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 0نتنياىو :عمى الفمسطينيين االعت ار با"إسرائيل كدولة لمشع الييودي" من أجل التوصل إلى اتفاق سالم
القدس  -القدس دوت كوـ :أ عمف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو ،مساء اليوـ االحد ،اف عمى
الفمسطينييف "االعتراؼ باسرائيؿ كدولة لمشعب الييودي" مف اجؿ التوصؿ الى سالـ فعمي.
وقاؿ نتنياىو في خطاب في جامعة (بار ايالف) قرب تؿ ابيب بث مباشرة عمى الموقع الرسمي لمجامعة
"عمى الفمسطينييف التخمي عف رفضيـ االعتراؼ بحؽ الشعب الييودي باف تكوف لو دولة قومية" .وأكد رئيس
الحكومة االسرائيمية اف ىذا االعتراؼ "يشكؿ شرطا لمتوصؿ الى اتفاؽ عند نياية المفاوضات ولكف ليس
الطالقيا".
وشدد نتنياىو عمى اف "اصؿ النزاع ىو الدولة الييودية" ،رافضا مجددا االقرار باف االحتالؿ واالستيطاف
االسرائيمي ىما سبب الخالؼ مع الفمسطينييف.
وخاطب المسؤوليف الفمسطينييف قائال "ىؿ انتـ مستعدوف لالعتراؼ في نياية المطاؼ بالدولة الييودية ،دولة
قومية لمشعب ال ييودي؟" ،مبديا اسفو الف يكوف الرفض ىو رد الجانب الفمسطيني حتى االف .وحذر نتنياىو
"ما داـ الفمسطينيوف لـ يعترفوا بيذا الحؽ فمف يكوف ىناؾ سالـ فعمي".
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وفي ىذه الجامعة نفسيا اعمف نتنياىو الذي يتزعـ حزب الميكود اليميني القومي لممرة االولى تأييده "حؿ
الدولتيف" (االسرائيمية والفمسطينية) وذلؾ في خطاب القاه في ايار(مايو) .2009
وطرح نتنياىو اليوـ االحد شروطا اخرى لمتوصؿ الى اتفاؽ سالـ نيائي ،مطالبا الفمسطينييف بػ "التخمي عف
حؽ عودة" الالجئيف وكرر ضرورة التوافؽ عمى "ترتيبات امنية صمبة تمبي الحاجات الحقيقية المف اسرائيؿ".
القدس ،القدس2013/10/7 ،
"رأي اليوم" :عباس يبحث مع مشعل س ارً المفاوضات وتوتر عالقة حماس بمصر والمصالحة
فمسطيف :مؤخ ار أجرى الرئيس الفمسطيني محمود عباس اتصاال ىاتفيا برئيس المكتب السياسي لحماس خالد
مشعؿ المقيـ في العاصمة القطرية الدوحة ،بحث آخر المستجدات السياسية بشأف قطاع غزة ،عالوة عف
بحث ممؼ المصالحة المتعثرة ،وممؼ المفاوضات وآخر ما آلت إليو المقاءات الثنائية التي تجري مع
المسؤوليف اإلسرائيمييف برعاية اإلدارة األمريكية.
مقربوف مف أبو مازف أكدوا أف الرئيس يريد أف يكوف ىناؾ توافؽ وطني موسع بشأف المفاوضات ،مف خالؿ
المشاورة مع حركة حماس ،في ظؿ موافقة الحركة خالؿ توقيع اتفاؽ القاىرة لممصالحة في مايو 2011
عمى إقامة دولة مستقمة عمى حدود العاـ  ،67وعمى خيار المقاومة الشعبية في مواجية إسرائيؿ.
وأبو مازف ،كما يقوؿ المقربوف ،أنو يضع احتماؿ أف تسير المفاوضات كما ىو مخطط ليا مف الراعي
األمريكي بحيث تنتيي بعد تسعة شيور مف انطالقيا أو تمتد قميال ،لتفضي إلى توقيع اتفاؽ ،وىو يريد أف
يكوف محصنا داخميا ضد أي معارضة قوية ،ويريد اف يقدـ لحماس عمميا متطمباتيا الخاصة القائمة عمى
دولة عمى المناطؽ التي احتمت في العاـ .1967
وبالع ودة لالتصاؿ الياتفي الذي احيط بالسرية فيو لـ يجري خاللو االتفاؽ عمى عقد لقاءات مصالحة قريبة
بسبب انشغاؿ الراعي المصري ،وتوتر عالقتو (أي الراعي المصري) مع حركة حماس ،حيث جرى خاللو
طمب أبو مازف مف مشعؿ بأف توقؼ الوسائؿ اإلعالمية المحسوبة عمى حماس اليجوـ عمى قادة مصر
الجدد ،واالبتعاد عف التغطيات الخاصة ألحداث مصر ،واستخداـ مصطمحات اإلخواف المسمميف ،باعتبار
عزؿ مرسي (انقالبا).
أبو مازف وعد بأف يجري اتصاالت مع المسؤوليف المصرييف ،لوقؼ الحمالت اإلعالمية ضد غزة ،خاصة
بعد مطالبة بعض إعالميي مصر مف الجيش بشف ىجمات عمى غزة وغمؽ معبر رفح بشكؿ تاـ حتى لو
أدى ذلؾ لوفاة المرضى.
وأجرى عباس لتخفيؼ حدة التوتر اتصاالت مع المسؤوليف المصرييف ،عمى رأسيـ الرئيس عدلي منصور،
ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
رأي اليوم ،لندن2013/10/7 ،
 3القدس العربي :جوالت مكثفة لطاقمي المفاوضات الفمسطيني واإلسرائيمي بمشاركة الواليات المتحدة
غزة  -أشرؼ اليور :يستعد الجانباف الفمسطيني واإلسرائيمي لمدخوؿ في جوالت مف المفاوضات المكثفة،
لبحث مجمؿ قضايا الوضع النيائي ،وسيكوف في مقدمتيا ممؼ الحدود واألمف.
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وأكد مسؤوؿ فمسطيني لػ ‘القدس العربي’ ،طمب عدـ ذكره اسمو أف فريقي المفاوضات سيبدآف قريبا بتكثيؼ
جوالت المفاوضات ،وأف اجتماعاتيـ ستكوف بمعدؿ قد يصؿ إلى لقاءيف أسبوعيا ،لبحث ممفات الحؿ
النيائي.
وأشار إلى أف التوجو الجديد في المفاوضات التي سيشارؾ فييا المبعوث األمريكي مارتف اندؾ ،ستناقش
ممفات الحؿ النيائي العال قة ،القدس والحدود واألمف والالجئيف والمياه واألسرى ،وأنو ربما يتـ التركيز في
مقدمتيا عمى ممفات األمف والحدود سويا ،عمى عكس طمب اإلسرائيمييف فصؿ ممؼ األمف عف الحدود.
المسؤوؿ الفمسطيني قاؿ أف الرئيس عباس أطمع المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومركزية حركة فتح في
اجتماعاتيـ األخيرة عمى آخر تطورات عممية السالـ ،وعمى توجيات الرئيس األمريكي أوباما حياؿ العممية،
القاضية بتكثيؼ المقاءات ،بيدؼ الوصوؿ إلى حؿ خالؿ الفترة المحددة لممفاوضات ومدتيا تسعة شيور،
خاصة وأف الفترة الماضية مف المفاوضات التي انطمقت في تموز (يوليو) الماضي لـ تثمر عف شيء
ممموس.
وقاؿ الدكتور واصؿ أبو يوسؼ عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أف االجتماع األخير ليـ
في المجنة برئاسة الرئيس عباس جرى التأكيد عمى أف عممية المفاوضات ال تزاؿ ‘متعسرة’.
وأشار في تصريحات لػ ‘القدس العربي’ أف ىذا األمر راجع إلى استمرار سياسة االستيطاف اإلسرائيمية في
األراضي الفمسطيني.
وعقد اجتماع المجنة التنفيذية األسبوع الماضي ،وقبؿ اجتماع الرئيس عباس بمارتف اندؾ الجمعة ،حيت
تشير معمومات أنو جرى خاللو طرح األفكار األمريكية الجديدة بتكيؼ المفاوضات ،والممفات التي سيبدأ
بحثيا.
القدس العربي ،لندن2013/10/7 ،
 4الحمد اهلل :تشجيع االستثمار االقتصادي مرتبط بتقدم المسار السياسي
راـ اهلل :قاؿ رئيس الوزراء د .رامي الحمد اهلل« :إف الحكومة ممتزمة بدعـ المناطؽ المسماة «ج» مف خالؿ
تمويؿ مشاريع تنموية واقتصادية مف شأنيا توفير مقومات الحياة لسكاف تمؾ المناطؽ».
جاء ذلؾ خالؿ لقاء الحمد اهلل بالمنسؽ الخاص لعممية السالـ في الشرؽ األوسط روبرت سيري ،امس،
بمقر رئاسة الوزراء في راـ اهلل ،حيث اطمعو عمى آخر المستجدات عمى الساحة االقتصادية والسياسية.
وأكد الحمد اهلل خالؿ المقاء عمى أىمية تطوير عجمة االقتصاد الفمسطيني مف خالؿ دعـ المشاريع
التطويرية والتنموية في تمؾ المناطؽ ،مضيفاً بأف تشجيع االستثمار في ىذه المناطؽ مرتبط بتقدـ المسار
السياسي.
الحياة الجديدة ،رام اهلل2013/1/7 ،
 5وزير االقتصاد في غزة :الخسائر من تدمير األنفاق بمغت نحو  460مميون دوالر
صباح :أعمف وزير االقتصاد الوطني في الحكومة التي تقودىا حركة «حماس» في قطاع غزة
غزة  -فتحي ّ
الدكتور عالء الرفاتي أف السمطات المصرية دمرت «نحو  250نفقاً في شكؿ كامؿ ،أي ما يعادؿ  80الى
 90في المئة» مف أنفاؽ التيريب أسفؿ الشريط الحدودي بيف القطاع ومصر.
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وقاؿ الرفاتي خالؿ جمسة استماع نظميا المعيد الفمسطيني لالتصاؿ والتنمية في مدينة غزة أمس إف
«الخسائر (مف تدمير األنفاؽ) عمى مدى شيريف بمغت نحو  460مميوف دوالر» .وأضاؼ أف األزمة المالية
التي تعاني منيا الحكومة «موجودة قبؿ أحداث  30حزيراف (يونيو) الماضي» ،مشي اًر الى أف «موازنة
الحكومة لعاـ  2013بمغت  800مميوف دوالر ،منيا ما يقارب  260مميوف دوالر موازنة تشغيمية 40 ،في
المئة منيا يتـ تحصيمو مف ايرادات محمية».
وأوضح أف «رواتب الموظفيف نحو  90ألؼ شيكؿ شيرياً ،أي ما يعادؿ  25مميوف دوالر ،فيما تتوزع بقية
الموازنة ما بيف موازنة رأسمالية ،وأخرى تطويرية يرتبط تنفيذىا بتوافر المنح والمساعدات الخارجية» .وكشؼ
أف «حساب الحكومة في البنؾ الوطني اإلسالمي أصبح أخي اًر مكشوفاً بنحو  40مميوف شيكؿ» (الدوالر
الواحد يعادؿ ثالثة شواكؿ ونصؼ الشيكؿ).
الحياة ،لندن2013/10/7 ،
 6وزير الصحة في حكومة غزة  %30 :من واردات األدوية توقفت نتيجة إغالق معبر رفح
غزة :أكد وزير الصحة مفيد المخمالتي أف رصيد األدوية والمستيمكات الطبية بغزة يتناقص جراء إغالؽ
تماما.
معبر رفح ،مشي اًر إلى أف  %30مف رصيد األدوية مقطوع ً
وقاؿ المخمالتي خالؿ لقاء مع الصحفييف اليوـ األحد ( )10-6إف "ما يجري في غزة مف حصار ىو ضد
القوانيف والمواثيؽ الدولية وحقوؽ اإلنساف ،وقطاع غزة في القانوف الدولي يعتبر محتالً وعمى المحتؿ أف
يوفر موارد الحياة عمى صعيد العالج والتنقؿ".
وأشار إلى أف سبعة مراكز رعاية أولية توقفت فييا حركة البناء بشكؿ كامؿ ،إضافة إلى خمس مستشفيات
تقاـ فييا منشآت ضخمة ىي اآلف متوقفة ،أبرزىا مستشفى الشيخ حمد لمػتأىيؿ واألطراؼ الصناعية ومركز
الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء الطبي.
وأكد وزير الصحة أف أكثر مف  1000مريض كاف يتـ تحويميـ بشكؿ شيري مف خالؿ معبر رفح مف
بينيـ  300بتحويمة حكومية و  700عمى حسابيـ الخاص ،حيث يعانوف مف أمراض يصعب التعامؿ معيا
مثؿ أمراض األوراـ السرطانية .وأوضح أف و ازرتو تقوـ بتحويؿ الحاالت الطارئة إلى مستشفيات الضفة
الغربية والداخؿ المحتؿ ،إال أف االحتالؿ ال يسمح بإدخاؿ الكثير مف المرضى لحجج أمنية.
المركز الفمسطيني لإلعالم2013/10/6 ،
 7فتحي حمادُ :يكرم قوة المستشفى الميداني األردني (غزة )26
كرـ وزير الداخمية واألمف الوطني فتحي حماد ،اليوـ االحد ،قوة المستشفى الميداني األردني غزة  26بمقر
المشفى جنوب مدينة غزة ،تقدي اًر لجيودىـ الطبية المبذولة لخدمة أىالي قطاع غزة المحاصر.
جاء ذلؾ خالؿ زيارة وفد مف قادة وأركاف و ازرة الداخمية وكاف في استقبالو قائد قوة المستشفى األردني غزة
 26العقيد ركف عبد العزيز العالونة ومدير المستشفى العقيد الطبيب عبد النبي البدور وطاقـ قوة
المستشفى.
بدوره ،رحب وزير الداخمية فتحي حماد بالوفد الطبي األردني غزة  26برئاسة العقيد ركف عبد العزيز
العالونة وكافة قطاعات وأطباء وممرضي المستشفى ،وقاؿ" :نرحب بيذا الطاقـ الذي يكمؿ سمسمة جيؿ
متواصؿ مف األجياؿ والوفود الطبية األردنية السابقة".
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وأثنى عمى ما يبذلو الوفد الطبي مف جيد وعمؿ متواصؿ دوف كمؿ أو ممؿ مف أجؿ تقديـ الخدمة الطبية
إلخوانيـ في غزة ،آمالً أف تزداد ىذه الروابط المتبادلة قوة ومتانة.
وشكر وزير الداخمية واألمف الوطني جاللة الممؾ عبد اهلل عمى ما يقدمو مف دعـ لمشعب الفمسطيني
وخصوصا الخدمات الطبية لما تقدمو مف دعـ طبي إنساني لخدمة أبناء قطاع غزة عبر الطواقـ الطبية
التي تنيمر كشالؿ ،عمى حسب وصفو.
فمسطين أون الين2013/10/6 ،
 8الحكومة في غزة تطال السمطة بوق مالحقة المقاومة في الضفة
غزة :دعت الحكومة الفمسطينية في غزة السمطة في راـ اهلل إلى وقؼ مالحقة المقاومة في الضفة الغربية،
وكذلؾ وقؼ الحممة االمنية عمى مخيـ جنيف شماؿ الضفة الغربية.
وقاؿ طاىر النونو المستشار اإلعالمي لمجمس رئاسة الوزراء في غزة" :ندعو سمطة حركة "فتح" اف تتوقؼ
عف مالحقة المقاومة في الضفة المحتمة وعممية سحب سالحيا ،وأف تعود لتبني البرنامج الوطني الفمسطيني
القائـ عمى الوحدة والتحرير".
وأضاؼ النونو في تصريح عمى صفحتو في موقع التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ"" :نرى أنو مف العار أف
تتزامف حممة أجيزة أمنية ترفع العمـ الفمسطيني مع حممة صييونية في الضفة تحمالف ذات اليدؼ".
وتابع" :إف الحممة في جنيف يجب أف تتوقؼ ،وىي تأكيد أف كؿ ممارسات السمطة السابقة لـ تكف عمى
ايقاع االنقساـ وانما عمى ايقاع التنسيؽ االمني مع العدو الصييوني االمر الذي يجب اف ينتيي والى األبد".
قدس برس2013/10/6 ،
 9موقع "جيني" العالمي :معدل روات مسؤولي السمطة الثاني عالمياً ًً مقارنة مع معدل دخل الفرد
راـ اهلل– خاص صفا :تحتؿ السمطة الفمسطينية المرتبة قبؿ األخيرة في مدى عدالة توزيع الدخؿ القومي بيف
المسؤوليف واألفراد ،بمعدؿ راتب  36ألؼ دوالر وىو ما يعادؿ  24ضعؼ معدؿ دخؿ الفرد السنوي.
وبحسب إحصائيات نشرىا موقع "جيني" العالمي وعرضيا منبر رصيؼ  22اإلعالمي فإف "موقع السمطة
الفمسطينية المتأخر يشير إلى وج ود تفاوت كبير في مستويات الدخوؿ وغياب عدالة توزيعيا بيف الشرائح
السكانية".
ويتقاضى النائب الفمسطيني  3000دوالر شيرًيا ،والرئيس ضعؼ ىذا المبمغ في دولة ال يتخطى معدؿ
سنويا ،عدا عف ما يحصمو كؿ منيـ مف نثريات.
ناتجيا المحمي اإلجمالي لمفرد  1400دوالر ً
وال تنقطع رواتب كؿ المناصب الرسمية ،رئاسية ،و ازرية أو نيابية ،حتى الممات (بنسبة تتراوح بيف 50
و %80وفقًا لمدة الخدمة).
عجز يتجاوز المميار دوالر في موازنتيا العامة وأجبرت خالؿ األشير الماضية
وتواجو السمطة الفمسطينية ًا
عمى االستدانة مف البنوؾ المحمية لصرؼ رواتب موظفييا.
وتحتاج إلى  150مميوف دوالر شيرًيا لصرؼ رواتب موظفييا ،ومبمغ مماثؿ تقر ًيبا لموفاء بالتزاماتيا تجاه
توفير الخدمات األساسية لمفمسطينييف ،وتبحث منذ فترة عف دعـ مادي قدره  550مميوف دوالر لسد العجز
عندىا.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)2013/10/4 ،
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 01حماس تُكذ تقارير تحدثت عن سوء العالقة بين مشعل وقطر
غزة ػ أشرؼ اليور :نفت حركة حماس وجود أي تغيير في عالقتيا القائمة مع دولة قطر ،ووصػفت عالقتيػا
بأنيػا فػي أحسػف حاالتيػا ،وذلػؾ ردا عمػى تقريػر ذكػر أف رئػيس المكتػب السياسػي لمحركػة خالػد مشػعؿ المقػيـ
ف ػػي العاص ػػمة الدوح ػػة يع ػػيش نوعػ ػا م ػػف الحص ػػار واإلقام ػػة الجبري ػػة ،أن ػػو يفك ػػر بالرحي ػػؿ ص ػػوب بي ػػروت أو
الخرطوـ ،حيث وصفت حماس الكالـ بانو "كاذب".
وقاؿ عزت الرشؽ في تصريحات نشرىا عمى صفحتو عمى موقع "الفيسػبوؾ" أنػو "ال تغييػر عمػى العالقػة مػع
قطر" ،مضيفا وىو يؤكد عمى متانة العالقة "وىي كما كانت دوما فػي أحسػف حاالتيػا ،والدولػة القطريػة تػوفر
لحماس كامؿ التسييالت التي تطمبيا".
وأكػد الرشػػؽ أنػػو ال صػػحة لمػا تنشػره بعػػض وسػػائؿ اإلعػالـ مػػف قصػػص وحكايػػات قػاؿ أنيػػا "مفبركػػة وكاذبػػة"
عف تقييد حركة مشعؿ وقيادات حماس في قطر.
وأضػاؼ "نتمتػع بكامػؿ الحريػة لمعمػؿ والتحػرؾ والعالقػة مػع أميػر قطػر الشػيخ تمػيـ ومػع األميػر الوالػد وثيقػة،
وىدؼ تمؾ التسريبات اإلساءة لحماس وقطر".
وجاء رد الرشؽ عقب تقرير لصحيفة "األخبار" المبنانية المقربػة مػف حػزب اهلل ،ذكػرت أف مشػعؿ يعػيش نوعػاً
م ػػف "الحص ػػار" بحج ػػة الحف ػػاظ عم ػػى أمن ػػو .وقال ػػت أف الرج ػػؿ "غائ ػػب ع ػػف الس ػػاحة الفمس ػػطينية ،ويمػ ػأل وقت ػػو
بممارسة الرياضة ،فيما كػوادر الحركػة يناقشػوف صػعوبات مػا بعػد انييػار حكػـ اإلخػواف المسػمميف فػي مصػر
واالنكفاء القطري" ،وأف البحث جار عف مقر آخر لمحركة غير الدوحة.
القيادي الرشؽ تطرؽ إلى عالقة حركة حماس مع مصر ،خاصة بعد عػزؿ الػرئيس محمػد مرسػي ،وفػي ظػؿ
تػػأزـ العالقػػات الحاليػػة بػػيف الط ػرفيف ،عمػػى خمفيػػة اتيػػاـ مصػػر لمحركػػة بالتػػدخؿ فػػي أمورىػػا الداخميػػة ،وكتػػب
"االتصاؿ موجودة بيف حماس والسمطة القائمة في مصر ومصمحة الشعب الفمسطيني ومصػمحة مصػر إبقػاء
ىذه الخطوط سالكة بغض النظر عف التطورات التي تجري في مصر".
وجدد الرشؽ تأكيد حركتو عمى أف كؿ االتيامات والقصص ضػخيا اإلعػالـ المصػري لمتحػريض عمػى قطػاع
غ ػزة ال أسػػاس ليػػا ،وأكػػد أنيػػا "اتيامػػات ظالمػػة ومجحفػػة" ،وأكػػد أف الشػػعب الفمسػػطيني سػػيبقى "خػػط الػػدفاع
األوؿ عػػف مصػػر" .ىػػذا وتطػػرؽ إلػػى الوضػػع فػػي قطػػاع غ ػزة ،بالتأكيػػد عمػػى أف ىنػػاؾ كارثػػة إنسػػانية كبي ػرة،
مضيفا "ستكوف ىناؾ جريمة ضد الشعب الفمسطيني إذا لـ تتدارؾ األمور.
واس ػػتبعد ف ػػي ذات الوق ػػت ح ػػدوث ت ػػدخؿ عس ػػكري مص ػػري ض ػػد غػ ػزة ،وق ػػاؿ ف ػػي تصػ ػريحو "خ ػػارج المنط ػػؽ
والمػػألوؼ .وأنػػو لػػف يحػػدث تػػدخؿ عسػػكري مػػف الجػػيش المصػػري ضػػد قطػػاع غػزة" ،مؤكػػدا أف حكومػػة حمػػاس
بغزة أبدت دوماً حرصاً وجاىزية لمتعاوف فيما يخص أمف مصر .وشدد عمى ضرورة انتياء والخالفات وحالة
اإلني ػػاؾ والتحط ػػيـ ال ػػداخمي ف ػػي الس ػػاحة الفمس ػػطينية ،ودع ػػا إل ػػى توحي ػػد البي ػػت الفمس ػػطيني وتمت ػػيف الجبي ػػة
الداخمية.
القدس العربي ،لندن1102/01/6 ،
 00القيادي في "الجياد" بسام السعدي :لن أسمم نفسي لمسمطة إال جثة ىامدة
راـ اهلل –وليد عوض :اكد محمود السعدي احد قادة حركة الجيػاد االسػالمي فػي مخػيـ جنػيف لالجئػيف شػماؿ
الضفة الغربية وابرز احد المطػارديف لالجيػزة االمنيػة الفمسػطينية لػػ"القدس العربػي" امػس االحػد بانػو لػف يسػمـ
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نفسو ،مشي ار الى اف ىناؾ العشػرات مػف ابنػاء المخػيـ مطػاردوف ولػف يسػمموا انفسػيـ لمسػمطة ،مطالبػا الػرئيس
الفمسطيني محمود عباس بوقؼ الحممة االمنية التي تنفذىا االجيزة االمنية في المحافظة والتي ادت العتقاؿ
ع ػػدد م ػػف رج ػػاؿ المقاوم ػػة ف ػػي المخ ػػيـ ،مش ػػددا عم ػػى اف الحمم ػػة االمني ػػة ى ػػي سياس ػػية وموجي ػػة ض ػػد رج ػػاؿ
المقاومة ،االمر الذي نفاه محافظ جنيف طالؿ دويكات لػ"القدس العربي" ،وقاؿ "ىذه ادعاءات باطمة" ،مشػددا
عمى اف االجيزة االمنية تستيدؼ عناصر متيمػة بإثػارة الفوضػى فػي المحافظػة وتسػعى العػادة حالػة الفمتػاف
االمني لالراضي الفمسطينية.
وفػػي ظػػؿ تأكيػػد دويكػػات مواصػػمة الحممػػة االمنيػػة فػػي جنػػيف ومخيميػػا واعتقػػاؿ العش ػ ارت مػػف المتيمػػيف بإثػػارة
الفوضػػي واالعتػػداء عمػػى المقػػار االمنيػػة بالمحافظػػة ،اكػػد السػػعدي عمػػى اف الحممػػة االمنيػػة فػػي جنػػيف تيػػدؼ
لمالحقػ ػػة رجػ ػػاؿ المقاومػ ػػة "وخدمػ ػػة مجانيػ ػػة لمعػ ػػدو الصػ ػػييوني" عمػ ػػى حػ ػػد قولػ ػػو ،اال اف الػ ػػدويكات رد قػ ػػائال
"المسػػتيدفوف ىػػـ المنفمتػػوف امنيػػا والػػذيف روعػوا المػواطنيف وىػػددوا السػػمـ االىمػػي ،واعتػػدوا عمػػى سػػيارات اىمنػػا
القادميف مف داخؿ اراضي عاـ  ،0837واطمقوا النار عمى ابراج مقر المقاطعة والمقار االمنية".
واوضػػح دويكػػات ل ػػ"القدس العربػػي" بػػاف جنػػيف شػػيدت منػػذ اسػػتئناؼ المفاوضػػات مظػػاىر العػػادة الفوضػػى
االمنيػة لال ارضػي الفمسػطينية حتػى تتيػرب اسػرائيؿ مػف اسػتحقاقات العمميػة السػممية ،مرجحػا اف يكػوف بعػػض
المتػػورطيف فػػي اثػػارة الفوضػػى الداخميػػة ينفػػذ مخطػػط االحػػتالؿ العػػادة الفمتػػاف االمنػػي لال ارضػػي الفمسػػطينية،
منوىا الى اف جزءا مف المتورطيف في الفوضى قاموا بتمؾ االعماؿ دوف اف يكونوا مدركيف لخطورة افعاليـ.
وفيما شدد دويكات لػ"القدس العربي" عمى اف الحممة االمنية في جنيف ليس ليا اي بعد سياسي ،ونافيا بشكؿ
قػػاطع اف يكػػوف ىنػػاؾ اعتقػػاؿ عمػػى خمفيػػة سياسػػية ،قػػاؿ السػػعدي لمقػػدس العربػػي "ىنػػاؾ اسػػتيداؼ لنػػا كحركػػة
جيػػاد اسػػالمي ولكػػؿ مناضػػؿ داخػػؿ مخػػيـ جنػػيف ،سػواء مػػف الجيػػاد او غيػػر الجيػػاد ،وكػػؿ انسػػاف عنػػده نفػػس
مقاومة وما زاؿ يفكر بمقاومة ىذا العدو ىـ-االجيزة االمنيػة – يقومػوف باعتقالػو وزجػو فػي السػجوف وتغييبػو
عػػف الميػػداف" ،مستشػػيدا باعتقػػاؿ عػػدد مػػف ابنػػاء المخػػيـ لػػدى السػػمطة ليػػـ اشػػقاء شػػيداء واسػػرى فػػي سػػجوف
االحتالؿ.
وشدد السعدي عمى اف ىدؼ الحممة االمنية التي تنفذىا االجيزة االمنية فػي مدينػة جنػيف ومخيميػا تسػتيدؼ
نشطاء المقاومة بغض النظر عػف انتمػائيـ السياسػي ،وقػاؿ "اي انسػاف فعػاؿ مػف فػتح او مػف حمػاس او مػف
الجياد االسالمي قد يتـ استيدافو" ،منوىػا الػى اف مخػيـ جنػيف لالجئػيف ىػو معقػؿ لحركػة الجيػاد االسػالمي،
وىذا معروؼ فمسطينيا عمى حد قولو.
وبشػػأف امكانيػػة تسػػميـ نفسػػو ومػػف معػػو مػػف نشػػطاء الجيػػاد االسػػالمي لالجيػزة االمنيػػة الفمسػػطينية منعػػا لتفػػاقـ
االوضاع قاؿ السعدي لمقدس العربػي" انػا سػجنت عنػدىـ سػتة شػيور قبػؿ ذلػؾ ،امضػيتيـ فػي اريحػا وراـ اهلل
تحػػت التحقي ػػؽ ول ػػـ اعػػرض عم ػػى المحكم ػػة ول ػػـ اعػػرض عم ػػى النياب ػػة ،كنػػت مختط ػػؼ ،والمحكم ػػة العمي ػػا -
الفمسطينية -اصدرت ق ار ار باالفراج عني كوني غير موقوؼ (وفؽ االجراءات القانونية) وانػي مختطػؼ ولكػف
لـ يتعاطوا مع اي كاف اال بعد  5شيور حتى تـ االفراج عني ،وكانت كؿ التحقيقات معي حوؿ نشاطي فػي
حركة الجياد االسالمي وحوؿ اخواننا المقاوميف وليس اكثر مف ذلؾ".
وعند مقاطعتو وتوجو السؤاؿ لو مرة اخرى حوؿ اذا ما يعتزـ تسميـ نفسو ومف معو لمسمطة النياء االزمة في
جنيف قاؿ السعدي "لف اسمـ نفسي اال جثة".
ومف جيتو تعيد دويكات باف االجيزة االمنيػة ستواصػؿ مالحقػة السػعدي والعمػؿ عمػى توقيفػو سػالما دوف اي
اذى ،وقػػاؿ "سنسػػعى بكػػؿ االمكانيػػات لنوقفػػؾ سػػالما" ،بتيمػػة التػػورط فػػي اطػػالؽ النػػار عمػػى المقػػر الحكوميػػة
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واالمنيػػة فػػي جنػػيف ،مضػػيفا "سػػنقدـ كػػؿ معتػػد لمعدالػػة ليأخػػذ القػػانوف مجػراه" لتػػوفير االمػػف واالمػػاف لممػواطنيف
الفمسطينييف.
وبش ػػأف ع ػػدد المط ػػارديف ف ػػي مخ ػػيـ جن ػػيف ال ػػذيف يرفض ػػوف تس ػػميـ انفس ػػيـ لالجيػ ػزة االمني ػػة الفمس ػػطينية ق ػػاؿ
السعدي"ىناؾ العشرات" ،رافضا وصفيـ بالمطارديف ،وقاؿ ىػـ مقػاوموف" ،منوىػا الػى اف العديػد مػنيـ تجػاوز
عمػرىـ الخمسػػيف عامػػا ،وىػػـ ابػػاء لشػيداء سػػقطوا خػػالؿ مقاومػػة االحػػتالؿ مثػؿ غسػػاف السػػعدي والشػػيخ بسػػاـ
السػػعدي ،ومشػػي ار الػػى اعتقػػاؿ الشػػيخ خالػػد ابػػو زينػػو وعم ػره تجػػاوز الخمسػػيف عامػػا وىػػو احػػد الشخص ػػيات
االعتباريػػة واالصػػالح وقيػػادي فػػي الحركػػة الجيػػاد االسػػالمي بػػالمخيـ ،اال اف المحػػافظ طػػالؿ دويكػػات اكػػد
لػ"القدس العربي" اطالؽ سراح ابو زينة بعد ساعة واحدة مف توقيفو ،منوىا الى انو اعتقؿ فقط بسبب وصوؿ
السعدي لبيتو والتقاط صور لو ىناؾ ونشرىا عمى مواقع التواصؿ االجتماعي.
وحػػوؿ حممػػو ومػػف معػػو السػػالح بشػػكؿ مخػػالؼ لمقػػانوف الفمسػػطيني ،واسػػتخدامو فػػي الفوضػػى والفمتػػاف االمنػػي
قاؿ السعدي الذي يبمغ مف العمر  24عاما "لـ نحمؿ اي سالح في اية لحظة يسػيء لشػعبنا او نتظػاىر فيػو
بطريقة غير مقبولة .السالح حمؿ لمقاومة العدو الصييوني ،وكاف االجدر باالجيزة االمنية اف تػأتي بنفسػيا
لتقػػاوـ عػػف شػػعبيا الػػذي يػػذبح امػػاـ عينيػػا ،واف تقػػؼ ىػػذا الموقػػؼ الػػذي يقفػػو اشػػبالنا واطفالنػػا ويقػػاتموف فػػي
(منتصؼ الميالي) وىـ -االجيزة االمنية -يتفرجوف ويسمعوف صراخنا وصراخ زوجاتنا".
وتابع السعدي قائال "اي استيداؼ الي مناضؿ داخؿ المخيـ و اي مجاىد ىػو اسػتيداؼ لمجميػع ،ولػف يسػمـ
اي شخص نفسو لالجيزة االمنية ميما كانت تيمتو".
واختػػتـ السػػعدي حديثػػو مػػع "القػػدس العربػػي" قػػائال "نحػػف نؤكػػد م ػرة اخػػرى عمػػى تح ػريـ االقتتػػاؿ الفمسػػطيني"،
وتابع السعدي قائال "لف نقاتميـ -االجيزة االمنية الفمسطينية -ميما فعموا ،ولف نسمـ انفسنا ليـ" ،مجددا نفيو
لوجود اسمحة بحوزتيـ يمكف تسميميا لمسمطة.
القدس العربي ،لندن1102/01/6 ،
 01توفيق الطيراوي :الذىا الفمسطيني لممفاوضات خطأ
عمػاف  -ناديػة سػػعدالديف :قػاؿ الػرئيس السػػابؽ لجيػاز المخػػابرات العامػة الفمسػطينية ،عضػػو المجنػة المركزيػػة
لحركة "فتح" المواء توفيؽ الطيػراوي ،إف "الػذىاب الفمسػطيني إلػى المفاوضػات بػدوف وقػؼ االسػتيطاف وتحديػد
يعد خطأ" ،فيما "النتيجة ستساوي الصفر".
المرجعية واإلفراج عف األسرى دفعة واحدةّ ،
وأضػاؼ ،فػي حػوار مػع "الغػػد" خػالؿ وجػوده مػػؤخ اًر فػي عمػػاف ،إف المفاوضػات ،التػي انطمقػػت فػي  21تمػػوز
(يوليو) الماضي بواشنطف" ،لف تبمغ اتفاقػاً إلنيػاء الصػراع خػالؿ  8أشػير" ،مطالبػاً "ببحػث سػحب االعتػراؼ
"بإسرائيؿ" والعودة إلى قرار التقسيـ".
وأشػػار إلػػى أف "األجي ػزة األمنيػػة الفمسػػطينية تقػػوـ بمصػػادرة السػػالح والمتفج ػرات فػػي الضػػفة الغربيػػة إلحبػػاط
مخطط "حماس" في تنفيذ انقالب مشابو لما جرى في قطاع غزة ،وىو أمر غير مسموح بو مطمقاً".
وفػػي حػػيف طالػػب "بوقػػؼ التنسػػيؽ األمنػػي مػػع االحػػتالؿ" ،نفػػى "قيػػاـ مسػػؤوؿ فمسػػطيني بتسػػميـ أي م ػواطف
لالحتالؿ".
واعتب ػػر أف "االنتخاب ػػات طري ػػؽ المص ػػالحة" ،وبيم ػػا "ول ػػيس بالح ػػؿ العس ػػكري ،ي ػػتـ اس ػػترداد غػػزة إل ػػى حض ػػف
الشرعية" ،متوقعاً "ربيعاً غزاوياً قادماً ضد الظمـ وسمطوية "حماس" في القطاع".
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ودعػػا إلػػى "إعػػادة ترتيػػب ميمػػات السػػمطة ،حتػػى تػػتمكف مػػف تحقيػػؽ ىػػدؼ االنتقػػاؿ مػػف حالػػة االحػػتالؿ إلػػى
االستقالؿ" ،مطالباً "بالفصؿ بيف السمطة وحركة "فتح".
وكشؼ عف قيامو مؤخ اًر بػ"تحويؿ قضية إلى أجيزة األمف ،عػف دور شخصػيات فمسػطينية فػي تسػريب أراض
لالحتالؿ" ،كما أماط المثاـ عمف أسماىـ "واجية التطبيع" مع االحتالؿ.
وأك ػػد الطيػ ػراوي ،وى ػػو رئ ػػيس لجن ػػة التحقي ػػؽ ف ػػي اغتي ػػاؿ الػ ػرئيس ال ارح ػػؿ ياس ػػر عرف ػػات ،أف "ل ػػدى الجان ػػب
الفمسػػطيني قػرائف وبينػػات تثبػػت قيػػاـ االحػػتالؿ باالغتيػػاؿ أو الوقػػوؼ وراءه" ،مؤكػػداً أنػػو سػػتتـ "محاسػػبة جميػػع
المتورطيف".
الغد ،عمان1102/01/6 ،
 02حماس :األجيزة األمنية تقوم بمالحقة المقاومين بمباركة من حكومة الضفة
الناصرة – أسعد تمحمي؛ غزة :بارؾ الناطؽ باسـ حركة «حماس» فوزي برىوـ في بياف أمس «كؿ العمميات
البطولية المقاومة التي يسطرىا أىمنا في الضفة الغربية وتستيدؼ جنود االحتالؿ والمغتصبيف الصػياينة رداً
عم ػػى ك ػػؿ عممي ػػات العن ػػؼ والقم ػػع واإلرى ػػاب الت ػػي يمارس ػػيا االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي ف ػػي ح ػػؽ ش ػػعبنا وأرض ػػنا
ومقدساتنا ورفضاً لمخططاتو االستيطانية والتيويدية».
في الوقت ذاتو ،استنكر برىوـ بشدة «الحممة األمنية الخطيرة المستمرة التي تقوـ بيا األجيػزة األمنيػة التابعػة
لمس ػػمطة ف ػػي الض ػػفة ،والت ػػي اس ػػتيدفت أخيػ ػ اًر محافظ ػػة جن ػػيف ومخيمي ػػا ،مخ ػػيـ الص ػػمود واالنتص ػػار» .واتي ػػـ
األجيػزة بأنيػػا «تقػػوـ عمػػى مػػدار السػػاعة ،وبغطػػاء سياسػػي مػػف حكومػػة الضػػفة وقيػػادة السػػمطة وبالتنسػػيؽ مػػع
االحػػتالؿ ،بمالحقػػة المقػػاوميف والمجاىػػديف ورمػػوز المقاومػػة وعنػػاويف الشػػعب الفمسػػطيني وخطفيػػـ واقتحػػاـ
بيػػوتيـ وتحطػػيـ أثاثيػػا والتعػػدي عمػػى حرماتيػػا» .واعتبػػر أف مػػا تقػػوـ بػػو األجي ػزة األمنيػػة بأنػػو «عمػػؿ مشػػيف
وخطير وخروج عف الخط الوطني».
الحياة ،لندن1102/01/6 ،
 03حماس تدعو الستمرار عمميات قنص ودىس وطعن الجنود بالضفة
دعت حركة حماس اليوـ األحد [أمس] ،الى استمرار عمميات القنص والدىس والطعػف ضػد جنػود االحػتالؿ
والمستوطنيف الصياينة بالضفة الغربية المحتمة.
وباركت الحركة عمى لساف الناطؽ باسميا فوزي برىوـ عمميات المقاومة بمختمؼ أشكاليا في الضفة الغربية
المحتمػػة وقػػاؿ عمػػى صػػفحتو عمػػى الفػػيس بػػوؾ " :بػػورؾ شػػباب الضػػفة المنػػتفض فػػي وجػػو االحػػتالؿ و بػػورؾ
قناص الخميؿ وبوركت عمميات دىس الجنود و بوركػت األيػادي المتوضػئة الطػاىرة التػي نفػذت عمميتػا قػنص
لمغتصبيف صياينة في غضوف ساعة واحدة في راـ اهلل الميمة الفائتة".
ودعػػا برىػػوـ الػػى اسػػتمرار المقاومػػة وبكافػػة أشػػكاليا وبكػػؿ قػػوة خاصػػة عمميػػات قػػنص ودىػػس وطعػػف الجنػػود
داعيا الى استمرار انتفاضة الشباب المباركة.
فمسطين أون الين1102/01/5 ،
" 04الجبية الشعبية" تدين حممة اعتقال المقاومين في الضفة من قبل السمطة
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الناصرة – أسعد تمحمي؛ غزة :اعتبر عضو المجنة المركزية لػ «الجبية الشػعبية لتحريػر فمسػطيف» عمػاد أبػو
رحمة أف حممة االعتقاالت التي طاولت قياداتيا وناشطييا في نابمس «أمر متوقع باعتبار أف الجبية فصيؿ
مقػػاوـ يػرفض االعتػراؼ بشػػرعية دولػػة الكيػػاف الصػػييوني ،ويتبنػػى نيػػج المقاومػػة بػػديالً مػػف نيػػج المفاوضػػات
العقيمة وفقاً لمرجعيات (اتفاؽ) أوسمو».
الحياة ،لندن1102/01/6 ،
وتجرده من رتبو العسكرية
 05األخبار :المجنة المركزية في فتح تفصل "المينو" من الحركة
ِّ
آماؿ خميؿ :اتخذت المجنة المركزية في حركة فتح ،السبت الماضي ،باإلجماع ،في اجتمػاع ليػا فػي راـ اهلل،
ق ار اًر بفصؿ القائػد السػابؽ لألمػف الػوطني الفمسػطيني فػي لبنػاف العميػد محمػود عيسػى (الممقػب بػالمينو) نيائيػاً
مف الحركة .مصادر مواكبة أوضحت لػ«األخبار» أف رتبة القائد السابؽ لمكفاح الفمسطيني المسمح فػي لبنػاف
اسػػتمزمت اجتمػػاع أعض ػاء المجنػػة لمبحػػث فػػي اقت ػراح الفصػػؿ الػػذي رفعػػو المشػػرؼ عمػػى فػػتح فػػي «السػػاحة
المبنانية» عزاـ األحمد ،بعد زيارتو األخيرة لبيروت قبؿ أياـ.
وأحيؿ االقتراح عمػى التصػويت قبػؿ أف يوقّعػو رئػيس السػمطة الفمسػطينية محمػود عبػاس .وبحسػب المصػادر،
نص القرار عمى تجريد «المينو» مف رتبو العسكرية وصالحياتو كافة وتحويمو إلى «فمسطيني الجئ مقيـ في
عيف الحموة» .أما عناصر مجموعتو والكػوادر اآلخػروف الميػددوف بالفصػؿ ،فػإف ل ػ«قيػادة السػاحة» فػي لبنػاف
اتخػػاذ الق ػرار فػػي شػػأنيـ بمفردىػػا .المصػػادر أشػػارت إلػػى أف العميػػد المفصػػوؿ لػػـ يتبمػػغ بػػالقرار (حتػػى مسػػاء
أمس) ،ومف المفترض أف يتولى قائد قوات األمف الوطني الفمسطيني المواء صبحي أبو عرب زيارتو وتسميمو
ورقة التبميغ في غضوف يوميف.
الفصؿ المبرـ كاف ال يزاؿ تمويحاً بالتجميد منذ مطمػع العػاـ الجػاري ،بسػبب اسػتقباؿ «المينػو» جميمػة دحػالف،
زوجة القيادي المفصوؿ مف الحركة محمد دحالف ،وتنظيمػو جولػة ميدانيػة ليػا فػي المخيمػات والتعػاوف معيػا
في تنفيذ مشػاريع وتقػديـ مسػاعدات بماليػيف الػدوالرات لمنػازحيف الفمسػطينييف مػف سػوريا خػالؿ شػير رمضػاف
الفائت بتمويؿ مف دولة اإلمارات .وفي كؿ زيارات دحالف لمبناف ،كاف الضابط الفتحاوي يشػكؿ محطػة ثابتػة
ليا ،رغـ قرار قيادتو والسفارة الفمسطينية بمقاطعتيا ومنع التعاوف معيا.
أقر في حديث الى «األخبار» بأف «مصالح المبنػانييف تالقػت مػع مصػالح أبػو مػازف وأنتجػت
مصدر مواكب ّ
فصؿ المينو الذي تحوؿ إلى أداة مشروع دحالف التخريبي ،ومف ضمنو البياف ،ولـ يستمع إلى النصائح التي
وجيػػت إليػػو باالبتعػػاد عػػف الشػػبية الدحالنيػػة» ،فػػي حػػيف أعمػػف األحمػػد فػػي مقابمػػة مػػع «األخبػػار» أنػػو «حػػاف
وقت تنظيؼ فتح وطرد كؿ مف يتمرد عمى ق ارراتيا».
رد فعؿ العميد الذي جرد مف نجومػو ولػـ تُتػرؾ لػو حتػى رتبػة جنػدي؟ فيمػا كػاف اجتمػاع المجنػة
لكف ماذا عف ّ
المركزيػػة فػػي راـ اهلل ال يػزاؿ منعقػداً مسػػاء السػػبت ،شػػوىد «المينػػو» فػػي أحػػد مطػػاعـ مدينػػة صػػيدا يقػػيـ مأدبػػة
عشاء عمى شرؼ شخصية فمسطينية اغترابية بحضور جميمة دحالف الموجودة حاليػاً فػي لبنػاف لتفقّػد مشػاريع
وأشخاص تدعميـ في الرشيدية والبداوي وشاتيال وبرج البراجنة ومار الياس وعيف الحموة.
وفػػي الوقػػت نفسػػو ،كانػػت أج ػواء االجتمػػاع تتبػػادر إلػػى أسػػماع الرجػػؿ مػػف خػػالؿ مصػػادره فػػي الػػداخؿ .وفػػي
اتصاؿ مع «األخبار» ،نفى المينو أف يكػوف أبػو مػازف قػد وقّػع عمػى القػرار بشػكؿ فعمػي ،وعنػدما يوقّػع «لكػؿ
حادث حديث» .مع ذلؾ ،قاؿ إنو لف يتوانى عف وضع القرار ،عندما يصػمو« ،فػي بػرواز وتعميقػو فػي صػدر
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مكتبػػو» كمػػا قػػاؿ ،فػػي حػػيف كتػػب عمػػى صػػفحتو عمػػى فايسػػبوؾ «سػػألوني مػػا العػػار ،فػػأجبتيـ أف يبقػػى فػػي
صفوفنا أنذاؿ ،وأنا فتحاوي عندما ينكسر الماء سأعمف انكساري»
فيػػؿ يمكػػف أف يتمػػرد عسػػكرياً؟ تقػ ّػر مصػػادر مواكبػػة بػػأف إقامػػة «المينػػو» فػػي عػػيف الحمػػوة ىػػي نقطػػة قػػوة لػػو،
بخالؼ قيادات الحركة الذيف وقفوا خمؼ فصمو والذيف يقيموف خػارج المخيمػات .وىػو يتعيػد حتػى اآلف بعػدـ
خوض رد فعؿ مسػمح ضػد «إخػواني فػي فػتح رغػـ الخالفػات» .لكػف خيػارات الرجػؿ مفتوحػة ،ويضػع بعضػيا
فوؽ الطاولة :قد يمنع تمؾ القيادات مف الدخوؿ إلى عيف الحموة ،وربما مخيمات أخرى أيضاً ،ويصبح «المي
ػر» يق ػػوؿ .وىن ػػا تج ػػدر اإلش ػػارة إل ػػى أف مرك ػػز األم ػػف ال ػػوطني ومكت ػػب أب ػػو ع ػػرب ف ػػي
ػر ب ػ ّا
ج ػ ّػوا ج ػ ّػوا والم ػػي ب ػ ّا
البراكسات عند مػدخؿ المخػيـ .وقػد يأخػذ القائػد السػابؽ قسػطاً مػف ال ارحػة ويغػادر إلػى بمػد أوروبػي «ولينظػروا
متوعداً .ونقؿ عف بعض قيادات الفصػائؿ أنيػا بعثػت برسػائؿ إلػى أبػو مػازف
ماذا سيحدث مف بعدي» ،يقوؿ
ّ
تحذره فييا مف قرار الفصؿ الذي قد يؤدي إلى تدمير الحركػة ،بينمػا قػاـ مناصػرو «المينػو» وجي ارنػو فػي حػي
صفورية بتنظيـ تظاىرة احتجاجية ضد القرار مساء أمس.
خيبػػة «المينػػو» لبنانيػػة أكثػػر منيػػا فمسػػطينية .تحػػدث عػػف إخػػالؿ الجانػػب المبنػػاني باالتفػػاؽ الػػذي أبػػرـ أخي ػ اًر
وقضػػى بإصػػداره بيان ػاً ،كرمػػى لم ارجػػع لبنانيػػة ،ت ارجػػع فيػػو عػػف بيػػاف التمػػرد وأعمػػف الت ازمػػو بػػاألطر التنظيميػػة
وق ػ اررات األحمػػد وشػػرعية أبػػو مػػازف والسػػمطة والسػػفارة ،فيمػػا وعػػد بػػإجراء إصػػالحات داخميػػة وتشػػكيؿ لجػػاف
تحقيػػؽ فػػي قضػػايا فسػػاد .ويػػرى أنػػو تعػػرض لفػػخ غيػػر مضػػموف النتػػائج .فػػي المقابػػؿ ،تؤكػػد مصػػادر السػػفارة
رد فعؿ «المينو» عمػى أمػف مخػيـ عػيف الحمػوة ،ألف «الرجػؿ كػاف يحظػى بغطػاء
الفمسطينية أف ال خوؼ مف ّ
فتحاوي ،واآلف نزع عنو».
االخبار ،بيروت1102/01/6 ،
 06مسيرة حاشدة لا"اليسار" في رام اهلل ضد استمرار المفاوضات في ظل االستيطان والعدوان
راـ اهلل  -نائػؿ موسػى :تظػػاىر أمػس مئػات النشػػطاء أغمػبيـ يسػاريوف ،وسػػط مدينػة راـ اهلل ،رفضػا السػػتمرار
المفاوض ػػات ولمطالب ػػة القي ػػادة الفمس ػػطينية بوقفي ػػا لح ػػيف التػ ػزاـ حكوم ػػة نتني ػػاىو بوق ػػؼ االس ػػتيطاف وااللتػ ػزاـ
بمرجعية عممية السالـ
ودعػػت إلػػى المسػػيرة القػػوى والفصػػائؿ ردا عمػػى تصػػاعد النشػػاط االسػػتيطاني وتيويػػد القػػدس والمقدسػػات والتػػي
تقػػوؿ انيػػا تقتػػرؼ تحػػت سػػتار مفاوضػػات السػػالـ المضػػممة والتػػي تسػػتغميا حكومػػة اليمػػيف المتطػػرؼ لصػػرؼ
أنظار العالـ عف جرائميا.
وقاؿ األميف العاـ لحزب الشعب النائب بساـ الصالحي :ال جدوى مف استمرار مفاوضات دوف التزاـ اسرائيؿ
بمرجعيػػة حػػدود  0856واطػػالؽ س ػراح األسػػرى ووقػػؼ االسػػتيطاف فػػي القػػدس وبػػاقي أنحػػاء أ ارضػػي الدولػػة
الفمسطينية المحتمة محذ ار مف وقوع المفاوض تحت حيؿ الواليات المتحدة وغطرسة اسرائيؿ وشروطيا.
األمػيف العػاـ لممبػادرة الفمسػطينية النائػب د .مصػطفى البرغػوثي ،قػاؿ اف إسػرائيؿ تسػتغؿ المفاوضػات كغطػػاء
لمتوسع االستيطاني والػبطش بشػعبنا الػذي سػقط منػو سػبعة شػيداء ومئػات الجرحػى منػذ بػدء المفاوضػات،واف
غالبية الشعب الفمسطيني يطالبوف بتغيير المسار السياسي عمى السمطة أف تستمع لصوتو.
وقاؿ عضو المكتب السياسػي فػي الجبيػة الديمقراطيػة النائػب قػيس عبػد الكػريـ نتنيػاىو يريػد مػف المفاوضػات
انتزاع اعتراؼ بييودية الدولة ،ويربط تقدـ المفاوضات بيا وىو امر ال يمكف القبوؿ بو.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1102/01/6 ،
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 07حماس تينئ مصر بانتصار حر أكتوبر 0862
ىنأت حركة حماس جميورية مصر العربية في الذكرى األربعيف النتصارىا في حرب أكتوبر  .0862وقالت
الحركة في بياف ليػا وصػؿ "فمسػطيف أوف اليػف" نسػخة عنػو ،األحػد" :،إف شػعبنا الفمسػطيني وشػعوبنا العربيػة
رص الصفوؼ وتوحيد الجيود مف أجؿ تحرير فمسطيف والمسجد األقصى المبارؾ".
تتطمع إلى ّ
فمسطين أون الين1102/01/5 ،
" 08الجياد" تحذر من مواصمة السير في دىاليز التسوية الجوفاء
غزة :حذرت حركة الجياد اإلسالمي ،مف مواصمة السير في دىاليز التسوية الجوفاء ،وجوالت التفاوض التي
ػاء لمواص ػػمة الع ػػدواف ،وتنفي ػػذ سياس ػػات ومخطط ػػات التيوي ػػد
ض ػػيعت حق ػػوؽ ش ػػعبنا ،وأعط ػػت االح ػػتالؿ غط ػ ً
والتوسع االستيطاني ونيب األراضي والتغوؿ عمى المقدسات.
وقالت الجياد في بياف ليا وصؿ "المركز الفمسطيني لإلعالـ" نسخة عنو ،األحد ( )01-5فػي ذكػرى معركػة
شيد ممحمةً استشياديةً كبرى ،وثقيا التاريخ في
عاما مضت عمى ذلؾ اليوـ الذي َ
الشجاعية" :ستة وعشروف ً
سجالتو بأنيا كانت ش اررة اندالع االنتفاضة األولى المباركة".
وأوضػحت أف خيػار المواجيػة الػذي أرسػتو معركػة الشػجاعية البطوليػة واالنتفاضػة ،البػد أف يظػؿ نيػج شػعبنا
الوحيد ،وسػبيمو السػترداد حقوقػو ،وعميػو فػإف أي تػآمر أو التفػاؼ عمػى ىػذا الخيػار الجمػاىيري سيفشػؿ ويبػوء
بالخسراف.
المركز الفمسطيني لإلعالم1102/01/5 ،
 11فصائل فمسطينية تحتج عمى "األونروا" بسب تقميص خدماتيا
غ ػزة  -أحمػػد فيػػاض :اتيمػػت فصػػائؿ فمسػػطينية وكالػػة غػػوث وتشػػغيؿ الالجئػػيف الفمسػػطينييف "أونػػروا" بتعمػػد
تقميص خدماتيا العتبارات سياسية تصب في اتجاه تصفية قضية الالجئيف ،وىو ما نفتو الوكالة ،مؤكػدة أف
التقميصات ناجمة عف أزمات مالية طاحنة تعصؼ بيا.
وضػػمف الفعاليػػات المنػػددة بسياسػػة أونػػروا ،تظػػاىر المئػػات مػػف نشػػطاء الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف أمػػاـ
جميع مراكز توزيع المساعدات التابعة لموكالة في قطاع غزة لمطالبتيا بالتراجع عف قرار تقميص خدماتيا.
ويؤك ػػد عض ػػو المجن ػػة المركزي ػػة لمجبي ػػة الش ػػعبية لتحري ػػر فمس ػػطيف جمي ػػؿ مزى ػػر أف "اإلجػ ػراءات الممنيج ػػة"
والمتتالية التي تتبعيا الوكالة تسببت في حرماف األسر الفقيرة مف المساعدات الغذائية الطارئة.
وأضػػاؼ أف "حممػػة التقميصػػات بحػػؽ الالجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي المخيمػػات ىػػي إج ػراءات سياسػػية بامتيػػاز،
وليس ليا عالقة بتبريرات العجز في موازنة المؤسسة الدولية".
مػػف جانبػػو قػػاؿ رئػػيس كتمػػة الوحػػدة العماليػػة التابعػػة لمجبيػػة الديمقراطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف عصػػاـ معمػػر إف
التقميصات مست عصب حياة الفقراء ممف يعتمدوف عمى األونروا بالكامؿ في توفير احتياجاتيـ الغذائية.
وأضاؼ في حديثو لمجزيرة نػت أف خطػر التقميصػات سػيطوؿ مسػتقبؿ  00ألػؼ أسػرة فمسػطينية الجئػة تعػيش
في ظروؼ معيشية مزرية داخؿ مخيمات المجوء في القطاع.
مػف ناحيتػو اتيػـ رئػيس دائػرة شػؤوف الالجئػيف فػي حركػة حمػاس د .عصػاـ عػدواف دوال غربيػة بالضػغط عمػػى
الوكالة مف أجؿ تقميص خدماتيا وتصفية قضية الالجئيف تدريجيا في كؿ أماكف تواجدىـ إرضاء إلسرائيؿ.
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وكشؼ لمجزيرة نت أف دائرتو تجري مشاورات مع كؿ الفصائؿ الفمسطينية والمنظمات المعنية بػالالجئيف مػف
أجؿ تنظيـ سمسمة فعاليات احتجاجية متزامنة في جميع أماكف تواجدىـ سػواء فػي الػداخؿ أو الشػتات إلجبػار
الوكالة عمى التراجع عف تقميص خدماتيا.
بػدوره أكػد رئػيس دائػرة الالجئػيف فػي منظمػة التحريػر الفمسػطينية عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح د .زكريػػا
األغػػا أف السػػنوات األخي ػرة شػػيدت عج ػ از مت ازيػػدا فػػي ميزانيػػة الوكالػػة الدوليػػة ،بفعػػؿ زيػػادة حاجػػات الالجئػػيف
الناجمة عف زيادة أعدادىـ ،وتعرضيـ لظروؼ طارئة بيف حيف وآخر.
وحمؿ األغا في حديثو لمجزيػرة نػت الػدوؿ المانحػة مسػؤولية مػا آلػت إليػو أوضػاع الوكالػة إلػى الػدوؿ المانحػة
التي تمتنع عف دعـ األونروا لمواجية المتطمبات المتزايدة لالجئيف.
مػػف جيتػػو نفػػى المستشػػار اإلعالمػػي لموكالػػة عػػدناف أبػػو حسػػنة أف يكػػوف مػػرد التقميصػػات إلػػى أي اعتبػػارات
سياسية ،راجعا السبب إلى األزمات المالية الطاحنة التي تمر بيا أونروا.
الجزيرة نت ،الدوحة1102/01/6 ،
 10فتح :ال نستطيع أن نسمي ما يجري بالمفاوضات في ما يقوم بو االحتالل عمى األرض
راـ اهلل :أكػػد جمػػاؿ محيسػػف عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح ،أنػػو حتػػى ىػػذه المحظػػة ال يوجػػد مػػا يؤكػػد أف
ىناؾ مفاوضات جارية مع إسرائيؿ في ظؿ الممارسات واإلنتياكات اإلسرائيمية عمى أرض الواقع.
وقػػاؿ محيسػػف مسػػاء األحػػد" ،ال نسػػتطيع أف نسػػمي مػػا يجػػري بالمفاوضػػات ،فػػي ظػػؿ مػػا يقػػوـ بػػو االحػػتالؿ
اإلسرائيمي عمى األرض ،فالمقاءات الجارية مع الطرؼ اإلسرائيمي حتى اآلف تدور في حمقة مفرغة ولـ تصؿ
إلػػى أي شػػيء يػػذكر" .وفػػي سػػياؽ آخػػر أكػػد محيسػػف أف المجنػػة المركزيػػة لمحركػػة وخػػالؿ إجتماعيػػا األخيػػر
إتخػػذت العديػػد مػػف الق ػ اررات الحازمػػة والجػػادة عمػػى الصػػعيد الػػداخمي لمحركػػة ،مشػػي اًر إلػػى أف المجنػػة المركزيػػة
قررت إعادة ترتيب كافة أوضاعيا في الخارج.
وكالة سما اإلخبارية1102/00/6 ،
 11فتح تندد بتصريحات رئيس جميورية التشيك "المعادية" لمشع الفمسطيني
راـ اهلل (فمسػػطيف) :اتيمػػت حركػػة "فػػتح" رئػػيس جميوريػػة التشػػيؾ ب ػػ"التمادي فػػي التعبيػػر عػػف عدائػػو لمشػػعب
الفمسػػطيني وقػػيـ اإلنسػػانية والعدالػػة والقػػانوف الػػدولي والشػػرعية الدوليػػة" ،مشػػيرة إلػػى أنػػو "يحػػاوؿ تسػػويؽ نفسػػو
بشكؿ مبتذؿ مف أجؿ إرضاء الموبي الصييوني في بالده".
وقالػػت الحركػػة فػػي بيػػاف صػػحفي تمقػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة عنػػو" :إف ىػػذا األسػػموب الشػػاذ ال يعكػػس سػػموؾ
رئػػيس دولػػة متػػزف ،ويعبػػر عػػف حقػػد أعمػػى وكراىيػػة دفينػػة تعكػػس اخػػتالؿ فػػي شخصػػيتو التػػي اعتػػادت عمػػى
إطالؽ تصريحات عنصرية حاقدة مخالفة لإلرادة الدولية".
وأعربػػت مفوضػػية العالقػػات الدوليػػة فػػي الحركػػة عػػف إدانتيػػا لتص ػريحات ل ػرئيس جميوريػػة التشػػيؾ "ميمػػوس
زيماف" والتي أدلى بيا في احتفالية "أيػاـ مػف إسػرائيؿ" التػي أقاميػا المػوبي الصػييوني فػي التشػيؾ ،والتػي قػاؿ
فييا "انو سيحاوؿ إقناع الحكومة التشيكية القادمػة بػأف تنقػؿ مقػر سػفارة بػالده مػف تػؿ أبيػب إلػى القػدس ،واف
حػ ػػؿ مشػ ػػكمة المخيمػ ػػات الفمسػ ػػطينية يكمػ ػػف بتشػ ػػغيؿ الالجئػ ػػيف فػ ػػي دوؿ الخمػ ػػيج كحػ ػػؿ لمتػ ػػوطيف بػ ػػدال مػ ػػف
الباكستانييف".
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وأوضػػحت أف تص ػريحات ال ػرئيس التشػػيكي "تخػػالؼ مبػػادئ الشػػرعية الدوليػػة وقواعػػد القػػانوف الػػدولي وق ػ اررات
الشػػرعية الدوليػػة التػػي تؤكػػد عمػػى حػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي إقامػػة دولتػػو المسػػتقمة وعاصػػمتيا القػػدس وحػػؽ
العػودة والتعػػويض لالجئػيف الفمسػػطينييف الػذيف شػػردوا مػػف أ ارضػييـ بقػػوة السػالح ،وانػػو ال يحػؽ ألحػػد كػػاف أف
يقترح ويعطي الحموؿ التي تتعارض مع حؽ شعبنا في نيؿ حريتو واستقاللو وتقرير مصيره".
قدس برس1102/01/6 ،
" 12الشعبية" تحذر من خطورة وصعوبة وضع النازحين الفمسطينيين من سورية في لبنان
بيروت :حذر عضو المكتب السياسي في "الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف" في لبناف مرواف عبد العػاؿ ،مػف
خطورة وصعوبة وضع النازحيف الفمسطينييف مف سورية.
ورأى أف "الكارثة تسير بصمت وقسػوة فػي تيجيػرىـ الممػنيج بػؿ بطػرد مػنظـ خمػؼ البحػار ،عمػى اعتبػار أف
إغالؽ منافذ الحياة اآلمنة والكريمة في وجييـ وضعتيـ تحت رحمة البحث عف عبور قسري إلى المجيوؿ"،
وتحت رحمة ما أسماه بػ "مافيات" التيجير وسياسات الدوؿ األوروبية التػي فتحػت فجػأة أبػواب اليجػرة ،كأنيػا
تفتح ممرات إجبارية لمفرار اإلنساني.
ولفػت عبػد العػاؿ فػي تصػريحات لػو اليػوـ األحػد ( )01|5االنتبػاه إلػى "تجاىػؿ األبعػاد السياسػية الخطػرة التػي
تقػػؼ وراء ىػػذا األمػػر ،الػػذي يسػػيـ بتػػدمير بنيػػة الالجئػػيف وقضػػيتيـ لتفريػػغ المخيمػػات مػػف الفمسػػطينيف ،حيػػث
تحدثت األرقاـ عف وصوؿ أكثر مف  14ألؼ مياجر مػف فمسػطينيي سػورية إلػى أوروبػا فػي اآلونػة األخيػرة"،
ٍ
بمآس جديدة ونكبة مستمرة".
وأكد أف "السكوت ىو إسياـ في جريمة تشتيت جديد
كما أوضح عبد العاؿ ،أف "المقاءات متواصمة مع المعنييف مف الدولػة المبنانيػة والفصػائؿ و"األونػروا" لتتحمػؿ
مسػػؤولية احت ػواء النػػزوح المت ازيػػد إلػػى مخيمػػات الجئػػة فػػي األسػػاس ،ووضػػع األولويػػات الحياتيػػة مػػف اإلي ػواء
واإلغاثة والتعميـ" ،الفتا إلى أنو "مف المفروض تخصيص صػفوؼ خاصػة ليػـ تتناسػب مػع منػاىجيـ كػي ال
يضيع عمييـ العاـ الدراسي".
قدس برس1102/01/5 ،
 24نتنياىو :السمطة الفمسطينية تتحمل مسؤولية التحريض ضد "إسرائيل"
حمؿ رئيس حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو أمس األحد ،السمطة
الناصرة  -برىوـ جرايسيّ :
الفمسطينية مسؤولية العمميات الفمسطينية التي وقعت في اآلونة األخيرة ،مدعيا أف وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية
تواصؿ حممة تحريض عمى اسرائيؿ ،وىذا ما يجعؿ السمطة ليست بريئة مف تمؾ العمميات" ،حسب تعبيره.
وقاؿ نتنياىو مع افتتاح جمسة حكومتو األسبوعية أمس ،في أعقاب إصابة طفمة مف عائمة مستوطنيف في
القدس المحتمة ،الميمة قبؿ الماضية" ،إف الحكومة اإلسرائيمية تنظر ببالغ الخطورة إلى االعتداء اإلجرامي
عمى طفمة تبمغ التاسعة مف العمر في بمدة (مستوطنة) بساغوت (القريبة مف راـ اهلل) .ال نكتفي بأف سياستنا
األمنية الحازمة أدت إلى أف ىذا العاـ كاف األكثر ىدوءا أمنيا منذ أكثر مف عشر سنوات" .وتابع نتنياىو
قائال" ،أوال إننا نرى زيادة في حدة العمميات اإلرىابية في اآلونة األخيرة ويجب أف أقوؿ إنو طالما يستمر
التحريض في وسائؿ اإلعالـ الفمسطينية الرسمية ،ال تستطيع السمطة الفمسطينية أف تتب أر مف مسؤوليتيا عف
ىذه االعتداءات .وأضيؼ قوال إف المحرضيف والقتمة لف ينالوا مطمبيـ ونحف ىنا وسنبقى ىنا".
الغد ،عمان2013/10/7 ،
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أن يؤدي لتجريد إيران من القدرة عمى تخصي اليورانيوم
 25نتنياىو :نؤيد المسار الدبموماسي شريطة ْ
ائيمي بنياميف
ذكرت القدس العربي ،لندن ،2013/10/7 ،عف زىير أندراوس ،أف رئيس الوزراء اإلسر ّ
إف
نتنياىو قاؿ أمس األحد ،قبيؿ افتتاح جمسة الحكومة
ّ
يكي ّ
األسبوعية حوؿ اجتماعو مع الرئيس األمر ّ
القضية المركزّية التي تعمؿ الدولة العبرّية عمى تحقيقو ىو منع إيراف مف الوصوؿ إلى قدرة تخصيب
اني ،ولكف شريطة
الدبموماسي لحؿ الممّؼ
أف تؿ أبيب ال تُعارض التوجو
اليوارنيوـ ،الفتًا إلى ّ
ّ
النووي اإلير ّ
ّ
حد تعبيره.
يؤدي ىذا المسار الدب
موماسي إلى تجريد إيراف مف القدرة عمى التخصيب وانتاج القنبمة ،عمى ّ
أف ّ
ْ
ّ
وأضافت الحياة ،لندن ،2013/10/7 ،عف أ ؼ ب ،أف نتنياىو دعا األحد إلى عدـ تخفيؼ العقوبات
عمى إيراف ،مشي اًر إلى أنيا "عمى وشؾ تحقيؽ ىدفيا" المتمثؿ "بحرماف ايراف مف قدراتيا عمى التخصيب".
وقاؿ نتنياىو االحد في االجتماع االسبوعي لمحكومة "العقوبات عمى ايراف فعالة .انيا صارمة وعمى وشؾ
تحقيؽ اىدافيا" ،معتب اًر أنو "يجب عدـ تخفيفيا قبؿ تحقيؽ ىدؼ حرماف ايراف مف قدرتيا عمى التخصيب
وقدرتيا عمى تصنيع السالح النووي".
وتابع "ايراف تدعي انيا معنية بيذه القدرة مف اجؿ احتياجات برنامجيا النووي المدني .ىنالؾ سبع عشرة
دولة في العالـ تنتج الطاقة النووية الغراض مدنية مف دوف جياز طرد مركزي واحد ( )...وبدوف تخصيب
الف التخصيب يعد المركب االساسي في انتاج المواد االنشطارية مف اجؿ تصنيع القنبمة النووية".
 26ليفني :المفاوضات مع الفمسطينيين تتناول جميع القضايا الميمة
القدس المحتمة  -آماؿ شحادة :توقعت رئيسة الطاقـ اإلسرائيمي لممفاوضات مع الفمسطينييف ،الوزيرة تسيببي
ليفني ،أف تطوؿ المفاوضات بيف الجانبيف ألكثر تسعة أشير ،وىي الفترة المحددة إلنتياء المفاوضات وفؽ
اتفاؽ أميركي فمسطيني إسرائيمي.
وكشفت ليفني في مقابمة أجرتيا القناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي مع لفني ،كشفت الوزيرة اإلسرائيمية أف
المفاوضات تتناوؿ جميع القضايا الميمة مشددة عمى أف الغرض األبرز مف المفاوضات ىو التوصؿ
التفاؽ دائـ وليس اتفاقاً مرحمياً جديداً.
وقالت ليفني "سيعرؼ الجانباف قريباً حقيقة وامكانية التقدـ في المفاوضات مف عدميا إلى جانب إذا ما
كانت المفاوضات تسير في الطريؽ الصحيح أـ ال عمماً أف الجانبيف لدييما رغبة بالتوصؿ التفاؽ سالـ
دائـ وليس مؤقتاً والمضي قدماً في تحقيؽ السالـ".
الحياة ،لندن2013/10/7 ،
 27شالوم ييدد حماس بفقدان السمطة إذا لم تمتزم اليدوء :لن يفرج عن أسرى إذا استمرت العمميات
راـ اهلل – وليد عوض :ىدد سيمفاف شالوـ وزير الطاقة والمياه في الحكومة االسرائيمية انو اذا استمرت
‘االعتداءات’ في الضفة الغربية فإف المجنة الو ازرية لشؤوف االمف االسرائيمية ستعيد النظر في مسألة اطالؽ
سرح دفعة جديدة مف األسرى الفمسطينييف في اطار التفاىمات التي تـ التوصؿ الييا مع السمطة عشية
استئناؼ المفاوضات والقاضية باطالؽ سراح  104اسرى مف المعتقميف قبؿ اتفاؽ اوسمو  ،واطمؽ دفعة
سابقة منيـ مكونة مف  26اسيرا.
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طيعة وىي تتمتع بصالحية العدوؿ
واضاؼ شالوـ في سياؽ مقابمة اذاعية ،أف المجنة الو ازرية ليست اداة ّ
عف اطالؽ سراح المزيد مف األسرى الفمسطينييف ،متابعا ‘يتوجب عمى السمطة الفمسطينية اف تعي اف
الحكومة الحالية لف تتبع النيج الذي اتبعتو في حينو حكومة رابيف ويقضي باجراء مفاوضات بغض النظر
عف مواصمة االعتداءات في الوقت نفسو مكافحة االرىاب وكأنو ال تجرى مفاوضات’.
وفيما لوح شالوـ بوقؼ اطالؽ سراحو دفعة جديدة مف االسرى بالضفة الغربية وىدد حركة حماس في قطاع
غزة باف اسرائيؿ قد تفقدىا السمطة ىناؾ اذا لـ تمتزـ بحالة اليدوء السائدة عمى الحدود مع القطاع ،مشددا
عمى اف حكومة حماس في غزة تدرؾ انيا قد تفقد السمطة اذا اقدمت عمى خرؽ التفاىمات بشأف الحفاظ
عف اليدوء ،األمر الذي سيحدو باسرائيؿ الى الرد بمنتيى القوة عمى حد قولو.
القدس العربي ،لندن 2013/10/6 ،
 28النيابة العامة اإلسرائيمية تقدم الئحة اتيام ضد الجاسوس اإليراني
راـ اهلل  -المستقبؿ :قدمت النيابة العامة اإلسرائيمية ،أمس ،الى المحكمة المركزية في مدينة المد ،الئحة
اتياـ ضد المواطف البمجيكي عمي منصوري ،اإليراني األصوؿ بتيمة التجسس وتقديـ المساعدة لعدو خالؿ
الحرب .وجاء في الئحة االتياـ أنو تـ تجنيد عمي منصوري في العاـ  2012لمقياـ "بعمميات تجسس
لصالح االستخبارات اإليرانية بغية المس بأمف دولة إسرائيؿ ،وقد تـ اعتقالو وىو يحمؿ جواز سفر بمجيكياً
تحت اسـ أليكس مانيس" .وزعمت الئحة االتياـ بأف المواطف المذكور التقى أيضاً عناصر مف االستخبارات
اإليرانية ،وقدـ ليا التقارير حوؿ نشاطو في إسرائيؿ.
المستقبل ،بيروت2013/10/7 ،
 29جيش االحتالل :الضفة مقبمة عمى االنفجار ووضعيا اليوم أشبو بما سبق االنتفاضة األولى
القدس المحتمة :قالت مجمة عسكرية إسرائيمية إف قيادات بالجيش يتحدثوف عف تزايد وتيرة العمميات
والمقاومة الشعبية في مناطؽ الضفة الغربية وأف الوضع مشابوٌ لما كانت عميو األمور قبيؿ االنتفاضة
األولى.
ونقمت مجمة "بازـ" اإللكترونية المتخصصة بالشئوف العسكرية عف مسئوليف بالصؼ الثاني مف قيادة الجيش
خطير يحاكي ذلؾ الحراؾ الذي سبؽ انتفاضة العاـ .1987
ًا
أف الضفة تشيد ح ار ًكا
وعمى الرغـ مف أف المجمة صنفت العاـ الجاري ضمف األعواـ اليادئة ،إال أف "األحداث المتالحقة مف
خطؼ جندي وقنص آخر ومقتميما واصابة طفمة بمستوطنة بساغوت كانت تعكر ذلؾ اليدوء".
دوما لطمأنة الجميور بأف تمؾ "الحوادث" فردية وليست
وأضافت "بازـ" أف رئيس األركاف بالجيش يسارع ً
متصمة بموجة عامة.
تماما لمكالـ المعسوؿ .وفؽ
وأشار أحد قادة األلوية العسكرية بالضفة أف الوضع عمى األرض
ُ
مخالؼ ً
المجمة .وأضاؼ أف مدف الضفة تجمس عمى برميؿ بارود وقد ينفجر بأية لحظة وال يجب االنخداع باليدوء
القائـ.
وقاؿ القائد العسكري بالجيش :قد نستطيع السيطرة عمى كؿ ما يتعمؽ بتنظيمات المقاومة ومنع العمميات
ولكننا عاجزوف عف وقؼ المقاومة الشعبية واألحداث الفردية والجماىيرية اليومية.
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وأشار إلى أف "االطمئناف مرده إلى السيطرة القوية عمى األرض وباعتقادي لف تقوـ انتفاضة عمى غرار
االنتفاضة الثانية ولكف األحداث األخيرة تذكرنا أكثر باالنتفاضة األولى التي أشعميا حادث دىس ،فما الذي
سيشعؿ ىذه االنتفاضة؟".
اعتقاد خاطئٌ يقوؿ إف الفمسطينييف ال يبالوف لما يدور حوليـ وأف ال
وأضاؼ الضابط لمجمة "بازـ" أف ىناؾ
ٌ
مصمحة لمسمطة في إشعاؿ الموقؼ .ونوه الضابط إلى أف دعاة ىذا الرأي يؤسسوف توقعاتيـ عمى ردة الفعؿ
المتواضعة عمى أحداث القتؿ التي حصمت في السنة األخيرة.
وختـ الضابط قولو إف معطيات الشاباؾ األخيرة تدلؿ عمى صدؽ تقديراتنا ،حيث تضاعؼ عدد العمميات
خالؿ الشير األخير مقارنة بشير أغسطس .ورأى الضابط أف ىنالؾ انفصاؿ غير واضح ما بيف قادة
الجيش الكبار وتصوراتنا نحف عمى أرض الواقع ،فالضفة تغمي واذا لـ ينتبو الجميع ليذا األمر فسنكتوي
بنارىا جميعاً.
وكالة سما اإلخبارية2013/10/7 ،
 30مفكر إسرائيمي :الديموقراطية في العالم العربي سواء إسالمية أم عممانية خطر عمينا
القدس المحتمة :قاؿ االمفكر االسرائيمي يحزكؿ درور أي حكـ منتخب بشكؿ ديمقراطي في العالـ العربي
سيكوف ضدنا حتماً دوف النظر الى انتماءات الفائز ايديولوجيا.
وقاؿ درور لالذاعة العبرية الرسمية "لو فاز غير اإلسالمييف بشكؿ ديمقراطي فإنيـ لف يتبنوا إال سياسات
مناوئة لنا ،إلنيـ في النياية سيعبروف عف مواقؼ الجماىير العربية التي تكفر بوجودنا".
واضاؼ "إف إسرائيؿ ال تحرض العالـ عمى حكـ اإلسالمييف ،بؿ ىي تضيؽ ذرعاً بالتجربة الديمقراطية في
العالـ العربي ،إلدراكيا تداعياتيا السمبية" حسب قولو.
وكالة سما اإلخبارية2013/10/6 ،
 31فتيان المستوطنين يعترفون بارتكا ما ال يقل عن عشرين جريمة اعتداء ضد الفمسطينيين
الناصرة  -برىوـ جرايسي :أعمنت األجيزة األمنية اإلسرائيمية أمس ،أنيا اعتقمت في األياـ األخيرة  14فتى
مف ابناء المستوطنيف المتطرفيف ،في القدس المحتمة ،تتراوح أعمارىـ ما بيف  13الى  16عاما ،وقد اعترفوا
بارتكاب ما ال يقؿ عف  20جريمة اعتداء عمى الفمسطينييف وممتمكاتيـ في المدينة المحتمة ،مؤكديف في
التحقيؽ معيـ أنيـ نفذوا ىذه االعتداءات بسبب كرىيـ الشديد لمعرب.
واعترؼ الفتية ،بأنيـ حرقوا سيارات وممتمكات لمعرب في القدس المحتمة ،إضافة إلى إلقاء حجارة عمى
سيارات عرب ،وحتى عمى حافالت إسرائيمية تابعة لشركة المواصالت العمومية الرسمية ،إذا ما الحظوا أف
سائؽ الحافمة عربي ،كما كاف مف بيف ضحاياىـ مارة في شوارع القدس ،وخاصة في منطقة الشيخ جراح.
وقد مددت محكمة إسرائيمية أمس ،اعتقاؿ عشرة منيـ لعدة أياـ ،فيما فرضت قيودا واعتقاالت منزلية عمى
أربعة مف المعتقميف ،كوف عمرىـ  13عاما ،وقالت األجيزة اإلسرائيمية إنيا تتوقع اعتقاؿ المزيد مف
المعتديف في األياـ المقبمة.
الغد ،عمان2013/10/7 ،
 32الجيش اإلسرائيمي :انتحار  14جندياً خالل سنة 2012
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ع ػ48ػرب :بينت معطيات مصدرىا الجيش اإلسرائيمي أف  14جنديا أقدموا عمى االنتحار في العاـ الماضي
 ،2012فحيف أشارت معطيات ما يسمى "مركز المعمومات والدراسات" إلى أف  %37مف بيف الذيف أقدموا
عمى االنتحار في السنوات األخيرة ىـ مف المياجريف الجدد.
ونوقشت ىذه المعطيات مف قبؿ "لجنة االستيعاب واليجرة" التابعة لمكنيست يوـ أمس ،األحد ،وتركزت حوؿ
االنتحار في صفوؼ الجنود مف بيف المياجريف الجدد.
وادعى رئيس دائرة "الصحة النفسية" في الجيش اإلسرائيمي ،جنراؿ االحتياط أياؿ برختر أف نشر ىذه
المعطيات الحساسة مف شأنو أف يشجع االنتحار في وسط الجنود.
وقاؿ بروختر إنو في العاـ  2012أقدـ  14جنديا عمى االنتحار ،معتب ار أف ذلؾ ىو العدد األقؿ في العقود
الثالث األخيرة .وبحسبو فإف ىناؾ تراجعا في عدد حاالت االنتحار بالمعدؿ السنوي يصؿ إلى .%40
وبحسب المعطيات فإف حاالت الوفيات في الجيش خالؿ العاـ  2012تضمنت  14حالة انتحار ،و8
وفيات ناجمة عف حوادث الطرؽ ،و 7وفيات ناجمة عف المرض ،و 5وفيات نتيجة "نشاط عمالني" ،و3
وفيات في حوادث وقعت أثناء التدريبات ،وحالتي غرؽ.
عر 2013/10/7 ،48
 33استطالع لا"المعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية" :أغمبية اإلسرائيميين ال تثق بالقيادة السياسية
القدس المحتمة  -الخميج :كشؼ ما يعرؼ ب”المعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية” في استطالع جديد أف أغمبية
“اإلسرائيمييف” تؤيد اتخاذ ق اررات مصيرية تخص التسوية واألمف والمجتمع واالقتصاد بأغمبية ييودية فقط.
وبيف االستطالع أف  %68مف “اإلسرائيمييف” يعتقدوف أف السياسييف يعمموف مف أجؿ مصالحيـ الشخصية
وليس مصمحة الجميور .وقاؿ  %71.8منيـ إنيـ ييتموف بالسياسة .ويوضح االستطالع أف أياً مف
المؤسسات داخؿ الكياف لـ تحظ بثقة فمسطينيي  48الذيف يشكموف  %17مف مجمؿ السكاف اليوـ.
الخميج ،الشارقة2013/10/7 ،
" 34أبحاث األمن القومي"" :إسرائيل" نجحت بإقناع حكومات كثيرة بخطر التيديد الذري اإليراني
ائيمي ،التابع لجامعة تؿ أبيب،
الناصرة  -زىير أندراوس :رأى الباحث في مركز أبحاث األمف
القومي اإلسر ّ
ّ
ميما في القضية الذرية اإليرانية.
د .إفرايـ كاـّ ،
أف إسرائيؿ أحرزت طواؿ السنيف انجا از ً
أف
فقد أسيمت في إدخاؿ القضية إلى الوعي العالمي ونجحت في إقناع حكومات كثيرة بخطر التيديد ،أي ّ
حقيقيا عمى
خطر
ًا
أف ىذا السالح لدى النظاـ المتطرؼ ىناؾ سينشئ
إيراف في طريقيا إلى سالح ذري و ّ
ً
استقرار الشرؽ األوسط وأمف دوؿ كثيرة ،وأمف إسرائيؿ نفسيا.
لكف تصريحات إسرائيؿ في األشير
وليذا ينبغي فعؿ كؿ شيء لوقؼ إيراف في طريقيا إلى السالح الذريّ .
أف
أف تحث اإلدارة األمريكية عمى ْ
األخيرة دفعتيا الى موقؼ مقمؽ ومضر .فإسرائيؿ تُرى اليوـ ّأنيا تحاوؿ ْ
تعمؿ بخالؼ مصالحيا وبخالؼ إرادتيا.
فإف الواليات المتحدة ستتورط
ّ
أف اإلدارة األمر ّ
يكية تخشى مف ّأنو حتى لو ىاجمت إسرائيؿ إيراف ّ
وشدد عمى ّ
حد قولو،
ردا عمى ذلؾ أىدافًا لمواليات المتحدة وحميفاتيا في الخميج ،عمى ّ
ألف إيراف ستُياجـ ً
في المواجية ّ
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وبحسب وجية النظر ىذه ،إذا ىاجمت الواليات المتحدة إيراف وتورطت ْأو إذا ُجرت إلى مواجية عنيفة مع
إيراف عمى أثر ىجوـ إسرائيمي ،فسيتـ اتياـ الدولة العبرّية بإفشاليا.
عمنا عمى األقؿ في شأف
أف ُيقمموا مف كالميـ ً
وتابع الباحث كاـ قائالً ّإنو يتحتّـ عمى أقطاب دولة االحتالؿ ْ
اضحا لجميع
تـ إح ارزه ،وقد غدا و ً
اإلجراء العسكري في إيراف مف غير تخمي عف المبدأ فاالنجاز قد ّ
أف تياجـ إسرائيؿ إيراف إذا
الحكومات تقر ًيبا خطر التيديد الذري اإليراني ،وىي تأخذ في حسبانيا احتماؿ ْ
أف تكوف
أف نفترض ْ
أيضا ْ
أيضا في سياؽ دراستو إلى ّأنو مف المنطقي ً
فشمت الدبموماسية والعقوبات ،ولفت ً
شير إلى ّأنو ال حاجة
بأف إسرائيؿ قد تياجـ ،م ًا
الرسالة قد استوعبت ً
أيضا و ّأنيا باتت مقتنعة ّ
جيدا في إيراف ً
في ىذه المرحمة إلى سكب زيت عمى الموقد والى تكرار حيوية العممية العسكرية إذا نفدت جميع الوسائؿ.
مقنعا
وخمص إلى القوؿ ّإنو يحسف ترؾ ىذا األمر لمغرؼ المغمقة ،فقد يكوف الصمت مف قبؿ إسرائيؿ
ً
بأف إسرائيؿ تجري عممية خداع وتستر مف اجؿ تنويميـ ومباغتتيـ ،فميس عبثًا أف قاؿ الحكماء
لإليرانييف ّ
إف الصمت سياج الحكمة ،كما قاؿ د .كاـ.
الييود ّ
القدس العربي ،لندن2013/10/7 ،
 35التمفزيون اإلسرائيمي :العثور عمى سالح يعود لا"قناص رام اهلل"
الناصرة :أعمف جيش االحتالؿ اإلسرائيمي ،أف قواتو عثرت أثناء عممية التمشيط التي أجرتيا في محيط
مستوطنة "بساغوت" الييودية قرب مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتمة ،عمى سالح مصنع يدوياً في
منطقة قريبة مف المستوطنة.
وقالت القناة السابعة في التمفزيوف العبري عمى موقعيا اإللكتروني ،اليوـ األحد ( ،)10|6إف قوات الجيش
تعتقد أف السالح الذي عثرت عميو بالقرب مف مستوطنة "بساغوت" ،قد تـ استخدامو لتنفيذ عممية إطالؽ
حدتيا بيف طفيفة
النار التي وقعت مساء أمس وأصيبت خالليا مستوطنة ييودية بجروح في رقبتيا ُوصفت ّ
ومتوسطة.
قدس برس2013/10/7 ،
" 25أوتشا" :حممة ىوية الضفة "معزولون" في القدس بسب الجدار ويتيددىم الترحيل
القدس  -عبد الرؤوؼ أرناؤوط :قاؿ تقرير أممي أعػده مكتػب تنسػيؽ الشػؤوف اإلنسػانية التػابع لألمػـ المتحػدة
تجمعػ ػاً فمس ػػطينياً يبم ػػغ مجم ػػؿ ع ػػدد س ػػكانيا  1411ش ػػخص تق ػػع ف ػػي "جان ػػب الق ػػدس" م ػػف
(اوتش ػػا) ،إف 05
ّ
الجدار ،بالرغـ مف أف معظـ سكانيا يحمموف ىوية الضفة الغربية ،تواجو سمسػمة مػف القيػود المفروضػة عمػى
الوصوؿ والتنقؿ تعزليـ عف بقية الضفة الغربية.
وأورد (اوتشا) مثاالً عمػى ذلػؾ وىػو تجمػعّ بيػر نباال/تػؿ العدسػة الػذي يتػألؼ مػف تسػع عػائالت ىػي جػزء مػف
ىجػ ّػرت أصػػال ممػػا يعػػرؼ اآلف بجنػػوب إس ػرائيؿ إلػػى منطقػػة الخميػػؿ فػػي العػػاـ ،0837
عشػػيرة الكعابنػػة التػػي ُ
حيث يعيش سكاف ىذا التجمعّ في المنطقة الواقعة بيف راـ اهلل والقدس منػذ الخمسػينيات بموجػب ترتيػب غيػر
رسمي مع مالكي األرض وىـ مف بمدة بيت حنينا البمد المجاورة.
ويشػػير (اوتشػػا) الػػى أف السػػمطات اإلس ػرائيمية أصػػدرت ،منػػذ عػػامي  ،1112-1111أوامػػر ىػػدـ ضػػد جميػػع
مباني التجمعّ بحجة عدـ حصوليا عمى تراخيص بناء وقاؿ" ،ال يتوفر سوى  02بالمائة مػف أ ارضػي الضػفة
الغربيػػة التػػي ضػػمتيا إس ػرائيؿ وأدرجػػت ضػػمف حػػدود بمديػػة القػػدس لمفمسػػطينييف لمبنػػاء ،كمػػا أف معظػػـ ىػػذه
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المنطقة مقاـ عميو البناء أصال ،أما في بقية ىذه المنطقة فال يستطيع الفمسطينيوف استصػدار تػراخيص بنػاء
اف ىذه األراضي خصصتيا سمطات البمدية إما لممستوطنات اإلسرائيمية ( 24بالمائة) ،أو أعمنػت كػأراض
إذ ّ
"خضراء" أو أراض عامة ( 11بالمائة) ،أو لـ تعد سمطات البمدية مخططات ليا قط ( 21بالمائة)".
األيام ،رام اهلل1102/01/6 ،
 26مستوطنون يقتحمون المسجد األقصى ويؤدون طقوسا تممودية
القدس المحتمة :اقتحـ  11مستوطنا أمس األحد سػاحات المسػجد األقصػى مػف بػاب المغاربػة بح ارسػة مشػددة
مف قوات االحتالؿ.
وذكػػر أحػػد حػراس المسػػجد األقصػػى لوكالػػة «صػػفا» أف عػػدد المسػػتوطنيف المقتحمػػيف انخفػػض بشػػكؿ ممحػػوظ
مقارنة بما شيدتو باحات المسجد األقصى مف اقتحامات خالؿ األعياد الييودية.
ولفػػت إلػػى أف المسػػتوطنيف كػػانوا يػػأدوف صػػمواتيـ التمموديػػة بتمتمػػات فػػي أثنػػاء تجػػوليـ فػػي باحػػات المسػػجد
األقصى ،مضيفا أف حراس المسػجد األقصػى يراقبػوف تحركػاتيـ ويحػاولوف منػع أي تجػاوزات .وشػيد المسػجد
األقصى حضو ار ممحوظا مف قبؿ المصميف والمرابطيف وطالب العمـ إضافة لطمبة المدارس.
السبيل ،عمان1102/01/6 ،
 27حممة استدعاءات بحق طال مصاط العمم بالمسجد األقصى
نفػػذت شػػرطة االحػػتالؿ اإلسػرائيمي صػػباح األحػػد حممػػة اسػػتدعاءات بحػػؽ طػػالب مشػػروع مصػػاطب العمػػـ فػػي
المسجد األقصى المبارؾ.
وق ػػاؿ م ػػدير قس ػػـ اإلع ػػالـ بمؤسس ػػة األقص ػػى لموق ػػؼ والتػ ػراث محم ػػود أب ػػو العط ػػا لوكال ػػة “ص ػػفا” إف ش ػػرطة
االحتالؿ تنفذ منذ أسبوع حممة استدعاءات بحؽ طالب العمـ في المسجد األقصى ،كونيـ يدركوف أف ىػؤالء
الطالب يشكموف التواجد اليومي الباكر في المسجد ،مما يعيؽ تقدـ االحتالؿ في مخططو لتقسيـ األقصى.
ػباحا أكثػػر مػػف عش ػرة طػػالب بيػػنيـ المػػدرس عبػػد الػػرحمف بكي ػرات وناشػػط مػػف
وأضػػاؼ أف االحػػتالؿ سػػمـ صػ َ
ػير إلػػى أف كػػؿ الطػػالب الػػداخميف إلػػى
مدينػػة أـ الفحػػـ المحتمػػة بالغػػات اسػػتدعاء لمتحقيػػؽ غػ ًػدا االثنػػيف ،مشػ ًا
المسجد األقصى مف باب األسباط تـ تسمييـ بالغات استدعاء.
وأوضح أف التيـ الموجية لطالب العمـ ىي “محاولة اإلخالؿ بالنظاـ العاـ في األقصػى” ،أو “المشػاركة فػي
تنظيـ يخطط ألعماؿ شغب باألقصى” ،أو “االعتكاؼ في األقصى”.
مؤسسة األقصى لموق والتراث ،أم الفحم1102/01/5 ،
 28مسيرة حاشدة في رام اهلل رفضا الستمرار المفاوضات
راـ اهلل  -نائػؿ موسػى :تظػػاىر أمػس مئػات النشػػطاء أغمػبيـ يسػاريوف ،وسػػط مدينػة راـ اهلل ،رفضػا السػػتمرار
المفاوض ػػات ولمطالب ػػة القي ػػادة الفمس ػػطينية بوقفي ػػا لح ػػيف التػ ػزاـ حكوم ػػة نتني ػػاىو بوق ػػؼ االس ػػتيطاف وااللتػ ػزاـ
بمرجعية عممية السالـ
ودعػػت إلػػى المسػػيرة القػػوى والفصػػائؿ ردا عمػػى تصػػاعد النشػػاط االسػػتيطاني وتيويػػد القػػدس والمقدسػػات والتػػي
تقػػوؿ أنيػػا تقتػػرؼ تحػػت سػػتار مفاوضػػات السػػالـ المضػػممة والتػػي تسػػتغميا حكومػػة اليمػػيف المتطػػرؼ لصػػرؼ
أنظار العالـ عف جرائميا.
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وتقػدـ المسػػيرة قػادة الفصػػائؿ عمػػى مسػتوى األمنػػاء العػاميف والصػػؼ األوؿ إلػػى جانػب قيػػادات األطػػر واألذرع
النسوية والشبابية والنقابية والمينية وممثمي المنظمات األىمية.
وانطمقت المسيرة الحاشػدة مػف ميػداف الشػييد ياسػر عرفػات مػرو ار بميػداف المػارة مخترقػة الشػوارع الرئيسػة قبػؿ
أف تعود أدراجيا إلى نقطو البداية لالستماع إلى كممات المنظميف.
ورفع المشاركوف يافطات وصور تتندر بالرئيس األمريكي ووزير خارجيتو وتعتبرىـ دمػى بيػد نتنيػاىو ،ورددوا
ىتافات تطالب بالتراجع عف قرار العودة لممفاوضات في ظؿ الموقؼ اإلسرائيمي الرافض لوقؼ االستيطاف.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1102/01/6 ،
 31االحتالل يستخدم نوعا جديدا من قنابل الغاز بمخيم عايدة شمال بيت لحم
بيت لحـ  -نجيب فراج :أطمؽ جنود االحتالؿ اإلسرائيمي المتمركزيف في محيط قبة راحيؿ ،شماؿ بيت لحـ،
وابال مف العيارات المطاطية وقنابػؿ الغػاز المسػيؿ لمػدموع باتجػاه مخػيـ عايػدة ممػا أدى إلػى إصػابة عػدد مػف
المواطنيف بحاالت إغماء وغثياف.
وكانػػت مواجيػػات انػػدلعت قػػرب المخػػيـ حػػيف وصػػمت قػػوة مػػدخؿ المخػػيـ (منطقػػة مػػدخؿ مفتػػاح حػػؽ العػػودة)
حيػػث رشػػقيا عش ػرات الشػػباف بالحجػػارة والزجاجػػات الفارغػػة ،فيمػػا اطمػػؽ الجنػػود قنابػػؿ الغػػاز صػػوب منػػازؿ
المواطنيف في المخيـ.
وأكد الناشط صالح عجارمة ،في تصريح لػ القدس دوت كػوـ ،اف جنػود االحػتالؿ اسػتخدموا نوعػا جديػداً مػف
قنابؿ الغاز المدمع ،موضحا انيا تبعث دخانا اسود عند إطالقيا وتنفجر حيف تصػؿ األرض بػيف المػواطنيف
ما يثير فزعا كبيرا ،فضال التسبب بحدوث اختناقات كبيرة بيف المواطنيف حيث تسقط ىذه القنابؿ.
القدس ،القدس1102/01/6 ،
 30مستوطنون يحرضون ضد الشرطة الفمسطينية في المنطقة "ج"
غزة  -القدس دوت كوـ -ترجمػة خاصػة :نشػرت وسػائؿ إعػالـ عبريػة ،مسػاء يػوـ األحػد ،مقطػع فيػديو نشػره
مسػػتوطنو لسػػيارة تابعػػة لجيػػاز الشػػرطة الفمسػػطينية ،وىػػي متوقفػػة عمػػى جانػػب إحػػدى الطػػرؽ الرئيسػػية فػػي مػػا
يعرؼ بالمنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيمية.
ووفقػػا لموقػػع القنػػاة العبريػػة السػػابعة ،فػػإف المسػػتوطنيف اشػػتكوا مػػف وجػػود سػػيارات لمشػػرطة الفمسػػطينية عمػػى
الطرؽ التي يستخدمونيا ،مشيرةً إلى الصور تظير عدـ وجود اي مرافقة لسػيارة الشػرطة الفمسػطينية مػف قبػؿ
الجيش اإلسرائيمي.
وأشػػار موقػػع القنػػاة العبريػػة التاسػػعة إلػػى أنػػو وفقػػا التفػػاؽ أوسػػمو ،فإنػػو "ال يسػػمح لسػػيارات الشػػرطة الفمسػػطينية
التحػػرؾ فػػي منػػاطؽ  Cالتػػي تشػػكؿ  %50مػػف أ ارضػػي الضػػفة ،إال بوجػػود جيػػب عسػػكري إس ػرائيمي يرافقيػػا،
والتأكد مف أف جميع ركاب السيارات مف العزؿ الذيف ال يحمموف أي سالح".
القدس ،القدس1102/01/6 ،
 31اعتقال  01فمسطينيين واحتجاز أطفال ومداىمات في محافظات الضفة
راـ اهلل  -الحيػػاة الجديػػدة – وفػػا :اعتقمػػت ق ػوات االحػػتالؿ أمػػس عش ػرة م ػواطنيف واحتجػػزت أطفػػاال وداىمػػت
منازؿ في كافة محافظات الضفة.
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الحياة الجديدة ،رم اهلل1102/01/6 ،
" 32تمرد" غزة :دعمنا مطمق لمجيش المصري ولخارطة الطريق ..وشعبنا بريء من حماس
ىاجر صالح  -ىاني بدر الديف :أكد المتحدث باسـ الحركة ،إياد أبو روؾ ،في حواره مع األىراـ أف تنحػي
حكومة حماس الفوري الجراء انتخابات برلمانية ىو ىدفيـ.
وفي سؤاؿ حوؿ مػا الػذي ُينتظػر حدوثػو يػوـ  00تشػريف ثػاني /نػوفمبر ،أجػاب أبػو روؾ" ،النػاس تترقػب ىػذا
اليػػوـ كػػي تخػػرج الػػي الش ػوارع وتطالػػب باسػػقاط الحكومػػة القمعيػػة ،واذا لػػـ تسػػتجب حكومػػة حمػػاس لمطالبنػػا
باالسػتقالة واإلعػالف عػف اجػراء انتخابػػات برلمانيػة فإننػا سػنعمف العصػياف المػػدني ،ونعتصػـ فػي كػؿ الميػػاديف
وسنخاطب كؿ شرائح المجتمع وندعوىـ لعدـ التعامؿ مع ىذه الحكومة.
وأضاؼ" :حماس استخدمت سياسة قذرة لتشويو صورتنا اماـ المجتمع ،وأكد أف عدد مؤيدي تمرد وصػؿ فػي
غزة إلى ما يقارب 81ألؼ مشترؾ.
مف جية أخرى ،أصدرت حركة تمرد بغزة بيانا بمناسبة ذكػرى انتصػارات الجػيش المصػري فػي حػرب أكتػوبر
بعنواف "ذكرى البطولة والكرامة ،ذكرى االنتصار العظيـ ،فمتسقط كؿ االقنعة الزائفة".
ومضػػت تمػػرد تقػػوؿ " نؤكػػد عمػػى دعمنػػا المطمػػؽ لخارطػػة الطريػػؽ المصػرية كمػػا نؤكػػد أف مػػا تقػػوـ بػػو حمػػاس
عمػػى األ ارضػػي المصػرية مػػف انتياكػػات ال تعبػػر عػػف جمػػاىير شػػعبنا ،بػػؿ اف شػػعبنا بػػريء مػػف ىػؤالء القتمػػة،
بريء مف كؿ أفعاليـ االجرامية ،ويسعى االف بكؿ قوتو لمخالص مف ىذه العصابات المجرمة التابعة إليػراف
وقطر الصييونية".
فقػػط أثبتػػت ىػػذه العصػػابات وخػػالؿ أكثػػر مػػف  6سػػنوات انيػػا تعمػػؿ ضػػمف مخطػػط قػػذر لتفتيػػت األمػػة العربيػػة
وتقسيـ اراضييا ضمف برنامج أعد فػي المطػبخ األمريكػي اإلسػرائيمي  ،فيػا ىػي كػؿ دوؿ المنطقػة تعػاني مػف
أفعاؿ اإلخواف واتباعيـ مػف حمػاس والقاعػدة والمجموعػات اإلرىابيػة المتواجػدة عمػي األ ارضػي العربيػة وبػدعـ
أمريكي.
األىرام العربي1102/01/5 ،
 33أسير فمسطيني من الداخل ينيي ربع قرن في المعتقالت اإلسرائيمية
الخمي ػػؿ :قال ػػت مص ػػادر حقوقي ػػة ،إف قائم ػػة األس ػػرى الفمس ػػطينييف ال ػػذيف أمضػ ػوا م ػػا يزي ػػد ع ػػف  14عامػ ػاً ف ػػي
معتقالت االحتالؿ اإلسرائيمي ،قد ارتفعت إلى  13أسير عقب انضماـ فمسطيني مف أراضي الػ  37إلييا.
وأوضػػح مركػػز "أسػػرى فمسػػطيف" لمد ارسػػات فػػي بيػػاف لػػو تمقػػت "قػػدس بػػرس" نسػػخة عنػػو ،أف األسػػير محمػػود
عثماف جبػاريف ( 37عامػاً) مػف مدينػة أـ الفحػـ شػماؿ األ ارضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـ  ،0837انضػـ إلػى
قائمة األسرى الذيف أمضوا ما يزيد عف ربع قرف في المعتقالت اإلسرائيمية ،حيث أنو معتقؿ منذ تشػريف أوؿ
(أكتوبر) عاـ  ،0877ويقضي حكماً بالسجف لمدة  21عاماً بتيمة االنتماء إلى فصائؿ المقاومة الفمسػطينية
والقياـ بعمميات عسكرية ضد االحتالؿ.
وأفػػاد البيػػاف ،بػػأف قائمػػة "جن ػراالت الصػػبر" وىػػـ مػػف أمض ػوا أكثػػر مػػف ربػػع قػػرف قيػػد االعتقػػاؿ فػػي السػػجوف
اإلسػ ػرائيمية بش ػػكؿ متواص ػػؿ ،تتض ػ ّػمف  02أس ػػي اًر م ػػف س ػػكاف الض ػػفة الغربي ػػة المحتم ػػة و 8م ػػف داخ ػػؿ الخ ػػط
األخضر.
قدس برس1102/01/5 ،
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 34تجار التح المقدسيون ومعادلة الرزق واليوية
القدس  -سعيد عموري :بيف نقيضيف تجد نفسؾ حيف تزور متاجر التحؼ األثرية (السنتواريو) ،التي يمتمكيا
مقدسيوف ،عندما تشاىد ما تغرؽ بو واجياتيا مف قطع أثرية وىدايا سياحية ،يحمػؿ قسػـ كبيػر منيػا شػعارات
تمجػد إسػرائيؿ وحبيػػا والوفػاء ليػػا ،فػػي وقػت يتػػوجس ىػؤالء التجػار مػػف مالحقػػات إسػرائيمية تسػػتيدؼ مصػػادر
رزقيـ ووجودىـ.
حيف تتجوؿ في شوارع وأزقة القدس العتيقة ،يأسرؾ المكاف الذي تُذكرؾ كؿ ازوية وحجر فػي مبانيػو بقدسػيتو
وعراقتػػو ،لكنػػؾ مػػا تمبػػث أف تجػػد نفسػػؾ أمػػاـ حالػػة "انفصػػاـ" تزحػػؼ ألس ػواؽ المدينػػة الموغمػػة فػػي عروبتيػػا
وتاريخيػػا ،فتجػػد فػػي متػػاجر التحػػؼ المقدسػػية سػػمعاً تحمػػؿ شػػعارات مثػػؿ "أى ػالً بػػؾ فػػي إس ػرائيؿ" " ..أحػػب
إس ػرائيؿ" " ..كػػف فخػػو اًر ألنػػؾ ييػػودي" ،فضػػال عػػف مجموعػػات أخػػرى مػػف السػػمع السػػياحية المميػػورة بشػػعار
الجػػيش اإلس ػرائيمي ومديحػػو والتفػػاخر بػػو ،مػػا يجعػػؿ ال ازئػػر يتػػيقف سػػيطرة حالػػة مػػف المتناقضػػات باتػػت تحكػػـ
المكاف المقدس وسكانو الفمسطينييف.
ودفعت ىذه األوضاع تجار التحؼ في القػدس الػى خيػارات "كميػا ُمػرةٌ "كمػا قػاؿ احػدىـ ،فػي إشػارة مػنيـ الػى
مسػػاعي السػػكاف لمحفػػاظ عمػػى بقػػائيـ أمػػاـ محػػاوالت االقػػتالع والتيويػػد ،ومحدوديػػة مػػا ىػػو متػػاح أمػػاميـ مػػا
يدفعيـ لمثؿ ىذه الخيارات التي يقروف بعدـ انسجاميا مع رغباتيـ.
ويضػػيؼ" :نشػػعر باألسػػى حيػػاؿ ذلػػؾ ،ونعمػػـ أننػػا نقػػوـ بػػأمر خػػاطئ ،لسػػت سػػعيداً بتعميػػؽ عمػػـ إس ػرائيؿ فػػي
محمي ،لكف ىذا مصدر رزقي ومينتي التي ورثتيا عف أبي وأريد الحفاظ عمييا".
وقاؿ احد تجار التحؼ المقدسييف في حديث ل ػ القػدس دوت كػوـ ،بينمػا كػاف سػائح وزوجتػو (مػف احػدى دوؿ
أميركا الجنوبية) ،يدخالف متجره ويسأالنو عف "سترة" عمييا عمـ إسػرائيمي " :لػيس مػف السػيؿ االسػتغناء عػف
بيػػع مثػػؿ ىػػذه المنتجػػات ..أبيػػع  11قطعػػة مكتػػوب عمييػػا شػػعارات مؤيػػدة إلسػرائيؿ أو بالمغػػة العبريػػة ،مقابػػؿ
قطعة واحدة ال تحمؿ ىذه الشعارات أو العبارات".
وأشار الى أف السمطات اإلسػرائيمية والمسػتوطنيف ينتظػروف بفػارغ الصػبر إغػالؽ محػالت التجػار الفمسػطينيف
ليسيطروا عمييا بأي طريقة ،وقاؿ" :نريد الحفاظ عمى متاجرنا والصمود فييا ،فالغاية تبرر الوسيمة".
وأكد أنيـ كثي اًر ما تمقوا وعػوداً مػف جيػات فمسػطينية بػدعميـ ماليػا ،ليتمكنػوا مػف تغطيػة الضػرائب المفروضػة
عمييـ ،وخاصة "األرنونا" ،إال أف "تمؾ الوعود ذىبت ادراج الرياح ولـ َنر شيئاً" ،حسب قولو.
القدس ،القدس1102/01/5 ،
 35الدين العام لفمسطين تضاع من  1.2مميار دوالر إلى  3.2مميار دوالر خالل عامين
راـ اهلل – محمد األناضوؿ خبيصة :كشؼ تقرير صادر عف صندوؽ النقد الػدولي مػؤخ ار ارتفػاع حجػـ الػديف
العػػاـ لمسػػمطة الفمسػػطينية خػػالؿ العػػاميف الماضػػييف بنسػػبة اقتربػػت مػػف الضػػعؼ ،بسػػبب ت ارجػػع حجػػـ الػػدعـ
الخارجي مف جية ،والزيادة الكبيرة في نفقات السمطة خالؿ العاميف الماضييف مف جية أخرى.
‘وبمغ حجـ الديف العاـ الفمسطيني حتى نياية النصؼ األوؿ مف العاـ الجاري نحو  3.2مميػار دوالر ،مقابػؿ
نحػػو  1.2مميػػار دوالر منتصػػؼ العػػاـ  ،1100حيػػث تعػػود ىػػذه الػػديوف إلػػى مؤسسػػات ماليػػة دوليػػة ،وبعػػض
المؤسسػػات المحميػػة مثػػؿ المصػػارؼ وشػػركات التوريػػد لمؤسسػػات السػػمطة الفمسػػطينية ،وبعػػض الػػدوؿ العربيػػة
واألوروبية.
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‘وبحسب بيانات الميزانية المجمعة ،ونفقات السػمطة الصػادرة عػف و ازرة الماليػة خػالؿ نيايػة الربػع الثالػث مػف
العػػاـ الجػػاري ،فػػإف البنػػؾ الػػدولي وصػػندوؽ األقصػػى ىمػػا أكبػػر الػػدائنيف لمسػػمطة الفمسػػطينية ،يمييمػػا صػػندوؽ
المتقاعديف الفمسطينييف.
‘يػػذكر أف حجػػـ القػػروض االسػػتيالكية بمػػغ حتػػى نيايػػة النصػػؼ األوؿ مػػف العػػاـ الجػػاري نحػػو  684مميػػوف
دوالر أمريكي ،دوف احتساب قروض السيارات البالغة  011مميوف دوالر أمريكي ،مف أصؿ مجمؿ القػروض
التي بمغت قرابة  2مميار دوالر.
‘يذكر اف تقارير نشرت مؤخر قد اظيرت أف حجـ الدعـ المالي المقدـ لمسمطة الفمسطينية منػذ توقيػع اتفاقيػة
أوسمو وحتى نياية العاـ  1100بمػغ  12مميػار دوالر أمريكػي ،فػي الوقػت الػذي أشػار فيػو محممػوف أف المبمػغ
يتجاوز  14مميار دوالر حتى نياية العاـ الماضي.
القدس العربي ،لندن1102/01/6 ،
 36فمسطين :ارتفاع الودائع المصرفية لحوالي  7مميارات دوالر بالرغم من األزمة االقتصادية
راـ اهلل – األناضػػوؿ :كشػػفت بيانػػات وأرقػػاـ صػػادرة عػػف سػػمطة النقػػد الفمسػػطينية (البنػػؾ المركػػزي) مػػؤخ اًر أف
حجـ ودائع العمالء لػدى المصػارؼ العاممػة فػي فمسػطيف بمغػت نحػو  6.54مميػار دوالر حتػى نيايػة النصػؼ
األوؿ مف العاـ الجاري.
‘وارتفعػػت ودائػػع العمػػالء خػػالؿ الشػػيور السػػتة مػػف العػػاـ الجػػاري بنحػػو  341مميػػوف دوالر ،تزامن ػاً مػػع أزمػػة
السػػمطة الماليػػة واالقتصػػادية التػػي تعصػػؼ بيػػا منػػذ العػػاـ  ،1117ورغػػـ ت ارجػػع معػػدالت النمػػو االقتصػػادي،
وارتفاع معدؿ البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،فيما وصؿ الفقر إلى نسب مرتفعة.
وبالنظر إلى معدالت البطالة التي تجاوزت  %13في الضفة الغربية ،وأكثر مف  %21فػي قطػاع غػزة ،عػدا
عػف تجػاوز عػدد فقػراء فمسػطيف المميػوف شػخص ،بحسػػب أرقػاـ صػادرة عػف اإلحصػػاء الفمسػطيني ،فػإف حجػػـ
الودائع يسير عكس االتجاه العاـ لالقتصاد الفمسطيني.
‘مف جية أخرى ،بمغ إجمالي صافي التسييالت (القروض) التي قدمتيا المصارؼ حتى نياية آب الماضي،
لتصػػؿ إلػػى نحػػو  01.4مميػػار شػػيكؿ ( 2مميػػار دوالر) ،تشػػكؿ منيػػا القػػروض االسػػتيالكية نحػػو  684مميػػوف
دوالر.
القدس العربي ،لندن1102/01/6 ،
 37تواصل العمل بمشاريع المنحة القطرية إلعمار غزة
غػ ػزة  -ريم ػػا زن ػػادة  -محم ػػد جم ػػاؿ :قال ػػت و ازرة األش ػػغاؿ العام ػػة واإلس ػػكاف إف العم ػػؿ ف ػػي مش ػػاريع المنح ػػة
القطرية إلعادة اإلعمار يسير بصورة شبو طبيعية.
مخزنة مسبقاً .وبينت أف العمػؿ مسػتمر
وأشارت إلى أف معظـ المواد الالزمة لتنفيذ المراحؿ الحالية لممشاريع ّ
أيضا بإدخاؿ مواد البناء الالزمة لمشاريع المنحة القطرية عبر معبر رفح البري.
وذكػػرت ،أف إجمػػالي الكميػػة المػػوردة مػػف البيسػػكورس والحصػػمة واالسػػمنت والحديػػد والبيتػػوميف خػػالؿ شػػير
سبتمبر بمغت (23.563طف).
مف جيتو ،أكد وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف في حكومة غزة د .يوسؼ الغريػز لػػ"الشرؽ" ،عمػى تػأثر قطػاع
اإلنشاءات والصناعات..
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ولفت ،إلى أف قطاع غزة يعاني مف حصار ،وزادت المعاناة بعد التغيرات التي حػدثت بمصػر التػي انعكسػت
عمى قطاع غزة مما أدى إلى عدـ انتظاـ عمػؿ معبػر رفػح وتقمػيص سػاعات العمػؿ فيػو إضػافة إلػى إغالقػو.
ولفػت ،إلػػى أف المنحػػة القطريػػة ىػي  316ماليػػيف دوالر تػػـ التعاقػد عمػى مشػػاريع بػػأكثر مػػف011مميػػوف دوالر
مع المقاوليف يجري العمؿ بيا وبعضيا تـ االنتياء منو مثؿ المشاريع الطرؽ الداخمية بػداخؿ البمػدات والمػدف
الفمسطينية في قطاع غزة بتكمفة تصؿ حوالي 21مميوف دوالر معظميا تـ االنتياء منيا وتسميميا.
الشرق ،الدوحة1102/01/6 ،
المتحدث العسكري المصري يطال الحكومة في غزة باتخاذ إجراءات تأمينية عمى الحدود
أشار العقيد أركاف حرب أحمد محمد عمي ،المتحدث باسـ القوات المسمحة ،في لقائو عمى قناة "سكاي نيوز
عربي" ،مساء األحد إلى أف الجيش حقؽ نجاحات عديدة في سيناء ،وأنو طير العديد مف البؤر اإلرىابية
والعناصر التكفيرية ،وأف اإلرىاب في سيناء لـ ينتو ،ولكف القوات المسمحة قضت عمى الكثير مف قدرات
اإلرىابييف.
مشير إلى أف الجيش لـ يقصد استيداؼ
ًا
وقدـ اعتذاره ألي استيداؼ غير مقصود ضد أىالي سيناء،
األبرياء ،وأف األىالي ساعدوا القوات المسمحة في عمميات التطيير.
وأكد أف ىناؾ عناصر مف قطاع غزة تشارؾ في عمميات استيداؼ الجيش المصري في سيناء ،وأنيا تدار
مطالبا حكومة حماس باتخاذ إجراءات تأمينية عمى الحدود بيف البمديف.
مف القطاع،
ً
المصري اليوم ،القاىرة/ / ،
المواء أحمد وصفي :الخسائر التي لحقت بحماس في سيناء أجبرتيا عمى التراجع
القاىرة  -العريش  -الراي :قاؿ قائد الجيش الثاني الميداني المصري المواء أركاف حرب أحمد وصفي ،إف
"القوات المسمحة ستدمر أي بيت في سيناء فيو أنفاؽ وأف القوات المسمحة دخمت المرحمة األخيرة لمقضاء
عمى اإلرىاب".
وأضاؼ" :إننا ال نستطيع إخراج األ نفاؽ مف المعادلة حتى لو لـ يتبؽ سوى نفؽ ،كما أف أي منزؿ فيو نفؽ
سيتـ تدميره" ،مشي ار إلى أنو "ال يعاني مف أي قيود عمى إدخاؿ أي معدات عسكرية في سيناء" .وأكد أنو
"مف الطبيعي وجود مناطؽ عازلة عمى خط الحدود ،حتى يمكف ضبطو".
وقاؿ إف "تنظيـ القاعدة متواجد وتنظيمات حماس كانت متواجدة في سيناء ،ولكف الخسائر التي منيوا بيا
مف الجيش المصري ،أجبرتيـ عمى التراجع ،وال يستطيع أحد أف ينكر أف حماس لـ تشارؾ في اليجمات
عمى مصر ،ألف كؿ شيء مثبت ومصر تتعامؿ مع ورـ سرطاني نجحت في إزالتو واآلف تقوـ بعممية
تنظيؼ".
الراي ،الكويت/ / ،
نجل جمال عبد الناصر" :اإلخوان غير المسممين" حمفاء الصياينة
القاىرة  -أ ش أ :أكد عبد الحكيـ نجؿ الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر أف الجيش والشعب انتص ار عمى
الصياينة وحمفائيـ "اإلخواف غير المسمميف" ،مطالباً جميع المصرييف باالحتفاؿ بذكرى انتصار أكتوبر وأال
يعطوا فرصة لػ"الخونة" بأف يفسدوا فرحتيـ.
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السياسة ،الكويت/ ،

/

" 41رأي اليوم" :مبادرة عن "اإلخوان" في االردن تؤسس لإلنفصال عن القضية الفمسطينية
رأي اليوـ -عماف -جياد حسني :أثار اإلعػالف عػف مبػادرة زمػزـ األردنيػة ردود فعػؿ مسػتاءة ومنزعجػة عمػى
صعيد الرأي العاـ ونشػطاء الحػراؾ كمػا أثػار بسػبب إرتبػاط المبػادرة ورموزىػا بمخطػط لإلنشػقاؽ عػف األخػواف
المسمميف {صدمة} عامة في األوساط الجماىيرية والنخبوية تـ التعبير عنيا بعدة طرؽ.
النقػػاط األكثػػر إثػػارة لمجػػدؿ فػػي السػػياؽ تمثمػػت فػػي الخطػػاب {األردنػػي} الػػذاتي الػػذي ظيػػر فػػي حفػػؿ إشػػيار
المبػػادرة حيػػث تكرسػػت كمػػا قػػاؿ المحمػػؿ السياسػػي والصػػحفي وليػػد حسػػني لغػػة أخوانيػػة جديػػدة تنفصػػؿ عػػف
الخطاب األممي المألوؼ لمجماعة األخوانية وتقدـ الشاف األردني عمى أية قضايا واولويات اخرى.
حسني إعتبر اف زمزـ مف حيث تركيبة حفؿ اإلشيار ومحتوى الخطاب تنطوي عمى تكريس لإلنفصػاؿ التػاـ
عف القضية الفمسطينية التي تراجعت تماما فػي أجنػدة المبػادرة وأصػحابيا .زمػزـ بشػكميا الحػالي وفقػا لحسػني
ضػػد منيجيػػة المقاومػػة وىػػي مثيػرة لمشػػفقة بػػدليؿ خارطػػة الرجػػاالت الػػذيف قبمػوا بوظيفػػة {األـ القابمػػة} لممولػػودة
زمزـ .حضور بعض رجاالت الدولة كاف نقطة جػذب ثانيػة سػاىمت فػي ردود فعػؿ سػمبية تجػاه مبػادرة زمػزـ
اإلنفصػػالية عػػف األخػواف المسػػمميف .بػػيف ىػؤالء كػػاف رؤسػػاء و ازرات سػػابقوف مػػف بيػػنيـ عبػػد الػػرؤوؼ الروابػػده
ومعروؼ البخيت ووزير الداخمية األسبؽ سمير حباشنة.
رأي اليوم ،لندن1102/01/6 ،
 42جمعية "مصير" :إذا كنتم تخافون من التوطين فمماذا جنستم  04111امرأة فمسطينية
دعت "جمعية المبادرة الفردية لحقوؽ اإلنساف -مصػير" إلػى "تسػمية سػنة  1103سػنة المػرأة المبنانيػة الكاممػة
الحقػوؽ ،ومواطنػػة مػف الدرجػػة األولػػى ،عمػالً بتغييػػر القػانوف المجحػػؼ والخػػارؽ لمدسػتور ولجميػػع المعاىػػدات
الدولية في ما يتعمؽ بتجاىؿ حؽ األـ المبنانية بمنح جنسيتيا ألوالدىػا" ،متسػائمة" :ىػؿ أبنػاء األجنبيػة أفضػؿ
مػػف أبنػػاء المبنانيػػة؟" ،وذلػػؾ خػػالؿ اعتصػػاـ أقامتػػو فػػي الصػػنائع فػػي بيػػروت ،بعنػواف "مػػا يحػػؽ لػػو يحػػؽ ليػػا".
وت ػػال رئ ػػيس الجمعي ػػة مص ػػطفى الش ػػعار بيانػ ػاً ق ػػاؿ في ػػو" :م ػػنح الدس ػػتور رئ ػػيس الجميوري ػػة ص ػػالحيات بم ػػنح
الجنسية لمف أدى خدمات ذات شأف لمبالد ،واننا نسأؿ ما ىي ىذه الخدمات التي خػدميا المجنسػوف 001؟،
وىؿ أبناء األجنبية أفضؿ مف أبناء المبنانيػة كمػا تػنص المػادة الرابعػة مػف قػانوف الجنسػية؟" .وقػاؿ" :إذا كنػتـ
فع ػالً تتكممػػوف عػػف الػػديموغرافيا ،فكيػػؼ تػػـ تجنػػيس آالؼ النسػػاء األجانػػب؟ واذا كنػػتـ تخػػافوف مػػف التػػوطيف
جنستـ  04111امرأة فمسطينية متزوجة مف لبناني؟ أليس ىذا توطيناً؟".
الفمسطيني ،فمماذا ّ
المستقبل ،بيروت1102/01/6 ،
"التعاون اإلسالمي" تموح بتراجع العالقات مع التشيك إذا ما نقمت سفارتيا لمقدس
جدة :حذرت "منظمة التعاوف اإلسالمي" جميورية التشيؾ مف نقؿ سفارتيا إلى مدينة القدس المحتمة ،األمر
الذي سينعكس سمبا عمى عالقاتيا مع جميع الدوؿ اإلسالمية.
وأعرب أكمؿ الديف إحساف أوغمو ،األميف العاـ لمنظمة التعاوف اإلسالمي ،في بياف صحفي األحد
(  ،) /عف رفضو وادانتو الشديدة لتصريحات رئيس جميورية التشيؾ ميموس زيماف ،محذ ار مف أنو
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سيضر بالعالقات بيف بالده وجميع الدوؿ اإلسالمية ،عمى حد قولو .ووصؼ األميف العاـ المقترح التشيكي
بػ"الخطير" ،كما أنو يخالؼ القانوف والشرعية الدولية ،ويمس بالحقوؽ الثابتة لمشعب الفمسطيني.،
المركز الفمسطيني لإلعالم/ / ،
البحرين :المعارضة ترفض تصريحات رسمية تدعو لمتقار مع "إسرائيل"
أثارت تصريحات وكيؿ و ازرة الخارجية البحرينية لمشؤوف اإلقميمية ومجمس التعاوف الخميجي السفير حمد
العامر ،عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي "تويتر" ،حوؿ إمكانية التقارب مع إسرائيؿ ،في ظؿ
التقارب األ ميركي ػ اإليراني موجة مف الغضب والحنؽ في األوساط البحرينية والقومية ،وكذلؾ بيف صفوؼ
المعارضة .وكتب العامر "عندما تضيؽ بؾ الدنيا ابحث عف صديؽ جديد" ،و"صديؽ اليوـ يختمؼ عف
صديؽ األمس ...مصالح وأىواء وأىداؼ ...لـ تعد الصداقات التاريخية تنفع ولـ يعد حميؼ األمس ينفع"،
وذلؾ في أعقاب نشره مقاال وصفو بالميـ لمكاتب الصييوني آروف كولماف تناوؿ "التحالفات المتوقعة بيف
دوؿ مجمس التعاوف واسرائيؿ حوؿ تفكيؾ البرنامج النووي اإليراني" .وحذرت الجمعيات السياسية المعارضة
البحرينية الست السمطات مف التطبيع مع الكياف الصييوني والتحالؼ معو ،مطالبة الحكـ في البحريف
بموقؼ واضح وصريح ال لبس فيو مف تصريحات الوكيؿ" ،فالصمت عمييا يشي بأف الجيات الرسمية تتبنى
ىذه التصريحات وتمارسيا وتخطط إلقامة عالقات تحالفية مع الكياف الصييوني".
السفير ،بيروت/ / ،
األسد عن العر في ذكرى حر تشرين :توحدنا ضد "إسرائيل" وتوحدوا اليوم ضد سوريا
قاؿ الرئيس السوري بشار األسد ،في مقابمة مع صحيفة "تشريف" نشرت أمس في الذكرى األربعيف لحرب
موحدة بكؿ قطاعاتيا وبكؿ جوانبيا ،إعالمياً ،ثقافياً،
تشريف ،إنو "منذ
عاماً كانت الدوؿ العربية ّ
تتوحد ىذه الدوؿ اليوـ
عدو واحد ىو العدو الصييوني ،فيما ّ
عقائدياً ،معنوياً ،سياسياً ،وعسكرياً في وجو ّ
ضد سوريا".
وكرر موقفو بشأف موافقة بالده عمى تسميـ السالح الكيميائي ،مذك اًر بأف "السالح الكيميائي السوري تـ البدء
بإنتاجو في الثمانينيات لردـ الفجوة التقنية في األسمحة التقميدية بيف سوريا واسرائيؿ ،فيما أسمحة الدمار
الشامؿ ىي أسمحة لـ تستخدـ عبر الحروب العربية  -اإلسرائيمية ،فيي أسمحة انتحارية ،فيما قوتنا نحف
كدولة مف الناحية العسكرية ىي في الجانب التقميدي".
السفير ،بيروت/ / ،
اإلمارات تدعم تشكيل وفد برلماني عربي الطالع العالم عمى تيديدات "إسرائيل" لممقدسات
واـ :شارؾ وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الدكتورة أمؿ عبد اهلل القبيسي النائب األوؿ لرئيس المجمس الوطني
االتحادي أمس في أعماؿ االجتماع التنسيقي لدوؿ منظمة التعاوف اإلسالمي برئاسة الغانـ.
وأكد ممثمو البرلمانات العربية ضرورة عقد مؤتمر برلماني عربي طارئ مف أجؿ بحث التيديدات التي
يتعرض ليا المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وفمسطيف المحتمة.
وأكدت القبيسي ضرورة تشكيؿ وفد برلماني عربي تكوف ميمتو اطالع برلماني العالـ عمى التيديدات التي
تتعرض ليا المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فمسطيف مف أجؿ حثيـ عمى تحمؿ مسؤولياتيـ والعمؿ عمى
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وقؼ الممارسات اإلسرائيمية تجاىيا باإلضافة إلى مطالبة الوفود البرلمانية العربية بنقؿ وجية نظرىـ إلى
نظرائيـ في البرلماف األوروبي وجميع برلمانات العالـ.
االتحاد ،أبو ظبي/ / ،
البرلمان العربي :نقل سفارة جميورية التشيك إلى القدس انتياك لمقانون الدولي
القاىرة ( -واـ) :أكد أحمد بف محمد الجرواف رئيس البرلماف العربي أف ما نقمتو صحيفة "براج ديمي
مونيتور" عف رئيس جميورية التشيؾ ميموس زيماف حوؿ نيتو "إقناع الحكومة ما بعد االنتخابات المقبمة
بفكرة نقؿ سفارة بالده مف تؿ أبيب إلى القدس" يعتبر في حاؿ حدوثو انتياكا صارخا لمقانوف الدولي وق اررات
األمـ المتحدة وتطبيقات معاىدة جنيؼ وكؿ المواثيؽ الدولية بخصوص األراضي الفمسطينية المحتمة بما
فييا القدس الشرقية وىي االتفاقيات التي تدعو بعدـ االعتراؼ بأية أوضاع تنجـ عف ممارسات سمطات
االحتالؿ اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة.
االتحاد ،أبو ظبي/ / ،
"يديعوت" :التجارة والسياحة تنموان بين تركيا و"إسرائيل"
يحيى دبوؽ :السياح اإلسرائيميوف يعودوف إلى النوادي في أنطاليا التركية ،بمجاميعيـ ،والحركة التجارية
واالقتصادية إلى ازدىار مطّرد ،أما التعاوف األمني والسياسي فعمى حالو ولـ يط أر عميو تحسف بعد ،منذ أف
 ،عمى خمفية االعتداء اإلسرائيمي عمى قافمة المساعدات التركية
بدأت األزمة بيف الجانبيف عاـ
لقطاع غزة.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت أمس معطيات محدثة عف نمو العالقات االقتصادية والسياحية بيف
الجانبيف ،وجاءت عمى الشكؿ اآلتي:
 قطاع السياحة :نسي اإلسرائيميوف أياـ الحظر مع تركيا .وبحسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية فيفي المائة ممف قصدوا تركيا لالستجماـ ،مقارنة بالشير نفسو
تركيا ،زادت نسبة السياح اإلسرائيمييف
مف العاـ الماضي.
إسرائيمي توجيوا إلى المنتجعات التركية ىذا الصيؼ ،مسجميف زيادة نسبتيا
وليس أقؿ مف
 .مع ذلؾ ،ال تزاؿ لجاف العماؿ في إسرائيؿ تمتنع وتقاطع تركيا،
في المائة مقارنة مع صيؼ عاـ
وال تنظـ رحالت لمجموعات مف أفرادىا إلى ىناؾ ،في حيف أف الخطوط الجوية التركية ىي أكبر الشركات
األجنبية التي تعمؿ في إسرائيؿ.
ألفاً بيف تؿ أبيب واسطنبوؿ،
وبيف كانوف الثاني وأيموؿ ،سافر عبر الخطوط الجوية التركية أكثر مف
 .وقد رصدت تركيا في ىذه المعطيات
في المائة مقارنة مع الفترة نفسيا مف عاـ
بزيادة مقدارىا
فائدة اقتصادية كبيرة ،وزادت عدد رحالتيا عمى الخط نفسو الى رحالت أسبوعية ،أما في االتجاه
رحمة أسبوعية ،مف إسطنبوؿ إلى مطار بف غوريوف في المد.
فسيرت تركيا
المعاكسّ ،
 قطاع التجارة :بحسب معطيات مؤسسة التصدير اإلسرائيمية ،ارتفع حجـ التجارة مف إسرائيؿ إلى تركيا،مميوف دوالر
في المائة ،وبقيمة مالية وصمت إلى
 ،بنسبة
في الربع األوؿ مف عاـ
مميوف دوالر في
مميار دوالر ،وذلؾ مقارنة بػ
أميركي ،فيما بمغ حجـ التجارة الكمي في ىذه الفترة
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ويتبيف مف المعطيات أف األتراؾ يشتروف مف إسرائيؿ المواد الكيميائية،
الفترة نفسيا مف العاـ الماضي.
ّ
المعادف ،الماكينات ،المحركات والتجييزات الكيربائية.
 العالقات السياسية واألمنية :العالقة الوثيقة التي سادت بيف الدولتيف في ىذيف المجاليف لـ تعد حتى اآلفإلى سابؽ عيدىا ،وما زالت األمور عالقة ،وتتواصؿ المفاوضات حوؿ المبالغ المالية التي يجب عمى
 .وفي حيف أكدت مصادر
إسرائيؿ دفعيا كتعويضات لمقتمى األتراؾ التسعة عمى سفينة مرمرة عاـ
اليوة واسعة جداً.
معنية وجود تقارب ما بيف الجانبيف ،ما زالت ّ
إلى ذلؾ ،قاؿ الرئيس التركي عبد اهلل غوؿ ،في مقابمة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،إنو "مف أجؿ إنياء
النزاع بيننا ،كاف لدينا توقعات مف إسرائيؿ .لقد استجابت إسرائيؿ لبعض ىذه التوقعات عندما قدمت
تمب".
اعتذا اًر ،إال أف ىذه الخطوة جاءت متأخرة ،كما أف بعض توقعاتنا لـ ّ
لكف غوؿ عاد وأشار إلى أنو "بالرغـ مف الخالفات ،الميـ أف ىناؾ لقاءات تجري والجانبيف يواصالف
العمؿ" ،الفتاً إلى أف "ىذه االجتماعات تجري س اًر ،بعيداً عف األنظار ،ويمكف القوؿ إنو تـ إحراز تقدـ
معيف ،وأنا آمؿ أف تفضي ىذه المحادثات إلى نتائج".
األخبار ،بيروت/ / ،
الرئيس التشيكي يبدأ زيارة لا"إسرائيل" بعد تصريحات مثيرة حول القدس
غزة  -أشرؼ اليور :بدأ الرئيس التشيكي ميموش زيماف أمس زيارة مثيرة إلسرائيؿ ،قوبمت برفض وانتقاد
رسمي وفصائمي ،عمى خمفية تصريحاتو التي أبدى فييا رغبتو بنقؿ سفارة بالده مف تؿ أبيب إلى مدينة
القدس .ووصؿ زيماف إلسرائيؿ في زيارة تمتد ألربعة أياـ يمتقي خالليا رئيس الدولة شمعوف بيرس ورئيس
الوزراء بنياميف نتنياىو.
ووفؽ ما أعمنت إسرائيؿ فإنو سيبحث خالليا آخر التطورات في الشرؽ األوسط والعالقات اإلسرائيمية
التشيكية ،وعالقة إسرائيؿ مع االتحاد األوروبي .واستبؽ الرئيس التشيكي الزيارة بإعالنو أنو سيقوـ بإقناع
حكومتو ما بعد االنتخابات المقبمة ،بفكرة نقؿ سفارة بالده مف تؿ أبيب إلى القدس.
القدس العربي ،لندن/ / ،
موقع فرنسي يعرض فيمماً وثائقياً" :آمال محطمة  -تركة أوسمو"
الفرنسي أخي اًر وثائقي ويب
ريتا باسيؿ :في الذكرى العشريف التفاؽ أوسمو ،عرض موقع
المصور سيدريؾ جيرباىيي ،تمتو
د) لمصحافية إيؼ صباغ و
بعنواف "آماؿ محطّمة  -تركة أوسمو" (
ّ
في باريس بحضور سفير فمسطيف لدى األونيسكو
جمسة حوارية في السيرؾ الروماني في الدائرة الػ
المؤرخ والكاتب الياس صنبر ،والباحث الفرنسي جولياف ساالنغ .الوثائقي لـ يحاوؿ إجراء أي جردة حساب
لتركة أوسمو ،بؿ اكتفى بمنح حؽ الكالـ مباشرةً لفمسطينييف ىـ شيود عمى التاريخ.
عمى مراحؿ خمس ،يجتاز سيدريؾ جيرباىيي وايؼ صباغ الضفة الغربية مف الجنوب إلى الشماؿ بغية
السماح لمسكاف (البدو والمزارعيف والتجار) بتقديـ شياداتيـ حوؿ واقعيـ اليومي المرير .شيادات صارت
لكنو يدير ليا آذانو الصماء :يمنع ىؤالء مف الوصوؿ
تتكرر عمى مسامع المجتمع الدوليّ ،
أشبو بمعزوفة ّ
تدمر بيوتيـ ،يخضعوف لمراقبة متواصمة .حياتيـ عمى ىذه األرض ال تطاؽ ،تؤكد عمى ذلؾ
إلى المياهّ ،
تصريحات اإلسرائيمييف الذيف ال يزالوف ينكروف أي اعتداءات يرتكبيا الكياف العبري.
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األخبار ،بيروت/ ،

/

 51مؤتمر "زوخروت" الدولي :تطبيق حق العودة ممكن ،وبو فقط تنتيي الحالة االستعمارية
تؿ ابيب  -سما :مؤتمر دولػي عػف حػؽ العػودة وسػبؿ تطبيقيػا فػي متحػؼ "أرض إسػرائيؿ" بقمػب تػؿ أبيػب،
وىػػو المقػػاـ عمػػى أ ارضػػي قريػػة الشػػيخ مػػونس الميج ػرة فػػي نكبػػة عػػاـ  ،0837وتحديػ ًػدا فػػي قاعػػة تحمػػؿ اسػػـ
الباروف روتشيمد ،أحد آباء الصييونية االستعمارية.
اختيار المكاف لـ يكف اعتباطيًّا مف مؤسسة "زوخروت" (ذاكرات) لتنظيـ المؤتمر ،تحػت عنػواف "مػف الحقيقػة
إل ػػى التص ػػحيح :تطبي ػػؽ ع ػػودة الالجئ ػػيف الفمس ػػطينييف" ،ف ػػي ي ػػومي  18و ،1102/18/ 21فف ػػي ى ػػذا رس ػػالة
واضػػحة وبينػػة يكشػػفيا حجػػـ المفارقػػات الكبيػػر ،وفقًػػا إليتػػاف برونشػػطايف ،أحػػد مؤسسػػي "زوخػػروت" ومػػديرىا
األسبؽ.
 24متحدثًا
ػودا وأجانػػب ،مػػف أكػػاديمييف
حضػػر المػػؤتمر ،وعمػػى مػػدار يػػومي انعقػػاده ،ق اربػػة الػ ػ  311شػػخص ،عرًبػػا وييػ ً
شخصا مف مختمػؼ أنحػاء العػالـ ألعمالػو ،بالبػث
وسياسييف ونشطاء ومبدعيف ،باإلضافة إلى مشاىدة 641
ً
الح ػػي والمباش ػػر عم ػػى ش ػػبكة "اإلنترني ػػت" .وق ػػد ل ػػوحظ أف الحض ػػور العرب ػػي ك ػػاف متواض ػ ًػعا ج ػ ًّػدا مقارنػ ػةً م ػػع
عددا مف المتحػدثيف العػرب ،مػف بيػنيـ د .منيػر نسػيبة ،ود .سػمماف أبػو سػتة
الييودي ،رغـ أف البرنامج ضـ ً
(فيديو) ،واألديب سػمماف نػاطور ،ود .منػار مخػوؿ ،مػا أثػار تسػاؤ ٍ
الت عػدة لػدى الجميػور حػوؿ ىػذا الغيػاب،
والذي فسر المنظموف أسبابو بقوليـ إف اختيار عقد المػؤتمر فػي تػؿ أبيػب أثػر فػي تحديػد الجميػور المشػارؾ
فيو ،باإلضافة إلػى أف تركيػز الجيػد اإلعالمػي ُوجنػوَ نحػو الجميػور الييػودي أسا ًسػا ألنػو ىػو مػف يجػب عميػو
معرفة الحقيقة واالطالع عمى ما قامت بو الحركة الصييونية خالؿ نكبة عاـ  0837وما بعػدىا ،واالعتػراؼ
بالغبف التاريخي الذي لحؽ بالشعب الفمسطيني.
شخصػػا ،غػػالبيتيـ مػػف الييػػود والفمسػػطينييف ،باإلضػػافة إلػػى متحػػدثيف مػػف كنػػدا،
وتحػػدث فػػي المػػؤتمر 24
ً
متطوعا.
والواليات المتحدة ،وصربيا ،وبولونيا .وساىـ في تنظيـ المؤتمر وتنظيمو وتغطيتو إعالميًّا 14
ً
ماذا ناقش المؤتمر؟
ًّ
وقػػد تمحػػور المػػؤتمر حػػوؿ إسػػقاطات العػػودة عمػػى الحيػػز جغر ًّ
وثقافيػػا واقتصػػاديًّا ،وعمػػى طػػابع
افيػػا وسياسػػيًّا
المجتمػػع الػػذي سػػيتبمور بعػػدىا ،ومكانػػة الفمسػػطينييف والييػػود فػػي الػػبالد ،ونظػػاـ الحكػػـ ،وعمػػى إمكانيػػة إعػػادة
األمالؾ بعد  54سنة مف المجوء وتػدمير الحيػاة الفمسػطينية مػف جيػة ،وسػيناريو إقامػة دولػة ييوديػة ،أو بقػاء
الحاؿ عمى ما ىو عميو ،وبالتالي إنشاء واقع جديد مف جية أخرى.
وأكػػدت "زوخػػروت" فػػي بيػػاف أصػػدرتو عشػػية المػػؤتمر ،عمػػى أنػػو ال ييػػدؼ إلػػى "مناقشػػة حػػؽ الالجئػػيف فػػي
العػػودة ،إنمػػا إلػػى كيفيػػة تطبيػػؽ العػػودة فعميػػا .ىػػؿ ىنػػاؾ طريقػػة وحيػػدة لتطبيػػؽ العػػودة؟ كيػػؼ يمكػػف أف تكػػوف
عودة الالجئيف الفمسطينييف فرصة لإلسرائيمييف؟ وكيؼ يمكنيا أف تفتح أماميـ إمكانيات لمحياة بمكاف أفضؿ
كمواطنيف ال كمحتميف؟"
االعت ار

الييودي بالنكبة وانياء حالة االستعمار
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أيضػػا فػػي البيػػاف" :إف مئػػات آالؼ الفمسػػطينييف الػػذيف طػػردوا مػػف وطػػنيـ أو اضػػطروا لمنػػزوح عنػػو منػػذ
وجػػاء ً
 0836أصبحوا الجئيف نتيجة ألعماؿ عنؼ قامػت بيػا دولػة إسػرائيؿ أو المنظمػات الصػييونية قبميػا ،بشػكؿ
مباشػػر أو غيػػر مباش ػر ،ضػػد المجتمػػع المػػدني الفمسػػطيني .وقػػد اتخػػذت دولػػة إس ػرائيؿ ،فػػي  ،0837قرارىػػا
الرسمي والواضح بمنع عودة الالجئيف.
مرت منذ بداية النكبة ،وبعد  54عاما عمى إقامة دولة إسرائيؿ ،آف األواف لمعمؿ بشكؿ حثيػث
بعد  54عاما ّ
لػدفع الجميػور الييػػودي فػي دولػة إسػرائيؿ إلػى االعتػراؼ بالنكبػػة الفمسػطينية التػي لػػـ تنت ِػو ،وبالمسػؤولية عمػػى
نصيبو فييا ،ولتحقيؽ عودة الالجئػيف الفمسػطينييف كتصػحيح لزومػي لمنكبػة وكفرصػة لبنػاء حيػاة فضػمى لكػؿ
سكاف البالد".
وأضػػاؼ" :باإلضػػافة إلػػى كػػوف حػػؽ العػػودة حقًّػػا أساسػػيًّا مػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف ،فػػإف تطبيػػؽ العػػودة لالجئػػيف
الفمسطينييف ىو شرط ضروري لنزع االستعمار عف البالد ،وانياء الصراع بيف سكانيا ،وارساء العدالػة فييػا،
وبناء مجتمع مدني أفضؿ ينعـ الجميع فيو بالمساواة الحقيقية".
العدالة االنتقالية والحموؿ
تضمف يوـ المؤتمر األوؿ محاضرة مركزية وثالث جمسات :قدمت ليمى ىالؿ ،مديرة فريؽ المياـ في الشرؽ
األوسػػط – الصػػندوؽ األمريكػػي الجديػػد ،محاض ػرة مركزيػػة حػػوؿ "حػػؽ الفمسػػطينييف فػػي اسػػتعادة الممتمكػػات:
العدالػػة االنتقاليػػة والحمػػوؿ"؛ ثػػـ كانػػت الجمسػػة األولػػى تحػػت عنػواف "العدالػػة االنتقاليػػة فػػي إسػرائيؿ /فمسػػطيف:
عودة الالجئيف كخطوة نحػو العدالػة" ،وتحػدث فييػا كػؿ مػف بروفسػور داف ربينػوفيتش ،المحاضػر فػي جامعػة
تػػؿ أبيػػب ،حػػوؿ " حػػؽ الػرفض :نظريػػة الػػدناءة ( )Abjectوعػػودة الالجئػػيف الفمسػػطينييف" ،ويػوآؼ كابشػػوؾ،
طالب الدكتوراه في جامعة تؿ أبيب ،حوؿ "قضية المصالحة فػي اتفاقيػات السػالـ :تحميػؿ مبػادرة جنيػؼ" ،ثػـ
ماريانا توما ،مف مركز القانوف اإلنساني في صربيا ( ،)HLCحػوؿ "العدالػة االنتقاليػة فػي صػربيا :مصػالحة
ػر الػػدكتور منيػػر نسػػيبة ،مػػدير عيػػادة القػػدس لحقػػوؽ اإلنسػػاف – جامعػػة القػػدس ،حػػوؿ "التيجيػػر
مزيفػػة" ،وأخيػ ًا
القسري في الصراع اإلسرائيمي الفمسطيني :الحموؿ الممكنة في القانوف الدولي".
الدولة والنظام والحيز ،العودة إلى أين؟
وعنونت الجمسة الثانية بػ "الدولة والنظاـ والحيز ،العودة إلى أيػف؟" ،وقػد قسػمت إلػى جػزأيف ،وت أرسػيا األديػب
الفمسػػطيني سػػمماف نػػاطور مػػف داليػػة الكرمػػؿ .فػػي الجػػزء األوؿ منيػػا تحػػدث كػػؿ مػػف بروفسػػور جػػؼ ىػػالبر،
منسؽ ومؤسس الحركة اإلسرائيمية ضد ىدـ البيػوت ( ،)ICAHDحػوؿ "تصػور المسػتقبؿ :نحػو دولػة ثنائيػة
القوميػػة فػػي فمسػػطيف – إسػرائيؿ ،وكونفدراليػػة إقميميػػة متعػػددة الثقافػػات" ،ثػػـ ألغػ ار باتشػػيكو ،محاميػػة دوليػػة فػػي
مجاؿ حقوؽ اإلنساف ،حوؿ "كيؼ نصنع التحوؿ إلى المساواة والعودة؟" ،ثـ الدكتورة تيري رامبػؿ مػف جامعػة
"إكستر" البريطانيػة ،حػوؿ "ننظػر إلػى الػوراء ،نتطمػع نحػو المسػتقبؿ :العدالػة االنتقاليػة ،خطػط العمػؿ الشػاممة
والالجئوف الفمسطينيوف".
وف ػػي الج ػػزء الث ػػاني م ػػف الجمس ػػة ،عرض ػػت محاضػ ػرة مس ػػجمة لم ػػدكتور س ػػمماف أب ػػو س ػػتة ،رئ ػػيس "ىيئ ػػة أرض
فمسػػطيف" ( ،)PLSحػػوؿ "حػػؽ العػػودة :تصػػحيح آثػػار التطييػػر العرقػػي" ،ثػػـ تحػػدث الػػدكتور حػػاييـ دعوئػػؿ
لوسكي ،المحاضر في جامعة تؿ أبيب ،حوؿ "تعدد المغػات كنمػوذج لتعػدد الكينونػات فػي مػا بعػد األوتوبيػا"،
تمتو الدكتورة إرئمو شدمي ،الباحثة والناشطة النسوية الراديكالية ،حوؿ "مجتمع سالـ فػي إسػرائيؿ – فمسػطيف:
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احتماليػػة قيػػاـ نظػػاـ" ،ثػػـ كانػػت مداخمػػة أخيػرة لمجموعػػة يافػػا مػػف أجػػؿ دولػػة ديمقراطيػػة واحػػدة ،قػػدمتيا عػػوفره
ليث ،حوؿ "العودة مفتاح الدولة الواحدة".
استراتيجيات لتسريع العودة
أما الجمسة الثالثة واألخيرة مف أعماؿ اليوـ األوؿ ،فقد عنونت بػ "استراتيجيات لتسريع العودة :التحديات أماـ
المجتمع الفمسطيني ،واإلس ارئيمي ،والدولي" ،وقد ترأستيا ليئات روزنبرغ ،مديرة مؤسسة "زوخروت" (ذاكرات).
وتحػػدث فييػػا كػػؿ مػػف خمػػود بػػدوي ،ناشػػطة فمسػػطينية مػػف الناص ػرة ،حػػوؿ "مسػػؤوليات المجتمػػع الفمسػػطيني
ومؤسسػػاتو تجػػاه تطبيػػؽ حػػؽ العػػودة" ،ثػػـ وليػػاـ بػػؿ ،مػػف صػػندوؽ "كريسػػتياف إيػػد" البريطػػاني ،حػػوؿ "المجتمػػع
المدني :تعزيز حقوؽ الالجئيف ومكافحة القصور الجماعي" ،تاله الدكتور منار مخوؿ ،مف "بديؿ" – المركز
الفمس ػػطيني لمص ػػادر حق ػػوؽ المواطن ػػة والالجئ ػػيف ف ػػي بي ػػت لح ػػـ ،ح ػػوؿ "اس ػػتراتيجيات واقت ارح ػػات لممنظم ػػات
اإلس ػرائيمية لمعمػػؿ عمػػى تطبيػػؽ العػػودة والعدالػػة" ،وأخي ػ ار جػػدعوف ليفػػي ،وىػػو صػػحافي مػػف تػػؿ أبيػػب ،حػػوؿ
"شيطاف العودة :العرب اإلسرائيمي وسبؿ التعامؿ معو".
معاديا لمصييونية
شيادة من "بمماحي" صار
ً
افتػتح اليػػوـ الثػػاني مػف المػػؤتمر بشػػيادة ألمنػوف نويمػػاف ،العضػػو السػابؽ فػػي منظمػػة "البممػاح" ،والػػذي ينػػادي
بتطبيؽ حؽ عودة الالجئيف الفمسطينييف ،مؤكدا عمى أف المعتقػد الصػييوني الػذي يػدعو "إلػى و ارثػة األرض"
ييوديػػا ،وبالتػػالي تيجيػػر كػػؿ مػػف لػػيس ييوديػػا فييػػا ،ىػػو السػػبب فػػي النكبػػة ،ومشػػي ار إلػػى أف فمسػػطيف ،والتػػي
يسػػمييا "الػػبالد" ،لػػـ تكػػف خاليػػة يومػػا أبػػدا مثممػػا عمم ػوا ويعممػػوف أطفػػاؿ الييػػود ،وأف الفمسػػطينييف لػػـ يكون ػوا
مسمحيف وال مجيزيف ألي قتاؿ عاـ  ،0837باستثناء بعض الخاليا الصغيرة ومتواضعة القوة في حينو؛ قائال
إف الفالحيف الفقراء والبسطاء دمرت قراىـ وىجروا دوف أي ذنب.
العودة اآلف :تقارير مف الحقؿ
بعد ذلؾ افتتحت الجمسة األولى مف اليوـ الثاني لممؤتمر ،والتي عنونت ب ػ "العػودة اآلف :تقػارير مػف الحقػؿ"،
وترأسيا عمر الغباري ،وقد تركزت في عرض مخططات وتصورات لمعودة إلى عدد مف القرى الميجرة ،كػاف
مف بينيا ثالثة تصورات أنجزت عاـ  1102خالؿ مشروع "عدنا" لتصػور العػودة إلػى القػرى الميجػرة ،والػذي
أشرفت عميو كؿ مف "الجمعية العربيػة لحقػوؽ اإلنسػاف" ،و"جمعيػة الشػباب العػرب – بمػدنا" ،و"جمعيػة الػدفاع
عف حقوؽ الميجريف" ،و"زوخروت" ،بتمويؿ مف صندوؽ "ىيكس إيبير".
استعرضت سممى ىيبػي ،الناشػطة السياسػية والمربيػة ،مشػروع تصػور العػودة إلػى قريػة "ميعػار" ،مؤكػدة عمػى
أنيا ،ورغـ كونيا مف الجيػؿ الثالػث بعػد النكبػة ،إال أنيػا ورثػت حػب قريتيػا والتمسػؾ بػالعودة إلييػا مػف آبائيػا
وأجداىا ،وأنيا ستعمؿ جاىدة عمى تطبيؽ ىذا الحؽ.
وتحدث الناشط أمير أشقر ،مف قريػة إقػرث الميجػرة ،عػف نمػوذج عػودتيـ فعػال إلػى قريػة "إقػرث" ،مستعرضػا
تاريخ القرية وكيفيػة تيجيرىػا ،ثػـ مػنعيـ حتػى مػف تنفيػذ الحكػـ القضػائي منػذ الخمسػينات ،والقاضػي بعػودتيـ
إليي ػػا والس ػػكف فيي ػػا ،وك ػػذلؾ ح ػػوؿ كيفي ػػة تعام ػػؿ دائػ ػرة أرض ػػي إسػ ػرائيؿ م ػػع ك ػػؿ مس ػػألة ع ػػودتيـ ،م ػػف ى ػػدـ،
واخطارات بإخالء ،ودوف ذلؾ مف ممارسات قمعية.
العودة إلى الرويس والمجون
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وتحدثت عف تخطػيط العػودة إلػى ميعػار كػذلؾ طالبػة الػدكتوراه فػي جامعػة شػيكاغو ،ميخػاؿ راف ،مستعرضػة
مخططا ىندسيا يبيف أف أراضي القرية منػذ عػاـ  0837وحتػى اليػوـ لػـ تسػتخدـ ألي غػرض ،وأنيػا مػا ازلػت
خالية بعد ىدـ القرية ،مؤكدة عمى أنو ما مف شيء يمنع تحقؽ عودة أىميا الذيف يبعد غالبيتيـ عنيػا بضػعة
كميػػومترات عم ػػى أقص ػػى ح ػػد .واستعرض ػػت راف مش ػػروعا ىندسػػيا يط ػػرح حمػ ػوال عمراني ػػة وتخطيطي ػػة لمجتم ػػع
الفمسطينييف الميجريف العائديف إلى ميعار ،ويجيب عمى مجمؿ احتياجاتيـ اإلنسانية والعصرية.
أيضا مخططا يتصػور العػودة إلػى الػرويس ،معتمػدة المػنيج نفسػو ،وتحػدث عػف الػرويس
واستعرضت ميخاؿ ً
كذلؾ الناشط إبراىيـ أبو الييجا ،ابػف القريػة ،مبينػا تصػوره المسػتقبمي لمحيػاة الثقافيػة واالجتماعيػة والسياسػية،
مستقبال.
والحياة العمرانية ،في قريتو ،عند العودة إلييا
ً
بدورىا ،تحدثت الناشطة الشبابية ،شادف درويش ،عف مشروع مجموعة "المجوف" لتصور العودة إلى المجػوف،
وعف الخطوات التي اتخذت في سبيؿ إنجازه ،مف محاضرات لباحثيف حوؿ تاريخ المجوف وحاضػرىا ،ود ارسػة
حػػوؿ منطقػػة بػػالد الروحػػة التػػي تقػػع فييػػا المجػػوف وأ ارضػػييا ،وأفػػالـ وورشػػات عمػػؿ حػػوؿ مفيػػوـ الصػػييونية
وتشكميا ،والنكبة ،وواقع الالجئيف الفمسطينييف في العالـ اليػوـ ،وحيػاة الفمسػطينييف قبػؿ عػاـ  ،0837وتوثيػؽ
ثالث روايات شفوية ألناس ولدوا وعاشوا في المجوف وشيدوا نكبتيػا ،ثػـ إنجػاز المشػروع اليندسػي الػذي نفػذه
المينػػدس شػػادي حبيػػب اهلل ،وعرضػػو قطريػػا فػػي معمػػوؿ ثػػـ محميػػا فػػي أـ الفحػػـ ،حيػػث يسػػكف غالبيػػة أىػػالي
المجوف اليوـ ،ويبمغ تعدادىـ  05111نسمة تقر ًيبا.
بعػػد ذلػػؾ تحػػدث الناشػػط عزيػػزي الطػػوري ،ابػػف قريػػة العراقيػػب ،عػػف سياسػػات الدولػػة اإلس ػرائيمية تجػػاه النقػػب
وخصوصػػا مخطػػط "ب ارفػػر" ال ارمػػي إلػػى مصػػادرة مػػا يقػػارب الػ ػ  711ألػػؼ دونػػـ ممػػا تبقػػى
وأصػػحابو العػػرب،
ً
لمعػػرب ىنػػاؾ ،وىػػدـ  31قريػػة ،وتش ػريد عش ػرات اآلالؼ ،متطرقػػا إلػػى تجربػػة صػػمود العراقيػػب التػػي ىػػدمت
عشػ ػرات المػ ػرات ،وغيرى ػػا م ػػف الق ػػرى ،واع ػػادة بنائي ػػا أيض ػػا عشػ ػرات المػػرات .مؤك ػػدا عم ػػى أف ع ػػرب النق ػػب،
عموما ،لف يتنازلوا عف أرضػيـ ،ولػف يسػمحوا بتيجيػرىـ ،وال بحصػوؿ نكبػة أخػرى .مناش ًػدا كػؿ
والفمسطينييف
ً
الجيات المعنية في العالـ ،الحقوقية والرسمية ،بإنقاذ عرب النقب ووضػع حػد لسياسػات المؤسسػة اإلسػرائيمية
االقتالعية.
من الوعي السياسي إلى تخطيط العودة
الجمسػ ػػة الثانيػ ػػة عنونػ ػػت بػ ػ ػ "العػ ػػودة اآلف :مػ ػػف الػ ػػوعي السياسػ ػػي إلػ ػػى تخطػ ػػيط العػ ػػودة" ،وقػ ػػد ت أرسػ ػػيا إيتػ ػػاف
برونشطايف ،مف جمعية "زوخروت" (ذاكرات) ،وتحدث فييا كؿ مف أريج صباغ – خوري ،طالبة دكتوراه في
جامعة تؿ أبيب ،حوؿ "حؽ العػودة فػي وعػي الفمسػطينييف فػي إسػرائيؿ" ،عارضػة نتػائج بحػث مشػترؾ أعدتػو
مع بروفسور نديـ روحانا ،حوؿ المجوء والنكبة والعودة لدى فمسطينيي الداخؿ .أما دومينيكا بالتشينكا ،طالبة
دكتػػوراه فػػي جامعػػة لنػػدف ،فتناولػػت موضػػوع "العػػودة فػػي الشػػيادة الشػػفوية لالجئػػيف والالجئػػات الفمسػػطينييف"،
مستندة عمى مقابالت وحوارات مباشرة مع الجئيف فمسطينييف وثقتيا في إطار بحثيا.
بدوره قدـ الميندس المعماري شادي حبيب اهلل ،مداخمة بعنواف "بيف الذاكرة والتجديد :مػا وراء تخطػيط العػودة
إل ػػى المج ػػوف" ،مستعرض ػػا المش ػػروع اليندس ػػي ال ػػذي أنجػ ػزه تخطيطً ػػا لمع ػػودة إليي ػػا ف ػػي إط ػػار مش ػػروع "ع ػػدنا"
مستعرضػا بعػد
( ،)1102واألسئمة اإلنسانية ،واالقتصادية ،والبيئية ،والوجدانية ،التي أجاب عمييا التخطيط،
ً
ذلؾ فيمما يجسد القرية بصيغتيا المتصورة عند العودة إلييا.
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واثػػر عػػرض المشػػاريع التخطيطيػػة ،قػػدـ حػػاييـ يعقػػوبي ،رئػػيس قسػػـ التصػػميـ المػػدني فػػي كميػػة "باتسػػؿ إيػػؿ"،
مالحظات وتعقيبات عمييا.
وثيقة "كي تاون"
وعنونت الجمسة الثالثة بػ "مف الرؤيا إلى الحقيقة – نحو صياغة مجتمع جديد" ،وترأستيا جمانة أبو عقصة،
مستشارة مستقمة بموضوع العدالة االنتقالية؛ وتحدث خالليا نوعو ليفي ،محامية وطالبة ماجستير في جامعة
تؿ أبيب ،حوؿ "وثيقة كيب تاوف" ،التي صدرت مؤخ ار عػف "زوخػروت" و"بػديؿ" حػوؿ تخطػيط العػودة ،والتػي
تتطرؽ إلى حموؿ عممية لسيناريوىات محتممة قد تط أر عند تحقيؽ العودة.
ثػػـ قػػدـ عػػامي آشػػر ،متػػرجـ ومحػػرر ،مداخمػػة معنونػػة بػ ػ "خطػػوة خطػػوة :العػػودة كخطػػوة وحمػػـ" ،وتػػاله روعػػي
زيمبربرغ ،طالب دكتوراه ومرب سياسي فػي جامعػة حيفػا ،متحػدثا عػف "اإلشػكاليات النظريػة فػي التربيػة لثقافػة
العودة".
وكانت آخر المداخالت لثائر معمر مف "بديؿ" ،والذي تحدث عف "نزع الكولونيالية اإلسرائيمية وانجاز العدالة
والعودة" ،والمفاىيـ الالزـ تثبيتيا ،والخطوات الواجب اتخاذىا إلنجاز ذلؾ.
طاولة مستديرة واطالؽ كتاب "عودة"
وفي الختاـ ،عقدت طاولة مستديرة ضمت عددا مف المتحدثيف في المؤتمر لتمخيصو ومناقشتو مع الجميور،
أدارىػػا عمػػر الغبػػاري ،وقػػد دار نقػػاش حػػوؿ الصػػييونية ومفيوميػػا ،وىػػؿ ىػػي تعبيػػر عػػف اليويػػة الييوديػػة أـ
مشروع استعماري قائـ عمى فكر عنصري .ومف بيف األمور التػي أثيػرت البنيػة االقتصػادية ال أرسػمالية لمدولػة
اإلسرائيمية وقوتيا ،والتي ال يمكف مقارنة قوة اقتصاد الفمسطينييف بيا ،ما يعيؽ التقدـ نحو أي حؿ سياسي.
وأجمع المتحدثوف عمى أف المؤتمر كاف ميما جدا بالنسبة ليـ بصفتيـ مؤمنيف بحؽ العودة ووجوب تطبيقو،
ألنو وفػر ليػـ فرصػة االسػتماع إلػى افكػار وطروحػات نظريػة وتطبيقيػة حػوؿ ذلػؾ ،ومشػاركتيا مػع أكبػر عػدد
ممكف مف الميتميف ،مؤكديف أنو رغـ شػح أعػداد الضػاغطيف نحػو تطبيػؽ حػؽ العػودة ،خاصػة فػي المجتمػع
اإلسرائيمي ،إلى أف ىذا المؤتمر يمنح األمؿ ويثبت الخطوات نحو تحقيؽ حؽ العودة.
يػػذكر أنػػو وبعػػد انتيػػاء المػػؤتمر ،أقػػيـ حفػػؿ إطػػالؽ لكتػػاب جديػػد صػػادر عػػف "زوخػػروت" ،عنػػوف بػ ػ "عػػودة –
متخيمػػة مػػف مسػػتقبالت ممكنػػة" ،تحريػػر تػػومر جػػردي وعمػػر الغبػػاري ،ويتضػػمف اثنتػػي عش ػرة قصػػة
شػػيادات ّ
قصػػيرة مػػف تػػأليؼ كتػػاب عػػرب وييػػود .وقػػد شػػمؿ الحفػػؿ عرضػػا مسػػرحيا ( )play backبعن ػواف "تصػػور
الع ػػودة" ،م ػػف أداء الفن ػػاف ىش ػػاـ س ػػميماف وفرقت ػػو ،حي ػػث ك ػػاف الممثم ػػوف يس ػػتمعوف إل ػػى قص ػػص م ػػف الكت ػػاب
والجميور عف اليجرة ،والمجوء ،والعودة وتصورىا ،ثـ يؤدونيا بشكؿ مباشر عمى المسرح.
وكالة سما اإلخبارية1102/01/6 ،
 52رسالة عمى العنوان الغمط

فيمي ىويدي
ألوؿ وىمة ينشرح صدر المرء حػيف يطػالع تصػريحات المسػئوليف والقػادة المصػرييف التػى تحػذر مػف المسػاس
بػػأمف مصػػر ،ويكػػاد يستبشػػر خي ػ ار حػػيف يجػػد أف ذلػػؾ التحػػذير يمػػوح بقػػدرة مصػػر عمػػى تأديػػب المتط ػػاوليف
وردعيـ .إال أنو ال يينأ بتمؾ النشوة طويال ،حيث يفاجأ بأف ىػذه الرسػالة موجيػة إلػى حمػاس فػى غػزة ولػيس
إلى اإلسرائيمييف .وىو ما يحوؿ النشوة إلى خميط مف مشاعر الغـ والصدمة.
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صحيح أف مثؿ ىذه المغة خاطب بيا اإلسرائيميوف حكومة القطاع وقيػادات المقاومػة ىنػاؾ ،وىػو أمػر مفيػوـ
ألف غزة ال تزاؿ تمثؿ شوكة فى حموقيـ ،سواء ألنيا تشكؿ رم از لالستعصاء الرافض لالستسالـ والركػوع ،أو
ألنيا ال تزاؿ تمثؿ جبية لممقاومة التى تحدث االجتياح اإلسرائيمى ونجحت فى صده أكثر مف مرة ،أو ألنيػا
باتت تشكؿ حجر عثرة يحوؿ دوف استمرار التنازالت والمساومة عمى المصير.
صحيح أيضا أننا مازلنا نذكر قوؿ وزير الخارجية المصرى األسبؽ الذى ىػدد يومػا مػا بكسػر أى رجػؿ تعبػر
الحدود المصرية .وكاف كالمو موجيا إلى الفمسطينييف فى غزة .إال أف ذلؾ بدوره كاف مفيوما فى ظػؿ نظػاـ
كاف يعد كن از استراتيجيا إلسرائيؿ ومشاركا فى حراسة أمنيا .وىو النظاـ الذى لـ يحرؾ ساكنا أمػاـ التعػديات
اإلس ػرائيمية عمػػى الحػػدود المص ػرية ،وقتميػػا لػػبعض الجنػػود المص ػرييف ثػػـ م ػداراة ذلػػؾ بػػالتعبير عػػف األسػػؼ
وبالوعد بإجراء تحقيؽ فى مالبسات ما جرى.
أفيػػـ أيضػػا أف يػػروج المغرضػػوف مػػف عناصػػر المػػوبى اإلسػرائيمى بػػيف الفمسػػطينييف والمصػرييف «المتعػػاونيف»
لالدعاء بأف استمرار المقاومػة فػى قيػادة قطػاع غػزة يمثػؿ تيديػدا ألمػف مصػر واسػتقرارىا ألسػباب عػدة بوسػع
أى عقػؿ لػـ يختػػرؽ ولػـ يشػػوه يػدرؾ دوافعيػػا .فيػو مػػف ناحيػة يصػػرؼ االنتبػاه عمػػا تمثمػو إسػرائيؿ مػف خطػػر،
وىو مف ناحية ثانية يصفى حساب نظاـ راـ اهلل المتورط فى التنسػيؽ األمنػى مػع إسػرائيؿ .ومػف ناحيػة ثالثػة
فإنو يوقع بيف مصر وبػيف حمػاس لكػى يسػتدرج األخيػرة فػى إحكػاـ الحصػار حػوؿ غػزة واإلسػياـ فػى التنكيػؿ
بأىميا .فضال عف أنو يشيع بيف المصرييف أكذوبة أف الخطر عمى مصر يأتييـ مف غزة الصغيرة والمخنوقة
وليس مف إسرائيؿ المدججة بالسالح النووى.
ذلػػؾ كمػػو أفيمػػو .لكػػف مػػا يتعػػذر فيمػػو أف تنفجػػر فػػى مصػػر ثػػورة تطػػيح بنظػػاـ مبػػارؾ وسياسػػاتو ،ويرتفػػع فػػى
ظميا منسوب الوعى والجرأة والمشاعر الوطنية ،ثـ تفاجأ بتحذيرات نظاـ مبارؾ تطمؽ بنفس المفػردات تقريبػا
فى مواجية القطػاع وحمػاس .وال أسػتطيع أف أتصػور أف ذلػؾ ارجػع فقػط لعػزؿ الػرئيس محمػد مرسػى واسػقاط
نظػػاـ اإلخ ػواف فػػى مصػػر ،وىػػو عنصػػر ثػػانوى ولػػيس أصػػيال فػػى المشػػيد ،ألف ممػػؼ حمػػاس مفتػػوح بصػػورة
إيجابية مع األجيزة األمنية فى مصر قبؿ اإلخواف وبعدىـ.
لقد أعمنت فى غزة نمػاذج مػف وثػائؽ الػدس والوقيعػة بػيف حمػاس فػى مصػر ،ولػـ نعػرؼ أف األمػر أخػذ عمػى
محمػؿ الجػد فػى مصػػر .ويتػردد اآلف أف بعػض القيػػادات األمنيػة الفمسػطينية الياربػة مػػف القطػاع والتػى كانػػت
تدير عممية التنسيؽ مع اإلسرائيمييف ،عادت إلػى القػاىرة مػؤخ ار مػف مقرىػا فػى الخمػيج ،لكػى تسػتأنؼ ميمتيػا
فػػى التنسػػيؽ والكي ػػد لممقاومػػة فػػى غػ ػزة .إلػػى جانػػب ذل ػػؾ فػػإننى ال أسػػتطيع أف أتجاى ػػؿ المغػػط المثػػار ح ػػوؿ
األنفاؽ ،التى أشيع بيف المصرييف أنيا أحد منافذ الخطر الذى ييدد مصر.
لقد تجمعت عوامؿ كثيرة أسيمت فى إنجاح مسعى تسميـ العالقة مع المقاومة الفمسطينية واقناع كثيريف بأف
حمػ ػػاس أصػ ػػبحت خط ػ ػ ار ييػ ػػدد أمػ ػػف مصػ ػػر ،األمػ ػػر الػ ػػذى أدىػ ػػش قػ ػػادة المقاومػ ػػة الػ ػػذيف اعتبػ ػػروا ذلػ ػػؾ مػ ػػف
المستحيالت التى ال تخطر عمى الباؿ .وىو ما دفع الدكتور موسى أبومرزوؽ نائب رئيس المكتػب السياسػى
لحركة حماس إلى كتابة مقاؿ نشرتو صػحيفة «الحيػاة» المندنيػة مػؤخ ار نفػى فيػو التيمػة جممػة وتفصػيال .وألف
األمر ال يتعمؽ بمصير حماس ولكنو وثيؽ الصمة بأمف مصر ،فقد تمنيت أف يخضع لتدقيؽ نزيو مف جانب
أيػػة جيػػة تتقصػػى حقائقػػو وتكشػػؼ مػػا فييػػا مػػف تػػدليس وزيػػؼ .وأحسػػب أف المنظمػػات الحقوقيػػة المص ػرية أو
حتػى الجامعػة تسػتطيع أف تقػػوـ بتمػؾ الميمػة بجػدارة ،تخمصػػنا مػف الشػعور بػالخزى والعػػار الػذى ينتابنػا حػػيف
نجػػد أف المسػػئوليف أصػػبحوا يتحػػدثوف عػػف خطػػر حمػػاس عمػػى أمػػف مصػػر ،وال يشػػيروف بكممػػة إلػػى مػػا تمثمػػو
إسرائيؿ مف تيديد ال تُ ْخ ِطُئوُ عيف مفتوحة أو عقؿ رشيد.
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إف إنػػذار حمػػاس لػػيس شػػجاعة وتيديػػدىا لػػيس تعبيػ ار عػػف القػػوة كمػػا أف أى عمػػؿ عسػػكرى ضػػد القطػػاع لػػيس
بطولة ،ألنؾ ال تستطيع أف تفوز بشىء مف ذلؾ إذا لطمت خدؾ أو غرست سػكينا فػى قمبػؾ .لكػف ذلػؾ كمػو
يختبػػر حػػيف تكػػوف المواجيػػة مػػع العػػدو القػػابع وراء التػػؿ الػػذى يتيمػػؿ فرحػػا كممػػا رآؾ مستسػػمما لمعمػػى وفاقػػدا
لمبوصمة.
الشروق ،مصر1102/01/5 ،
 53قطار التسوية الغارق في األوحال

عمي بدواف
مرت عشروف عاماً بالتماـ والكماؿ عمى توقيع اتفاؽ أوسمو األوؿ في حديقة البيت األبيض في واشنطف بيف
الطرفيف الرسمي الفمسطيني و"اإلسرائيمي" .ىذا االتفاؽ الذي شكؿ نقطة انعطاؼ تاريخية في مسػار الصػراع
العربػػي والفمسػػطيني مػػع المشػػروع الكولونيػػالي التوسػػعي الصػػييوني عمػػى عمػػوـ أرض فمسػػطيف التاريخيػػة ،بػػؿ
وكاف الحدث األبرز منذ نكبة فمسطيف عاـ .0837
فأيف نحف اآلف وبعد مضي عقديف مف الزمف مف توقيع االتفاؽ ،وقد تبخرت معظـ اآلماؿ التػي طالمػا بناىػا
الػػبعض فػػي مخيمتػػو منتظػ اًر قيػػاـ دولػػة فمسػػطينية مسػػتقمة فػػوؽ عمػػوـ األرض الفمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ 0856
وقياـ سنغافورة جديدة عمى أرضيا؟

تبخر األوىام
بالفعػػؿ كانػػت اآلمػػاؿ المعمقػػة كبيػرة جػػداً عنػػد أصػػحاب الػػنيج السياسػػي التفاوضػػي فػػي سػػاحة العمػػؿ السياسػػي
الفمسػػطيني .فقػػد اعتق ػدوا وفػػي ق ػراءة خاطئػػة لخارطػػة األوضػػاع العربيػػة والدوليػػة واإلقميميػػة ولخارطػػة الوضػػع
"اإلسػرائيمي" الػػداخمي أف العمميػػة السياسػػية سػػيتمخض عنيػػا خػػالؿ أقػػؿ مػػف خمػػس سػػنوات والدة وقيػػاـ الدولػػة
الفمسػػطينية العتيػػدة الكاممػػة األوصػػاؼ فػػوؽ عمػػوـ أ ارضػػي الضػػفة الغربيػػة والقػػدس وقطػػاع غػزة ،مػػع اسػػتمرار
المفاوضات بالنسبة لباقي عناصر القضية الفمسطينية وخصوصا منيا قضية الالجئػيف الػذيف ُيشػكموف عمميػاً
نحػػو ( )%54مػػف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني ،أقػػؿ مػػف نصػػفيـ بقميػػؿ فػػي مخيمػػات المجػػوء عمػػى أرض الضػػفة
الغربية وقطاع غزة والباقي في دوؿ الطوؽ المحيطة بفمسطيف (سوريا ولبناف واألردف).
اآلمػػاؿ التػػي بػػدت مسػػاحتيا التفاؤليػػة كبي ػرة جػػداً عنػػد أصػػحاب التسػػوية السياسػػية فػػي سػػاحة العمػػؿ الػػوطني
الفمسطيني اصطدمت بعوائؽ ىائمة ،وبدت وكأنيا ليست سػوى رىانػات خاطئػة وأوىػاـ سػرابية عنػد مػف يمعػب
(ح َجػػر النػػرد) ونيػػج (تجريػػب المجػػرب) فػػي مغػػامرة كانػػت أثمانيػػا باىظػػة مػػف الزاويػػة
بالسياسػػة عمػػى طريقػػة َ
الوطنية الفمسطينية مقابؿ إنجازات متواضعة لـ تكف بالمستوى المطموب.
فقيػػاـ الكيػػاف الػػوطني الفمسػػطيني ولػػو عمػػى شػػبر مػػف أرض فمسػػطيف أمػٌػر ُمستحسػػف فػػي مسػػار إعػػادة انبعػػاث
الكيػػاف الػػوطني لمشػػعب الفمسػػطيني بعػػد نكبػػة العػػاـ  ,0837ولكػػف ذلػػؾ الكيػػاف الػػذي تشػ ّكمت مالمحػػو وتجمػػت
بشكميا الحالي بعد قياـ السمطة الوطنية الفمسػطينية عػاـ  0883كػاف ىشػا وتحػت قبضػة االحػتالؿ مػف زاويػة
السيطرة "اإلسرائيمية" الكاممة عمى البر والبحػر والجػو واالقتصػاد وبوابػات العبػور ،وعمػى الضػخ المػالي الػوارد
مف الدوؿ المانحة وسواىا.
ونحػف ىنػا لسػػنا بصػدد تقػديـ جػػردة لحسػابات الػربح والخسػػارة بتفاصػيميا ،لكػف ىنػػاؾ بعػض القضػايا الرئيسػػية
التي تجب اإلشارة إلييا وعمى رأسيا مسألة االستيطاف المتواصؿ لألرض الفمسطينية بػالرغـ مػف توقيػع اتفػاؽ
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أوسػػمو ال ػػذي ل ػػـ يش ػػفع لتمػػؾ األرض أو يحميي ػػا م ػػف عممي ػػات المص ػػادرة والتيويػػد عم ػػى ي ػػد قطع ػػاف اليمجي ػػة
الصييونية.
أكذوبة القومية الييودية
فمنذ توقيع اتفاؽ أوسمو األوؿ ،لـ تتوقؼ عمميات تيويد األرض ،بؿ تسارعت بشكؿ كبيػر فػي عمػوـ منطقػة
القدس وعمى محيطيا القريب وداخؿ أحيائيا العربية اإلسالمية والمسيحية ،فضال عػف بعػض منػاطؽ الضػفة
الغربيػػة وتحديػػداً فػػي المنػػاطؽ الجبميػػة والػػتالؿ المرتفعػػة وعنػػد الحػػوض المػػائي الكبيػػر شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة
(شماؿ مدينة جنيف وطولكرـ مف محافظة نابمس).
وفي ىذا الصدد تقدر مصادر فمسطينية مسؤولة بأف أكثر مف خمسائة ألؼ دونـ مف أ ارضػي الضػفة الغربيػة
دوف القدس ومحيطيا تمت مصادرتيا منذ توقيع اتفاؽ أوسمو األوؿ بغرض توسيع عمميػات تيويػد واسػتيطاف
األرض ،ولتصػػؿ أعػػداد المسػػتوطنيف لنحػػو ربػػع مميػػوف مسػػتوطف فػػي مسػػتعمرات الضػػفة الغربيػػة ومعيػػـ نحػػو
ثالثمائة ألؼ مستوطف في مناطؽ القدس الشػرقية ومحيطيػا ،حتػى بػدا األمػر إيػاه والمتعمػؽ بعمميػات التيويػد
واالستيطاف كعنصر استعصاء رئيسي عطؿ ومازاؿ يعطّؿ انطالؽ قاطرة عممية التسوية حتى فػي انطالقتيػا
األخيرة قبؿ شيريف.
لقػػد قػػادت عمميػػة تسػػوية أوسػػمو وعمػػى ضػػوء حالػػة الػػال ت ػوازف التػػي حكمػػت إيقػػاع مسػػارىا لتوالػػد المزيػػد مػػف
الش ػػروط واالش ػػتراطات واإلم ػػالءات "اإلسػ ػرائيمية" ك ػػاف مني ػػا عم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ المطم ػػب ال ػػداعي لالعتػ ػراؼ
الفمسطيني والعربي بما يسػمى "ييوديػة إسػرائيؿ" ،فػي سػعي صػييوني لبمػورة فمسػفة جديػدة تقػوـ عمػى صػناعة
أكذوبػػة "القوميػػة الييوديػػة" ولػػي عنػػؽ الحقيقػػة التاريخيػػة ،واسػػتيالد ميثولوجيػػا توراتيػػة تقػػوؿ بػػأرض "إس ػرائيؿ"
التوراتيػػة الكاممػػة ،ليكػػوف فػػي ختاميػػا تصػػفية كاممػػة لوجػػود نحػػو ( )%11مػػف المػواطنيف العػػرب أبنػػاء الػػوطف
األصمي مف سكاف الدولة العبرية.
تعميق االنقسام في البيت الفمسطيني
وفوؽ ىذا وذاؾ ،إف اتفاؽ أوسمو األوؿ الذي جاء في ظؿ حالة عربية فاقدة لمتوازف بعد حرب الخميج الثانية
ومػػا صػػاحبيا مػػف طبقػػات كبي ػرة وسػػميكة مػػف اإلحبػػاط ف ػي الشػػارع الفمسػػطيني ،اركػػـ الخالفػػات الداخميػػة فػػي
البي ػػت الفمسػ ػػطيني وتس ػػبب بشػ ػػكؿ رئيسػ ػػي ف ػػي حػػػدوث عممي ػػة االنشػ ػػطار واالنقسػ ػػاـ الكب ػػرى داخػ ػػؿ السػ ػػاحة
الفمسطينية.
في حيف أعادت االنتفاضة الثانية توحيد مجموع القوى الفمسطينية بعد أف غرؽ اتفاؽ أوسمو واستنساخاتو في
أوح ػػاؿ التط ػػرؼ وسياس ػػات الغطرس ػػة "اإلسػ ػرائيمية" واس ػػتمرار تيوي ػػد األرض وفق ػػداف الرعاي ػػة الدولي ػػة النزيي ػػة
واستفراد الواليات المتحدة برعاية العممية السياسية واقتصػار دور الرباعيػة الدوليػة (مجموعػة الكفارتيػت) عمػى
الحضور ك ػ "شػاىد زور" فػي أفضػؿ الحػاالت .لكػف االنقسػاـ الفمسػطيني بقػي عمػى حالػو بعػد أف تمػت عمميػة
الغدر باالنتفاضة الثانية.
لقد أيقنت "إسرائيؿ" وعموـ صػناع القػرار فييػا أف اتفػاؽ أوسػمو واستنسػاخاتو قػد جمػب االنقسػاـ العميػؽ لمبيػت
فع ِممت األخيرة عمى توسيعو عبر المعب الحر إلحداث المزيد مف التشرذـ واالنشقاؽ في
الداخمي الفمسطينيَ ،
البيت الفمسطيني مف خالؿ نيػج إدارة المسػألة أو الصػراع مػع الفمسػطينييف عوضػاً عػف السػعي لمتوصػؿ إلػى
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حموؿ حقيقية عبر تقديـ مشاريع سػيئة أوالً ووىميػة ثانيػاً ،إلثػارة الجػدؿ والخػالؼ داخػؿ البيػت الفمسػطيني مػع
أنيا تحمؿ عنوانا فضفاضا اسمو إقامة دولة فمسطينية مستقمة.
وعميو فاف كؿ ما قُدـ إسرائيميا حتى اآلف وحتى أميركيا منذ "خارطة الطريؽ األميركية" التي ذاع صػيتيا ،لػـ
يكف أكثر مف تكرار سمج لممنواؿ اإلسرائيمي ذاتو مف المشاريع التي سبؽ وأف شبع الفمسطينيوف كالمػا عنيػا
وعف الدولة المستقمة التي اقترحيا رابيف ذات مرة وشيموف بيريز واييود باراؾ مرة ثالثة ،وىكذا.
ولـ تكف في حقيقتيا سوى مشاريع "الدوراف في الحمقة المفرغة" طالما أنيا أساساً ال تسػتجيب لشػرعية قػ اررات
مجمس األمف الدولي خصوصاً بالنسبة لمبدأ االنسحاب الشػامؿ والتػاـ حتػى خطػوط ال اربػع مػف حزيراف/يونيػو
 0856ووحدة عناصر القضية الفمسطينية ككؿ ال يتجزأ.
"رضينا بالبين والبين ما رضي فينا"
لقد وقع الفمسطينيوف وأقصد الجانب الرسمي الذي يمثميـ في مطب المثؿ الشػعبي الفمسػطيني القائػؿ "رضػينا
بػػالبيف والبػػيف مارضػػي فينػػا" ولػػـ يػػدرؾ فػػي ىػػذا الجانػػب أف المعادلػػة فػػي الطػػرؼ "اإلس ػرائيمي" تح ُكميػػا عػػدة
اعتبػػارات ،فكممػػا ضػ ُػعؼ الطػػرؼ العربػػي والفمسػػطيني ازدادت وانػػدلقت شػػيية الجانػػب اإلس ػرائيمي وغطرسػػتو
خصوصا عند أطراؼ اليميف بشقيو التوراتي والعقائػدي ،وىػي األطػراؼ التػي تعتقػد بػأف الػثمف الػذي سػتحتاج
إسرائيؿ لدفعو لمسالـ مع الفمسطينييف سيدفع الحالة "اإلسػرائيمية" الداخميػة إلػى شػقاؽ وتمػزؽ سياسػي عقائػدي
داخمػػي عميػػؽ عمػػى خمفيػػات أيػػديولوجيا اسػػتيطانية كمػػا ىػػو حػػاؿ مسػػتوطني الضػػفة الغربيػػة مػػف المسػػتعمريف
الييود.
لقد قدمت مختمؼ األحزاب والكتؿ األساسية في "إسرائيؿ" خالؿ العقػد األخيػر رؤيػة واضػحة المعػالـ والحػدود
لمستقبؿ الحؿ مع الفمسطينييف.
وىػػذه رؤيػػة أقػػؿ مػػا يقػػاؿ عنيػػا بأنيػػا ال تشػػكؿ فقػػط تػػدىو اًر عمػػى النسػػب والشػػكؿ العػػاـ لمعػػرض المقػػدـ لياسػػر
عرفات في كامب ديفيد الثانية في تموز/يوليو  1110مف قبؿ الػرئيس األميركػي األسػبؽ بيػؿ كمنتػوف ورئػيس
وزراء إسرائيؿ آنذاؾ إييود باراؾ.
فبينمػػا كانػػت سػػمة عػػرض كامػػب ديفيػػد الثانيػػة ىػػي صػػفقة أسػػمتيا مصػػادر السػػمطة الفمسػػطينية ذاتيػػا بصػػفقة
"سػالـ ناقصػػة" ،فػػإف مػػا قػػدـ الحقػاً وفػػي محطػػات مختمفػة لػػو سػػمة مختمفػػة تمامػاً إلقامػػة دولػػة فمسػػطينية عمػػى
"معظػػـ" أ ارضػػي الضػػفة الغربيػػة وفػػي قطػػاع غ ػزة ،والبحػػث فػػي المسػػائؿ التػػي يكػػوف فييػػا نسػػبياً مػػف السػػيؿ
الوصوؿ إلى اتفاؽ مثؿ طبيعػة الدولػة الفمسػطينية (كيػاف ،شػبو كيػاف مػرتبط بإسػرائيؿ ،كيػاف مػرتبط بػاألردف،
محميػة ليسػت سػػوى أوسػع مػػف حكػـ ذاتػػي وأقػؿ مػف دولػػة) ومؤسسػاتيا الرسػػمية والنظػاـ االقتصػػادي فييػا مػػف
حيث تبعيتو "إلسرائيؿ" والترتيبات الجمركية بيف الجانبيف.
أخيػ اًر ،لقػػد خاطػػب ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات األمػػيف العػػاـ لمجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف ال ارحػػؿ جػػورج حػػبش
قائالً لو "إف أوسمو خيار صعب وقػاس عمػى الفمسػطينييف ،وىػو الممكػف فػي ظػروؼ المرحمػة التاريخيػة" ،ف َػرد
عميو الحكيـ حبش بأف "الثورة الفمسطينية قامت لتحقيؽ المستحيؿ ال الممكف".
وىنػػا نتوقػػؼ لنقػػوؿ إف دروس المرحمػػة التػػي انقضػػت خػػالؿ عقػػديف مػػف الػػزمف تفتػػرض بالفمسػػطينييف توحيػػد
وتكتيؿ الجيػود مػف أجػؿ تصػحيح مسػارات األخطػاء التػي وقعػت ،واالتجػاه نحػو الخػروج مػف المػأزؽ الخطيػر
الػػذي تعيشػػو الحركػػة الوطنيػػة الفمسػػطينية ،عمػػى أسػػاس الش ػراكة السياسػػية الكاممػػة وفق ػاً لمبػػدأ تكامػػؿ األدوار
باعتبػػار أف إنجػػاز المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني يحتػػاج إلػػى جيػػود كػػؿ أل ػواف الطيػػؼ السياسػػي الفمسػػطيني،
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ومغػػادرة مربػػع األوىػػاـ لصػػالح سياسػػات متماسػػكة بالنسػػبة لعمميػػة التسػػوية الػػال متوازنػػة والمختمػػة والغارقػػة فػػي
أوحاؿ الغطرسة والتعنت اإلسرائيمي.
الجزيرة نت ،الدوحة1102/01/5 ،
 54تأرجح العالقات التركية ا اإلسرائيمية :غاز المتوسط يفتح آفاقاً لمحل

حممي موسى
تتأرجح العالقات التركية ػ اإلسرائيمية في صعود وىبوط مؤخ اًر مف دوف حدوث االستقرار ،الػذي رجتػو اإلدارة
األميركية عندما أقدمت عمى عقد الصمح بيف الحكومتيف في أعقاب مجزرة سػفينة «مرمػرة» .وكثيػ اًر مػا بػدت
الخيبػة عمػى وجػػوه الكثيػر مػف الساسػػة واالقتصػادييف فػي الػػدولتيف بسػبب ت ازيػد المصػػالح المشػتركة الضػػاغطة
عمى قيادتي الدولتيف .وحالياً تقؼ عمى رأس المصالح الضاغطة قضية خط أنبوب الغاز مف الحقوؿ الغازية
إلسرائيؿ وقبرص إلى تركيا ،والذي أبدت شركة تركية استعدادىا منفردة إلنشائو.
وفػػي مقابمػػة مػػع صػػحيفة «يػػديعوت أحرونػػوت» أشػػار الػرئيس التركػػي عبػػد اهلل غػػوؿ إلػػى اسػػتمرار التػػوتر فػػي
العالقات بيف الدولتيف .وقاؿ «ىناؾ تطمعات لنا مف إسرائيؿ قبيؿ إنياء النزاع والخػالؼ بيننػا .لقػد اسػتجابت
إس ػرائيؿ جزئي ػاً لقسػػـ مػػف توقعاتنػػا عنػػدما أبػػدت اعتػػذارىا ،ولكػػف االعتػػذار تػ ّػـ بشػػكؿ مت ػأخر جػػداً .وقسػػـ مػػف
توقعاتنا لـ يتحقؽ بعد».
ومعروؼ أف تركيا عرضت عمػى إسػرائيؿ ثالثػة مطالػب إلنيػاء األزمػة وتمػت االسػتجابة لشػرط االعتػذار فػي
شػػير آذار الماضػػي .وال يػزاؿ الخػػالؼ قائمػاً حػػوؿ مطمػػب التعويضػػات ،فضػالً عػػف إصػرار الحكومػػة التركيػػة
عم ػػى ش ػػرطيا الثال ػػث بإ ازل ػػة الحص ػػار المف ػػروض عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة .ورف ػػض الػ ػرئيس الترك ػػي اإلفص ػػاح ع ػػف
التوقعػػات التػػي قصػػدىا لتحقيػػؽ المصػػالحة التامػػة ،ولكنػػو قػػاؿ إنػػو «بػػرغـ الخالفػػات ،ثمػػة أىميػػة لواق ػػع أف
المقاءات تجري وأف العمؿ يتواصؿ» .وأضاؼ أف «المقاءات تجػري بسػرية بعيػداً عػف األنظػار ،ويمكػف القػوؿ
أف تحققاً معيناً قد حدث وآمؿ أف تحقؽ المباحثات نتائج».
ومػػع ذلػػؾ فػػإف السػػياحة اإلسػرائيمية فػػي تركيػػا عػػادت إلػػى طبيعتيػػا وقػػد ارتفػػع عػػدد اإلسػرائيمييف الػػداخميف إلػػى
تركيػػا فػػي شػػير آب الماضػػي بنسػػبة  046فػػي المئػػة مقارنػػة مػػع الشػػير نفسػػو مػػف العػػاـ الماضػػي .وشػػركة
الطيػراف التركيػػة ىػػي أكبػػر شػػركة أجنبيػػة تعمػػؿ فػػي إسػرائيؿ ،وحممػػت فػػي األشػػير التسػػعة الماضػػية أكثػػر مػػف
 241ألػػؼ مسػػافر عمػػى خػػط تػػؿ أبيػػب  -اسػػطنبوؿ .وتػػدير الشػػركة  35رحمػػة أسػػبوعية منتظمػػة عمػػى ىػػذا
الخط .وتظير معطيػات دائػرة اإلحصػاء التركيػة أف الربػع األوؿ مػف العػاـ الحػالي شػيد نمػو التجػارة المتبادلػة
بنسبة  15في المئة ،وبمغت  0,1مميار دوالر أكثر مف نصفيا مف تركيا إلسرائيؿ.
غير أف كؿ ذلؾ ال يشكؿ شيئاً مقارنة مع التطورات التي تجري عمى صعيد التعاوف في قطاع الغاز ،والذي
تحثػػو الواليػػات المتحػػدة ضػػمف اسػػتراتيجية إقميميػػة شػػاممة .ويػػرى كثيػػروف أف أشػ ّػد مػػا يعرقػػؿ ىػػذه االسػػتراتيجية
المواقػؼ العدائيػػة التػػي يبػػدييا رئػػيس الحكومػػة التركيػػة رجػػب طيػػب أردوغػػاف تجػػاه إسػرائيؿ ،والتػػي كػػاف آخرىػػا
اتياميا بالوقوؼ خمؼ اإلطاحة بالرئيس المصػري السػابؽ محمػد مرسػي .ولػيس صػدفة أف اإلدارة األميركيػة،
وندد بيا.
رد عمى ىذه التصريحات ّ
أكثر مف إسرائيؿ ،كانت مف ّ
ويش ّػدد الم ارسػػؿ العسػػكري ل ػ«ىػػآرتس» عػػاموس ىارئيػػؿ عمػى أف ثػػالث محطػػات حكمػت تػػدىور العالقػػات مػػع
إسرائيؿ ،وىي عممية «الرصاص المسكوب» عمى قطاع غزة ،واىانة السفير التركي في إسرائيؿ ،واألىـ قتؿ
األتػراؾ عمػػى سػػفينة «مرمػرة» .وكمػػا سػػمؼ حاولػػت اإلدارة األميركيػػة وجيػػات دوليػػة أخػػرى إقامػػة الصػػمح بػيف
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الحكػومتيف فنجحػت جزئيػاً ،وت ّػـ التجسػير عمػى بعػض الخالفػات .ولكػف ،كمػا سػبؽ بقيػت مسػائؿ التعويضػات
وتحمؿ المسؤولية عف مقتؿ األتراؾ ،وىو ما ترفض إسػرائيؿ التقػدـ فيػو خشػية تشػكيؿ سػابقة قانونيػة ،وكػذلؾ
ّ
ػتحجج إس ػرائيؿ حالي ػاً بأنػػو منػػذ إسػػقاط حكػػـ محمػػد مرسػػي فػػي
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ّ
القػػاىرة تمػػارس مصػػر حصػػا اًر أشػػد عمػػى قطػػاع غ ػزة ،فيمػػا تحػػاوؿ إس ػرائيؿ تخفيػػؼ الحصػػار البحػػري وزيػػادة
حركة شاحنات البضائع لمنع نشوء أزمة إنسانية.
ويؤكػػد ىارئيػػؿ أف المشػػكمة بػػيف إسػرائيؿ وتركيػػا تكمػػف فػػي انعػػداـ الثقػػة الجػػارؼ بػػيف القيػػادتيف ،حيػػث ال شػػأف
ألردوغػػاف فػػي إتمػػاـ المصػػالحة قبػػؿ االنتخابػػات الرئاسػػية التػػي سيخوضػػيا الصػػيؼ المقبػػؿ .ولكػػف األمػػور ال
تسير تمامػاً وفػؽ مػا يريػد أردوغػاف الػذي بػات يواجػو مشػاكؿ داخميػة عمػى خمفيػة سياسػات تجػاه قطاعػات فػي
المجتمػع التركػي وعسػكرييف سػابقيف .وىػذا مػا يدفعػو نحػػو مسػاومة األكػراد ،والغػاء الحظػر عمػى الحجػاب فػػي
الدوائر الرسمية.
ويشػػير ىارئيػػؿ إلػػى العواقػػب االقتصػػادية لتػػدىور العالقػػات مػػع تركيػػا ،حيػػث تراجعػػت السػػياحة مػػف أكثػػر مػػف
نصػػؼ مميػػوف إلػػى حػوالي مئػػة ألػػؼ فقػػط .وتقريبػاً تػ ّػـ تجميػػد التجػػارة العسػػكرية بػػيف الػػدولتيف بػػرغـ أف الميػزاف
ػدير واسػػتيراداً .ويضػػيؼ ىارئيػػؿ أف ىنػػاؾ «ضػػوءاً فػػي نيايػػة النفػػؽ يتعمػػؽ
التجػػاري ظػػؿ ميم ػاً لمػػدولتيف تصػ اً
بقطاع الغػاز اإلسػرائيمي .ولألتػراؾ مصػمحة كبيػرة فػي صػفقة غػاز كبػرى مػع إسػرائيؿ ،عبػر اسػتغالؿ الحقػوؿ
اإلسػرائيمية التػػي اكتشػػفت فػػي البحػػر المتوسػػط .وحاجػػة االقتصػػاد التركػػي لمغػػاز تػػزداد وأنقػرة تخشػػى االعتمػػاد
مزودييا الرئيسييف :روسيا وايراف ،المتػيف تجبيػاف منيػا أثمانػاً باىظػة .وىكػذا فػإف قػ اررات يجػب أف
الزائد عمى ّ
تتخذ .واسرائيؿ ح ّػددت  1103عػاـ الحسػـ بشػأف وجيػة تصػدير الغػاز ،الػذي ستسػتخرجو وفػي الخمفيػة أيضػاً
احتماالت أخرى كالصفقة مع قبرص».
ويشدد ىارئيؿ عمى أف إسرائيؿ وتركيا تجرياف اتصػاالت مكثفػة ،ولكػف األمػور فػي النيايػة تعتمػد عمػى القػرار
ّ
لتحسػػف كبيػػر فػػي العالقػػات بػػيف الػػدولتيف ،وتنيػػر مسػػارب فػػي
السياسػػي .ونظريػاً فػػإف صػػفقة الغػػاز تفػػتح آفاقػاً
ّ
العالقات المشحونة بينيما .ومع ذلؾ ليس في إسرائيؿ وتركيا َمف يوىـ نفسػو بػأف الغػراـ الجػارؼ ،الػذي كػاف
بيف الدولتيف في التسعينيات سوؼ يعود.
السفير ،بيروت1102/01/6 ،
 55التوقع لمشتاء االسالمي :جا

تسفي بارئيؿ
يحتشد في القاىرة مؤيدو االخواف المسمميف ،ومف المتوقع أف يواصموا احتجاجاتيـ ضػد النظػاـ العسػكري فػي
مصر .ومثمما فػي كػؿ يػوـ جمعػة فػي االشػير الثالثػة االخيػرة ،ىػذه الجمعػة أيضػا سػيعتقؿ متظػاىروف .وفػي
نفس الوقت ،فاف الحؿ السياسي بيف الجيش واالحزاب الميبرالية مف جية وبيف االخواف المسمميف ال يبدو في
االفؽ .فصياغة الدستور فػي لجنػة الخمسػيف التػي عينػت لتنيػي مياميػا بسػرعة ،واف كانػت تػتـ اال اف موعػد
انتيائيػػا لػػيس معروفػػا بعػػد .وىػػذا االسػػبوع وصػػمت الػػى القػػاىرة ،لممػرة الثالثػػة فػػي الفتػرة االخيػرة وزيػرة خارجيػػة
االتحاد االوروبي كاثريف اشتوف كػي تمػارس سػحرىا المحػدود لالفػراج عػف الػرئيس المعػزوؿ محمػد مرسػي او
عمى االقؿ احداث مصالحة ما ،ولكف المصالحة ليست بالضبط امنية الجيش المصري.
 1.211كيمػػومتر غػػرب القػػاىرة ،فػػي تػػونس العاصػػمة ،نشػػرت ىػػذا االسػػبوع صػػورة ممونػػة رائعػػة .ظيػػرت فييػػا
قافمة جماؿ تسير ببطء في الرماؿ الذىبية لمصحراء الجنوبية ،وىػي تحمػؿ المػؤف والميػاه ،والػى جانبيػا غػرؽ

التاريخ :اإلثنيف 1102/01/6

العدد2110 :

ص 32

فػػي الرمػػؿ سػػفراء عػػدة دوؿ اوروبيػػة انضػػموا الػػى جولػػة خاصػػة أجرتيػػا و ازرة السػػياحة التونسػػية كػػي تشػػجع
السياحة المتدىورة في الدولة‘ .ىذه مبادرة مباركة’ ،كتػب فػي صػحيفة ‘الصػباح’ التونسػية‘ ،ولكػف اذا كانػت
الدولة تستثمر ىذا القدر الكبير مف الماؿ ،حيف يفرغ صندوقيا ،فمماذا لـ يكف بوسعيا اف تختار موعدا أكثر
ارحػػة مػػف ناحيػػة الطقػػس الحػػار؟ لمػػاذا تػػذكروا فػػي المحظػػة االخيػرة فقػػط دعػػوة سػػفراء فرنسػػا ،ايطاليػػا والواليػػات
المتحدة الدوؿ التي نريد اف يأتي منيا معظـ السياح .وليػذا فيػـ ال يمكػنيـ اف ينضػموا؟ قػد تكػوف ىػذه اقػواؿ
ىامشػية ولكنيػا تػدؿ عمػػى االخفػاؽ’ .ممكػف بدايػة تينئػػة ‘الصػباح’ عمػى نشػر انتقاداتيػػا .فقبػؿ ثػالث سػػنوات
فقػػط كانػػت جممػػة كيػػذه مػا كػػاف يمكنيػػا أف تنشػػر عمػػى االطػػالؽ .حريػػة التعبيػػر ىػػذه ،التػػي اجتػػازت ثػػورة فػػي
السػػنتيف المتػػيف انقضػػتا منػػذ اقيمػػت فػػي الدولػػة الحكومػػة االولػػى بعػػد اسػػقاط ال ػرئيس زيػػف العابػػديف بػػف عمػػي،
تجعػػؿ الم ػواطنيف شػػركاء مباش ػريف فػػي سػػر المشػػاكؿ السياسػػية العسػػيرة التػػي تحػػاوؿ الديمقراطيػػة الجديػػدة اف
تتصدى ليا مف دوف أف تدمر الدولة.
تػدير الدولػة ‘قيػادة ثالثيػة’ يتصػدرىا حػزب النيضػة ،حػزب دينػي معتػدؿ نسػبيا فػاز فػي االنتخابػات ب ػ 26فػػي
المئة مف االصوات ،وقريب في ايديولوجيتػو مػف االخػواف المسػمميف .وفػي ائػتالؼ معػو انضػـ حػزب المػؤتمر
وح ػػزب التكت ػػؿ العمماني ػػاف الم ػػذاف اتفق ػػا مع ػػا عم ػػى تعي ػػيف المنص ػػؼ المرزوق ػػي ،الطبي ػػب والناش ػػط ف ػػي حق ػػوؽ
المواطف رئيسا لمدولة’.والتركيبة السياسية لمبرلماف ولمحكومة ،في اعقاب فوز النيضة قبؿ شػيريف مػف الفػوز
السػػاحؽ لالخ ػواف المسػػمميف فػػي مصػػر ىػػي التػػي قػػررت عبػػارة ‘الشػػتاء االسػػالمي’ التػػي جػػاءت بعػػد ‘الربيػػع
العرب ػػي’ .ففج ػػأة ب ػػدا أف نش ػػوى الث ػػورات ورفي ػػؼ اجنح ػػة الديمقراطي ػػة الميبرالي ػػة تحطم ػػت ف ػػي ض ػػوء انتص ػػار
الحركػػات الدينيػػة .آىػػة خيبػػة أمػػؿ عميقػػة انطمقػػت لػػيس فقػػط فػػي تػػونس والقػػاىرة ،بػػؿ وايضػػا فػػي واشػػنطف
وباريس.
ولكػػف رد الفعػػؿ المضػػاد لػػـ يتمبػػث فػػي الصػػدور .ففػػي مصػػر اطػػاح الجػػيش بمرسػػي وحػػبس قيػػادة االخ ػواف
المسػػمميف .وأمػػرت المحكمػػة باالسػػتيالء عمػػى امػػالؾ الحركػػة ونقػػؿ حسػػاباتيا البنكيػػة وامواليػػا الػػى ادارة لجنػػة
و ازرية .وعاد االخواف المسمموف في مصر ليكونوا حركة مطاردة ،تقريبا مثمما في الفترة التي سبقت الثورة.
امػػا تػػونس بالمقابػػؿ فتسػػير فػػي مسػػار آخػػر .فييػػا ايضػػا تثػػور منػػذ اشػػير عاصػػفة سياسػػية عمػػى خمفيػػة سػػموؾ
القيادة الثالثية وال سيما حزب النيضة الػذي سػعى قبػؿ بضػعة اشػير الػى الغػاء مسػاواة الحقػوؽ التػي يمنحيػا
الدسػػتور لمنسػػاء .والمعارضػػة الميبراليػػة التػػي تتطمػػع الػػى اسػػقاط الحكومػػة نظمػػت عػػدة مظػػاىرات كبػػرى فػػي
الشػ ػوارع ،وبس ػػبب الوض ػػع االقتص ػػادي الص ػػعب ب ػػدأت منظم ػػة العم ػػاؿ الكب ػػرى ف ػػي الدول ػػة ف ػػي سمس ػػمة م ػػف
االضرابات التي ىزت االقتصاد .وبالتوازي مع ذلؾ ،تصطدـ الحكومة التونسية بمعارضة عنيفة مف الطػرؼ
االخػػر ايضػػا ،حػػيف تحػػاوؿ حركػػات سػػمفية متطرفػػة اف تممػػي نمػػط حيػػاة متصػػمب مػػف خػػالؿ التيديػػد ،اعمػػاؿ
العنؼ واستخداـ السالح.
ونحػػو تسػػعة اشػػير اسػػتمرت االزمػػة السياسػػية التػػي تفاقمػػت ايضػػا فػػي اعقػػاب اغتيػػاؿ ناشػػطيف مركػزييف :فػػي
شػػباط/فبراير قتػػؿ ناشػػط اليسػػار شػػكري بمعيػػد وفػػي تموز/يوليػػو الثػػوري القػػديـ محمػػد البراىمػػي .وفػػي الحػػالتيف
اتيمػػت الحركػػات الميبراليػػة الحكومػػة باالىمػػاؿ ،بػػؿ قػػرر بعضػػيا بػػاف ناشػػطي النيضػػة يقفػػوف خمػػؼ عمميتػػي
االغتياؿ .وبزعـ ىؤالء ال توجد أية براىيف ولكف ىذا االدعاء غذى حركات االحتجاج .وبعض ىذه الحركات
تجمعت ضمف نطاؽ ‘ائتالؼ االنقاذ الوطني’ الػذي يضػـ اح ازبػا عممانيػة معروفػة وبعضػيا فػي اطػار حركػة
‘تمرد تونس? التي انضمت الييا ‘حركة العاطميف عػف العمػؿ’ وحركػة ‘خنقتونػا’ ومعػا خمقػوا محاكػاة لحركػة
‘تمػػرد’ المص ػرية التػػي بػػادرت الػػى المظػػاىرات فػػي مصػػر فػػي نيايػػة شػػير حزيراف/يونيػػو وأدت الػػى اسػػقاط
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الرئيس مرسي .يبدو االف انو مثمما شػجعت الثػورة فػي تػونس واسػقاط نظػاـ بػف عمػي الثػورة فػي مصػر ،ىكػذا
ايضا فاف اسقاط نظاـ االخواف المسمميف في مصر يبث ريحا قوية في اشػرعة احػزب المعارضػة فػي تػونس،
وفي نفس الوقت يوضح لحركة النيضة قيود قوتيا.
‘ولكػف مقابػؿ مصػػر ،فػاف حركػػة النيضػة الدينيػػة تقػ أر الخريطػة السياسػػية وتنصػت الصػوات الشػارع .فالتنػػازؿ
عػػف الحكػػـ لػػيس سػػيال بالنسػػبة لمحركػػة الدينيػػة ،ومػػع اف زعماءىػػا اعمن ػوا فػػي نيايػػة الشػػير الماضػػي بػػانيـ
مسػػتعدوف القالػػة الحكومػػة واقامػػة حكومػػة تكنػػوقراط بعػػد نحػػو بضػػعة ايػػاـ أوضػػحوا بػػاف ىػػذا االسػػتعداد منػػوط
باسػػتكماؿ الح ػوار الػػوطني وتحديػػد موعػػد جديػػد لالنتخابػػات .ولبػػدء الحػوار اقتػػرح اتحػػاد العمػػاؿ الجسػػـ القػػديـ
الذي تشكؿ منذ العاـ  0835ويمثؿ معظـ العماؿ خريطة طريؽ بموجبيػا تتشػكؿ حكومػة بديمػة ،يعػيف رئػيس
وزراء جديد ،يصاغ قانوف انتخابي’ ويتقرر موعد لالنتخابات .ولكف ىػذا الحػوار عمػؽ عمػى مػدى نحػو شػير
حيف جمد رئيس البرلماف عممو وىذا االسبوع فقط استأنفو كي يدفع الحوار الى االماـ.
‘اف الفارؽ الجػوىري بػيف مصػر وتػونس يكمػف فػي ىػذه المحظػة فػي قػدرة الحركػات السياسػية مػف كػؿ االلػواف
عمى أف تدير بينيا حوا ار ما وتتوصؿ الى اجماع مف دوف تدخؿ عسكري او خارجي .وقاؿ لػ’ىآرتس? رجػؿ
حزب التكتؿ انو ‘مع اف مصر دولة مؤسسات والثقافية السياسية فييا تعتمد عمى تقاليد كانت تنقص تونس،
اال ان و في تونس توجد لنا تقاليد عممانية وقانوف عممػاني متجػذر اكثػر بكثيػر ممػا فػي مصػر .فمسػاواة كاممػة
فػػي الحقػػوؽ لمنسػػاء (فػػي البرلمػػاف التونسػػي تحتػػؿ النسػػاء  12فػػي المئػػة مػػف المقاعػػد ،اكثػػر ممػػا فػػي امريكػػا)،
تعػدد الزوجػات محظػور حسػب القػانوف ،نحػف نػتكمـ الفرنسػػية اكثػر ممػا نػتكمـ العربيػة ،ونحػف ،رغػـ أف حزبػػي
ىو جزء مف االئتالؼ ،لف نسمح لمحركات الدينية بػاف تغيػر طبيعػة الدولػة .ولكننػا سػنفعؿ ىػذا بطػرؽ سػممية
بالحوار .ليس في مظاىرات شوارع كبرى ،وبالطبع بدوف الجيش’.
تسير تػونس بخطػى بطيئػة نحػو اقامػة ‘الدولػة الجديػدة’ ،ولكػف االنعطافػة السياسػية لالشػير االخيػرة ،ضػعؼ
حركػػة النيضػػة الدينيػػة ،والتوجػػو الػػى ح ػوار وطنػػي كمسػػار لحػػؿ الخالفػػات االيديولوجيػػة ،كػػؿ ىػػذا كفيػػؿ بػػاف
يجعؿ تونس تودع ‘الشتاء االسالمي’ الذي اخذت تنفضو عنيا ،واف كاف بعنؼ ،مصر أيضا.
ىآرتس 1102/01/5
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