمػػؼ الثػػورات ،فضػػبل
عف نسبتيا إلى مؤامرة غربي لتفتيت العالـ العرب (استعادة نظري الفوضى الخبلق ) ،وحديث مرافؽ عف
تحالؼ بيف اإلسبلمييف والواليات المتحدة ،لكػف ذلػؾ ال يسمػؿ مػف أىميػ الموقػؼ الػذي ينب ػ لئلسػبلمييف
أف يأخذوه حياؿ السضي الفمسطيني  ،ومف ثـ حذرىـ الضروري مػف أيػ تصػريحات يمكػف أف تسػتخدـ فػ
سياؽ التشكيؾ ف مواقفيـ وف عموـ الربيع العرب .
نػ ػػتفيـ بيػ ػػذا السػ ػػدر أو ذاؾ واقػ ػػع أف السػ ػػوى اإلسػ ػػبلمي ال تريػ ػػد إثػ ػػارة المكتمػ ػػع الػ ػػدول المنحػ ػػاز لمكيػ ػػاف
الصييون  ،بينما ى تتممس طريسيا خبلؿ المرحمػ الكديػدة ،مػع قناعتنػا بػأف موقػؼ ال ػرب المعػادي ليػا
لف يت ير ،لكف ذلؾ ش ء والوقوع ف فخ التصريحات اإلشكالي ش ء آخر.
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نػػتفيـ مػػثبل أال يتحػػدث إخػواف مصػػر وسػػمفيوىا مػػثبل عػػف إل ػػاء اتفاقي ػ "كامػػب ديفػػد" ،لػػيس فسػػط ألف أم ػ ار
كي ػػذا يحت ػػاج إل ػػى م ػػا يش ػػبو اإلكم ػػاع ال ػػداخم المص ػػري ،ولك ػػف أيض ػػا لم ػػا س ػػيؤدي إلي ػػو ذل ػػؾ م ػػف إث ػػارة
لمحساسيات الدولي .
نتػػذكر بػػالطبع أف نظػػاـ حسػػن مبػػارؾ لػػـ يكػػف يمتػػزـ عمميػػا باتفاقي ػ "كامػػب ديفػػد" ،بػػؿ كػػاف يسػػدـ خػػدمات
أمني وسياسي لمعدو كعمتو وفؽ تصريح بنياميف بف إليعػازر (وزيػر الصػناع اإلسػرائيم األسػبؽ) بمثابػ
"كنز إستراتيك " لدول العدو.
غيػػر أف أي ػ حساسػػيات ميمػػا كانػػت ال تبػػرر مبال ػ بعػػض اإلسػػبلمييف ف ػ التركيػػز عمػػى ىػػذه السضػػي
(قضػػي االلتػزاـ بكامػػب ديفػػد) ،فضػػبل عػػف التػػردد فػ التصػريح بحػػؽ المصػرييف فػ إعػػادة النظػػر فػ أيػ
اتفاقي ال تمبػ مصػالحيـ السوميػ  ،إلػى كانػب التأكيػد عمػى دعػـ الشػعب الفمسػطين فػ نضػالو السػتعادة
حسوقو.
ػص مصػػر التػ ورثػػت معاىػػدة مكحفػ مػػع العػػدو ،لكػػف األمػػر يبػػدو أكثػػر تأكيػػدا حػػيف يتصػػؿ
ىػػذا فيمػػا خػ ا
بدوؿ أخرى ال ترتبط بمعاىدات مع العدو ،وليس لدييا تبرير مسنع ألي شكؿ مف أشكاؿ التطبيع معو.
ابتداء مف منطمؽ اإليماف بأف فمسطيف ىػ قضػي األمػ المركزيػ التػ ال ينب ػ التيػاوف فييػا
نسوؿ ذلؾ
ً
بػػأي حػػاؿ مػػف األحػواؿ ،ونسولػػو مػػف بػػاب الػػدفاع عػػف الحالػ اإلسػػبلمي التػ ال يكػػوز ليػػا الوقػػوع فػ فػػخ
التنػػاقض بػػيف خطابيػػا فػ ميػػداف المعارضػ  ،وخطابيػػا فػ سػػياؽ السػػمط أو المشػػارك فييػػا ،واألىػػـ مػػف
ذلؾ كمو الحرص عمى عدـ تناقض السوى اإلسبلمي مع الكماىير الت انحازت إلييا.
مػػا يعرفػػو العسػػبلء ىػػو أف الكمػػاىير ال تمػػنح أحػػدا "شػػيكات" عمػػى بيػػاض ،بسػػدر مػػا تمػػنح ثستيػػا لمخطػػاب
ولمممارس  ،ثـ تنزعيا ف حاؿ الت ير أو الت ييػر أو التنػاقض ،كمػا يعمػـ العسػبلء أيضػا أنػو مػا مػف قضػي
تعشش ف روح المواطف العرب والمسمـ مثؿ السضي الفمسطيني  ،وعمى مػف يسػعى لكسػب ثسػ الكمػاىير
أف ينحاز لتمؾ السضي بكؿ وضوح وصراح .
والبلفت ىنا أف كماىير الم رب العرب تبدو أكثر انحيا از لفمسطيف وقدسيا وأقصاىا وقواىا المساوم مػف
الكماىير المشرقي  ،مف دوف أف ي ير ذلؾ ف روع مواقؼ األخيرة ،لكف بعض الحساسيات المتمثم ف
اس ػػتخداـ بع ػػض األنظمػ ػ لمسض ػػي  ،ربم ػػا أث ػػرت عم ػػى مواق ػػؼ ال ػػبعض بي ػػذا الس ػػدر أو ذاؾ .وم ػػف ش ػػاىد
االستسباؿ الذي حظ بو إسماعيؿ ىني ف تونس ،ومػف يشػاىد األعػبلـ الفمسػطيني المرفوعػ فػ شػوارع
تونس يدرؾ ذلؾ بكؿ وضوح.
وينطب ػػؽ ذل ػػؾ عمػ ػى ثػ ػوار ليبي ػػا المعبػ ػريف ع ػػف ش ػػعبيا ،وق ػػد س ػػمعنا كثيػ ػريف م ػػنيـ ييتف ػػوف لفمس ػػطيف رغ ػػـ
المسػػاعدة الت ػ قػػدميا النػػاتو ليػػـ ،ورغػػـ عمميػػـ بتواطػػؤ أركػػاف الحمػػؼ مػػع الكيػػاف الصػػييون  .وال ننسػػى
الم ػػرب وموريتانيػػا ،حيػػث تحضػػر فمسػػطيف بكػػؿ قػػوة ف ػ نشػػاطات السػػوى السياسػػي  ،وف ػ مسػػدمتيا السػػوى
ٍ
اإلسبلمي  ،األمر الذي يعكس السناع بمكانتيا ف صفوؼ الكماىير.
مػػا نريػػد قولػػو ىػػو أف عمػػى اإلسػػبلمييف أال يتػػرددوا ف ػ إظيػػار انحيػػازىـ لمسضػػي الفمسػػطيني  ،مػػع ضػػرورة
اإلشارة إلى أف كزءا مف المسؤولي عمى ىػذا الصػعيد تتحممػو حركػ حمػاس التػ كػاف ينب ػ ليػا التوقػؼ
عف حديث الدول ف حدود  67حتى ال تبرر ألي أحد التورط ف حديث مشابو ،السيما أف حبل مف ىذا
النوع ال يبدو واردا ف األفؽ ،بدليؿ أف تنازالت تكاوزتو بكثيػر لػـ تمػؽ السبػوؿ فػ الوسػط الصػييون  ،وال
داع تبعا لذلؾ لتكريب خطاب كربتو حرك فتح مف قبؿ ،وكاف حصاده اليشيـ.
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اليوـ يبدو مشيد الكوف مختمفا ،فالواليات المتحدة لـ تعد بسوتيا السديمػ  ،واألوروبيػوف يتخبطػوف فػ أزمػ
اليػػورو ،والعػػالـ يعػػيش تعددي ػ قطبي ػ  ،وال داع ػ تبعػػا لػػذلؾ لكػػؿ تمػػؾ التص ػريحات الت ػ تػػأت ف ػ بعػػض
األحياف ردا غير مدروس عمى أسئم مبرمك يوكييا دبموماسيوف وصحفيوف متصيينوف.
ويكف أف يساؿ إف عمى ال رب أف يسأؿ عف تطبيؽ الكياف الصييون لس اررات ما يسػمى الشػرعي الدوليػ
قبؿ سؤاؿ السوى اإلسبلمي عف موقفيا ،وىو لف يطبسيا بأي حػاؿ ،مػع اإلقػرار بػأف عبلقػات الػدوؿ ليسػت
كبري ػ  ،وأف بوسػػع أي ػ دول ػ أف ت ػرفض العبلق ػ مػػع دول ػ أخػػرى العتباراتيػػا الخاص ػ  ،إلػػى كانػػب التأكيػػد
عمػػى أولوي ػ دعػػـ الفمسػػطينييف بشػػتى الوسػػائؿ المتاحػ (تص ػريحات الشػػيخ ال نوشػ المؤكػػدة عمػػى رفػػض
االعتراؼ بدول الكياف الصييون تستحؽ الثناء).
مف أكؿ الشعار اإلسػبلم العزيػز عمػى قمػوب األمػ  ،ومػف أكػؿ فمسػطيف ميػوى أفئػدة أبنائيػا ،ومػف أكػؿ
مصداقي اإلسبلمييف ،نتمنى أف يدقؽ رموز اإلسبلمييف بكؿ تصنيفاتيـ الفكري ف كبلميـ وتصػريحاتيـ
حوؿ ىػذا الممػؼ ،فػ ذات الوقػت الػذي نتمنػى عمػى حمػاس أف تسػتثمر األكػواء العربيػ والدوليػ الكديػدة
ف ػ اسػػتعادة خطابيػػا األصػػيؿ ،بعيػػدا عػػف حكاي ػ الدول ػ ف ػ حػػدود ( 67يػػذكر لمحرك ػ إص ػرارىا المعمػػف
والمتكرر عمى رفض االعتراؼ بدول العدو ،والذي كمفيا ويكمفيا الكثير مف العنت والحصار) ،تمػؾ التػ
تأكد الكميع أنيا محض وىـ ال وكود لو.
ويكف أف تسوؿ الحرك لمف يسألوف عف موقفيا إف الكياف الصييون ىو الذي يحتؿ األرض ،وىو الػذي
ينب أف ُيسأؿ عما يمكػف أف يسدمػو قبػؿ طػرح أسػئم افت ارضػي ال معنػى ليػا ،وىػو اليػوـ ال يعػرض غيػر
دولػ الكانتونػػات عمػػى مػا يتركػػو الكػػدار مػػف الضػف ال ربيػ  ،إضػػاف إلػػى قطػاع غػزة ( % 70مػػف مسػػاح
فمسػػطيف التاريخي ػ ) ،كمػػا أكػػد نتنيػػاىو عبػػر ورقتػػو الت ػ حمميػػا مبعوثػػو إلػػى مفاوضػػات عمػػاف المحػػام
إسحؽ مولخو.
وال ننسػػى رفػػض إييػػود أولمػػرت لعػػرض السػػمط الم ػػري الػػذي فضػػحتو وثػػائؽ التفػػاوض ،والػػذي تضػػمف
التنػازؿ عػف قضػي البلكئػيف ،مػػع تنػازالت بال ػ األىميػ فػ السػػدس الشػرقي وتبػادؿ لؤل ارضػ يعنػ بسػػاء
الكتؿ االستيطاني الكبيرة ف الضف ال ربي .
نكرر مف كديد ،إف فمسطيف ى قضي األم المركزيػ  ،ولػف يحػوز اإلسػبلميوف ثسػ النػاس إال إذا كػددوا
الت ػزاميـ حياليػػا بكػػؿ وضػػوح وص ػراح  ،أمػػا السياسػػات التالي ػ فتظػػؿ خاضػػع لحػػدود الممكػػف السياس ػ ،
واألخير يتحسف بمرور الوقػت ،أكػاف فػ السػياؽ الػدول أـ العربػ  ،ولػف يمضػ وقػت طويػؿ حتػى يتأكػد
الكميػػع أف قضػػي فمسػػطيف سػػتكوف ال ػرابح األكبػػر مػػف الربيػػع العرب ػ والتطػػورات اإلقميمي ػ والدولي ػ عمػػى
ىمشػػت بعػػض الش ػ ء فػ المػػدى السريػػب ألسػػباب كثيػرة ،أىميػػا إصػرار قيػػادة
المػػدى المتوسػػط ،حتػػى لػػو ّ
السػػمط الفمسػػطيني ومنظم ػ التحريػػر وحرك ػ فػػتح عمػػى برنػػامج المفاوضػػات ورفػػض مشػػروع االنتفاض ػ
الشػػامم ف ػ وكػػو االحػػتبلؿ ،األمػػر الػػذي لػػف يسػػتكيف لػػو الشػػعب الفمسػػطين الػػذي سػػيعرؼ كيػػؼ يفكػػر
انتفاضتو الكديدة الت تستميـ أكػواء الربيػع العربػ  ،وتمػتحـ بفضػائيا العربػ واإلسػبلم فػ مسػار كديػد
سيكوف قاد ار بإذف اهلل عمى إنياء المشروع الصييون برمتو.
الجزيرة نت ،الدوحة1371/0/75 ،
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ف يػوـ االثنػيف ،فػ سػاعات المسػاء المتػأخرة ،رف اليػاتؼ فػ مكتػب المػواء احتيػاط عػاموس كمعػاد ،فػ
الطػػابؽ ال اربػػع عشػػر ف ػ و ازرة الػػدفاع .وكػػاف الطمػػب ف ػ الكانػػب الثػػان مػػف الخػػط بسػػيطا وىػػو :أوقف ػوا
اطبلؽ النار فعندنا اتفاؽ.
نشػػؾ فػ اف يكػػوف ذلػػؾ الضػػابط المصػػري عمػػـ انػػو يوقػػؼ بيػػذه الكممػ السصػػيرة كػرة ثمػػج كانػػت قػػد بػػدأت
تتػػدحرج .كانػػت تمػػؾ الدقيس ػ التسػػعيف تسريبػػا .بعػػد ذلػػؾ كػػاف يفتػػرض اف تبػػدأ المرحم ػ الثاني ػ مػػف العممي ػ
العسكري االسػرائيمي فػ السطػاع ،ولػو أنيػا بػدأت لكػاف مػف الممكػف أننػا مػا نػزاؿ اليػوـ فػ أوج الستػاؿ .لػـ
يتنفسوا الصعداء ف غزة ومصر فسط ف ليؿ يوـ االثنيف بؿ عندنا ايضا.
ف ػ يػػوـ االحػػد ،بعػػد يػػوميف مػػف نشػػوب الستػػاؿ ف ػ السطػػاع ،دخػػؿ المص ػريوف عميسػػا ف ػ صػػورة التفػػاوض
تمييدا الحراز ىدن  .وف ذلؾ المساء توكيوا الى اسرائيؿ وطمبوا اف توقؼ اطبلؽ النار مف طػرؼ واحػد
بضع ساعات ك تُم ّكنيـ مف اكراء مع "حماس" ف مسابؿ "الكياد االسبلم ".
لػػـ تكػػف حاك ػ الػػى الض ػ ط .فمحمػػود الزىػػار الػػذي أرسػػمتو قيػػادة "حمػػاس" السياسػػي الػػى السػػاىرة ،كعػػؿ
المصرييف يفيموف انو نكح ف اقناع ناس "الكياد االسبلم " اف مف الخير ليػـ اف يوقفػوا اطػبلؽ النػار،
لكنو قاؿ انو يكب اعطاؤىـ باليد انكا از ما ليستطيعوا اف يزعموا اف اسرائيؿ أوقفت النار أوال.
استكابت اسرائيؿ لمطمب المصري وأوقفت اطبلؽ النػار زمنػا قصػيرا .وكانػت فػ تمػؾ المرحمػ قػد كمعػت
مػػف االنكػػازات مػػا يكفػ واسػػتطاعت اف تسػػمح لنفسػػيا بيػػذا التفضػػؿ الص ػ ير .فػػالى ذلػػؾ الوقػػت كػػاف قػػد
أُحص  76فمسطينيا مسمحا قتيبل منيـ اثناف مف قادة المكاف الشعبي وىما زىير السيس  ،رئيس المنظم
الذي اغتيؿ يوـ االثنيف ،وضابط عممياتو الذي اغتيؿ ف ال د .ولـ تكف ف اسرائيؿ خسػائر مػف األرواح
أو الممتمكات.
سادت قيادات "الكياد االسبلم " ف تمػؾ المرحمػ حيػرة .وبػدأت فػ السيػادة العميػا لممنظمػ  ،وال سػيما فػ
الخارج ،تُسمع عبارات يأس وخيب أمؿ .وف مسابم ذلؾ لـ يكؼ االيرانيوف لحظ عػف اسػتعماؿ الضػ ط
عمييـ مف اكؿ االستمرار وعدـ اليوادة .ووافؽ ناس الميداف ايضا عمى مبلءمتيـ ،فسد كانوا يبحثػوف عػف
انتساـ وعف انكاز دموي يستطيعوف التمويح بو.
وعاودت اسرائيؿ اليكوـ .فسد أمر رئيس االركاف المواء تاؿ روسو بتكديد نشػاط "خبليػا اليكػوـ" فػ فرقػ
غزة وقيادة الكنوب .والحديث عف خبليا تػـ انشػاؤىا فػ فتػرة يػوآؼ غالنػت بسصػد تركيػز أقصػى قػدر مػف
المعمومات االستخباري مع أقصى قدر مف قدرة النيراف تحت سسؼ واحد ،وىو ما ُيم ّكف مف اغبلؽ دوائر
النيراف والسضاء عمى أىداؼ ف أكبر سرع تعرفيا التسني .
من سيكون الشرير
ف يوـ االثنيف ف ساعات الصباح كاف المصريوف قد رفعوا أيدييـ .وأل ى المحام اسحؽ مولخو الػذي
كػػاف يفتػػرض اف يػػأت الػػى السػػاىرة مبعوثػػا مػػف رئػػيس الحكوم ػ التصػػاالت اليدن ػ  ،أل ػػى السػػفر .وكػػاف
الخي ػرة غي ػػر قػػادرة عمػػى تس ػػديـ
الشػػعور ف ػ اسػ ػرائيؿ بػػأف االسػػتخبارات العامػ ػ المص ػري مػػع ك ػػؿ ارادتيػػا ّ
البضػػاع  .والحػػديث عػػف كنػراالت يخضػػعوف لػػوزير االسػػتخبارات المػواء معػػاف  ،يكػػري المػواء أميػػر ايشػػؿ
ورئيس الشعب السياسي االمني كمعاد معيـ حوا ار كاريا منذ االياـ الت سبست ثورة التحرير.
برغـ عبلقات العمؿ السديمػ الحظػوا فػ اسػرائيؿ اف سػموؾ ىػؤالء االشػخاص لػـ يكػف كمػا كػاف مػف قبػؿ.
فعندىـ الرغب لكف قدرتيـ عمى التأثير مختمف  .فيػـ يتصػرفوف بمطػؼ سػائريف بػيف قطػرات المطػر كػ ال
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ُيػػروا متعػػاونيف مػػع اس ػرائيؿ .وىػػـ يحػػذروف عمػػى الخصػػوص أال يتعرض ػوا لني ػراف اعضػػاء مكمػػس الشػػعب
الذيف اتيموا ف الكول السابس فريسا مف المؤسس االمني المصري بعدـ الشعور الوطن .
خػػبلؿ النيػػار أمػػر موقػػع السيػػادة العميػػا المتسػػدـ شػػعب العمميػػات باعػػداد سمسػػم أىػػداؼ مػػف المرحم ػ الثاني ػ
لميكوـ مف اكؿ الموافس عمييا ،وفُػتح الموقػع المتسػدـ بعػد وقػت قصػير مػف اغتيػاؿ السيسػ  .ال يميػؿ بنػ
غانتس بخبلؼ عدد مف أسبلفو الى تكاوز المراحؿ ويحرص عمى عمؿ مسر قيػادة مػنظـ .كػاف االغتيػاؿ
مخططػػا مػػف قبػػؿ وكػػاف رد المكػػاف الشػػعبي و"الكيػػاد االسػػبلم " متوقعػػا مػػف قبػػؿ ،ونشػػرت بطاريػػات السبػ
الحديدي مف قبؿ و ُكتبت خطط العمميات مف قبؿ.
كػػاف وقػػت االغتيػػاؿ ،وىػػو يػػوـ الكمعػ فػ الرابعػ بعػػد الظيػػر ،الفرصػ العممياتيػ التػ انتظروىػػا .وكػػاف
المكيػػوؿ الػرئيس رد حمػػاس .كػػاف يمكػػف اف تنضػػـ الػػى اطػػبلؽ النػػار فػ مرحمػ مػػا أو تسػػتعمؿ الضػ ط
عمى الكياد االسبلم لمتيدئ  .بيد اف حماس لـ تفعؿ ال ىذا وال ذاؾ .كانت مصمح الحكوم ال زي اف
توقؼ اطبلؽ النار لكنيا ىربت مف المكابي وكرت الى المصرييف ك يكونوا األشرار ف ىذه السص .
يتبػػيف اف العبلقػػات بػػيف حكوم ػ حمػػاس واالسػػتخبارات العام ػ المص ػري تعػػززت كػػدا ف ػ السػػن االخي ػرة
وتشػتمؿ عمػػى اتفاقػػات تتعمػؽ بالحيػػاة اليوميػ فػ السطػاع ،فحكومػ حمػػاس مػػثبل تُعيػد سػػيارات ُسػرقت مػػف
وىربت الى السطاع.
مصر ُ
لـ تحسػؽ حمػاس اذا تسػديرات الوضػع االسػرائيم  ،لكػف كػؿ مػا عػدا ذلػؾ قػد حػدث واحػدا بعػد آخػر بحسػب
الخط ػ  .وحينمػػا اكتمػػع رئػػيس شػػعب العمميػػات ورئػػيس "أمػػاف" ورئػػيس شػػعب التخطػػيط وقائػػد سػػبلح الكػػو
ورئيس االركاف ونائبو وركاليـ ف مسر السيادة كاف يكب فسط ض ط الزر لتبدأ الخط تسدميا.
رفع االستعداد الى "أمف كار معزز" ،يعن استعدادا لمستػاؿ بسػدر محػدود فػ كبيػ محػددة .وكػاف اليػدؼ
الذي ُحدد لروسو اف يمنع اطبلؽ الصواريخ ويحبطو ،واشتُؽ مف ىنا ايضػا شػكؿ العمميػات ،فسػد اختيػرت
أىػػداؼ عمػػى طػػوؿ السمسػػم الت ػ ت ػػذي اطػػبلؽ الص ػواريخ وتنفػػذه – مػػف المسػػتودعات الػػى اآلبػػار الت ػ
توضع فييا السذائؼ الصاروخي ثـ الى الخبليػا التػ تطمػؽ الصػواريخ .ومعنػى ذلػؾ أنيػـ ال يعػالكوف فػ
ىذه المرحم كذور التيديد بؿ أعراضو فسط ،وكاف يفترض اف تكوف المرحم الثاني أكثر عمسا.
ومنػػذ يػػوـ السػػبت الػػى يػػوـ الثبلثػػاء تػػردى الكن ػراالت ذوو الصػػم مػػع ركػػاليـ بأردي ػ المرحم ػ "ب" .وف ػ
مسػتوى االسػػتعداد ىػػذا ايضػا الػػذي لػػيس ىػو عاليػػا بصػػورة مميػزة ويشػػتمؿ عمػػى اسػتعماؿ قػػوة كزئيػ كػػدا،
يعمؿ موقع السيادة األعمى بحسب ساع قتاؿ تتبع ىيئ السيادة العام  ،تنسؽ ايساع العمميات – مف وزيػر
الػػدفاع ورئػػيس االركػػاف الػػى آخػػر كنػػدي .ويشػػمؿ ذلػػؾ مواعيػػد تسػػدير الوضػػع وتمس ػ توكييػػات المسػػتوى
السياس ػ م ػرتيف كػػؿ يػػوـ عمػػى األقػػؿ واصػػدار أوامػػر عسػػكري ف ػ سػػاعات معين ػ  .لكػػف ىػػذا لػػيس نشػػاط
حرب عام بعد ،لكف اآللي متشابي  .حتى اف الزيارات الت أكراىا كنراالت لسيادة الكنوب والوحدات لػـ
تكف باتفاؽ ،وكؿ ذلؾ يظير ف الكتاب.
لػػـ تخػػرج إس ػرائيؿ يػػوـ الكمع ػ الماض ػ لمحارب ػ الكيػػاد اإلسػػبلم  .فسػػد عممػػت ف ػ الواقػػع باخمػػاد النػػار
وفع ػػؿ الك ػػيش ذل ػػؾ بص ػػورة متخصصػ ػ ومدىشػ ػ  .اف خبلي ػػا االط ػػبلؽ اؿ  79التػ ػ أُص ػػيبت والس ػػذائؼ
الصاروخي اؿ  56الت اعتُرضت دمرتيا نظـ نيراف ذكي ى ذروة التسني تكاد تكوف كالركاؿ اآللييف.
اف السب ػ الحديدي ػ مػػثبل ى ػ نظػػاـ آل ػ تمسػػائ بحيػػث يتعػػرؼ ويحسػػب ويطمػػؽ النػػار دوف اف تمسػػو يػػد
انساف .والمنتك وى رفائيؿ طُمب الييا اف تُم ّكف البشر مف التدخؿ فسط لمنع أعطاؿ .ويصح ىذا ايضػا
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ف الحديث عف نظـ ىكومي اخرى ،فيناؾ ايضا يعطى العسؿ البشري امكاني التدخؿ لمنع قتؿ ال رقاب
عميو.
خػػبلؿ االسػػبوع كػػاف يفتػػرض اف يعػػرض نػػاس العمميػػات واالسػػتخبارات األىػػداؼ الكديػػدة الت ػ تعبػػر عػػف
ارتفاع الستاؿ درك ليوافؽ عمييا رئيس األركاف والوزير .ولـ يكف الحديث فسط عف صد .كاف يفتػرض اف
تنشئ النيراف وايساع التدمير ف المرحم الثاني ض طا ثسيبل عمى السكاف المدنييف ف غزة ايضا.
وىنا تحدثت تسديرات الوضع عف احتماؿ اف حماس لف تستطع اف تسؼ كانبػا .وكػاف التسػدير اف يضػاؼ
الى عشػرات الصػواريخ التػ سػيطمسيا الكيػاد كػؿ يػوـ قػوة نػار صػواريخ حمػاس التػ ىػ أكبػر بأضػعاؼ
وأكثر دق .
وكاف افتراض االنطبلؽ اف مركز الػببلد فػ ىػذه المرحمػ قػد يتعػرض لمضػرب ايضػا .وتحػدثت االنػذارات
عف احتماؿ اطبلؽ صواريخ تبم الى ريشوف لتسيوف .لكف الياتؼ الذي تمساه كمعاد كنبنا ىذا السيناريو.
ويكوز لنا اف نذكر أنو ف ىذا السيناريو كاف احراز اليدن سيكوف أكثر تعسيدا.
اف أحد دروس ىػذه الكولػ الستاليػ ىػو اف نظػاـ الوسػاط قػد ضػعؼ ،فالسػمط الفمسػطيني باعتبارىػا قنػاة
تحادث مع السطاع غير موكودة البت  .وقد حاوؿ ناس أبو مازف ف الحسيس اف يعرضوا وساطتيـ لكف لـ
ُيباؿ بيـ أحد ال اسرائيؿ وال المصريوف وال حماس بيسيف.
بيػد اف االسػتخبارات المصػري ايضػا تفسػد مػػف قوتيػا وكبللتيػا اذا كػػاف مػا يػزاؿ لناسػػيا أدوات ضػ ط غيػػر
مباشر :السيطرة عمى المعابر الحدودي واعتساؿ ناس الكياد الذيف اكتازوا الحدود وقطع العبلق المباشػرة
مػػع األح ػزاب اإلسػػبلمي المتطرف ػ  .وفكػػر المص ػريوف ايضػػا بالض ػ ط عمػػى غ ػزة إلغػػبلؽ أنابيػػب الوقػػود
والكيرباء ،لكنيـ نكصوا عف ذلؾ .اف حماس عمى نحو عػاـ ال تضػ ط عمػى الكيػاد االسػبلم بػرغـ انػو
عرؼ ذلؾ االستخبارات ف اسرائيؿ بأنو ال يحسب ليػا حسػاب.
معارض عسائدي تحرض عمييا ،أو كما تُ ّ
وف ىذه المرة ايضا لـ ُيستعمؿ ض ط ،بؿ حاولوا االقناع وتحدثوا بعبػارة "لػيس مػف الخيػر لكػـ" .ولػـ تػتـ
المحادثات مع ناس الميداف فسط بؿ مع قيادة الكياد االسبلم ف دمشؽ ،فبيف الكيتيف نظاـ اتصاؿ.
مػػف المنطسػ اف نفتػػرض اف قػرار وقػػؼ اطػػبلؽ النػػار كػػاء مباشػرة مػػف رمضػػاف شػػمح ،االمػػيف العػػاـ الػػذي
يمكث ف دمشؽ والذي سيطرتو عمى الكيػاد فػ غػزة مطمسػ  .وقػد يكػوف ىػو ايضػا الػذي منػع حتػى اآلف
استعماؿ صواريخ فكر  5إلصاب عمؽ اسرائيؿ.
ما الذي منحو المصريوف لمكياد اإلسبلم ك يكؼ عف اطبلؽ النار؟ ُيسدروف ف اسرائيؿ أنيـ صػاغوا
صي تشمؿ التزاـ مصر بأف تسنع إسرائيؿ بوقؼ اعماؿ االغتياؿ .لكػف اسػرائيؿ لػـ تمتػزـ بػذلؾ بػؿ أعمػف
باراؾ اف الش ء الوحيد الذي تعطيو اسرائيؿ ىو تيدئ مسابؿ تيدئ .
رؤساء البمديات أوال
اف الػػدرس الثػػان مػػف أحػػداث ىػػذا االسػػبوع ىػػو اف خشػػي اف يصػػعب عمػػى اسػرائيؿ اف تعمػػؿ فػ السطػػاع
ف أعساب الثورة ف مصر ،قد ظير وىميا.
واكيت اسرائيؿ ف شير آب معضم مشابي  ،فسد كاف انذار بعممي توشؾ اف تنفذىا المكاف الشعبي ف
غزة مف حدود سيناء .وكانت توصػي باغتيػاؿ مركػز فػ غػزة موضػوع عمػى الطاولػ  .لكػنيـ فػ الكػيش
اإلسرائيم وف كياز األمف ترددوا خشي تأثيرات شػديدة فػ عبلقػ إسػرائيؿ مػع مصػر .ولػـ يتػرددوا ىػذه
المرة.
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والػػدرس الثالػػث ىػػو اف الكول ػ التالي ػ لػػف تكػػوف مشػػابي لمحالي ػ  .فف ػ ايػػاـ الستػػاؿ االربع ػ لػػـ يوكػػد أي
عنصػػر فاكػػأ الكػػيش اإلسػرائيم  :ال مسػػدار إطػػبلؽ النػػار وال السػػدرات وال األىػػداؼ وال المػػدى .لكػػنيـ بػػدأوا
اآلف ف الطرؼ الثان يستوعبوف مسدار الفشؿ ويحاولوف اف يتعمموا ماذا يفعموف فيما يم .
م ػػف غي ػػر وك ػػود م ػػادة اس ػػتخباري واض ػػح ايض ػػا ،ال ش ػػؾ فػ ػ اف ال ارعػ ػ االي ارنػ ػ ال ػػذي ي ػػرى الكي ػػاد
االسػػبلم  ،مثػػؿ حػػزب اهلل ،تابعػػا مباشػ ار لػػو ،يبحػػث عػػف نسػػاط الضػػعؼ فػ نظػػـ الػػدفاع واليكػػوـ لمكػػيش
االس ػرائيم  .وال شػػؾ ايضػػا ف ػ اف يحػػاوؿ الكيػػاد ف ػ الكول ػ التالي ػ تنفيػػذ عمميػػات ارىابي ػ مػػع اطػػبلؽ
الس ػػذائؼ الص ػػاروخي مث ػػؿ اط ػػبلؽ صػ ػواريخ مض ػػادة لم ػػدبابات عم ػػى مركب ػػات تس ػػير ق ػػرب السط ػػاع .وم ػػف
المنطسػ اف نفتػػرض اف ُيكػػري تحسػػينات عمػػى عػػدد الرشػػسات وعػػدد السػػذائؼ الصػػاروخي التػ تُطمػػؽ فػ
المرة الواحدة .وسيحاوؿ اف يواكػو عػدد بطاريػات السبػ الحديديػ التػ عنػد اسػرائيؿ واف يكػد المواقػع غيػر
المحميػ كمػػا حػػدث ىػذا االسػػبوع حينمػػا سػػسطت قذيفػ صػػاروخي فػ نتيفػوت .وسػػيحاوؿ اف ُيسصػػر المػػدة
الزمني مف لحظ اعداد اإلطبلؽ الى اإلطبلؽ ك ييرب مف اغبلؽ الكيش اإلسرائيم الدوائر بسرع .
ويتعمؽ درس آخر بسموؾ السكاف .اف الكياز الذي أُصيب بالشمؿ ف اربع اياـ الستاؿ كاف فػ األسػاس
كياز التربي ف المدف الكبيرة .قطفت اسرائيؿ ف الحسيس ثمار انفاؽ ممياري شػيكؿ عمػى مشػروع حمايػ
"غػػبلؼ غػزة" الػػذي يفتػػرض اف ينتيػ فػ الشػػير السػػادـ .فسػػد تػػـ تحصػػيف كميػػع بيػػوت السػػكاف فػ مػػدى
اربع كيمومترات ونصؼ عف الحدود وكميع مؤسسات التربي ف مدى سبع كيمومترات.
ُيحتاج اآلف الى ميزاني  80مميوف شيكؿ اخرى لبناء مناطؽ محصن لمدارس ف مدى  75 – 7كـ مثؿ
نتيفوت وعسسبلف .ولـ تتـ الموافس حتى اآلف عمى طمب متاف فمنائ  ،وزير الدفاع عػف الكبيػ الداخميػ ،
تحصػػيف المسػػاكف ف ػ مػػدى  5.5كػػـ الواقع ػ ف ػ مػػدى قػػذائؼ الػػركـ الثسيم ػ الت ػ وصػػمت الػػى السطػػاع،
ويحتاج مف اكؿ ذلؾ الى  100مميوف شيكؿ اخرى.
ُ
نبع الشعور باألمف الذي أظيره السكاف ف الواقع االخيرة ايضا مف طريس عمؿ مختمفػ لكميػع الكيػات
الت ػ يفتػػرض اف تسػػدـ خػػدمات الػػى الكبي ػ الداخمي ػ  .ولػػيس صػػدف اف رؤسػػاء البمػػديات قػػاموا ف ػ مسدم ػ
الكبيػ االعبلميػ فيػػـ بحسػػب التصػػور الػػذي طُػػور فػ قيػػادة الكبيػ الداخميػ  ،مسػػؤولوف عمػػا يكػػري فػ
البمدة ف حال الطوارئ ايضا ،فسد أصبح لمسكاف فكأة عنواف واحد .وغرؼ حرب رؤساء البمديات وقيػادة
الكبي ػ الداخمي ػ وسػػمط الط ػوارئ الوطني ػ تعمػػؿ معػػا .ولػػيس ىػػذا أم ػ ار قميػػؿ الشػػأف بعػػد عػػروض الرعػػب
لسيادة الكبي الداخمي والسمطات المحمي ف حرب لبناف الثاني .
كانت اربع اياـ قتاؿ السب الحديدي ف الحسيس التكرب العممياتي الحسيسيػ االولػى فػ العػالـ لنظػاـ دفػاع
فعاؿ ف قتاؿ مكثؼ .وقد أحرز النظاـ السبؽ العالم فػ نيسػاف حسػا بيػد أنػو آنػذاؾ وفػ الكػوالت التػ
تمػػت ذاؾ لػػـ تصػػمد لبلمتحػػاف بسػػع كيػػذه .وعممػػت ىػػذه المػرة عمػػى التػوازي ثػػبلث بطاريػػات فػ مواكيػ
أكثر مف  300اطبلؽ.
اف نكاح اعتراض الصواريخ يسؼ عمى نحو مف  85ف المائ  ،ولػوال التكربػ األخيػرة لكػاف مػف الصػعب
الكشػػؼ عػػف األعطػػاؿ وتصػػميحيا .ويػػزعـ المختصػػوف اف البطاريػػات ستصػػؿ سػريعا كػػدا الػػى نكػػاح يزيػػد
عمى  90ف المائ .
سيكوف عند سبلح الكو الى نياي  1073سبع بطاريات .وىذا فوؽ الكاف لمدفاع عف الكنوب ،لكنػو لػف
يكف ػ اذا اسػػتطاعت الص ػواريخ اف تصػػؿ مػػف غ ػزة الػػى ىرتسػػميا ،وف ػ ىػػذه الحػػاؿ ُيحتػػاج الػػى نشػػر تسػػع
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بطاريػػات عمػػى األقػػؿ .ومػػف الضػػروري ايضػػا اف يكػػوف عػػدد صػواريخ "تميػػر" التػ تطمسيػػا السبػ الحديدي ػ
مضاعفا.
احتيج الى نصؼ سن لصناع البطاري الرابع التػ ستُسػمـ فػ نيايػ الشػير .ومػع ميزانيػ اخػرى يمكػف
تسصير المدة وبناء بطاريتيف عمى التوازي .ورفائيؿ قادرة عمى اف تضاعؼ ايضا وبكيد غيػر كبيػر (80
مميوف شيكؿ) انتاج صواريخ "تمير".
اآلف وبعد النكاح الػذي ال يمكػف االعتػراض عميػو نشػؾ فػ اف يوكػد سياسػ حتػى وزيػر الماليػ يعػارض
تخصيص ماؿ النتاج السب الحديدي .
بخبلؼ ما كاف يبدو لـ تصدر صيحات االبتياج عف ىيئ السيادة العام ف ىذا االسػبوع .فػبل شػؾ عنػد
أحد ف أنو كاف لمحظ كزء ميـ مف النكاح وكاف صاروخ واحد يصيب بيتا غير محصف أو سػيارة مميئػ
بالركاب ي ير الصورة مف النسيض الى النسيض.
سػػتظؿ السػػذائؼ الصػػاروخي وقػػذائؼ الػػركـ تسػػسط بػػرغـ اليدن ػ  .وقػػد تحػػدث اصػػاب شػػديدة بػػرغـ شػػعور
الرضػا ،ومػف الواضػح لمكميػع اف الكولػ التاليػ ىػ مسػأل وقػت فسػط .قػاؿ أحػد قػادة خطػ العمميػات فػ
نساش داخم " :ينب ػ النظػر فػ كػؿ مػا حػدث بتواضػع .صػحيح اف الػدفاع كػاف فعػاال كػدا ،لكػف سػيكوف
ليذا تأثير ف قوة الكول التالي ومدتيا .سيحاوؿ العدو البحث عف نسط الضعؼ".
بعبػػارة اخػػرى يكػػب اف نػػدرس مػػا كػػاف ف ػ ىػػذه الكول ػ  ،لكػػف ال يكػػوز لنػػا اف نسػػتنتج منيػػا كيػػؼ سػػتبدو
الكول التالي .
"يديعوت أحرونوت"1371/0/76 ،
األيام ،رام اهلل1371/0/77 ،
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