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ليتحول إلح حرل عمح جبيات سورية ولبنان وغزة
 0غانتز يكش عن سيناريو يبدأ بأسر ضابط
ل
ذكرت السفير ،بيروت ،2013/10/9 ،عف حممي موسى ،أف رئيس األركاف اإلسرائيمي الجنراؿ بني غانتز
عرض يوـ أمس رؤيتو إزاء التطورات الجارية في المنطقة والمخاوؼ الكامنة في إسرائيؿ مف المستقبؿ.
وأشار في كممة ألقاىا في «معيد بيغيف  -السادات لمدراسات االستراتيجية» في جامعة بار إيالف إلى أف
تجريد سوريا مف سالحيا الكيميائي واحتماؿ التوصؿ إلى حؿ ديبموماسي لألزمة النووية مع إيراف تطوراف
إيجابياف إف تحققا وسمبياف إذا لـ يتحققا.
وجاءت كممة غانتز في إطار ندوة عقدت في المركز بعنواف « 20عاماً مف الرؤية االستراتيجية» .وأعرب
عف تقديره بأف الكوابيس األشد ىي التي تتعمؽ بالحرب المقبمة ،والتي ستشيد سقوط صواريخ عمى مقر و ازرة
الدفاع في تؿ أبيب .وأشار إلى مخاوؼ إسرائيمية مف أف التطورات في سوريا ستقود إلى قياـ تنظيمات
«الجياد العالمي» ىناؾ باختطاؼ قائد كتيبة إسرائيمي عمى حدود الجوالف.
وبعدما أوضح غانتز اإليجابيات والسمبيات الكامنة في تجريد أو عدـ تجريد سوريا وايراف مف أسمحتيما غير
عدد سيرورات إضافية مؤثرة في الشرؽ األوسط ،ومف بينيا إبراـ تسوية مع السمطة الفمسطينية،
التقميديةّ ،
وأثر النشاط المصري في سيناء عمى تيريب األسمحة إلى قطاع غزة ،ونجاح الحكومة المبنانية في محاولتيا
فرض سيطرتيا عمى أراضييا .وقاؿ إنو «في فضاء مشوش كيذا عمينا التأكد أننا نتصرؼ في ضوء
األفعاؿ والنتائج ،وليس فقط وفؽ التصريحات .وبكممات أخرى ،فإف اختبار األفعاؿ وليس شكؿ األفعاؿ.
وىذه ىي الحاؿ أيضاً مع نياية عيد (الرئيس السوري بشار) األسد ،وأيضاً مع احتماؿ وقؼ التعاظـ النووي
في إيراف».
وركز غانتز في كممتو عمى محاولة تقدير كيؼ ستبدو الحرب المقبمة ،وما ىي المخاطر التي سيواجييا
الجيش اإلسرائيمي في العاـ  .2025وقاؿ إف «قدرات العدو موجودة ىنا فعالً وقريبة ،وىذه المنظمات
(اإلرىابية والجيادية العالمية) تمتمؾ قدرات ال تمتمكيا دوؿ .ولدى حزب اهلل قدرات ال تممكيا دوؿ ،في
الحجـ والقوة والنوعية والدقة».
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وأشار غانتز إلى أنو مقابؿ كؿ سيناريوىات الرعب يمكف إلسرائيؿ أف تصمد بإقرار ميزانية دفاع مناسبة.
وأضاؼ أف «الميزانية تمزمنا بتحمؿ مخاطر أممت أف نتمكف مف مواجيتيا بشكؿ أكثر اتزاناً .وواقع كيذا
يمزمنا بأف نربط أمننا بالموارد المناسبة» .وبحسب كالمو« ،فإنو في كؿ واقع ميزانية ،في كؿ اتجاه لدولة
إسرائيؿ ،لف ييب جنود أجانب لمدفاع عنيا .والجيش اإلسرائيمي في العاـ  2025سيرتكز عمى جنود الخدمة
الدائمة لجيش العاـ  .2013وعمى أساس المتقاعديف لسنوات التسعينيات وجنود االحتياط في سنوات
الػ.»2000
أف السيناريو
وأضافت القدس العربي ،لندن ،2013/10/9 ،عف زىير أندراوس ،أف الجنراؿ غانتز قاؿ ّ
ائيمي تقوـ بعممية تمشيط
ىجوما بصواريخ مف طراز الو عمى دورّية
المتوقّع يشمؿ
ّ
ً
عادية لمجيش اإلسر ّ
أما الخطوة الثانية
ّ
اعتيادية عمى امتداد الحدود مع سورّية ،وعند ذلؾ ،أضاؼ ،تتّـ مياجمتيا بصواريخ الوّ ،
ي تابع لتنظيـ القاعدة يكثؼ مف اليجوـ عمى أفراد الدورية ،ليتـ في
فتكوف عف طريؽ وصوؿ جيب عسكر ّ
أف
نياية المطاؼ أسر الجنود واقتيادىـ إلى داخؿ األراضي السورّية ،عمى ّ
حد قولو .ولفت الموقع إلى ّ
معتمدا عمى معمومات
مبنيا ْأو
ً
الجنراؿ غانتز أ ّكد لمحضور عمى ّ
أف السيناريو الذي قاـ بعرضو ليس ً
خياليا.
أيضا ليس سيناريو
اتيةّ ،
مخابر ّ
ً
ولكنو استدرؾ قائالً ّإنو ً
قائدا
ائيمي برتبة عالية ويكوف ً
ائيمي عمى ّ
أف تنظيـ القاعدة سيعمؿ عمى أسر ضابط إسر ّ
وشدد الجنراؿ اإلسر ّ
سيؤدي
ائيمي
ّ
أف ّ
يّ ،
لوحدة عسكرّية كبيرة .وتابع قائالً ،كما أفاد الموقع العبر ّ
رد الفعؿ مف قبؿ الجيش اإلسر ّ
صاروخي ،وبموازاة ذلؾ ،أضاؼ ،سيقوـ
تعرض المستوطنات في شماؿ الدولة العبرّية إلى قصؼ
إلى ّ
ّ
وجو
ىابي آخر بإطالؽ الصواريخ باتجاه جنوب الدولة العبرّية مف شبو جزيرة سيناء،
ً
وتحديدا ستُ ّ
تنظيـ إر ّ
فإف المئات مف عناصر حركة
الصواريخ إلى مدينة إيالت ،الواقعة في أقصى الجنوب ،عالوة عمى ذلؾّ ،
الحدودي ،كما ّأنو
غزة ،سيتوجيوف إلى معبر إيرز والى الشريط
المقاومة
اإلسالمية (حماس) في قطاع ّ
ّ
ّ
ىابية بمحاولة الدخوؿ إلى المستوطنات
ائيمي ،ستقوـ خاليا إر ّ
عمى الجبية السورّية ،بحسب الجنراؿ اإلسر ّ
حد قولو.
فدائية ،عمى ّ
ائيمية لتنفيذ عمميات ّ
اإلسر ّ
الكترونيا ،حرب السايبر،
ىجوما
أيضا
ً
ولف يتوقّؼ األمر بحسب السيناريو المتوقّع عف ىذا الحد ،بؿ سيبدأ ً
ً
المندية والعسكرّية في معركة لخمؽ أخطاء ،كما ّأنيـ سيعمموف عمى توجيو رسائؿ
ضد منظومات الحواسيب
ّ
ّ
مغموطة لس ّكاف الدولة العبرّية.
أيضا عف طريؽ إصابة مبنى
يوما مف ىذا القبيؿُ ،يمكف ْ
باإلضافة إلى ذلؾ ،قاؿ الجنراؿ غانتز ّ
أف يبدأ ً
إف ً
ستؤدي
ي ،التي
ىيئة األركاف
ّ
العامة (الكرياه) في تؿ أبيب بصاروخ دقيؽ ً
جداْ ،أو عف طريؽ ىجوـ سايبر ّ
ّ
فدائي
الضوئية في الدولة العبرّيةْ ،أو ّأنو اليوـ المذكور سيبدأ مف خالؿ ىجوـ
إلى تعطيؿ جميع الشارات
ّ
ّ
مرة أخرى
عمى مستوطنة إسر ّ
ائيمية قريبة مف الحدود ،الفتًا إلى ّأنو وفؽ السيناريو الذي يعرضو لف تكوف ّ
أننا نرى الحقوؿ المزروعة
ي بعبور قناة السويس ،كما جرى في حرب أكتوبر ْ 1973أو ّ
قياـ الجيش المصر ّ
ولكننا سنكوف أماـ حرب متعددة الجبيات ،وىذه ستكوف حرًبا شفافة ،تقوـ
باأللغاـ عمى الحدود السورّية،
ّ
حد قوؿ الجنراؿ غانتز.
جميع قنوات التمفزيوف في العالـ ببثيا بشكؿ مباشر ،عمى ّ
ائيمي عمى عممية األسر سيشمؿ في ما سيشمؿ إصابة مدنييف
أف ّ
وأشار الجنراؿ غنتس إلى ّ
رد الفعؿ اإلسر ّ
ائيمي في
مف الطرؼ الثاني ،األمر الذي سيفتح المجاؿ أماـ تقديـ دعاوى
ّ
قضائية ضد الجيش اإلسر ّ
المحكمة الدولية في الىاي في اليوـ نفسو ،باإلضافة إلى المظاىرات التي ستندلع في مختمؼ أنحاء العالـ
الطبيعي الخالب في ىضبة الجوالف العر ّبية السورّية
مشددا عمى ّأنو مف شأف المنظر
ضد الدولة العبرّية،
ً
ّ
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نار وتتصاعد منو أعمدة الدخاف ،الفتًا
دما ويشتعؿ ًا
المحتمّة أف يتحوؿ خالؿ لحظات إلى ميداف قتاؿ ينزؼ ً
أف يأمر بتفعيؿ أكبر قوة مف النيراف باتجاه األعداء ،إلى
سيمزـ القائد العاـ لييئة األركاف ْ
إلى ّ
أف ىذا األمر ُ
الرممية لمدولة العبرّية لندفع كؿ
اتيجية ،وعندىا ستنقمب الساعة
ّ
جانب األخذ بالحسباف االعتبارات اإلستر ّ
حد قولو.
ائيمي حسميا بسرعة ،عمى ّ
ساعة ً
ثمنا باىظًا في حرب ّ
دموية ،األمر الذي ُيحتّـ عمى الجيش اإلسر ّ
مركز الزيتونة يحتفل بصدور العدد رقم  2111من نشرة "فمسطين اليوم"
احتفػػؿ مركػػز الزيتونػػة أمػػس الثالثػػاء بصػػدور العػػدد رقػػـ  2111مػػف نش ػرة فمسػػطيف اليػػوـ ،والػػذي صػػدر يػػوـ
األحد  ،1102/01/5وذلؾ في حفؿ أقيـ في مقر المركز بحضور جميع العامميف فيو.
افت ػػتح الحف ػػؿ ب ػػتالوة آي ػػات عطػ ػرات م ػػف كت ػػاب اهلل لمزمي ػػؿ وائ ػػؿ وىب ػػة ،ث ػػـ ع ػػرض لف ػػيمـ تض ػػمف الم ارح ػػؿ،
والتطػػورات التػػي مػػرت بيػػا نش ػرة فمسػػطيف اليػػوـ .وتحػػدث ف ػي الحفػػؿ مجموعػػة مػػف الػػزمالء عػػف أىميػػة نش ػرة
فمسطيف اليوـ ،واالستفادة الكبيرة التػي يجنييػا كػ ّؿ ميػتـ بالشػأف الفمسػطيني ،ونقمػوا ثنػاء شخصػيات فمسػطينية
بارزة كانوا قد التقوا بيا عمى النشرة.
وفػػي كممػػة لػػو بيػػذه المناسػػبة ،شػػكر مػػدير عػػاـ مركػػز الزيتونػػة د .محسػػف صػػالح فريػػؽ عمػػؿ النشػرة فػػي قسػػـ
األرشػػيؼ والمعمومػػات وجميػػع العػػامميف ،مشػػيداً بإنجػػازىـ وجيػػودىـ المبذولػػة إلصػػدار النش ػرة دوف انقطػػاع.
ولفػػت االنتبػػاه إلػػى المكانػػة واألىميػػة التػػي باتػػت تحتميػػا النشػرة فػػي توثيػػؽ تطػػورات القضػػية الفمسػػطينية ،وفػػي
خدمة الباحثيف والمتخصصيف في ىذا المجاؿ.
وفي نياية الحفؿ قاـ د .محسف صػالح ،ورئػيس قسػـ األرشػيؼ والمعمومػات ربيػع الػدناف ،ومػدير تحريػر نشػرة
فمسطيف اليوـ وائؿ وىبة ،بتقطيع قالػب الحمػوى ،وسػط فرحػة باإلنجػاز ،وعمػى أمػؿ إصػدار العػدد رقػـ 3111
مف النشرة في القدس محررة ،إف شاء اهلل تعالى.
وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف نشػرة افمسػػطيف اليػوـا ،التػػي دخمػػت عاميػػا التاسػػع فػػي  ،1102/4/1لػػـ تحتجػػب عػػف
الصدور في ما عدا أياـ األعياد.
مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات1102/01/8 ،
 3رزقة :تعزية عباس بالحاخام عوفاديا يوسي خطيئة ال تبررىا الدبموماسية
غزة :اعتبر الدكتور يوسؼ رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفمسطينية في غزة ،أف تعزية رئيس
السمطة الفمسطينية محمود عباس بموت الحاخاـ اإلسرائيمي المعادي لمعرب والمسمميف عوفاديا يوسيؼ
الزعيـ الروحي لحركة اشاسا المتطرفة؛ خطيئة كبيرة بحؽ الشعب والدبموماسية الفمسطينية.
وكاف عباس تقدـ بالتعزية المشعب والقيادة االس ارئيميةا بموت يوسيؼ ،وأعرب عف اسفو لوفاتو وذلؾ عمى
الرغـ مف مواقؼ يوسيؼ المعروفة ضد العرب والمسمميف والفمسطينييف والذيف وصفيـ باألفاعي والصراصير
وأمر بقتميـ.
فرديا يتحمؿ
يحا ً
وقاؿ رزقة لػ اقدس برسا :تُعتبر تعزية محمود عباس ابيالؾ عوفاديا يوسيؼ تصر ً
مسؤوليتو الشخصية الف الشعب الفمسطيني قاطبة في الداخؿ والخارج يرفض ىذه التعزية الحارة بمف قتؿ
الشعب الفمسطيني.

التاريخ :األربعاء 1102/01/8

العدد2112 :

ص5

وأضاؼ:ا ىناؾ في حالة مف االنفصاـ في الموقؼ السياسي بيف رئيس السمطة والشعب الفمسطيني ىذا
االنفصاـ لف يراعي فيو رئيس السمطة مشاعر االسرى وأىالي الشيداء واو مشاعر الشعب الفمسطيني
قاطبةا.
وأكد رزقة اف الشعب الفمسطيني ال ينظر بتقدير لمثؿ ىذه المواقؼ حتى واف حاولت اف تُغطي نفسيا
بالدبموماسية واألعماؿ البروتوكولية افيي مرفوضة مف الشعب الفمسطيني السيما واف يوسيؼ ال يمثؿ رئيسا
لدولة او رئيسا لموزراء انما ىو شخصية حزبية والبرتوكوؿ الدولي ال يمزـ التعزية او التينئة بقادة االحزاب
خاصة مثؿ يوسيؼ الذي ال يحظى باالحتراـ لعداوتو لمشعب الفمسطينيا .حسب قولو.
وقاؿ :االمالحظ انو يكاد يكوف عباس ىو الشخصية العربية ولربما الدولية الذي انفرد في ىذا الموقؼ ولذلؾ
موقؼ يعتبر خطيئة في حؽ الدبموماسية الفمسطيني وبحؽ الموقؼ السياسي الفمسطيني.ا
وأضاؼ :اال اعتقد اف مف يسعى إلى تحرير فمسطيف او يسعى إلى استعادة القدس واقامة الدولة الفمسطينية
ذات سيادة ممكف اف يرتكب مثؿ ىذه الخطيئة الف المواقؼ السياسية ىي مجردة ليس ليا مشاعر خاصة
واف يوسيؼ شخصية قاتمة وتدعو إلى التفرقة العنصرية والقتؿ.ا
قدس برس2013/10/9 ،
 4الحكومة في غزة ترحل بتصريحات حمدين صباحي الداعية إلح فتح معبر رفح
غزة :رحبت الحكومة الفمسطينية بالتصريحات الصادرة عف حمديف صباحي مؤسس التيار الشعبي في
مصر الداعي فييا لضرورة فتح معبر رفح ورفع الحصار عف غزة.
وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو في تصريح عبر االفيس بوؾا مساء الثالثاء :اىذه التصريحات
تعبير عف حقيقة المشاعر والمواقؼ المصرية تجاه شعبنا الفمسطيني والعالقة األخوية والمتينة بيف الشعبيفا
.
وأضاؼ:ا نؤكد في الوقت نفسو أف غزة ال عالقة ليا مف قريب أو بعيد بما يحدث في أرض مصر وأف
جميع االتيامات التي تكاؿ لنا غير صحيحة وستثبت األياـ صدؽ ما نقوؿا.
الرسالة ،فمسطين2013/10/9 ،
 5الظاظا :الحكومة في غزة تعتمد سياسة التكي مع تطورات مصر رغم الخسائر
غزة  -وكاالت :قاؿ زياد الظاظا نائب رئيس حكومة حماس المقالة في غزة ،لوكالة األنباء األلمانية د.ب.أ
إف حممة األمف المصري ضد أنفاؽ التيريب مع غزة أثرت سمبيا عمى األوضاع في القطاع بحكـ أف الكثير
مف حاجات السكاف تدخؿ عبر األنفاؽ’.
غير أف الظاظا أكد أف حكومتو تعتمد سياسة التكيؼ مع الواقع الجديد فنحف قادروف عمى تسيير األمور
والصمود ومعالجة كافة القضايا انطالقا مف رفض االستسالـ لمضغط واالبتزاز األمريكي واإلسرائيمي’.
واعتبر الظاظا أف قطاع غزة يحظى بضبط ميداني واستقرار داخمي عالي جدا ،وحركة اقتصادية ال بأس
بيا رغـ أنيا دوف التطمعات ،وىناؾ إدارة لألمور باتزاف وروية ونحاوؿ تخفيؼ حدة أزمات اشتداد
الحصار’.
القدس العربي ،لندن2013/10/9 ،
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 6أبو ردينة :زيارة مبعوث عباس لدمشق لموقو عمح أحوال شعبنا في المخيمات
راـ اهلل –وفا :قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ الرئاسة نبيؿ أبو ردينة ،إف زيارة المبعوث الخاص لمرئيس محمود
عباس إلى دمشؽ األخ عباس زكي ،تأتي في إطار بحث األوضاع اإلنسانية الصعبة ألبناء شعبنا في
سوريا .وأضاؼ أبو ردينة ،رداً عمى سؤاؿ حوؿ أىداؼ زيارة زكي لمعاصمة السورية قائال :إف مسؤوليتنا
الوطنية تقتضي منا متابعة أوضاع شعبنا الفمسطيني في جميع أماكف تواجده ،وخاصة في سوريا حيث
شيدت المخيمات الفمسطينية أعماؿ عنؼ ،واضطر اآلالؼ إلى مغادرتيا ،فيما يعيش الباقوف في ظروؼ
معيشية وانسانية وأمنية خطيرة.
وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية (وفا)2013/10/8 ،
 7دائرة العالقات العربية بمنظمة التحرير تدعو أىالي القدس لمقاطعة انتخابات ما يسمح بمدية االحتال ل
القدس المحتمة :دعت دائرة العالقات العربية في منظمة التحرير الفمسطينية أىالي مدينة القدس المحتمة،
إلى مقاطعة انتخابات ما يسمى بمدية االحتالؿ االسرائيمي ،ومناىضة أي شكؿ مف أشكاؿ المشاركة فييا
تصويتا أـ ترشيحا .وقالت الدائرة في بياف إف بمدية االحتالؿ في القدس ىي جزء أساسي مف مكونات
المشروع االستيطاني والتيويدي لممدينة ،واف ىذه القضية ىي قضية سياسية وطنية بامتياز وليست قضية
خدماتية يمكف االستفادة منيا .كما دعت إلى تضافر الجيود كميا الرسمية والشعبية لمتصدي بحزـ ألي
مشاركة في ىذه االنتخابات.
الدستور ،عمان2013/10/9 ،
 8الحكومة في غزة تنذر بوقوع "كارثة بيئية" بوصول المياه العادمة لممنازل بسل غمق األنفاق
غزة  -أشرؼ اليور :أنذرت الحكومة المقالة التي تديرىا حركة حماس في قطاع غزة بوقوع ‘كارثة بيئية’
وشيكة ،بسبب توقؼ تشغيؿ محطات الصرؼ الصحي ،لنقص الوقود الالزـ لتشغيميا.
وقاؿ الدكتور محمد الف ار وزير الحكـ المحمي في حكومة حماس خالؿ مؤتمر صحافي عقده عمى مقربة مف
ضخ مياه الصرؼ الصحي في البحر أف قطاع الصرؼ الصحي تأثر بشكؿ كبير جراء انقطاع الكيرباء،
وعدـ توفر الوقود الالزـ لتشغيؿ محطات الصرؼ الصحي.
وتوقع بأف تستفحؿ المشكمة قريبا ،وقاؿ اف المياه العادمة مف المحتمؿ أف تصؿ إلى بيوت المواطنيف في
أي لحظة.
وبحسب الف ار فإف السبب في وقؼ عمميات إدخاؿ الوقود بعد إغالؽ أنفاؽ التيريب مع مصر ،حيث أشار
أيضا إلى أف إغالؽ األنفاؽ ىذه التي تستخدـ في تيريب البضائع لغزة أدى إلى توقؼ  %90مف مشاريع
البمديات والو ازرة ،عالوة عمى عدـ إدخاؿ الوقود ،وىو ما عطؿ تشغيؿ محطات الصرؼ الصحي.
القدس العربي ،لندن2013/10/9 ،
 8تركيا :مشعل يبحث مع أردوغان تطورات القضية الفمسطينية وانتياكات المسجد األقصح
التقػػى رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس خالػػد مشػػعؿ ووفػػد مػػف الحركػػة فػػي تركيػػا مسػػاء اليػػوـ الثالثػػاء
[أمس] رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغاف.
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وأف ػػاد المكت ػػب اإلعالم ػػي لحرك ػػة احم ػػاسا مس ػػاء الثالث ػػاء أن ػػو ت ػػـ خ ػػالؿ المق ػػاء اس ػػتعراض تط ػػورات القض ػػية
الفمسطينية واألوضاع في المنطقة ،وما تتعرض لو القدس والمسجد األقصى مف انتياكات ،وأيضاً مػا يعانيػو
شعبنا الفمسطيني في قطاع غزة مف ظروؼ صعبة بسبب الحصار.
بدورهَّ ،
أكد أردوغاف عمى مواصمة وقوؼ تركيػا مػع الشػعب الفمسػطيني وحقوقػو المشػروعة ورفػض االنتياكػات
لمقدس واألقصى ،ومواصمة جيودىا لكسر الحصار عف الشعب الفمسطيني في غزة.
وأوضػػحت حمػػاس فػػي بيانيػػا أنػػو حضػػر المقػػاء أعضػػاء المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس اإلخػػوة :محمػػد نػزاؿ
ومحمد نصر وصالح العاروري وعزت الرشؽ ،كما شارؾ في المقاء وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغمو
وعدد مف المسؤوليف األتراؾ.
عمان1102/01/8 ،
السبيل ،ل
 01مصادر لـ"أنباء موسكو" :مشعل سيزور إيران خالل أيام
قالت مصادر مطمعة لػاأنباء موسكوا إف وفداً مف حركة احماسا برئاسة خالد مشعؿ رئيس المكتب السياسػي
سيصػػؿ خػػالؿ األيػػاـ القادمػػة إلػػى العاصػػمة اإليرانيػػة اطي ػرافا ،فػػي زيػػارة ىػػي األولػػى لمشػػعؿ منػػذ عػػاميف،
شيدت خالليما عالقات الحركة مع إيراف قطيعة وتقميصا لمدعـ المالي المقدـ ليا.
وبػػدأ وفػػد حمػػاس الثالثػػاء جولػػة لػػبعض الػػدوؿ الصػػديقة لمحركػػة ،اسػػتيميا بتركيػػا حيػػث يمتقػػي رئػػيس الحكومػػة
التركية رجب طيب أردوغاف.
وذكػػر عضػػو المكتػػب السياسػػي لحركػػة احمػػاسا عػػزت الرشػػؽ إف زيػػارة مشػػعؿ إلػػى العاصػػمة التركيػػة أنق ػرة
ولقػػاءه بالمسػػؤوليف األتػراؾ اتػػأتي لتبػػادؿ وجيػػات النظػػر حػػوؿ تطػورات الوضػػع الفمسػػطيني وتحدياتػػو فػػي ظػػؿ
التغيرات التي تعصؼ بالمنطقةا.
مػػف جيتػػو قػػاؿ الػػدكتور أحمػػد يوسػػؼ ،القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس أف الػػيس لػػدي معمومػػات فيمػػا اذا كػػاف وفػػد
حماس سيزور إيراف ،لكف الوفد معني أف يضػع الػدوؿ فػي الوضػع التػي تمػر بػو الحركػة مػف قضػايا المنطقػة
خاص ػػة ف ػػي محاول ػػة تش ػػديد الحص ػػار عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة واإلس ػػاءة لمحرك ػػة واتيامي ػػا اتيام ػػات باطم ػػة وتش ػػوية
صورتيا ولتوضيح مواقؼ الحركة بما يتعمؽ في مصر وتشديد الحصارا.
وأضاؼ القيادي في حركة حماس لوكالػة اأنبػاء موسػكوا فػي فتػرة كانػت ىنػاؾ قطيعػة مػع ايػراف وبػدأت تعػود
الميػػاه لطبيعتيػػا وكػػاف أحػػد أعضػػاء المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػػاس فػػي إيػراف قبػػؿ فتػرة وربمػػا ميػػد لتحسػػيف
األجواء ولمزيارة.
وأكػػد يوسػػؼ أف الحركػػة معنيػػة باسػػتعادة عالقاتيػػا الوطيػػدة مػػع إيػراف باعتبارىػػا دوؿ مركزيػػة ودعمػػت القضػػية
الفمسػػطينية باإلضػػافة إلػػى دعميػػا لممقاومػػة عمػػى مسػػتوي التػػدريب واالعتػػداد وغي ػره خػػالؿ السػػنوات الماضػػية
وإلعادة التحالؼ االستراتيجي بيف الحركة وايراف.
وكالة أنباء موسكو_نوفوستي1102/01/7 ،
 00صخر بسيسو :حماس اختطفت غزة كما اختط اإلخوان الدولة المصرية وأخذتيا رىينة
القاىرة  -جيياف الحسيني :نفى عضو المجنة المركزية لحركة «فتح» صخر بسيسو صحة ما تناقمتو وسػائؿ
اإلعالـ عف أف الرئيس الفمسطيني محمود عبػاس سػيزور غػزة قريبػاً .وقػاؿ« :إف الػرئيس لػف يتوجػو إلػى غػزة
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إال عنػػدما تسػػترد شػػرعيتيا ( )...وعنػػدما تعػػود إلػػى أحضػػاف السػػمطة الفمسػػطينية وتتوحػػد مػػع الػػوطف» .مشػػدداً
عمى أف «غزة جزء صميـ مف الدولة الفمسطينية المزمع إقامتيا».
وقػػاؿ بسيسػػو لػ ػ «الحيػػاة»« :عمينػػا أف ُنقػػر بػػأف حمػػاس اختطفػػت قطػػاع غ ػزة كمػػا اختطفػػت جماعػػة اإلخ ػواف
الدولة المصرية وأخذتيا رىينة لتنفيذ مشروع خاص».
واتيػػـ بسيسػػو «حمػػاس» بأنيػػا تختطػػؼ أىػػالي غػزة وفػػي الوقػػت ذاتػػو تبكػػي عمػػييـ عمػػى رغػػـ مػػا تمارسػػو مػػف
اضطياد واسػتبداد واقصػاء وىيمنػة .وقػاؿ« :أنيػا تسػعى إلػى تغييػر بنيػة المجتمػع مػف خػالؿ العبػث بػالقوانيف
وتزييؼ التاريخ وىـ يتعمدوف خمط األوراؽ وعمييـ أف يتخموا عف ذلؾ كمو حتى يتمكنوا مف مواجيػة الحقػائؽ
ومراجعة أنفسيـ».
وعف دعوة «حماس» القػوى والفصػائؿ الفمسػطينية لمشػاركتيا فػي إدارة حكػـ غػزة ،قػاؿ بسيسػو« :ال يوجػد أي
فصػػيؿ فمسػػطيني عاقػػؿ يمكػػف أف يشػػارؾ فػػي حكومػػة انقػػالب فاشػػمة لػػـ تػػتمكف مػػف إدارة قطػػاع غػزة» .واصػػفاً
دعػػوة «حمػػاس» بأنيػػا غيػػر منطقيػػة قػػائالً« :ىػػـ (حمػػاس) يريػػدوف تحميػػؿ اآلخ ػريف مسػػؤولية المأسػػاة التػػي
فرضوىا عمى قطاع عزة نتيجة حكميـ البائس».
وقػػاؿ بسيسػػو« :إذا أراد اإلخػػوة فػػي حمػػاس تصػػحيح األوضػػاع فميعتػػذروا عػػف انقالبيػػـ أوالً» .وأكػػد جاىزيػػة
حركػو «فػػتح» لممصػػالحة وقػػاؿ« :إف إبػراـ المصػػالحة لػػف يتحقػػؽ إال بتشػػكيؿ حكومػة وفػػاؽ وطنػػي التػػي أ ارىػػا
عنواناً لممصالحة وخوض االنتخابات».
وكػػاف القيػػادي فػػي «حمػػاس» أحمػػد يوسػػؼ قػػاؿ لػ ػ «الحيػػاة»« :إف الحركػػة مسػػتعدة أف تشػػارؾ مػػع الفصػػائؿ
الفمسطينية كافة ،بما فييا حركة فتح ،في حكـ قطاع غزة وادارتو.
الحياة ،لندن1102/01/8 ،
 01عزام األحمد :عباس يشترط إلرسال موفد إلح غزة تنفيذ اتفاق القاىرة واعالن الدوحة
القاىرة  -جيياف الحسيني :قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس وفػدىا عػزاـ األحمػد فػي الحػوار،
معمقاً عمى دعوة «حماس» القوى والفصائؿ الفمسطينية لمشاركتيا في إدارة حكـ غزة ،إف «القيادة الفمسطينية
ليس لدييا استعداد لسػماع أي أفكػار جديػدة» موضػحاً أف الػرئيس عبػاس اسػتمـ رسػائؿ شػفيية عػدة مػف ىنيػة
عبػػر وسػػطاء ( )...إال أنػػو أبمغيػػـ أنػػو ال يريػػد اتصػػاالت ىاتفيػػة أو رسػػائؿ شػػفيية بػػؿ يريػػد رسػػالة خطيػػة منػػو
(ىنية) ليخبره بماذا يريد.
ونقؿ األحمد عف الرئيس الفمسطيني قولو لموسطاء« :إذا وافؽ ىنية عمػى تنفيػذ اتفػاؽ القػاىرة واعػالف الدوحػة
سيصمكـ عزاـ األحمد غزة خالؿ  5ساعات».
وشدد األحمد عمى أف جوىر المصالحة لف يتحقؽ إال بإقرار تشكيؿ حكومة توافؽ وطني وفؽ إعالف الدوحة
وتحديػػد موعػػد إلجػراء االنتخابػػات وفػػؽ مرسػػوـ رئاسػػي ،موضػػحاً أف االتصػػاالت مػػع «حمػػاس» متوقفػػة تمامػاً
منذ الرابع عشر مف آب (أغسطس) الماضػي مشػي اًر إلػى اتصػالو األخيػر بالقيػادي فػي «حمػاس» موسػى أبػو
مرزوؽ .وقاؿ« :طرحت عمى أبو مرزوؽ أف نمتقي ونعقد اجتماعاً بعيداً مف القاىرة» الفتاً إلى أف السػمطات
المصرية ترفض عقد أي اجتماع فمسطيني عمى أراضييا تكوف «حماس» طرفاً فيو.
الحياة ،لندن1102/01/8 ،
 02الجبية الشعبية تدعو لوق
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راـ اهلل ػ يو بي اي :انتقدت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف ،امػس الثالثػاء ،لقػاء الػرئيس الفمسػطيني محمػود
عب ػػاس ،بأعض ػػاء م ػػف الكنيس ػػت اإلسػ ػرائيمي ف ػػي مق ػػر الرئاس ػػة بػ ػراـ اهلل ،مطالب ػػة بوق ػػؼ مث ػػؿ ى ػػذه المق ػػاءات
ووصفتيا بػبالتطبيعية’.
ودعت الجبية في بياف تمقت يونايتد برس إنترناشوناؿ نسخة منو ،إلى اوقؼ المقاءات الفمسطينية االسػرائيمية
فػػي المقاطعػػة (مقػػر الرئاسػػة ب ػراـ اهلل) ومؤسسػػات منظمػػة التحريػػر’ ،ورأت أنيػػا اال تخػػدـ الطػػرؼ الفمسػػطيني
ونضػاؿ شػػعبنا مػػف أجػػؿ الحريػػة واالسػػتقالؿ والعػػودة ،فػػي وقػت يوغػػؿ االحػػتالؿ فػػي تقتيػػؿ أبنػػاء شػػعبنا ونيػػب
أرضو وحرؽ مزروعاتو ودور عبادتو وتيويد األقصى ومدينة القدس دوف وازع او حسيب او رقيب’’.
ونددت الجبية بػبالق اررات االنفرادية في االقداـ عمى ىذه المقاءات التطبيعية التي ال تعقد عمػى أسػاس اإلقػرار
ّ
بالحػػد األدنػػى مػػف حقػػوؽ شػػعبنا التػػي يكفمي ػػا القػػانوف الػػدولي وال حتػػى شػػروط اإلجمػػاع الػػوطني الس ػػتئناؼ
المفاوضات’.
وقالت إف ىذه المقاءات اتبعث برسائؿ ضارة ومضػممة عػف مػا يس ّػمى بالسػالـ لمػرأي العػاـ فػي دولػة االحػتالؿ
التطرؼ واالنزياح نحو أقصػى اليمػيف والتطػرؼ والعنصػرية ،فضػالً عػف خػداع الػذات
وتدفعو نحو المزيد مف
ّ
والرأي العاـ العربي والدولي’.
ورأت الجبيػػة الشػػعبية بػػأف االمسػػتفيد الوحيػػد مػػف ىػػذه المقػػاءات والتنػػازالت المجانيػػة السػػخية ،حكومػػة غػػالة
التطرؼ واالستيطاف والعنصرية برئاسة بنياميف نتنياىو’.
القدس العربي ،لندن1102/01/8 ،
" 03الشرق األوسط" :تقارل حماس والتيار السمفي بغزة ومبادرة من ثماني نقاط إلنياء الصدام
راـ اهلل  -كفػػاح زبػػوف :كشػػؼ القيػػادي البػػارز فػػي الجماعػػات السػػمفية الجياديػػة فػػي قطػػاع غ ػزة أبػػو عبػػد اهلل
المقدسي عف اتصاالت مكثفة تجػرى منػذ أشػير مػع حركػة حمػاس الحاكمػة فػي القطػاع ،لموصػوؿ إلػى اتفػاؽ
ينيي الخالفات السابقة بيف السمفييف و«الحركة اإلسالمية».
وقػػاؿ المقدس ػػي ل ػ ػ«الشػػرؽ األوس ػػط» إف اتص ػػاالت مكثف ػػة جػػرت وتج ػػري ف ػػي إطػػار وس ػػاطة م ػػف شخص ػػيات
إسػػالمية عربيػػة مػػف أجػػؿ التوصػػؿ التفػػاؽ ينيػػي الخالفػػات بػػيف السػػمفية الجياديػػة وحمػػاس بعػػد سػػنوات مػػف
الصػػداـ الػػدامي .وأضػػاؼ« :خػػالؿ وقػػت قصػػير ،ربمػػا شػػير أو اثنػػاف عمػػى أبعػػد تقػػدير ،قػػد يعمػػف االتفػػاؽ
النيائي».
وتابع المقدسي« :الوساطة التي بدأت قبػؿ أشػير قميمػة وضػعت اتفاقػا مبػدئيا لموصػوؿ إلػى حػؿ نيػائي خػالؿ
ستة أشير ،ونحف نسير في االتجاه الصحيح».
وعممت «الشرؽ األوسط» أف عممػاء ديػف مػف دوؿ الكويػت وقطػر زاروا مػع الشػيخ يوسػؼ القرضػاوي ،رئػيس
االتحاد العالمي لعمماء المسمميف ،غزة في مايو (أيار)  ،1102وتدخموا آنذاؾ إلنياء الخالفات بيف السػمفييف
وحماس.
والتقػى العممػاء الػذيف دخمػوا إلػى القطػاع بصػحبة القرضػػاوي ،الطػرفيف فػي جػوالت طويمػة لوضػع حػد لمصػراع
الذي وصؿ إلى اعتقاؿ وقتؿ سمفييف وكاف ينذر بتدىور كبير.
وقاؿ المقدسي« :إف كافة األطراؼ اتفقت مبدئيا عمى إبداء حسف النية حتى توقيع االتفاؽ النيػائي ،وىػذا مػا
تػػـ» .وينػػاقش الطرفػػاف اآلف مبػػادرة مػػف  7نقػػاط ،وكانػػت تضػػـ فػػي البدايػػة  15بنػػدا ،سػػاعد الوسػػطاء عمػػى
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تقميص ػػيا .وق ػػاؿ المقدس ػػي« :إف الوس ػػطاء لعبػ ػوا دو ار ميم ػػا ف ػػي وض ػػع وص ػػياغة البن ػػود األخيػ ػرة لممب ػػادرة».
وأضاؼ« :الحوارات مستمرة بيننا وبينيـ ،والوسطاء يتابعوف مف الخارج ما يجري».
وتتضػػمف البنػػود ،مػػنح السػػمفييف حريػػة العمػػؿ السياسػػي والعسػػكري والػػدعوي واالجتمػػاعي وتنظػػيـ الفعاليػػات
المختمفة ،إضافة إلى وقؼ كافة عمميات االعتقاؿ والمالحقة وتشكيؿ ىيئة مشتركة لمتابعػة أي إشػكاليات قػد
تقػػع وتتسػػبب فػػي إحػػداث أزمػػات جديػػدة ،وفػػي المقابػػؿ ،الت ػزاـ الجماعػػات السػػمفية الجياديػػة التيدئػػة المعمنػػة،
وق اررات حكومة حماس في ىذا السياؽ وما تجمع عميػو الفصػائؿ ،ووقػؼ التصػريحات مػف جػانبيـ التػي تقػوـ
عمى التخويف والتكفير ضد حماس أو حكومتيػا ،وعػدـ تنفيػذ أي أعمػاؿ تخريبيػة داخميػة فػي القطػاع وااللتػزاـ
بالحوار الدائـ .ويجري نقاش بيف الطرفيف اآلف عمى ىذه البنود وتفاصيميا.
لكف السمفييف يطمبوف كػذلؾ تعػويض عناصػرىـ الػذيف قضػوا فػي اليجػوـ عمػى مسػجد ابػف تيميػة فػي ،1118
وقتؿ فيو أبو النور ورفاقو ،وتسميـ كافة األسمحة التي صودرت مف العناصػر السػمفية ،واإلفػراج عػف مػا تبقػى
مف معتقميف .وال يتوقع أف توافؽ حماس عمى كؿ ىذه الطمبات.
الشرق األوسط ،لندن1102/01/8 ،
 04أبو زىري :السمطة الفمسطينية تستيد إنياء وجود حماس في الضفة
حبيب أبو محفوظ :أكػد النػاطؽ باسػـ حركػة حمػاس الػدكتور سػامي أبػو زىػري أف االعتقػاالت السياسػية التػي
تقوـ بيا السمطة الفمسطينية في الضفة الغربية والتي تسارعت وتيرتيا خػالؿ األيػاـ القميمػة الماضػية تسػتيدؼ
إنياء وجود حركة حماس في الضفة الغربية ككؿ.
وقاؿ أبو زىري في تصريح لػاالسبيؿا إف االعتقاالت تأتي في ظؿ استمرار التنسػيؽ األمنػي بػيف السػمطة مػف
جيػػة والكيػػاف الصػػييوني مػػف جيػػة أخػػرى بػػدليؿ أف مػػف يػػتـ االفػراج عنػػو مػػف سػػجوف االحػػتالؿ تقػػوـ السػػمطة
باعتقالػػو والعكػػس صػػحيح أيض ػاً .وقػػاؿ القيػػادي البػػارز فػػي حمػػاس أف االعتقػػاالت فػػي تصػػاعد مسػػتمر ،وأف
اليدؼ مف ذلؾ اآلف مرتبط ارتباطا كميا بمسار المفاوضػات ،إذ يجػب شػؿ أي تحػرؾ يقػؼ ضػد ىػذا المسػار
التفاوضي الذي أكد أف الشعب الفمسطيني يرفضو جممةً وتفصيال .وكشػؼ ابػو زىػري أف السػمطة الفمسػطينية
تتالعب بممؼ األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ العتبارات وأىػداؼ سياسػية ،فيػي اليػوـ تقػوـ بوقػؼ
الرواتب عف بعػض األسػرى التػابعيف أو المقػربيف مػف حركتػي حمػاس والجيػاد اإلسػالمي ،فػي خطػوة سياسػية
مرفوضة تماماً.
عمان1102/01/8 ،
السبيل ،ل
" 05وكالة سما" :فصل السفير السابق "خالد غزال" من فتح
راـ اهلل :اصػػدر امػػيف سػػر المجنػػة المركزيػػة لحركػػة فػػتح ق ػ ار ار بفصػػؿ السػػفير السػػابؽ خالػػد غ ػزاؿ مػػف الحركػػة
بتيمػػة االتحػريض ضػػد الحركػػةا واالتجػػنح لمصػػمحة جيػػة خارجػػة عػػف أطػػر الحركػػةا ،ولػػـ يحػػدد قػرار الفصػػؿ
الذي تـ تعميمو أمس واتخذ بتاريخ  6اكتوبر الجية الخارجية.
ويػػأتي ق ػرار فصػػؿ غ ػزاؿ بعػػد فصػػؿ القيػػادي فػػي حركػػة فػػتح فػػي لبنػػاف االمينػػوا المػػتيـ بأنػػو عمػػى عالقػػة مػػع
القيادي الفتحاوي المفوصؿ محمد دحالف.
وكالة سما اإلخبارية1102/01/8 ،
" 06األخبار ،بيروت" :لقاء بين أبو عرل والمينو لبحث تداعيات قرار فصل األخير من فتح
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تناوؿ العميد محمود عيسى (المينو) طعاـ الغداء مع قائد جياز األمف الوطني الفمسطيني المػواء صػبحي أبػو
عرب في أحد مطاعـ صيدا أمس .ورغـ أف المينو ىو نائب أبو عرب منذ دمج الوحدات العسكرية فػي فػتح،
إال أف الغداء كاف لبحث تداعيات قرار الرئيس محمود عباس فصمو مػف الحركػة وتجريػده مػف رتبػو العسػكرية
وصالحياتو .وتردد أف الغداء شػ ّكؿ بدايػة المسػاعي لتجميػد قػرار الفصػؿ .عممػا بأنػو مػف المفتػرض أف يتػولى
أبو عرب تسميـ المينو ورقة القرار.
األخبار ،بيروت1102/01/8 ،
 18ىآرتس :نتنياىو يرفض اإلفراج عن الدفعة الثانية من األسرى الفمسطينيين قبل العيد
القدس المحتمة :ذكرت صحيفة ىارتس االسرائيمية اف رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو رفض طمب
السمطة الفمسطينية واالدارة االميركية تسبيؽ موعد االفراج عف الدفعة الثانية مف االسرى الفمسطينييف ليتزامف
مع حموؿ عيد االضحى المبارؾ االسبوع المقبؿ.
وقالت الصحيفة التي اوردت ىذا النبأ صباح اليوـ ،أف اتصاالت جرت خالؿ االياـ االخيرة بيف االطراؼ
الثالثة حوؿ ىذا الموضوع في ظؿ التطورات الميدانية في الضفة الغربية ومطالب بعض وزراء الكتؿ
اليمينية االسرائيمية بوقؼ عممية االفراج عف االسرى الفمسطينييف.
وقالت الصحيفة إف المفاوض االسرائيمي يتسحاؽ مولخو اوضح لمجانبيف الفمسطيني واالميركي أف اسرائيؿ
ستفي بالتزاميا باطالؽ سراح الدفعة الثانية مف االسرى في التاسع والعشريف مف الشير الحالي اال انيا لف
تسبؽ ىذا الموعد.
وكالة سما اإلخبارية2013/10/9 ،
 19وزير المالية االسرائيمي :المفاوضات مع السمطة الفمسطينية فشمت
القدس المحتمة :اعتبر وزير المالية االسرائيمي يائير لبيد اف اسرائيؿ ليست بحاجة الف يعترؼ بيا
الفمسطينيوف كػاالدولة القومية لمشعب الييوديا.
واوضح لبيد في سياؽ مقابمة مع شبكة بمومبرغ التمفزيونية االميركية انو ال يوافؽ مع بنياميف نتنياىو بيذا
الشأف قائال اف اوالده لـ يصؿ الى حيفا مف الغيتو الييودي في بودابست لكي يحصؿ عمى اعتراؼ مف ابو
مازفا.
واضاؼ لبيد اف االمفاوضات بيف اسرائيؿ والفمسطينييف باءت بالفشؿ حتى اآلف ألف ىناؾ اىدافا مختمفة
لمجانبيف ففي حيف يريد الفمسطينيوف تحقيؽ السالـ والعدؿ يريد االسرائيميوف تحقيؽ السالـ واألمفا .وشدد
لبيد عمى اف الحؿ االمثؿ ليذه القضية ىو حؿ الدولتيف لمشعبيف.
وكالة سما اإلخبارية2013/10/9 ،
 20زئي الكين :عمح الغرل تقديم الدعم االقتصادي لمسمطات بمصر لمنع عودة "اإلخوان" لمحكم
دعا نائب وزير الخارجية الصييوني زئيؼ الكيف ،الدوؿ الغربية إلى سرعة تقديـ الدعـ االقتصادي لمسمطات
الجديدة في مصر ،لمنع عودة ااإلخوافا لمحكـ ،م ِّ
أف غياب ىذه المساعدات
حذ اًر المسؤوليف الصياينة مف ّ
ُ
أف الغرب عميو أف ُي ِّ
قدـ يد العوف لحمفائو،
إلى
االكيفا
أشار
سيؤدي إلى عودة القوى اإلسالمية االمتطرفةا .و
ّ
بدالً مف أف ُيطالبيـ بدمج اإلسالمييف ُمجدداً في المنظومة السياسية.
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موقع نعناع اإلخباري
التقرير المعموماتي 2013/10/8 ،2928
 21جمعاد أردان 200 :أل صاروخ تيدد ك لل بيوتنا
قاؿ وزير حماية الجبية الداخمية اإلسرائيمية جمعاد ارداف إنو بحسب السيناريوىات التي يفترضيا الجيش،
مف المقدر أف تتساقط عمى اسرائيؿ آالؼ الصواريخ يومياً ،وعمى مدى يصؿ الى ثالثة اسابيع .وأشار
خالؿ كممة في جامعة بار ايالف جنوب فمسطيف المحتمة أمس إلى أف «في حوزة اعدائنا اكثر مف
 200000صاروخ ،قادرة عمى استيداؼ اي منزؿ في إسرائيؿ».
واضاؼ« :في ظؿ ىذا التيديد ىناؾ حاجة ممحة لمتفكير بشكؿ جديد كميا ،في مفاىيـ الردع ،اذ إف
السيناريوىات االكثر تفاؤال لدى المؤسسة العسكرية ،ترى انو في حاؿ عممت االنظمة االعتراضية ضد
الصواريخ ،وبشكؿ كامؿ ،فمف تكوف قادرة عمى مواجية االؼ الصواريخ يوميا ،وبالتالي فاف اعدادا كبيرة
منيا ستسقط عمى الجبية الداخمية المدنية ،ومف بينيا صواريخ ستسقط ىنا عمى ىذه الجامعة» .واعتبر «اف
عدونا قادر عمى استيداؼ كؿ نقطة في اسرائيؿ ،واليوـ في لبناف ،كؿ بيت مف عشرة بيوت ،ىو عبارة عف
مركز الطالؽ الصواريخ ،واحيانا توجد بيوت مدنية مع غرؼ بأسطح مفتوحة جاىزة كي تكوف منصة
الطالؽ ىذه الصواريخ باتجاه الجبية الداخمية االسرائيمية».
واشار الى اف حزب اهلل ،يركز عمى تعزيز دقة صواريخو ،واذا استخدميا فسيوجييا الى االماكف االكثر
ايالما في اسرائيؿ.
االخبار ،بيروت2013/10/9 ،
 22يديعوت :تحطم طائرة إسرائيمية بدون طيار من طراز "ىرمس "450
ع ػ48ػرب :أشارت ايديعوت أحرونوتا في موقعيا عمى الشبكة إف الطائرة اإلسرائيية مف طراز اىرمس
450ا ،بدوف طيار ،التي تحطمت يوـ أمس ،الثالثاء ،إلى أف المجمة البريطانية اإيكونوميستا كانت قد
أشارت إلى أف ىذا الطراز قد استخدـ في عمميات كثيرة ،مف بينيا عممية اغتياؿ قائد كتائب عز الديف
القساـ أحمد الجعبري مع بدء الحممة العدوانية عمى القطاع اعامود السحابا .وأشارت الصحيفة إلى أف
اساندي تايمزا المندنية كانت قد كتبت في آذار/مارس مف العاـ  2009أف سالح الجو اإلسرائيمي ىاجـ
قافمة أسمحة إيرانية في السوداف كانت معدة لقطاع غزة ،وأف اليجوـ نفذ بواسطة طائرة اىرمس 450ا.
عرل 2013/10/9 ،48
" 23إسرائيل" :صعود احتياطات النقد األجنبية إلح  80مميار دوالر
القدس – االن اضوؿ :سجمت احتياطات النقد األجنبي في إسرائيؿ أعمى رقـ في تاريخ الدولة الييودية،
لتتجاوز حاجز  80مميار دوالر ،بنياية أيموؿ/سبتمبر الماضي ،بارتفاع بمغ قرابة  1.6مميار دوالر ،عف
الشير السابؽ .وقاؿ بنؾ إسرائيؿ المركزى في يوـ الثالثاءإف الزيادة في العممة األجنبية جائت بسبب انييار
سعر الدوالر أماـ الشيكؿ اإلسرائيمي خالؿ األسبوعيف الماضييف.
وكاف بنؾ إسرائيؿ قد أعمف األحد عف شرائو مبمغ  900مميوف دوالر ،لسد جزء مف الديوف المستحقة خالؿ
الشير الجاري ،مستغالً ىبوط سعر الدوالر إلى ما دوف  3.50شيكؿ نياية األسبوع الماضي.
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وارتفعت نفقات إسرائيؿ مف العممة األجنبية خالؿ العاـ الجاري ،بعدما بدأ بأعماؿ بناء وصيانة لحقوؿ الغاز
التي تـ اكتشافيا العاـ الماضي ،بيدؼ البدء بإنتاج الغاز في .2014
وقاؿ برىوـ جرايسي ،الخبير في االقتصاد اإلسرائيمي ،إف إسرائيؿ قامت برفع احتياطاتيا مف العممة األجنبية
‘ ألسباب تتعمؽ باألحداث السياسية ،والتخوفات مف عودة األزمة المالية التي بدأت مالمحيا تموح في
األفؽ’.
وأضاؼ انو لدى إسرائيؿ التزامات مالية حتى نياية العاـ الجاري ،ومنيا مستحقات القطاع الخاص البالغة
 350مميوف دوالر شيرياً ،إضافة إلى تحويالت حكومية إلى الخارج بقيمة  300مميوف دوالر.
وتوقع جرايسي أف تعاود االحتياطات االنخفاض مطمع السنة القادمة إلى ما دوف  75مميار دوالر ،مضيفا
‘أرى أف االحتياطات قد تنخفض خالؿ األسابيع القادمة إذا استمر التوتر المتعمؽ بالموازنة األمريكية،
والذي يعني تأخير المساعدات األمريكية إلسرائيؿ ،والمقدرة بنحو  7مميارات دوالر سنوياً’.
القدس العربي ،لندن2013/10/9 ،
 24قمق إسرائيمي متزايد من استخدام الحدود األردنية لتيريل األسمحة بديالً عن مصر
عبرت أوساط أمنية صييونية عف خشيتيا مف تزايد االعتماد في تيريب األسمحة واألشخاص عمى الحدود
ّ
أف االكيافا قاـ بتأسيس وحدة اكوماندوزا صغيرة
األردنية بعد إقامة الجدار الحدودي مع مصر ،مؤكدة ّ
تسمى االدرعا ،بيدؼ مالحقة الميربيف الذي تمكنوا مف إغراء الجنود الصياينة بالماؿ لتسييؿ عمميات
أف اإسرائيؿا تمكنت مف إحباط  %70مف عمميات التيريب عمى الحدود مع
التيريب .وزعمت األوساط ّ
أف التيريب مستمر واف بدرجات أقؿ،
المكافحة ،إال ّ
األردف ،الفتة إلى ّأنو ورغـ اإلجراءات الوقائية والقوات ُ
حيث يقطع الميربوف الجدراف ،ويحفروف األنفاؽ لنقؿ المواد الميربة.
موقع الجيش الصييوني
التقرير المعموماتي 2013/10/8 ،2928
 25تقدير إسرائيمي :الجيش المصري قد يصطدم مع "اإلخوان" حتح النياية
أف يواصؿ ااإلخواف المسمميفا في مصر
توقع الخبير الصييوني في الشؤوف العربية ،تسفي بارئيؿّ ،
احتجاجاتيـ ضد النظاـ العسكري ،رغـ استمرار اعتقاؿ المتظاىريف ،الفتاً إلى ّأنو ال يبدو في األفؽ وجود
ألف الحموؿ المطروحة ال تبدو أُمنية
حؿ سياسي بيف الجيش وااإلخوافا ،رغـ جيود المجتمع الدوليّ ،
أف الجيد الذي يقوـ بو الجيش المصري ضد ااإلخواف المسمميفا يذىب باتجاه
مفضمة لمجيش .وأشار إلى ّ
االستيالء عمى أمالؾ الجماعة ،ونقؿ حساباتيا البنكية وأمواليا لمجنة و ازرية ،وارجاعيا لتكوف حركة
مطاردة ،مثمما كانت في الفترة التي سبقت الثورة.
موقع نعناع اإلخباري
التقرير المعموماتي 2013/10/8 ،2928
 15مؤسسة القدس الدولية تنظم ورشة عمل دولية في بيروت تناقش قضية القدس
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بيػػروت :انطمػػؽ فػػي العاصػػمة المبنانيػػة بيػػروت ،صػػباح اليػػوـ األربعػػاء ،ورشػػة عمػػؿ دوليػػة ،تنظميػػا امؤسسػػة
الق ػػدس الدولي ػػةا ،تن ػػاقش قض ػػية الق ػػدس ،ف ػػي ظ ػػؿ تص ػػاعد اإلجػ ػراءات اإلسػ ػرائيمية الخاص ػػة بتقس ػػيـ المس ػػجد
األقصى ،وتيويد المدينة وتنشيط االستيطاف فييا.
وقػد شػػيد حفػػؿ افتتػػاح الورشػػة حضػػور عػػدد مػػف سػفراء الػػدوؿ العربيػػة واإلسػػالمية ،إلػػى جانػػب عػػدد كبيػػر مػػف
الباحثيف والمختصيف ،ورجاؿ الديف مف مختمؼ الطوائؼ اإلسالمية والمسحية.
وقالت مؤسسة القدس إف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية احماسا سيمقي كممة اميمةا في
ورشة العمؿ ،التي ستكوف تحت عنواف االقدس عمى أجندة الحكاـ والشعوبا ،والتي يحضرىا عػدد كبيػر مػف
المختصيف الفمسطينييف والعرب في قضية القدس.
قدس برس1102/01/8 ،
 16االحتالل يستعد لمبدء بحفر أنفاق وتشييد ممرات ومنشآت تيويدية في ساحة البراق
كشػػفت “مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والت ػراث” فػػي تقريػػر صػػحفي ليػػا الثالثػػاء  1102/01/7أف أذرع االحػػتالؿ
اإلسرائيمي تضع في ىذه األياـ الممسات واالستعدادات األخيرة لمشروع بحفر أنفاؽ أرضية في منطقة مجاورة
لساحة البراؽ غربي المسجد األقصى ،تيدؼ إلى تشييد مصاعد كيربائية عمودية ومداخؿ وممرات أفقية في
عمػ ػػؽ األرض تصػ ػػؿ إلػ ػػى منطقػ ػػة الب ػ ػراؽ ،بضػ ػػمنيا بنػ ػػاء منش ػ ػ ت تيويديػ ػػة عمػ ػػى مسػػػاحة تخطيطيػ ػػة تبمػ ػػغ
0333متػػر ،وعممػػت “مؤسس ػػة األقصػػى” أف اذرع االحػػتالؿ أودع ػػت مػػؤخ ار خارطػػة متج ػػددة أكثػػر لممش ػػروع
المػػذكور ،بعػػد فت ػرة تجميػػد دامػػت ثػػالث سػػنوات ،وسػػيتـ خػػالؿ األيػػاـ القادمػػة القريبػػة المصػػادقة عمييػػا مػػع
الخػرائط التفصػػيمية ،يتبعيػػا مباشػرة نشػػر عطػػاء لمبػػدء بتنفيػػذ باقػػة مشػػاريع تيويديػػة ضػػمف المخطػػط المػػذكور،
وقدر االحتالؿ تكمفة المشروع بنحو  24مميوف شيقؿ ،نحػو  01مميػوف دوالر أمريكػي بػدعـ ومسػاىمة مػف
الثري الييودي باروخ كاليف -الذي يحمؿ المشروع اسمو.
وأشػػارت المؤسسػػة أنيػػا حصػػمت عمػػى خػرائط ووثػػائؽ تفصػػيمية عػػف المشػػروع وسػػتقوـ بنشػػر تفاصػػيميا بػػأقرب
فرصة.
مؤسسة األقصح لموق والتراث ،أم الفحم1102/01/7 ،
" 17ىآرتس" :مخطط إسرائيمي لمصادرة مئات الدونمات في الخميل
راـ اهلل :أفػادت صػحيفة اىػ رتسا اإلسػرائيمية امػس ،بػأف مػا يسػمى ااإلدارة المدنيػةا االحتالليػة تػدرس إمكانيػة
االعتراؼ بمستوطنة عشوائية أقيمت عمى أرض أعمف عنيا محمية طبيعية في منطقة الخميؿ.
وأضػػافت الصػػحيفة اأنيػػا حصػػمت عمػػى وثػػائؽ رسػػمية تبػػيف منيػػا أف االحػػتالؿ يعمػػؿ عمػػى تقمػػيص مسػػاحة
المحمي ػػة الطبيعي ػػة م ػػف أج ػػؿ االعتػ ػراؼ بب ػػؤرة اس ػػتيطانية ،واالعتػ ػراؼ بمس ػػتوطنة أخ ػػرى ،وتوس ػػيع مس ػػتوطنة
انجوىوتا جنوب المحافظة.
وكانت مستوطنة انجوىوتا قد اقيمػت عػاـ  0887دوف الحصػوؿ عمػى تػرخيص مػف االحػتالؿ ،وتػـ إصػدار
أم ػػر بي ػػدميا ،ولكن ػػو ل ػػـ ينف ػػذ ،وحالي ػػا تس ػػكف فيي ػػا  21عائم ػػة م ػػف المس ػػتوطنيف ،وأقيم ػػت ب ػػالقرب مني ػػا ب ػػؤرة
استيطانية تسمى االبستافا.
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وأوضحت الصحيفة اأنو في العاـ األخير قاـ عدد كبير مف قادة اليميف بالضػغط عمػى الحكومػة ،وفػي شػير
أيار الماضي وقع القائد العسكري لالحتالؿ عمى أمر باالعتراؼ بمسطح المستوطنة ،وضـ  131دونمػاً مػف
أرض المحمية إلييا وسيتـ البناء عميياا.
الحياة الجديدة ،رام اهلل1102/01/8 ،
 18قوات االحتالل تعتقل  03فمسطينياً في الضفة وتتوغل في غزة
راـ اهلل – غػ ػزة – عب ػػد ال ػػرحيـ حس ػػيف  -ع ػػالء المش ػػيراوي :اعتقمػ ػت ق ػ ّػوات االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي أم ػػس 03
فمسػػطينياً خػػالؿ حممػػة دىػػـ فػػي أرجػػاء متفرقػػة مػػف الضػػفة الغربيػػة .وقػػاؿ مصػػدر حقػػوقي فمسػػطيني “إف قػوات
االحتالؿ اقتحمت بيت لحـ ونفّذت عممية دىـ اعتقمػت خالليػا  3شػباف مػف بمػدة تقػوع ،فيمػا جػرى اعتقػاؿ 3
أمر شماؿ الخميػؿ ،وجػرت بػاقي االعتقػاالت فػي أرجػاء متفرقػة مػف
آخريف بعد مداىمات مماثمة في بمدة بيت ّ
الضفة”.
وفي قطاع غزة ،توغمت عدة آليات وجرافات إسرائيمية فجػر أمػس لمسػافة  011متػر شػرؽ بمػدة بيػت حػانوف.
وقاؿ شيود عياف إف الجرافات توغمت إنطالقاً مف موقع الػ” ”06وسػط إطػالؽ نػار مكثػؼ .وأشػار ىػؤالء إلػى
أف ق ػوات االح ػػتالؿ أطف ػػأت أنػ ػوار الموق ػػع العس ػػكري ،حي ػػث س ػػمع دوي انفج ػػارات واط ػػالؽ ن ػػار ،واض ػػافوا أف
القوات المتوغمة انسحبت بعد أف أجرت عمميات استكشاؼ وتجريؼ محدودة.
في وقت قررت قوات االحػتالؿ أمػس فػتح معبػر كػرـ أبػو سػالـ التجػاري مػع قطػاع غػزة إلدخػاؿ  341شػاحنة
محممة ببضائع لمقطاعيف التجاري والزراعي والمساعدات.
اإلتحاد ،أبو ظبي1102/01/8 ،
" 21واعد" تطالل بالسماح ألطفال األسرى بزيارة آبائيم قبيل العيد
غ ػزة  -القػػدس دوت كػػوـ :طالبػػت جمعيػػة واعػػد لألسػػرى والمحػػرريف ،المؤسسػػات الحقوقيػػة الدوليػػة بالضػػغط
عمػػى االحػػتالؿ ،لمسػػماح لجميػػع أطفػػاؿ أسػػرى قطػػاع غػزة بزيػػارة آبػػائيـ داخػػؿ السػػجوف وذلػػؾ مػػع اقتػراب عيػػد
األضحى المبارؾ .وأشارت واعد إلى أف ىػذا العيػد ىػو ال اربػع عشػر عمػى التػوالي الػذي يمنػع فيػو نسػبة كبيػرة
مف ىؤالء األطفاؿ بزيارة آبائيـ القابعيف في السجوف.
وقالت بأف االحتالؿ سمح قبؿ فترة وجيزة لعدد محدود مف األطفاؿ بالزيارة ،موضحة أف ىناؾ معايير ظالمة
ومجحفػػة وال ت ارعػػي أدنػػى المعػػايير اإلنسػػانية ،ومػػف أشػػدىا أف الموافقػػة األمنيػػة شػػممت األطفػػاؿ الػػذيف تقػػؿ
أعمارىـ عف ثمانية أعواـ فقط ،مجددة مطالبتيا بأف تشمؿ الزيارة جميع األطفاؿ.
القدس ،القدس1102/01/8 ،
 20البنك اإلسالمي العربي %8 :حجم الصيرفة اإلسالمية في السوق الفمسطيني
راـ اهلل :كشؼ المصرفي والمدير العاـ لمبنؾ اإلسػالمي العربػي سػامي الصػعيدي فػي مقابمػة خاصػة ،عػف أف
حجػػـ ودائػػع العمػػالء لػػدى المصػػارؼ اإلسػػالمية والبػػالغ عػػددىا مص ػرفيف يعمػػالف فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية
(الضفة الغربية وقطاع غزة) ،نحو  611مميوف دوالر أمريكي حتى نياية الربع الثالث مف العاـ الجاري.
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وتبمغ حصة الصيرفة اإلسالمية مف السوؽ المصػرفية فػي فمسػطيف ق اربػة  %8مػف حيػث الودائػع ،حيػث يبمػغ
إجمػػالي ودائػػع البنػػوؾ نحػػو  6.7مميػػار دوالر أمريكيػػة ،وفػػؽ آخػػر إحصػػائية صػػادرة أمػػس عػػف سػػمطة النقػػد
الفمسطينية (المؤسسة القائمة بأعماؿ البنؾ البنؾ المركزي) بحسب الصعيدي.
ويبمغ عدد فروع المصرفيف اإلسالمييف في كؿ مف الضفة الغربية وقطاع غزة نحو  16فرعاً مف أصؿ 121
فرعا لدى كافػة البنػوؾ ،بينمػا يبمػغ عػدد الصػرافات اآلليػة  61صػرافاً آليػاً لالسػالمية مقابػؿ  324مجمػؿ عػدد
الصرافات لمبنوؾ العاممة.
القدس ،القدس1102/01/8 ،
نفقاً حصيمة الحممة المتواصمة منذ شيرين في سيناء
مصدر أمني مصري :تدمير
العريش :دخمت حممة الجيش والشرطة المصرية في محافظة شماؿ سيناء شيرىا الثاني ،اليوـ الثالثاء،
وذلؾ بتنفيذ عممية كبرى عمى قرى جنوب رفح ،والشيخ زويد ،في الظيير ،والمقاطعة ،وكذلؾ في قرى
جنوب وغرب العريش .وأكد مصدر أمني مصري لػاد ب أا ،نجاح الحممة األمنية في شماؿ سيناء ،التي
نفقا ،وكذلؾ
مف المطموبيف خالؿ الحممة ،وتدمير
دخمت شيرىا الثاني ،حيث تـ ضبط حوالي
ضبط كميات كبيرة مف البضائع ،تقدر بالمالييف ،وضبط مخازف أسمحة ،ومتفجرات ومخدرات أيضا.
وأضاؼ المصدر أف نتائج حممة اليوـ (الثالثاء) ،كانت ضبط واعتقاؿ عدد مف المطموبيف والمشتبو فييـ،
كيمو مف المتفجرات ،مف مادة اتى اف تىا ،وكذلؾ مدافع وصواريخ جراد تابعة
وكذلؾ ضبط حوالي
قذيفة اار بى جىا.
لحماس ،وكذلؾ ضبط
القدس ،القدس/ / ،
حمدين صباحي :ال بديل عن فتح معبر تجاري إلدخال جميع مستمزمات غزة
القاىرة :قاؿ حمديف صباحي ،مؤسس االتيار الشعبي المصريافي مقابمة تمفزيونية عمى قناة االمياديفا
الفضائية اأنا آمؿ أف تكوف حماس بريئة مف االتيامات التي وجيت إلييا بخصوص تدخميا في اإلحداث
المصرية ا ،مطالبا إياىا بأال تستعدي مصر.
وأضاؼ ا أنا مع كؿ شخص وانساف وحركة وتنظيـ يرفع السالح في وجو العدو الصييوني ،ولكني ضد
التدخؿ في السياسة المصرية مف قبؿ أي حزب أو شخص أو إنساف ميما عمى شأنوا.
وحوؿ معضمة معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة وىدـ أنفاؽ التيريب قاؿا أنا شخصيا مع فتح معبر رفح
الحدودي مع غزة وفؽ سيادة وطنية أمنية قومية مصرية بالشراكة مع الجانب الفمسطيني والسمطة
ا أنا أيضا ضد األنفاؽ التي تبنى
الفمسطينيةا .وقاؿ المرشح السابؽ لرئاسة مصر في انتخابات
تحت األرض ،وال بديؿ عف فتح معبر تجاري إلدخاؿ جميع مستمزمات غزة حتى تمر تحت الشمس وأماـ
أعيف الجميع وليس مف تحت األرضا.
وبسؤالو عف معاىدة كامب ديفيد الموقعة بيف مصر واإسرائيؿا ،ومصيرىا حاؿ وصولو إلى الحكـ ،أجاب
أنو يركز عمى بناء مصر ،موضحا اال أريد الدخوؿ في معارؾ ليا كمفة اقتصادية ومالية بينما مطموب أنني
أحتشد لتعمير الصحراء وتطوير التعميـ والصحة وتوفير حد أدنى لألجور ،إذا قدر وأسأؿ اهلل أال يحممني ما
يناير ،وسأقيس عمى ذلؾ فيما يتعمؽ
ال طاقة بو ،سألتزـ بجدوؿ األعماؿ الذي طالب بو الشعب في
بالعالقات الدولية ،وكامب ديفيد لـ تنقؿ إسرائيؿ مف خانة العدو إلى خانة الصديؽا.
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وكالة فمسطين اليوم اإلخبارية/ ،

/

تم القبض عمييم
عبد الفتاح السيسي :نسبة من المتورطين في مجزرة رفح األولح ل
ياسر رزؽ :قاؿ الفريؽ أوؿ عبد الفتاح السيسى في الجزء الثالث مف حواره لػاالمصري اليوـا عند سؤالو عف
نتائج التحقيقات في مذبحة رفح األولى وىؿ ىناؾ مؤشرات حوؿ المتورطيف ومدى صمة جماعة اإلخواف أو
حركة حماس بالمذبحة ..ومتى ستعمف نتائج التحقيقات؟ :أستطيع أف أقوؿ إف نسبة مف المتورطيف في
المذبحة تـ القبض عمييـ ويتـ التحقيؽ معيـ ،وأرجو أال نقفز عمى نتائج التحقيقات ،نحف ال نسيء إلى أحد
وال نبرئ أحداً في المرحمة الحالية.
وعند سؤالو عف عدد المتورطيف في المذبحة قاؿ :عددىـ ما بيف  ٥٢وٓ ٠شخصاً ،بعضيـ دخؿ إسرائيؿ
في مركبة افيدا استولوا عمييا وماتوا بعد أف تـ تدمير المركبة داخؿ الحدود اإلسرائيمية ،وىذا عمؿ طبيعي
بالمناسبة ،لكف العدد األكبر كاف قد ىرب وتـ القبض عمى بعضيـ ،وأنا ال أريد أف أختزؿ األمر في مسألة
القبض عمييـ وىؿ ىـ مرتبطوف بجية ما أـ ال ،فالبد أف يكوف لدينا تصور لمبناء الفكري لمتيارات
المتطرفة ،حتى نستطيع التعامؿ معيا ،ألف ىذه القضية تحتاج منا كمجتمع وقفة ،وال تمر ىكذا ،فنحف لدينا
إشكالية يجب أف نتصدى ليا بالعقؿ والعمـ واإلرادة ،ألننا في النياية نتعامؿ مع جزء مف جسدنا ولو نجحنا
في أف نداويو أفضؿ مف أف نقوـ ببتره.
المصري اليوم ،القاىرة/ / ،
مصدر مصري مسؤول :وضع عالمات لتوضيح الحدود المصرية البحرية مع غزة
د ب ا :ذكرت وكالة األنباء األلمانية أف الزوارؽ الحربية المصرية وضعت عالمات بحرية عمى طوؿ حدود
المياه اإلقميمية المصرية مع غزة قبالة سواحؿ رفح المصرية والفمسطينية .ونفى مصدر مصري مسؤوؿ ،في
تصريحات لوكالة األنباء األلمانية ،ما تردد حوؿ قياـ زوارؽ مطاطية مصرية بعممية عسكرية بحرية عمى
الحدود بيف مصر وغزة.
وقاؿ المصدر ،إنو امع تكرار تجاوز قوارب الصيد الفمسطينية المياه المصرية واختراؽ الحدود ،بحجة عدـ
معرفة الحدود البحرية بيف مصر وغزة ،قررت البحرية المصرية وضع عالمات توضيحية لمحدود البحرية
بيف مصر وفمسطيف أماـ السواحؿ المصرية بيف رفح المصرية والفمسطينيةا.
الوفد ،الجيزة/ / ،
"المصري اليوم" تزعم :ثالثة مصريين وفمسطينيان من حماس وراء محاولة اغتيال وزير الداخمية
كشفت تحقيقات النيابة العامة في محاولة اغتياؿ المواء محمد إبراىيـ ،وزير الداخمية ،أف جيات التحقيؽ
تسممت معمومات مف و ازرة الداخمية اتؤكد تورط مصرييف وفمسطينييف ينتمياف لحركة حماس في الواقعةا.
وقالت التحريات ،التي جمعيا جياز األمف الوطني ،إف المتيميف تربطيـ صمة بػاخمية مدينة نصرا ،واف
المتيـ أحمد جماؿ عبده ،الذي وضعتو أمريكا عمى قائمة اإلرىابييف عمى مستوى العالـ ،أمس ،كاف حمقة
وصؿ بيف منفذي محاولة االغتياؿ والمتيميف في االخميةا.
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وأكدت مصادر أمنية بجياز األمف الوطني أف المجموعة اإلرىابية التي نفذت محاولة االغتياؿ ىي خمية
فرعية منبثقة مف خاليا أخرى تخطط الرتكاب أعماؿ تفجيرية في مناطؽ مختمفة بالبالد ،وأحدىـ عمى
عالقة بالخمية التي نفذت التفجير أماـ مديرية جنوب سيناء بمدينة الطور ،صباح أمس األوؿ.
وتابعت :ا تنظيـ القاعدة وراء تدريب تمؾ العناصر عمى كيفية تنفيذ التفجيرات ،والرابط األساسي بيف ىذه
الخاليا العنقودية ىو (عبده) ،المحبوس حالياً بسجف العقرب ،وأجيزة األمف استدعتو مف محبسو إلعادة
استجوابو حوؿ الخاليا التي نفذت التفجيرات األخيرة ،ولـ يدؿ بأي معموماتا.
المصري اليوم ،القاىرة/ / ،
خبراء مصريون لـ"األىرام" :العمميات العسكرية في سيناء ستكش تورط حماس
حازـ أبو دومة :شف خبراء عسكريوف واستراتيجيوف ىجوما عمى مطالب الناطؽ باسـ حكومة غزة إيياب
الغصيف ،السمطات المصرية بموقؼ رسمي
مف تصريحات بعض الشخصيات في مصر حوؿ التيديد بعمؿ عسكري بالقطاع ،واعتبروا ىذه المطالبات
تدخال ساف ار في الشأف المصري ،وأكدوا أف العمميات العسكرية التي بدأىا الجيش المصري في سيناء
أصابت حركة حماس بالذعر ،ألنيا ستكشؼ تورطيا مع اإلخواف في اإلضرار باألمف القومي المصري.
وقاؿ المواء سامح سيؼ اليزؿ إنو ال يحؽ ألي شخص أف يطمب مف مصر تصريحات ،معتب ار أف مثؿ ىذه
المطالبات التي طمبتيا حركة حماس مف مصر ما ىي إال تدخؿ سافر في الشأف المصري ،وغير مقبوؿ وال
يصح االستماع إليو .وأكد سيؼ اليزؿ أف مصر دولة ذات سيادة ،تأخذ قرارىا في الوقت المناسب بالطريقة
المناسبة دوف أي إمالءات مف أحد.
ومف جيتو ،اعتبر المواء حمدي بخيت ،الخبير األمني واالستراتيجي ،أف مطالبات حركة حماس بموقؼ
رسمي حوؿ التصريحات المتكررة بشأف قياـ الجيش المصري بعمميات عسكرية في غزة ،ما ىي إال آراء
فردية وغير رسمية .وقاؿ بخيت إف ىذه الحركة يبدو ليا أنيا تجيؿ الدور الذي تقوـ بو القنوات الدبموماسية
الرسمية.
ورجح بخيت أف السبب في مثؿ ىذه التصريحات المصرية ىو حركة حماس نفسيا ،معمال ذلؾ بأنيا أثارت
غضب بعض الشخصيات ،األمر الذي دفعيـ لالدالء بيذه التصريحات.
ومف جانبو ،قاؿ المواء محمد الغباري ،المدير األسبؽ لكمية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية ،إف
العمميات العسكرية التي قاـ بيا الجيش المصري عمى أرض سيناء والتي اليزاؿ يقوـ بيا لتصفية اإلرىاب
المدعـ مف قبؿ حركة حماس وبعض المنظمات الجيادية ،أصابت حركة حماس بالذعر والقمؽ .وأضاؼ أف
التحقيقات مع العناصر المقبوض عمييا في مصر ستكشؼ تورط ىذه الحركة وضموعيا في العمميات
اإلرىابية.
وأبدي الغباري اندىاشو مف أف حركة حماس ال تعمـ أف قطاع غزة ضمف دولة فمسطيف المحتمة ،كما أف
المتحدث باسـ ىذه الحركة ليس لو أي صفة سياسية قانونية أو سياسية عمى المسرح الدولي ،مؤكدا أف
المنوط باألمف القومي الفمسطيني ىو حكومة عباس.
وكاف الناطؽ الرسمي باسـ حكومة غزة إيياب الغصيف ،قد طالب السمطات المصرية بموقؼ رسمي
بخصوص التصريحات المتكررة بشأف تيديد قطاع غزة بأعماؿ عسكرية ،ووصؼ اإلعالـ المصري بإعالـ
العير واالنحطاط.
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األىرام ،القاىرة/ ،

/

 27الممك األردني والرئيس المصري يحذران من مواصمة "إس ارئيل" إلجراءاتيا األحادية
عماف  -ماجد األمير :تناولت مباحثات عقدت بيف العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني والرئيس المصري
عدلي منصور جيود تحقيؽ السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف ،وصوال إلى إقامة الدولة الفمسطينية
المستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني وفقا لحؿ الدولتيف ومبادرة السالـ العربية ،وحذر الزعيماف ،خالؿ
عماف ،مف أف مواصمة اإسرائيؿا إلجراءاتيا األحادية وسياساتيا االستيطانية ،واالعتداءات
لقائيما في ّ
المتكررة عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ييدد بتقويض العممية السممية .وجدد الزعيماف ،في
ىذا الصدد ،الحرص عمى استمرار التشاور األردني المصري وصوال إلى بمورة مواقؼ عربية منسجمة إزاء
مختمؼ القضايا اإلقميمية ،وفي مقدمتيا عممية السالـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف.
الشرق األوسط ،لندن1102/01/8 ،
 28بحث التطورات المتعمقة بنقل البضائع الفمسطينية عبر جسر الممك حسين
عماف  -زياد الطيراوي :التقى وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف األردني ـ .سامي ىمسة وفد المجنة الرباعية
الدولية برئاسة األمير فراس بف رعد رئيس المجنة ومدير المكتب الفني لمجنة تيـ وليامز وممثمييا .وتـ خالؿ
المقاء بحث التطورات عمى صعيد نقؿ البضائع الفمسطينية إلى األردف أو مف خالؿ األردف إلى األسواؽ
اإلقميمية والعالمية مف خالؿ جسر الممؾ حسيف.
عمان1102/01/8 ،
الدستور ،ل
 31ميقاتي يدعو الفمسطينيين في لبنان لعدم تحويل مخيماتيم إلح "بؤر أمنية"
بيروت :أكد رئيس حكومة تصريؼ األعماؿ المبنانية نجيب ميقاتي أف االمصمحة الوطنية تقتضي منا جميعاً
العودة إلى الحوار والتالقي سبيالً وحيداً لمخروج مف المأزؽ الراىف ،وأي رىاف عمى متغيرات مف ىنا أو
ىناؾ سيؤدي إلى إغراؽ لبناف في صراعات ال تخدموا ،داعياً الفمسطينييف إلى اعدـ تحويؿ المخيمات إلى
بؤر مخمة باألمفا.
ورأى خالؿ رعايتو حفمة إطالؽ خطة تطوير لجنة االحوار المبناني – الفمسطينيا ،في السراي الكبيرة أمس،
أف ا أصوؿ الضيافة والرعاية تقتضي مف األخوة الفمسطينييف االحتراـ الكامؿ لمسيادة المبنانية وسمطة القانوف
وعدـ السماح ألي كاف بتحويؿ المخيمات الفمسطينية في لبناف إلى بؤر تنطمؽ منيا األعماؿ المخمة باألمف
أو مأوى لمفاريف مف وجو العدالة ،ما يخمؽ عوامؿ نفور ال نريدىا أبداً في العالقات بيف الشعب المبناني
واألخوة الفمسطينييف عمى أرضوا.
واعتبر أف الجنة الحوار المبناني  -الفمسطيني ،لعبت دو اًر أساسياً في سد فراغ في اإلدارة المبنانية في
التعاطي مع الوجود الفمسطيني في لبنافا .وقاؿ :ااتسمت العالقات المبنانية  -الفمسطينية بالكثير مف
التأرجح والتوتر ،وآف األواف ألف نبني مع إخواننا الفمسطينييف عالقات مستقرة ،راسخة وقوية عمادىا رفض
التوطيف والتمسؾ بحؽ العودةا .وتابع :اإف إعداد مشروع قانوف بإنشاء الييئة العميا لشؤوف الالجئيف إنما
يؤشر إلى نيتنا مأسسة العالقات المبنانية  -الفمسطينية وتحديد الميمات الموكمة إلى ىذه الييئة بما يناسب
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تطمعاتنا إلى فرض سيادة القانوف عمى الجميع في لبناف ويالقي تطمعات الفمسطينييف في التعامؿ معيـ في
شكؿ الئؽا.
وتسمـ ميقاتي مذكرة مف الفصائؿ الفمسطينية في مخيـ نير البارد والمجنة الشعبية لممخيـ تطمب منو االسعي
لدى الدوؿ المانحة ولدى وكالة الغوث مف أجؿ إلغاء إجراءات األونروا األخيرة واستمرار العمؿ بخطة
الطوارئ حتى االنتياء مف إعمار المخيـ وعودة أبنائو إليوا.
الحياة ،لندن1102/01/8 ،
 30الشري  :العالقات المبنانية  -الفمسطينية مرت بمراحل شديدة وترميميا يتطمل جيوداً استثنائية
بيروت :قاؿ رئيس لجنة االحوار المبناني-الفمسطينيا خمدوف الشريؼ إف االعالقات المبنانية  -الفمسطينية
مرت بمراحؿ شديدة الصعوبة وترميميا يتطمب جيوداً استثنائية مف الجميع ألف التاريخ يشيد عمى تداخؿ
الموضوع الفمسطيني تقريباً في كؿ أزمة عشناىا في لبناف منذ احتالؿ فمسطيفا .وأضاؼ ،خالؿ حفمة
إطالؽ خطة تطوير لجنة االحوار المبناني – الفمسطينيا ،في السراي الكبيرة أمس :انتفؽ لبنانييف
وفمسطينييف عمى رفضنا توطيف الفمسطينييف عمى أرض لبناف وتمسكنا بحؽ العودة لكؿ الالجئيف إلى
أرضيـا ،رافضاً االصعوبات التي يعيشيا أبناء المخيمات في لبناف حتى ال تتحوؿ المخيمات إلى مناطؽ
توتر دائـا .ودعا المجتمع الدولي إلى ااإليفاء بالتزاماتو تجاه الشعب الفمسطيني داخؿ فمسطيف وفي الشتات
مف خالؿ دعـ المنظمة الدولية المسؤولة عف غوث الالجئيف األونرواا.
الحياة ،لندن1102/01/8 ،
 31لجنة األشغال والطاقة المبنانية :االدعاءات اإلسرائيمية حول حقوق لبنان البحرية" باطمة
إيمي الفرزلي :انحصر جدوؿ أعماؿ لجنة األشغاؿ والطاقة النيابية أمس ببحث الرد عمى اإلدعاءات
اإلسرائيمية التي تستدرج لبناف إلى االنخراط معيا في حالة ربط نزاع عمى مناطؽ بحرية يؤكد لبناف أنيا جزء
فند المجتمعوف االدعاءات اإلسرائيمية التي تسعى إلى قضـ
ال يتج أز مف منطقتو االقتصادية الخالصة .و ّ
حقوؽ لبناف البحرية .فقاؿ رئيس المجنة النائب محمد قباني لػاالسفيرا :اال توجد جية واحدة تتابع الممؼ ،بؿ
يعمؿ عميو الجيش وو ازرات الخارجية والعدؿ والنفط بشكؿ مستقؿ ،فكاف اقتراح إنشاء خمية عمؿ مشتركة
تضمف عدـ تشتيت الجيد الذي يبذؿ.
كما خمصت المجنة إلى أف لبناف ليس مؤىالً لمتعامؿ القانوني مع مطامع اإسرائيؿا ،ما يستدعي التعاقد مع
مكتب محاماة دولي متخصص .لـ يغب طيؼ المسؤوؿ األميركي المعني بالممؼ النفطي فريدريؾ ىوؼ
عف الجمسة .فالمجتمعوف ذ ّكروا بأنو أقر بحؽ لبناف بػ 411كمـ مربع مف المنطقة التي تسعى اإسرائيؿا إلى
االستحواذ عمييا والبالغة مساحتيا  751كمـ مربعاً .كما لـ ينسوا أنو سمـ الحقاً بشكؿ نيائي بحؽ لبناف
بأكثر مف نصؼ الػ 251كمـ مربعاً المتبقية ،قبؿ أف ترفض اإلدارة األميركية تمديد ميمتو .وبحث
المجتمعوف مجموعة مف المالحظات.
السفير ،بيروت1102/01/8 ،
عضو مجمس شورى سعودي :السعودية لن تتردد في التوسط بين حماس ومصر إذا طُمل منيا ذلك
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الرياض :أكد عضو مجمس الشورى السعودي الدكتور زىير الحارثي أف بالده وانطالقا مف ثقميا اإلسالمي
وعمقيا العربي ،يجعميا ال تتردد في التوسط بيف الخصوـ الفمسطينييف أوال ،أو بيف غزة والقاىرة لتخفيؼ
االحتقاف بينيما ،شرط أف تتحصؿ عمى الضمانات الكافية لتنفيذ األطراؼ المعنية بالحوا ارت بما يتـ االتفاؽ
بشأنو.
وذكر الحارثي في تصريحات لػ اقدس برسا ،أف السعودية احريصة عمى دعـ القضية الفمسطينية عمى
الرغـ مف أنيا الزالت تشعر بخيبة األمؿ جراء فشؿ اتفاؽ مكة المكرمة ،بيف حركتي فتح وحماسا ،وأعرب
عف اعتقاده أف العاىؿ السعودي كاف امف الزعماء العرب القالئؿ الذيف خدموا القضية الفمسطينية وحاولوا لـ
الشمؿ الفمسطيني ،وكمنا يتذكر اتفاؽ مكة المكرمة ،وقد كنت واحدا ممف زاروا العاىؿ السعودي بعد
االتفاؽ ،وكاف منزعجا مف االنقساـ الفمسطيني ومتألما جدا ،ىذه شواىد واقعية عمى اىتماـ السعودية بالشأف
الفمسطينيا وفؽ ما يرى.
وأكد الحارثي أف السعودية لف تتردد في دعـ الفمسطينييف ،لكنو قاؿ :اأعتقد أف ىناؾ أخطاء يجب أف
يعترؼ بيا اآلخروف ،وحركة حماس ارتكبت أخطاء ،وىي تحصد ثمار تمؾ األخطاء اآلف  ..وأعتقد أف
بإمكاف القاىرة والرياض أف تمعبا دو ار ميما لتفعيؿ العمؿ العربي المشترؾ ،وتحديدا دعـ الفمسطينييف ،لكف
نحف نحتاج إلى الجدية مف الفمسطينييف أنفسيـا.
قدس برس/ / ،
باكستان تمنح السمطة الفمسطينية مميون دوالر لبناء سفارة بإسالم آباد
إسالـ آباد  -أمير لطيؼ  -األناضوؿ :منحت الخارجية الباكستانية السمطة الفمسطينية مميوف دوالر
كمساىمة لبناء سفارة لفمسطيف في إسالـ آباد .وقدـ الشيؾ وكيؿ و ازرة الخارجية الباكستانية جميؿ عباس
جيالني االثنيف لمسفير الفمسطيني وليد أبو عمي .وقاؿ المتحدث الرسمي باسـ الخارجية الباكستانية عزيز
شودري في تصريحات خاصة لمراسؿ األناضوؿ إف ‘ىذه المنحة تعد انعكاسا آخر لمعالقات األخوية بيف
البمديفا ،مضيفا القد أيدت باكستاف دائما القضية الفمسطينية ،وستواصؿ القياـ بذلؾا .وكانت باكستاف قد
تعيدت ،خالؿ زيارة رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس أبو مازف في شباط /فبراير الماضي ،بالتبرع
بمميوف دوالر مف أجؿ بناء سفارة فمسطينية لدييا.
القدس العربي ،لندن/ / ،
االمارات :ولي عيد أم القيوين يستقبل قنصل فمسطين
أـ القيويف ( -واـ) :استقبؿ سمو الشيخ راشد بف سعود بف راشد المعال ،ولي عيد أـ القيويف ،في مكتبو في
الديواف األميري أمس ،عصاـ مصالحة ،قنصؿ عاـ دولة فمسطيف في دبي ،الذي قدـ لمسالـ عمى سموه
بمناسبة تسممو مياـ عممو الجديد كقنصؿ عاـ لبالده لدى الدولة .ورحب سمو ولي عيد أـ القيويف بالقنصؿ
مصالحة ،متمنياً لو التوفيؽ والنجاح في مياـ عممو الجديد ،وتـ خالؿ المقاء استعراض العالقات األخوية
التي تربط البمديف الشقيقيف في شتى المجاالت ،حضر المقابمة عدد مف المسؤوليف.
االتحاد ،أبو ظبي/ / ،
محمد المسفر يناشد العاىل السعودي التدخل لمضغط عمح القيادة المصرية بوق
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الدوحة :ناشد أستاذ العموـ السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر العاىؿ السعودي الممؾ عبد اهلل بف
عبد العزيز ،التدخؿ لتخفيؼ الحصار المفروض عمى قطاع غزة والضغط عمى القيادة المصرية مف أجؿ
رفعو والى األبد.
وأكد المسفر في رسالة مفتوحة وجييا إلى العاىؿ السعودي الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز ،بمناسبة أياـ ذي
الحجة وقرب عيد األضحى المبارؾ ،ونشرىا في صحيفة الشرؽ القطرية الثالثاء ( | ) ،أف الحصار
المفروض عمى قطاع غزة مف الجانب اإلسرائيمي مفيوـ ،لكنو مف الجانب المصري غير مفيوـ وغير
مبرر ،وقاؿ :االيوـ يا خادـ الحرميف وأماـ أعينكـ فرض عمى سكاف غزة مف فمسطيف بكؿ طوائفيـ
واتجاىاتيـ حصا ار ب ار وبح ار وجوا شامال قاتال مف قبؿ إسرائيؿ وجميورية مصر العربية الشقيقة .إنو حصار
ظالـ يا خادـ الحرميف يروح ضحيتو الطفؿ والطالب والمريض والمرضع أي كؿ فئات أىؿ غزة .إنيـ
يعيشوف في سجف كبيرا.
قدس برس/ / ،
اليابان تتبرع بخمسة ماليين دوالر لالجئين الفمسطينيين في سورية
راـ اهلل  -األياـ :أعمف ممثؿ ال ياباف لدى فمسطيف جونيا ماتسورا ،أمس ،عف تقديـ تبرع بقيمة مالييف
دوالر أميركي لمساعدة وكالة ا ااالونرواا استجابة لحالة الطوارئ التي تسببيا الصراع في سورية ،وذلؾ
خالؿ مؤتمر صحافي عقد في مركز تدريب قمنديا ،شماؿ القدس ،بحضور مدير العالقات الخارجية لدى
ااالونرواا سالفاتوري لومباردو والمدير العاـ لدائرة شؤوف الالجئيف في منظمة التحرير أحمد حنوف ،وعدد مف
المسؤوليف في الوكالة.
وقاؿ ماتسورا :انحف ممتزموف بتقديـ الدعـ وبمساعدة الجئي فمسطيف ،ولذلؾ فاف عالقتنا مع االونروا مسألة
غاية في األىمية لنا ،فاف بمقدور الياباف واالونروا إحداث تحسينات جوىرية في حياة ىذا المجتمع المعرض
لممخاطرا.
مميوف دوالر ستخصص لتوفير المعونات النقدية والمواد غير الغذائية
وأشار إلى أف ما مجموعو
واألطقـ الصحية داخؿ سورية ،فيما سيخصص المبمغ المتبقي لتوفير المعونات النقدية والكتب المدرسية
ألفاً أو أكثر مف الجئي فمسطيف الذيف فروا
والمواد التدريبية لمعممي الوكالة والخدمات الصحية األولية لػ
مف سورية إلى لبناف.
مف جيتو ،لفت لومباردو إلى أف تبرع الحكومة اليابانية ىو األكبر ىذا العاـ رغـ المشاكؿ التي تعاني منيا
الياباف بسبب الكوارث الطبيعية ،مبيناً أف ىذا التبرع يرفع مف إجمالي التبرعات اليابانية لنداء الوكالة مف
مالييف دوالر.
اجؿ سورية إلى
ألفا مف النازحيف
ألؼ الجئ مف الفمسطينييف في سورية و
وقالت وكالة الغوث إف الدعـ سيشمؿ
دوال ار شيريا ،والمواد العينية سيتـ
إلى لبناف ،مف خالؿ تزويد حساباتيـ البنكية بالمبالغ النقدية بمعدؿ
توزيعيا عمى الالجئيف في المخيمات.
األيام ،رام اهلل/ / ،
وزير الدفاع األمريكي يعد "إسرائيل" بالبقاء "متبص ارً" حيال إيران
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واشنطف  -ا ؼ ب :وعد وزير الدفاع األميركي تشاؾ ىيغؿ الثالثاء إسرائيؿ بالبقاء امتبصراا والسير دائما
عمى أف ال تطور إيراف سالحا نوويا.
وقاؿ المتحدث باسـ البنتاغوف جورج ليتؿ إف االوزير ىيغؿ أشار في الوقت الذي تنوي الواليات المتحدة
اختبار آفاؽ حؿ دبموماسي مع إيراف ،إلى أننا سنكوف متبصريف حياؿ التحديات التي ستظيرا .وأضاؼ أف
الواليات المتحدة الف تضعؼ في سياستيا الحازمة الرامية إلى منع إيراف مف امتالؾ أسمحة نوويةا.
الدستور ،عمان/ / ،
اليونان تعمن مساعدتيا لـ"إسرائيل" في تخفي القيود االقتصادية عمح المستوطنات
عكا أوف اليف :أعمف وزير الخارجية اليوناني اإيفانجيموس فينزيموسا الذي يزور إسرائيؿ في ىذه األياـ ،أف
بالده تدعـ الموقؼ اإلسرائيمي وستساعدىا في تخفيؼ قرار االتحاد األوروبي الذي يحظر عمى دولو التعامؿ
االقتصادي مع المستوطنات .ونقؿ عف الوزير خالؿ لقائو نائب وزير الخارجية اإلسرائيمي ازئيؼ إلكيفا
الثالثاء ،أنو توجو في ىذا الموضوع إلى وزيرة خارجية االتحاد األوروبي كاثريف اشتوف.
إلى ذلؾ قاؿ الموقع اإلخباري العبري اوالالا الذي أورد النبأ مساء اليوـ الثالثاء ،أف لمموقؼ اليوناني أىمية
كبيرة في ىذا الصدد كونيا ستتولى الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبي في شير يناير القريب.
عكا أون الين/ / ،
اإلعالم العالمي يسخر من نتنياىو بعد تصريحاتو عن الجينز في إيران
تعرض رئيس الحكومة اإلسرائيمية ابنياميف نتنياىوا لموجة مف السخرية واالنتقادات الالذعة في وسائؿ
الفارسية اإلخبارية والتي
اإلعالـ العالمية بعد تصريحاتو غير المحسوبة خالؿ مقابمة مع شبكة الػ
وجو فييا رسالة إلى الشباب اإليراني قائالً :الو كانوا أح ار ار لمبسوا الجينز واستمعوا إلى الموسيقى الغربية
وشاركوا في انتخابات حرةا.
وانضمت الصحؼ العالمية إلى ما سمي بػاحممة احتجاج الجينز اإليرانيةا ضد نتنياىو بعد أف تحوؿ تفوه
رئيس الحكومة اإلسرائيمية نتنياىو بخصوص لبس اإليرانييف لسراويؿ الجينز إلى موضوع لمذع والسخرية
عمى مستوى العالـ ،كما نقمت صحيفة امعاريؼا في موقعيا عمى الشبكة ،اليوـ الثالثاء.
الحممة التي بدأىا شباف إيرانيوف ،بردود فعؿ تسخر مف أقواؿ نتنياىو في مواقع التواصؿ االجتماعي ،الذي
ادعى أف نظاـ بالدىـ يمنعيـ مف لبس س ارويؿ الجينز ،انضمت إلييا الحقا الصحؼ العالمية وبينيا
االغارديافا وانيويورؾ تايمزا التي حممت عناويف ناقدة وكاركاتيرات الذعة.
انيويورؾ تايمزا اقتبست أقواؿ نتنياىو ،الذي حاوؿ األسبوع الماضي شف حممة ضد القيادة اإليرانية ،خالؿ
مقابمة مع ابي بي سيا الفارسية متوجيا لمشباب اإليراني بالقوؿ ،لو كانوا أح ار ار لمبسوا الجينز واستمعوا إلى
الموسيقى الغربية وشاركوا في انتخابات حرة .وقالت الغاردياف تحت عنواف اسقطة أزياءا ،المشكمة أف
نتنياىو ال يعرؼ أف الشباب اإليراني يمبس الجنز ويستمع إلى الموسيقى الغربية
عكا أون الين/ / ،
روبرت واتكنز يرحل بخطة تطوير لجنة "الحوار المبناني – الفمسطيني"
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بيروت :اعتبر الممثؿ المقيـ لبرنامج «األمـ المتحدة اإلنمائي» روبرت واتكنز في كممتو خالؿ حفمة إطالؽ
خطة تطوير لجنة االحوار المبناني – الفمسطينيا ،في السراي الكبيرة أمس ،أف «ىذه المبادرة تأتي في فترة
مف تاريخ لبناف يشوبيا الغموض والخشية ،ولكنني عمى يقيف بأف العممية اإلستشارية المكثفة التي قامت بيا
لجنة الحوار ستؤمف لمييكمية المقترحة النجاح والمصادقة مف جية المشرعيف» ،معتب اًر أف «لجنة الحوار ال
تزاؿ تواجو عدداً كبي اًر مف التحديات في تأدية ميماتيا التي تقضي بدعـ المجتمعيف المبناني والفمسطيني».
الحياة ،لندن/ / ،
بدء سريان قرار إلغاء حظر الحجال في تركيا
أنقرة :ألغت تركيا أمس الحظر عمى ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة ،منيية بذلؾ قيودا مفروضة منذ
عشرات السنيف في إطار مجموعة مف اإلصالحات لدعـ الديمقراطية.
عاما إلى الوراء ،في األياـ األولى لقياـ الجميورية التركية ،وحرـ نساء كثيرات
ويرجع الحظر إلى نحو
مف العمؿ في القطاع العاـ ،لكف العممانييف يروف في قرار إنياء الحظر دليال عمى أف لحكومة أنقرة أجندة
إسالمية .ونشرت األحكاـ الجديدة التي لف تطبؽ عمى القضاء أو الجيش في الصحيفة الرسمية ،ويبدأ
سريانيا عمى الفور ،حسبما أفادت وكالة ارويترزا.
وقاؿ نائب رئيس الوزراء التركي بكير بوزداغ ،عمى اتويترا :اأصبح النظاـ الذي كاف يتدخؿ رسميا في
حرية الممبس وأسموب الحياة  -وكاف مصد ار لعدـ المساواة والتمييز والظمـ بيف أفراد شعبنا  -شيئا مف
الماضيا.
والجدؿ المثار حوؿ الحجاب ىو في قمب التوترات بيف النخب الدينية والعممانية ،ويمثؿ صدعا في الحياة
العامة في تركيا .ويرى منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغاف أف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمو ولو
جذور إسالمية يسعى لمتخمص مف األسس العممانية لمجميورية التركية التي أقاميا مصطفى كماؿ أتاتورؾ
عمى أنقاض اإلمبراطورية العثمانية .في المقابؿ ،يقوؿ أنصار أردوغاف ،خاصة في منطقة
عاـ
األناضوؿ المحافظة ،إنو يعيد فقط التوازف ويعيد حرية التعبير الديني لألغمبية المسممة.
ويجيء إنياء الحظر المفروض عمى الحجاب في إطار مجموعة مف الق اررات لدعـ الديمقراطية كشؼ عنيا
حيف طبؽ أتاتورؾ
أردوغاف األسبوع الماضي .وكاف الحظر قد فرض في مرسوـ حكومي عاـ
مجموعة مف اإلصالحات كاف القصد منيا منع موظفي الدولة مف ارتداء مالبس ليا مدلوؿ ديني واضح.
الشرق األوسط ،لندن/ / ،
 42انتظار

ىاني المصري
اإلقميميػػة يمكػػف أف تسػػاىـ فػػي تعجيػػؿ الجيػػود إلنيػػاء
المتغي ػرات
ػأف
ّ
ّ
فػػي الوقػػت الػػذي ظيػػرت فيػػو تقػػديرات بػ ّ
المتغي ػرات وتػػداعياتيا ،والكػػؼ بالتػػالي عػػف لعػػب أدوار
خمفيػػة انشػػغاؿ مختمػػؼ األط ػراؼ بيػػذه
ّ
االنقسػػاـ عمػػى ّ
مر موعد منتصػؼ آب الماضػي ولػـ تشػكؿ حكومػة
ّ
تعطيمية؛ الحظنا ّ
تماما ،بحيث ّ
أف ما حصؿ عكس ذلؾ ً
وفاؽ وطني وفؽ الجدوؿ الزمني المتفؽ عميو.
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ػؤولية
طرفا االنقساـ تبادال إلقاء التيـ عمى بعضيما حوؿ
حممػت افػتحا المس ّ
ّ
المسؤولية عف ذلػؾ .ؼاحمػاسا ّ
ػامية جديػدة برئاسػة الحمػد اهلل ،ووفّػرت الغطػاء السػتئناؼ المفاوضػات وفػؽ الشػروط
ألنيا ش ّكمت حكومة انقس ّ
أف الوحدة لـ تعد مطروحػة فػي ظػؿ المفاوضػات ج ّػراء الفيتػو األميركػي عمػى الوحػدة إذا
اإلسر ّ
ائيمية ،ما يعني ّ
لػـ تمػ ر
باعيػةا ،وجػػددت احمػػاسا مطالبتيػا بتطبيػػؽ اتفػاؽ المصػػالحة كرزمػة واحػػدة ،مركػزةً
ػب شػروط االمجنػػة الر ّ
الوفاقيػػة برئاسػػة الػرئيس ،أو األفضػػؿ برئاسػػة شخصػ ّػية مسػػتقمة ،مػػع تفضػػيؿ أف تكػػوف
عمػػى تشػػكيؿ الحكومػػة
ّ
وطنيػػة ،واذا تعػػذر ذلػػؾ تطػػرح حمػوال إلدارة االنقسػػاـ ،مثػػؿ الػػدعوات إلػػى المشػػاركة فػػي حكومػػة
حكومػػة وحػػدة
ّ
احم ػػاسا م ػػف المس ػػتقميف والفص ػػائؿ األخ ػػرى ،وايج ػػاد ص ػػيغة مش ػػتركة إلدارة امعب ػػر رف ػػحا ،وتنس ػػيؽ ال ػػو ازرات
المتناظرة ،واستبعاد االنتخابات في ىذة المرحمة عمى األقؿ.
أمػػا افػػتحا فتػػتيـ احمػػاسا بتعطيػػؿ تطبيػػؽ اإعػػالف الدوحػػةا برفضػػيا إجػراء االنتخابػػات ،وذلػػؾ لمراىنتيػػا عمػػى
صعود اإلسالـ السياسي ،ثػـ لخوفيػا مػف تػداعيات سػقوطو عمييػا ،وتػدخميا بمػا يجػري فػي المنطقػة ،وتحدي ًػدا
غاليػػا ،وأدخميػػا كطػػرؼ ،األمػػر الػػذي جعميػػا فػػي
فػػي مصػػر وسػػورية ،مػػا جعػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني يػػدفع ً
ثمنػػا ً
عداء مع النظاـ المصري الجديد اراعي المصالحةا ،الذي مف الصعب والخطأ استبدالو.
ػر لخطورتيػا وبعػد
وفكرت افتحا لبعض الوقت بإجراء انتخابات بمف حضر ،ثػـ سػرعاف مػا تراجعػت عنيػا نظ ًا
وتحولػو إلػى انفصػاؿ ،وتسػاعد إسػرائيؿ عمػى رمػي
تكرس االنقسػاـ
نصيحة مصرّية بعدـ اإلقداـ عميياّ ،
ألنيا ّ
ّ
قطاع غزة في حضف مصر.
القػوى األخػرى رفضػت اسػتئناؼ المفاوضػػات ،ودعػت إلػى تطبيػؽ اتفػػاؽ المصػالحة والنػأي بالفمسػطينييف عػػف
المسؤولية عف اسػتم ارره ،ولكنيػا ال تممػؾ
وحممت بصورة متفاوتة طرفي االنقساـ
الصراعات
ّ
ّ
الداخمية العر ّبيةّ ،
القوة الكافية وال الوحدة وال البديؿ العممي القادر عمى فرض الوحدة عمى طرفي االنقساـ.
ما سبؽ يفسر :لماذا لـ تتحقؽ المصالحة؟  ..ولكف القصة ال تنتيي عند ىذا الحد.
الماليػػة المتفاقمػػة ،واحكػػاـ الحصػػار عمػػى
فمػػف جيػػة ،احمػػاسا ال تسػػتطيع أف تبقػػى كمػػا ىػػي فػػي ظػػؿ أزمتيػػا
ّ
المتغيرات وانتقاليػا مػف معسػكر إلػى
قطاع غزة بصورة غير مسبوقة ،وعدـ اتضاح خريطة تحالفاتيا في ظؿ
ّ
الداخميػة ضػدىا؛ األمػر الػذي يفػرض
آخر ،وفي ظؿ تزايد العداء مع النظاـ المصػري واحتمػاالت االنفجػارات
ّ
عمييا التحرؾ قبؿ فوات األواف.
األمنيػػة عمػى قطػػاع غػزة ،مػػع أف ىػذا ال يكفػػي
لػذا ،تبػدو منفتحػػة عمػى كػػؿ الصػيغ التػػي تبقػي عمػػى سػيطرتيا
ّ
أيضا وضع مسافة واضحة بينيا وبيف جماعة اإلخػواف المسػمميف
حتى اآلف لكي تقبؿ افتحا ،وعمى احماسا ً
إذا أرادت أف تحمي رأسيا مف العواصؼ العاتية ،وحتى يعطي النظػاـ المصػري الجديػد الضػوء األخضػر ليػا
لمخروج مف أزمتيا الراىنة.
ومف جية أخػرى ،افػتحا تػدرؾ حاجتيػا إلػى الوحػدة ،سػواء إذا نجحػت المفاوضػات ،أو إذا اسػتمرت تػراوح فػي
خصوص ػػا أف نج ػػاح
مكاني ػػا ،أو حت ػػى إذا فش ػػمت؛ ألني ػػا بحاج ػػة إل ػػى الغط ػػاء الوح ػػدوي ف ػػي ك ػػؿ األحػ ػواؿ،
ً
أيض ػػا ف ػػي ظ ػػؿ ت ػػذرع
المفاوض ػػات ل ػػف يك ػػوف
نجاح ػػا ،ألف أي اتف ػػاؽ س ػػيكوف مجحفًػػا ب ػػالحقوؽ الفمس ػ ّ
ػطينية ،و ً
ً
إسػرائيؿ  -فػػي كػػؿ األحػواؿ  -باالنقسػػاـ ،عمػػى أسػػاس أف اأبػػو مػػازفا ال يمثػػؿ كػػؿ الفمسػػطينييف ،واذا أراد أف
ينيي االنقساـ ترفع الفيتو في وجيو ،ألنيا في الحقيقة ال تريد إنياء االنقساـ.
تأسيسػػا عم ػى المػػأزؽ الػػذي يعيشػػو طرفػػا االنقسػػاـ ،فػػإف ىنػػاؾ فرصػػة لالتفػػاؽ تمػػوح فػػي األفػػؽ  -إذا تػػوفرت
ً
فمسطينية وعر ّبية لممبادرة مف أجؿ التحرؾ في ىذا االتجاه  -تقػوـ عمػى صػيغة تشػكيؿ حكومػة وفػاؽ
اؼ
أطر
ّ
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وطن ػػي بمش ػػاركة الفص ػػائؿ أو م ػػف دوني ػػا ،وبرئاس ػػة الػ ػرئيس أو برئاس ػػة شخص ػ ّػية مس ػػتقمة ،بحي ػػث تح ػػؿ ى ػػذه
األمنية كما ىي.
الحكومة أزمة معبر رفح القابمة لالنفجار ،وتؤجؿ االنتخابات ،وتحافظ عمى األوضاع
ّ
مجددا في أي لحظة ،فيو ال يستند إلى أساس سياسي قوي وال
إمكانية أف ينفجر
اكعب أخيؿا ىذا الحؿ ىو
ً
ّ
حقيقية ،وال يعيد بناء النظػاـ السياسػي ،أي السػمطة والمنظمػة ،بمػا يتناسػب مػع مواجيػة التحػديات
إلى شراكة
ّ
وطني ػػة
ػطينية بالتص ػػفية بص ػػورة ل ػػـ تك ػػف ىك ػػذا م ػػف قب ػػؿ ،ووف ػػؽ أس ػػس
ّ
والمخ ػػاطر الت ػػي تي ػػدد القض ػ ّػية الفمس ػ ّ
ثنائيػػة ال إنيػػاء االنقسػػاـ بمػػا يسػػتجيب لحاجػػة
ػائمية ّ
اطيػػة ،ومػػف شػػأف ىػػذا الحػػؿ إقامػػة محاصصػػة فصػ ّ
وديمقر ّ
ميددا باالنييار إذا انتفت الحاجة أو تغيرت الظروؼ.
ممحة لطرفي االنقساـ ،األمر الذي يجعؿ الوضع
ً
أنص ػػار ى ػػذا الح ػػؿ يقول ػػوف إن ػػو الممك ػػف الوحي ػػد ،واف تش ػػكيؿ حكوم ػػة واح ػػدة يني ػػي أى ػػـ مظي ػػر م ػػف مظ ػػاىر
االنقساـ ،ويمكف أف يخمؽ أجواء وقوة دفع ال يستطيع أحد أف يقاوميا.
إف نجاح ىذا الحؿ واستدامتو مجرد احتماؿ مف احتماالت متعددة وليس أقواىا.
كم ػػا عمينػ ػػا أال ننسػػػى أف األوضػ ػػاع التػ ػػي أوجػ ػػدىا االنقسػ ػػاـ ،خصوصػ ػػا لجي ػػة أصػػػحاب المصػػػالح ،وتػ ػػأثير
اتيجية قػػادرة عمػػى
المتغي ػرات العر ّبيػػة و
الدوليػػة؛ تجعػػؿ إيجػػاد رؤيػػا إسػػتر ّ
اإلقميميػػة و ّ
ّ
االحػػتالؿ ،وتػػأثير العوامػػؿ و ّ
إقناع الفمسطينييف بأف ىناؾ ما يستحؽ الكفاح مف أجمو ىي الوحيدة التي يمكف أف تقود إلى إنياء االنقساـ،
ػطينية وتناسػػب الحمػػوؿ
أمػػا الحمػػوؿ الجز ّئيػػة و
االنتقاليػػة فيػػي تفػػاقـ المػػأزؽ الشػػامؿ الػػذي تعيشػػو القضػ ّػية الفمسػ ّ
ّ
انتقاليػة باالسػـ
مجددا مف قبػؿ إسػرائيؿ وأميركػا ،بحيػث تكػوف
االنتقالية القائمة والجاري حاليًّا محاولة فرضيا
ً
ّ
ّ
ونيائية بالفعؿ.
ّ
األيام ،رام اهلل1102/01/7 ،
 43ماذا ُي ُّ
عد لألقصح ومن يدافع عنو؟

ياسر الزعاترة
فػػي نيايػػة الثمػػث األخيػػر مػػف شػػير أيموؿ/سػػبتمبر الماضػػي ،أعمنػػت السػػمطات اإلس ػرائيمية عػػف عثػػور بػػاحثيف
برعاية عالمة آثار مف الجامعة العبرية عمى ٍ
كنز عند أطراؼ المسجد األقصى في القدس يحتوي عمى قػالدة
نقشت عمييا صور الشمعداف والبوؽ (الشوفار) ونسخة مف التوراة.
وعمؽ نتنيػاىو عمػى ذلػؾ قػائال إف اىػذا مكتشػؼ أثػري عظػيـ .وعمػى الصػعيد القػومي ىػذا برىػاف عظػيـ عمػى
التواجد الييودي الطويؿ األمد ،وعمى قدسية ىذا المكافا.
منػػذ عقػػود واليجمػػة عمػػى المسػػجد األقصػػى تتصػػاعد بػػوتيرة متفاوتػػة ،ولكػػف بإص ػرار واضػػح عمػػى س ػرقة ىػػذا
المكاف بدعوى وجود الييكؿ المزعوـ مكانو ،وىذه المرة ىي األولى التي ُيعمف فييا عف العثور عمى ما يشير
رجح كذبػػو ،ربمػػا
لوجػػود آثػػار ييوديػػة فيمػػا ُيعػػرؼ بػػالمربع المقػػدس (محػػيط المسػػجد األقصػػى) ،وىػػو إعػػالف ُي ػ ّ
بسػػبب اليػػأس الػػذي بػػدأ يػػدب فػػي الػػدوائر اإلس ػرائيمية مػػف إمكانيػػة العثػػور عمػػى شػػيء يبػػرر ذلػػؾ السػػعار فػػي
مسيرة الحفر التي تمضي منذ عقود ،وتكاد تأتي عمى أساسات المسجد برمتو.
غير أف الفشؿ في الحصوؿ عمى دليؿ -أي دليؿ -عمى وجود الييكؿ لـ يمنػع الصػياينة مػف اسػتمرار قضػـ
المسجد والتعدي عميو ،األمػر الػذي بػدأ ينػذر فػي المرحمػة األخيػرة بتكػرار سػيناريو الحػرـ اإلبراىيمػي فيػو ،أي
تقسيمو عمميا بيف العرب والييود ،التقسيـ الزماني ،مع استمرار مسيرة القضـ المكاني أيضا.
فيمػػا ُيسػػمى عيػػد االعػػرشا الػػذي حػ َّػؿ نيايػػة الشػػير الماضػػي ،دخمػػت جحافػػؿ المسػػتوطنيف إلػػى المسػػجد فػػي
ساعات الصباح بعػد أف قامػت القػوات الخاصػة بإخالئػو مػف الفمسػطينييف ،وكػاف ذلػؾ بمثابػة اإلنػذار لتطبيػؽ
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فك ػرة التقسػػيـ الزمػػاني الػػذي يت ػزامف أيضػػا مػػع قضػػـ مكػػاني كمػػا قمنػػا ،مػػع عبػػث ال تحػػده حػػدود بمػػا تحػػت
المسجد.
يذ ّكرنا ذلؾ بما جرى في مفاوضات كامب ديفيد صيؼ العاـ  ،1111عنػدما طالػب اإلسػرائيميوف بحصػة مػف
الجزء العموي لممسجد ،وبسيادة كاممة عمػى مػا تحتػو ،وىػو األمػر الػذي فجَّػر المفاوضػات أكثػر مػف أي شػيء
آخػػر ،ويوميػػا خػػرج أحػػد أىػػـ الحمػػائـ فػػي السػػاحة اإلسػرائيمية ،وأحػػد ميندسػػي أوسػػمو مػػف الطػػرؼ اإلس ػرائيمي
(يوسػػي بيمػػيف) ليقػػوؿ إف قدسػػية الييكػػؿ بالنسػػبة لمييػػود ىػػي مثػػؿ الكعبػػة بالنسػػبة لممسػػمميف .وىػػو واقعيػػا لػػـ
يتجاوز ال الحقيقة الدينية بحسب ما يؤمنوف بيا ،وال األطروحة الصييونية التي دشنيا بف غوريوف بقولػو اال
معنى إلسرائيؿ بدوف القدس ،وال معنى لمقدس بدوف الييكؿا.
مػف ىنػا يمكػػف القػوؿ إف مسػألة الييكػػؿ ىػي مػػف المسػائؿ التػي تحظػػى بإجمػاع فػي السػػاحة السياسػية والدينيػػة
الصييونية ،تماما كما ىو حاؿ رفض عودة الالجئيف إلى األ ارضػي المحتمػة عػاـ  ،37وىػو أمػر يدركػو جيػدا
كبيػػر المفاوضػػيف الفمسػػطينييف الػػذي فػػاوض مػػف يفاوضػػيا اآلف (ليفنػػي) ثػػالث سػػنوات ،فخػػرج منيػػا بػػأف رقػػـ
الالجئيف الذي سيعود إلى ما قالت إنو اإسرائيؿا ىو صفر ،فيما ردت عميو بتجاىػؿ أقػرب إلػى االزدراء حػيف
قاؿ ليا إنو يعرض عمييا اأكبر أورشميـ في التاريخ الييوديا ،ردت بأف القدس خارج سياؽ البحث.
ىػػذا عمػػا يريػػده الصػػياينة مػػف األقصػػى ،ولكػػف مػػاذا عػػف التصػػدي لمخططػػاتيـ عمػػى ىػذا الصػػعيد؟ مػػا يمكػػف
قولو في ىذا السياؽ ىو أف المواجية التي تتـ في األقصى ال يؤثر فييا بشكؿ جدي القرار السياسي الرسمي
الفمسطيني أو العربي ،حتى لو كانت ىناؾ رعاية لممسجد ،أو لنقؿ وصاية عميو مف قبؿ الحكومات األردنية
التي تقوـ بدور في الرعاية واإلعمار.
الصياينة يمضوف في مخططاتيـ دوف توقؼ ،ولوال التصدي اليومي لمحركة اإلسالمية في األراضي المحتمة
عػػاـ  37بقيػػادة الشػػيخ ارئػػد صػػالح ،لكػػاف المشػػيد أكثػػر سػػوءا بكثيػػر ،فيػػي التػػي وصػػمت الميػػؿ بالنيػػار فػػي
مواجية اليجمة.
وحيف تحدث أحدىـ عمف وصفيـ بالمجاىديف الذيف يدافعوف عف األقصى لـ يكمػؼ نفسػو عنػاء اإلشػارة إلػى
الشػيخ المجاىػػد ارئػػد صػػالح ،ربمػػا ألنػػو يرفػػع شػػعار رابعػة ،ويقػػؼ قبػػؿ ذلػػؾ ضػػد بشػػار األسػػد وحمفػػو البػػائس،
فضال عف كونو ينتمي إلى الحركة اإلسالمية التي يحمو لو ولكثيريف شيطنتيا ىذه األياـ.
وينسى بالطبع أف الذيف يرفعوف شعار األقصى ،ويقيموف لو المناسبات ،ويقوموف عمى رعايتػو بكػؿ مػا أوتػوا
مف قوة ىـ رجاؿ الحركة اإلسالمية في الداخؿ والخارج ،ومنيـ حماس التي ال يتوانى شبابيا المقدسيوف عف
حراستو والدفاع عنو ،ومعيـ أبناء الشعب الفمسطيني القريبوف منو ،والذيف يرتادونو بحسب ظروفيـ.
أي ػػف ىػ ػؤالء م ػػف ال ػػذيف يط ػػالبوف بحماي ػػة المس ػػجد األقص ػػى م ػػف خ ػػالؿ مطالب ػػة الع ػػرب والمس ػػمميف ب ػػأف ي ػػأتوه
سػػائحيف؟ لكػػأف الصػػياينة غػػافموف عػػف ىػػذا المسػػار الػػذكي الػػذي سػػيحرميـ مػػف تنفيػػذ مخططػػاتيـ ،فيمػػا يعمػػـ
الجميع أنيـ ىـ مف سيمنح التأشيرات لمسائحيف ،ولػو شػعروا لحظػة أف قػدوـ السػياح سػيعيؽ مخططػاتيـ فمػف
يترددوا في وقؼ دخوليـ.
ينسى ىؤالء ،ومف يدعوف الحرص عمى األقصى -وىـ أبعد الناس عف ذلػؾ -أف المشػكمة الحقيقيػة ىػي فػي
السياسة التي تتبعيا السمطة ،وتاريخيا كاف االستيطاف والتيويد يتصاعداف كمما كانت المقاومة متوقفة ،وكاف
األمر مختمفا حيف تكوف مندلعة ،فكيؼ إذا كاف شػعارىا ىػو األقصػى كمػا كػاف الحػاؿ فػي انتفاضػة األقصػى
التػػي انػػدلعت نيايػػة أيمػػوؿ مػػف العػػاـ  ،1111والتػػي يصػػفيا قػػادة السػػمطة الحػػالييف بأنيػػا عبثيػػة وأنيػػا ضػػيعت
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إنجػػازات السػػمطة ،وت ػ مروا عمػػى ياسػػر عرفػػات بسػػبب ذلػػؾ ،ووفػػروا األج ػواء الغتيالػػو ،ومػػف ثػػـ وراثتػػو لكػػي
يواصموا رحمة العبث الجديدة؟
ىػؤالء ىػػـ آخػػر مػف يحػػؽ لػػو الحػديث عػػف األقصػػى ،فيػػـ مػف يػػوفروف األجػواء لمزيػد مػػف تيويػػده ومصػػادرتو،
وىػـ يعرفػوف أف المفاوضػات التػي يخوضػونيا لػف تػػوفر حمايػة لممسػجد ،وال لمحيطػو ،بقػدر مػا سػتتركو أسػػير
السيادة الصييونية ،حتى لو تـ التوافؽ عمى إدارة دولية أو ثالثية لو كجزء مف اتفاؽ غير مستبعد.
مػػف يريػػد حمايػػة األقصػػى ال يمكػػف أف يطػػارد المقاومػػة ،ويػػدجف الشػػعب عمػػى رفضػػيا ،ويتحػػدث ألبنائػػو عػػف
خطط تنموية برعاية أميركية ،وال ينخرط في مفاوضات يعمـ الجميع أنيا لػف تػأتي -بػأي حػاؿ -بأفضػؿ ممػا
ُعرض في قمة كامب ديفيد.
ىؤالء ىـ الذيف يجرموف بحؽ األقصى ،وال تشفع ليػـ دعػواتيـ فػي كػؿ قمػة عربيػة لػدعـ القػدس ،ألف القػدس
ال تُحمى باألمواؿ وحدىا إذا لـ تكف ىناؾ مقاومة حقيقية ،إذ بوسع ممياردير ييودي واحػد أف يػدفع أضػعاؼ
مػػا يدفعػػو العػػرب فػػي المػػؤتمرات إياىػػا ،فضػػال عػػف أننػػا إزاء قػػوـ ليس ػوا أمنػػاء عمػػى صػػرؼ تمػػؾ األم ػواؿ فػػي
سمطة قائمة عمى الفساد.
مػف يريػػد حمايػة األقصػػى ،فعميػػو أف يطالػب بوقػػؼ نيػائي ليػػذا العبػػث التفاوضػي ،ووقػػؼ الحػديث أصػػال عػػف
انتخابػات سػمطة مصػػممة لخدمػة االحػػتالؿ ،وقبػؿ ذلػػؾ وقػؼ التنسػػيؽ األمنػي مػػع االحػتالؿ ،ومػػف ثػـ التوافػػؽ
عمى انتفاضة تعيد االعتبار لقضية االحتالؿ ،ومف ضمنو احتالؿ القدس واألقصى.
ما يجري لألقصى جريمة ،واألجواء العربية واإلقميمية تساعد في تسػييؿ ميمػة الصػياينة ،بػؿ تشػجعيـ عمػى
اىتبػػاؿ الفرصػػة .وفػػي سػػياؽ الػػرد ،فػػإف رجػػاؿ األقصػػى مػػف أبنػػاء القػػدس والحركػػة اإلسػػالمية يبػػذلوف مػػا فػػي
وسػػعيـ لمقاومتػػو ،لكػػف الجريمػػة األكبػػر ىػػي جريمػػة ى ػؤالء الػػذيف ال يضػػيِّعوف القػػدس ومقدسػػاتيا فقػػط ،بػػؿ
يضيِّعوف القضية برمتيا في مفاوضات يعمـ الجميع نيايتيا .وجزء مف اإلجراـ يأتي عمى يد مف يطبموف ليـ
بوص ػػفيـ الق ػػادة العظ ػػاـ لحرك ػػة ف ػػتح ومنظم ػػة التحري ػػر والس ػػمطة .أي ػػف العق ػػؿ ،وأي ػػف المنط ػػؽ؟ وأي ػػف االنتم ػػاء
الحقيقي لفمسطيف وقدسيا ومقدساتيا؟
الجزيرة نت ،الدوحة1102/01/7 ،
" 44فتح" وازدواجية القبول والرفض

أمجد عرار
جيػػد ،بػػؿ أكثػػر مػػف ممتػػاز ،لكػػف
رفػػض حركػػة افػػتحا مطمػػب االعت ػراؼ بييوديػػة اإس ػرائيؿا ،موقػػؼ أكثػػر مػػف ّ
المواقؼ األكثر مف ممتازة كثيرة ومتراكمة بعدد بياناتيا .إذا عدنا إلى الوراء ،إلى اكامب ديفيدا التي أخرجت
مصر الرسمية مف الصراع مػع العػدو ،وصػوالً إلػى آخػر وصػفة سػوريالية لمسػالـ مػع اإسػرائيؿا كانػت بيانػات
افػػتحا تػػدعو إلػػى االلتػزاـ بالثوابػػت الوطنيػػة  .واذا فتحنػػا أدبيػػات الحركػػة نجػػد الثوابػػت مػػا ازلػػت صػػامدة حروفػاً
وكممات وأسطر ونصوصاً.
لكنػػو لػػيس األىػػـ مػػا دامػػت النصػػوص ترتفػػع فػػوؽ مسػػتوى الخػػالؼ السياسػػي الفمسػػطيني ،فيمػػا الكػرة
ىػػذا ميػػـ ّ
الفمسػطينية تػػدور حػػوؿ نفسػػيا ،وفػػي مػدار التسػػوية العبثيػػة .ففػػي واقػػع األمػر ،الطػواقـ التػػي ذىبػػت إلػػى مدريػػد
وفاوضػػت إحػػدى عش ػرة جولػػة فػػي واشػػنطف ،ثػػـ ذىبػػت س ػ اًر إلػػى أوسػػمو وفاوضػػت ووقّعػػت االتفػػاؽ وممحقاتػػو
وتوابعػػو الالحقػػة فػػي القػػاىرة وطابػػا ،والتػػي أنشػػأت بالتػػالي السػػمطة الفمسػػطينية بػػال سػػيادة وبػػال حػػؿ لمقضػػايا
األساسػػية ،وبػػال تبيػػيض لمسػػجوف وتحريػػر األسػػرى كعربػػوف أولػػي لمتسػػوية بحػػدودىا الػػدنيا ،كػػؿ ىػػذا تػػـ بقيػػادة
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واشراؼ افتحا التي ىي قيادة منظمة التحرير الفمسطينية ،واآلخروف مف الفصائؿ إما رافضػوف عػاجزوف عػف
التأثير ،أو موافقوف عاجزوف عف البوح ،أو موافقوف عمناً.
لو لـ تقد افتحا ىذا المسػار لمػا أصػبح مسػا اًر أصػالً ،فيػي العمػود الفقػري لمنظمػة التحريػر الفمسػطينية ،وىػي
التنظيـ األكثر انتشا اًر شعبياً ،واألوسع عالقات مع العرب والعالـ ،واألكثر امتالكاً لالمكانػات الماديػة .لػو لػـ
تحوؿ إلى سياسة وأمر واقع .الحقيقة المزدوجة تقوؿ إف افتحا فييا مف يوقّع
تسمؾ ىذه الحركة أي طريؽ لما ّ
عممياً ،وفييا مف يرفض ،نظرياً وعممياً ،وفييا مف يرفض نظرياً وينخػرط فػي النتػائج ،كػأف يػرفض ثػـ يتح ّػوؿ
إلى وزير أو مفاوض ،وينتقد االتفاقات ثـ يياجـ اآلخريف إذا انتقدوىا.
في ىذه اإلزدواجية بيف النظري والعممي لدى البعض تسقط الحواجز بيف الرفض والقبوؿ ،تماماً مثمما أصبح
اأوسموا أم اًر واقعاً في شقّو المتعمّؽ باحتياجات اإسرائيؿا مف دوف أف يأخذ الفمسطينيوف الفتات المتضمف في
االتفاؽ .وعمى النسؽ نفسو ،رفضت قيادة افتحا والقيادة المتنفّذة لممنظمة استئناؼ المفاوضػات مػع اإسػرائيؿا
إال بشروط أىميا وقؼ االستيطاف وتحديد مرجعية لممفاوضات  .لكف جيداً بسيطاً لوزير الخارجية األمريكي
جوف كيري كاف كفيالً بتبخير الشروط ،واعادة الطرؼ الفمسطيني إلى المفاوضات ،مع بقاء االستيطاف الذي
تصاعدت مخططاتو قبؿ أف تبدأ الجولة األولى مف المفاوضات المستأنفة.
اآلف يقوؿ الناطؽ باسـ افتحا ،إف مطالبة بنيػاميف نتنيػاىو بشػأف ييوديػة اإسػرائيؿا تعتبػر لغػة إذعػاف ،ويعمػف
صراحة أف ال قبوؿ بيذا الطمػب ،ويقتػرح أف تػذىب اإسػرائيؿا إلػى األمػـ المتحػدة لتطالػب بتغييػر اسػميا .ىػؿ
ىذا اقتراح مخرج ؿ اإسرائيؿا يعفي الجانب الفمسطيني مف موقؼ محرج ،أـ أنو نوع مف المراىنػة عمػى فشػؿ
الطمػػب فػػي األمػػـ المتحػػدة؟ إذا كػػاف اقت ػراح مخػػرج ،فميوافػػؽ الجانػػب الفمسػػطيني عمػػى االعت ػراؼ ،فالوضػػوح
المحرج أفضؿ مف الغموض واالختباء خمؼ اإلصػبع ،ورفػض االعتػراؼ بالمطمػب ااإلسػرائيميا لػيس ذا قيمػة
إذا لػـ يناضػػؿ الرافضػػوف ضػده ،ويقػػاوموا أي اعتػراؼ دولػي بػػو  .أمػػا الرىػاف عمػػى رفػػض فػي األمػػـ المتحػػدة،
محرم ػػات دولي ػػة أص ػػبحت مسػ ػمّمات ،وكمّي ػػا لمص ػػمحة
في ػػو محف ػػوؼ بالمخ ػػاطر ،ذل ػػؾ أف الكثي ػػر مم ػػا كان ػػت ّ
اإسرائيؿا.
الخميج ،الشارقة1102/01/8 ،

 45الجنازة األضخم في تاريخ "إسرائيل"

ناحوـ برنياع
كانت ىذه الجنازة ىي الكبرى واألكثر حشداً وزحاما مف بيف جنازات اسرائيؿ .لسػت عمػى يقػيف مػف أف العػدد
الذي ُيطمؽ في اليواء –  711ألؼ – دقيؽ ،كما أنو ال يقيف عندي البتة بأنو شارؾ في مظاىرة المميوف في
العاـ  ،1100مميػوف ،وفػي مظػاىرة اؿ  311ألػؼ فػي العػاـ  311 ،0871ألػؼ .أسػتطيع فقػط أف أشػيد بػأف
الزحاـ كاف شديداً ،وال ُيطاؽ في بعض المواضع.
تحػػوؿ كػػؿ حػػي غيئ ػوال فػػي القػػدس مػػع ش ػوارعو وأزقتػػو الػػى كتمػػة واحػػدة مػػف المحػػـ؛ وكػػذلؾ ايضػػا القطػػع فػػي
شموئيؿ ىنفيو وجادة اشكوؿ وبار ايالف ،والشوارع التي تحيط بمقبرة سنيدرية.
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وكػػذلؾ الحػػاؿ فػػي كػػؿ الجيػػب الحريػػدي فػػي القػػدس مػػف مئػػو شػػعاريـ وكي ػريف اب ارىػػاـ الػػى مكػػور بػػاروخ .وقػػد
أمن ػوا عمػػى الصػػموات،
اجتمػػع اولئػػؾ الػػذيف لػػـ ينجح ػوا فػػي حشػػر أنفسػػيـ فػػي الش ػوارع حػػوؿ أجي ػزة مػػذياع و ّ
وأصغوا بتأىب ألقواؿ التأبيف أو سمعوا أقواؿ التأبيف بيواتفيـ المحمولة.
ولـ يمضوا الى بيوتيـ ألنيـ انتظروا مسيرة الجنازة آمميف أف يممسوا السػيارة التػي تنقػؿ الحاخػاـ الػى مثػواه أو
ربما لمس الػنعش الػذي حمػؿ جثتػو .يقولػوف إف ىػذا مبشػر بحيػاة مديػدة (عرفػت القػدس جنػازات ىجمػت فييػا
الجموع عمى جثة المتوفى ،كانت احداىا كانت جنازة اسحؽ بف تسفي رئيس الدولة في العاـ  ،0852ف نذاؾ
ايضا فقدت الشرطة السيطرة ،واحتاجت الى مساعدة كتيبة مظمييف كي يتـ الدفف بشكؿ منظـ).
كانوا لحماً واحداً أيضا بالمعنى الجنسي؛ ألف جميع محاوالت الفصؿ بيف الرجػاؿ والنسػاء كانػت عبثػاً بسػبب
الزحاـ .وقد شػؽ الرجػاؿ طػريقيـ بمػرافقيـ ُمحتكػيف بأجسػاـ النسػاء ،ودفعػت النسػاء الرجػاؿ محػاوالت التمكػيف
ألنفسيف ،وديس االوالد والبنات تحت أقداـ الغرباء.
يوجد احترام
كػاف ذلػػؾ لحمػاً واحػػداً ولونػاً واحػػداً ،لكنػو لػػـ يكػف جميػػو ار واحػدا .بػػدا حشػد الرجػػاؿ الػذيف انتصػػبوا أمػاـ أبػواب
مدرسة ابورات يوسؼا الدينية موحداً أماـ آالت تصوير التمفاز ،لكنو لـ يكف موحدا البتة .فقد كاف فيػو كثيػر
مف الشباب الشرقييف الذيف تحولوا الى الحريديػة ،والػى جػانبيـ كثيػر مػف الحريػدييف الغػربييف ،ومػف المتػوانييف
بحم ػػؿ س ػػوداء وقبع ػػات بورس ػػمينو واس ػػعة األطػ ػراؼ ،وك ػػاف ىن ػػاؾ حس ػػيديوف مقدس ػػيوف ذوو قبع ػػات ص ػػغيرة،
وحسيديو غور بقبعاتيـ المسطحة بؿ كاف متطرفوف مف اتولػدوت اىػاروفا فػي عبػاءات سػوداء الخطػوط .لػـ
يكف الحاخاـ يوسؼ حاخاميـ ولـ تكف اشاسا حزبيـ.
لػػيس الممػػؿ أو حػػب االسػػتطالع وحػػدىما جعالىػػـ يحشػػروف أنفسػػيـ فػػي الجنػػازة .فقػػد كػػاف الحاخػػاـ عوفاديػػا
يوسػػؼ حاخامػػا ميمػػا وحاخامػػا كبيػ ار فػػي نظػػر حاخػػامييـ ،ومػػف الميػػـ تكػريـ الحاخػػاـ الكبيػػر .وىػػذا مػػا ُيفػػرؽ
الوسػط المتػػديف عػػف الوسػػط العممػػاني لصػػالح األوؿ ،فينػػاؾ احتػراـ .وقػػد جػػاءوا مػػف المسػػتوطنات أيضػػا بػػرغـ
أنيـ يذكروف ىناؾ جيدا أف الحاخاـ عوفاديا أدى دو ار حاسما في الموافقة عمى اتفاؽ اوسمو.
وجاءوا ايضا مف المدارس االعدادية العسكرية الدينية وجنود قميموف ايضا مف اشاحر كحوؿا واشاحر يروؾا
وىما برنامجا تجنيد لمحريدييف في الجيش االسرائيمي ،وقد جاءوا بمالبسيـ العسكرية ولـ يوبخيـ أحد.
إف المشػػيد كمػػا صػػورتو االذاعػػة ُيضػػمؿ فػػال تطػػابؽ بػػيف الجميػػور الػػذي احتشػػد ،أوؿ مػػف أمػػس ،فػػي القػػدس
وجميور مصوتي اشاسا.
ألف جزءا مف اولئؾ الذيف كانوا ىناؾ لـ يصوتوا ولػف يصػوتوا ؿ اشػاسا أبػداً ،وفضػؿ جػزء مػف أولئػؾ الػذيف
صػػوتوا ؿ اشػػاسا الجمػػوس فػػي البيػػوت والحػػداد أمػػاـ شاشػػات التمفػػاز .إف األعػػداد التػػي خرجػػت مػػف الجنػػازة
مدىشة ،لكف ليس مف الصحيح أف تترجـ الى أعداد سياسية.
حادثت عددا مف الشباب الذيف ىـ طالب في مدرسة ازوىر توراةا الدينية في حي روميما في القدس ،وكانوا
يمبسوف تماما مثؿ حريدييف لتػوانييف :حمػؿ سػوداء وقمصػاف بيضػاء وقبعػات بورسػمينو أصػروا عمػى اعتمارىػا
بصورة منحرفة ،وكانت أطرافيا تغطي القفا ،وكاف الجبيف والجبية مكشوفيف .توجد موضة كيذه بػيف ىػؤالء،
بػػؿ إف بعضػػيـ وجػػد لػػذلؾ تسػػويغا شػػرعيا .اانتبػػو متػػى تػػوفي الحاخػػاـا ،قػػاؿ أحػػدىـ .افػػي الواحػػدة والربػػع بعػػد
أخر وفاتو كي يستطيع طالب الحكماء إنياء الصالةا.
الظير .إف صالة الظير في الواحدة تماما .فقد ّ
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إلح ىذا الحد
وكػاف النػػاس حولنػػا قػػد شػػقوا قمصػانيـ بعػػض الشػػيء كمػػا يفعػػؿ األقربػاء فػػي الجنػػازات .وحينمػػا بكػػى الحاخػػاـ
اسػػحؽ يوسػػؼ ابػػف الحاخػػاـ عوفاديػػا بكػػاء شػػديداً أمػػاـ السػػماعة ُوجػػد رجػػاؿ مػػف الجميػػور بكػوا معػػو .وص ػمّى
آخػػروف وىػػـ يتحركػػوف الػػى الػػوراء والػػى األمػػاـ ،والػػى أعمػػى والػػى أسػػفؿ .واكتفػى مػػف ال يحػػب الصػػموات بيػػذا
االسموب الشرقي بقوؿ اآميفا .ال أعمـ الكثير عف الفتاوى الشرعية لمحاخاـ عوفاديا.
وال أختمؼ بيذا عف أكثر مؤبنيو العممانييف مػف الػرئيس بيػريس فمػف دونػو الػذيف بػالغوا فػي الثنػاء عمػى عممػو
الش ػػرعي ،ب ػػرغـ أني ػػـ ل ػػـ يقػ ػ أروا ق ػػط كتب ػػو .لك ػػف العمم ػػانييف ايض ػػا يعرف ػػوف إس ػػيامو ف ػػي السياس ػػة والمجتم ػػع
االسرائيمي .لوال أنو استقر رأيو عمى تأييد اتفاؽ اوسمو لكػاف مػف المشػكوؾ فيػو كثيػ ار أف ُيجػاز االتفػاؽ .ومػف
جية اخرى فاف االىانات التي قذؼ بيا العرب فينة بعد اخرى حممت تصريحات دنيِّة وعنصػرية مػف آخػريف.
وقد كاف باعتباره سياسيا شديد االندفاع ومتسرعا وغوغائيا .وكمما امتد عمره انطمؽ لسانو ،ولـ يكف ذلػؾ فػي
مصمحتو.
كػػاف انجػػازه االجتمػػاعي األىػػـ داخػػؿ مجػػاالت وسػػطو .فقػػد صػػد بأعمالػػو اتصػػاؿ الشػػباب مػػف أبنػػاء الطوائػػؼ
الشػرقية بالتيػػار المركػػزي ،واذا شػػئتـ والعممػػاني االشػػكنازي والمجتمػػع االسػرائيمي .وقػػد قػ ّػربيـ الػػى تيػػار مضػػاد
حريدي لتواني .فقد حوليـ الى االشكنازية بطريقػة مختمفػة .وقػد ُولػدت اشػاسا بتػدبير سياسػي لمحاخػاـ شػاخ،
زعػيـ التيػػار المتػواني ،ومػػف الحمػػؼ الػػذي عقػػده مػػع الحاخػػاـ عوفاديػػا .كػػاف شػػعار اشػػاسا ،وىػػو ااعػػادة المجػػد
كما كافا ،جميال وفعاال جػدا فػي صػناديؽ االقتػراع ،لكػف المجػد لػـ يعػد الػى أي مكػاف كػاف فيػو ييػود الشػرؽ
في الماضي بؿ عاد الى بولندا مجاؿ السكف الييودي.
نجح أكثر من الالزم
تػػاب كثيػػروف بسػػببو ،ومػػف المؤكػػد أف ىػػذا الشػػيء فػػي نظػػر جميػػوره فضػػؿ عظػػيـ .لكػػف كثيػريف انفصػػموا عػػف
المسػػار الػػذي يضػػمف ثقافػػة عامػػة وعمػػال وخالصػػا مػػف دائػرة الفقػػر .ولػػـ يكػػف ىػػذا ىػػو قصػػد الحاخػػاـ يوسػػؼ
حينما أراد إعادة المجد الى ما كاف عميو ،لكف ىػذا ىػو مػا حػدث .وقػد أدرؾ قػادة اشػاسا أف التحػوؿ الشػامؿ
الى الحريديػة كارثػة ،لكػف صػعب عمػييـ جػدا أف ُيصػمحوا .أو بعبػارة اخػرى :نجػح الحاخػاـ عوفاديػا أكثػر مػف
الالزـ .إف وفاتو تجعؿ وجود اشاسا في امتحاف غير سيؿ.
إف االبف يرث لقب السيد المعمػـ مػف والػده عنػد الحسػيدييف الغػربييف كمػا ىػي الحػاؿ فػي نظػـ الحكػـ الممكيػة.
وقػد نجػح بالطػػاف حسػيدياف فػي البقػػاء بػرغـ أنػو ال يوجػػد عنػدىما سػيد معمػػـ حػي وىمػا حفػػاد وبرسػميؼ .لكػػف
اشػػاسا تختمػػؼ عنيمػػا .فيػػي قبػػؿ كػػؿ شػػيء حػػزب سياسػػي مػػع التػػوترات الداخميػػة التػػي تميػػز الحػػزب ومػػع
األمػػالؾ التػػي جمعتيػػا والجيػػاز الػػذي أنشػػأتو .ولػػـ يكػػف الحاخػػاـ يوسػػؼ فييػػا المفتػػي األعمػػى فقػػط بػػؿ كػػاف
الشعار األعمى.
إف عالمة سؤاؿ كبيرة ترتسـ فوؽ منزلة عائمة يوسؼ في مستقبؿ اشاسا ،ومنزلة األبناء ومنزلة زوجة االبػف
ييوديػت يوسػؼ ذات التػأثير الكبيػر؛ واف عالمػة سػؤاؿ كبيػرة ترتسػـ فػوؽ قػدرة قيادتيػا العميػا عمػى العمػؿ معػػا
دوف الرابط الموحِّد الذي كانت تعطيو شخصػية الحاخػاـ ،ودوف الخػوؼ مػف غضػبو وأحكامػو .سػنعمـ بعػد أف
ينيض حزب شاس مف اياـ الحداد السبعة ىؿ ىو قادر عمى أف يقوـ وحده دوف أبيو؟
"يديعوت"1102/01/7 ،
األيام ،رام اهلل1102/01/8 ،
التاريخ :األربعاء 1102/01/8

العدد2112 :

ص 22

 46صورة:

مركز الزيتونة يحتفؿ بصدور العدد رقـ  2111مف نشرة افمسطيف اليوـا
مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات1102/01/8 ،

التاريخ :األربعاء 1102/01/8

العدد2112 :

ص 23

