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 2عاموس جمعاد" :جماعة اإلخوان" أكبر خطر عمى "إسرائيل" ..والجيش المصري بقيادة السيسي حميف لنا
أكد الجنراؿ عاموس جمعاد -القيادي بالمخابرات الصييونية العسكرية ومسئوؿ التعاوف األمني مع مصر
أثناء لقاء مغمؽ في معيد واشنطف لمدراسات األمنية والسياسية أف جماعة اإلخواف بسبب أفكارىا "المتطرفة"
 حسب قولو  -ىي أكبر خطر عمى الكياف الصييوني وأف الجيش المصري بقيادة السيسي حميؼإلسرائيؿ ويحارب اإلرىاب في سيناء وغزة مع الكياف الصييوني.
وقاؿ جمعاد" :أود أف أتحدث عف جماعة اإلخواف جماعة االخواف ىدفيا السيطرة عمى الشرؽ االوسط واذا
سيطرت اإلخواف فعال عمى مصر سيكوف خطر عمى الدوؿ المحيطة وعمى إسرائيؿ فقد شعرنا بالخطر في
إسرائيؿ مف صعود اإلخواف فحماس جزء مف االخواف" .وأضاؼ ":منذ إسقاط مرسي كؿ دوؿ المنطقة تشعر
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بتحسف واسرائيؿ شعرت بتحسف فحماس أصبحت معزولة مرة أخرى واألمف عمى حدود إسرائيؿ أصبح
أفضؿ والدوؿ العربية مثؿ السعودية واالردف وأسرائيؿ الجميع يشعر بأرتياح لسقوط االخواف".
وقاؿ جمعاد" :الحديث عف الديموقراطية محرج ألمريكا النيا الداعـ األكبر لمديموقراطية ولذلؾ الديموقراطية
ليست انتخابات كما تعتقد جماعة اإلخواف وحماس فيـ مستعديف النتخابات لمرة واحدة تضعيـ في الحكـ ثـ
ال يتنازلوا عنو أبدا"
وأضاؼ ":أنا كإسرائيمي أفضؿ االستقرار في الشرؽ األوسط عمى الديموقراطية وال يوجد شيء في الدوؿ
العربية اسمو ثورات الربيع العربي أو الشتاء االسالمي بؿ ىي حركة تقودىا جماعة االخواف الظالمية ،لماذا
ال تتحدثوف عف الديموقراطية في دوؿ الخميج ألننا نفضؿ االستقرار ىناؾ وحماية مصالحنا عمى
الديموقراطية".
وأوضح ":نحف محظوظيف ليزيمة االخواف في أكبر دولة في الشرؽ األوسط وأنا أفضؿ االستقرار في الدوؿ
العربية ألنو في مصمحة إسرائيؿ والغرب نحف محظوظيف لسقوط االخواف".
وأكد جمعاد أنو بعد سقوط اإلخواف ىناؾ ظيرت ظاىرة إيجابية وىي تدعيـ الدوؿ العربية المتحالفة مع
أمريكا مثؿ مصر والسعودية واالمارات واألردف وىذه دوؿ تفضؿ الدعـ االمريكي وىذه الدوؿ تحافظ عمى
مصالح إسرائيؿ وعمى استقرار الشرؽ األوسط ومصر قررت ألوؿ مرة مواجية االرىاب بسيناء وكذلؾ قتاؿ
االرىاب في غزة وفي ىزيمة االرىاب وفي ىزيمة االخواف".
موقع رصد ،القاهرة3124/21/23 ،
 3السمطة تشتكي لعدم تنسيق "إسرائيل" معها أمنيا :ننفق عمى األمن أكثر مما ننفقه لمتعميم
ذكػػرت الخمــي  ،الشــارقة ،3124/21/23 ،أف المفػػاوض الفمسػػطيني نبيػػؿ شػػعث أخػػذ عمػػى “إس ػرائيؿ” نسػػؼ
عممية التنسيؽ عمى الصعيد األمني ،وذلػؾ خػالؿ زيػارة مػع دبموماسػييف وصػحافييف إلػى وادي كريمػزاف قػرب
بيت لحـ جنوبي الضفة.
وقاؿ رداً عمى اتيامات إسرائيؿ لمسمطة بالتحريض عمى العنؼ“ ،إننا ننفؽ عمػى األمػف أكثػر ممػا ننفػؽ عمػى
التعميـ وعمى أطفالنا .ومع ذلؾ عندما يحصؿ شيء ال يأتي “اإلسرائيميوف” لرؤيتنا ،بؿ يأتوف إلعادة احتالؿ
مناطقنا” .وقاؿ إف “المستوطنيف يحرقوف اشجار زيتوننا ومنازلنا والجيش يحمييـ”.
وأضػػافت الســبيل ،عمــان ،3124/21/23 ،أف القيػػادي فػػي حركػػة فػػتح نبيػػؿ شػػعث اتيػػـ "إس ػرائيؿ" بتجاىػػؿ
السػػمطة وعػػدـ التنسػػيؽ مػػع أجي ػزة أمنيػػا خػػالؿ اقتحاميػػا لمدينػػة البي ػرة فػػي أعقػػاب عمميػػة التسػػمؿ لمسػػتوطنة
بسػاغوت المجػػاورة واصػابة طفمػػة بجػراح قبػؿ عػػدة أيػاـ .وأضػػاؼ شػػعث خػالؿ حديثػػو لوكالػة األنبػػاء الفرنسػػية
بأنو كاف ينبغي عمى "إسرائيؿ" التوجو إلى السمطة بطمب الدخوؿ لمبيرة.
 4يوسف رزقة :حماس والحكومة بغزة ليست مأزومة في ضوء التغيرات األخيرة في مصر
غزة :كشؼ المستشار السياسي لػرئيس الػوزراء الفمسػطيني فػي غػزة ،الػدكتور يوسػؼ رزقػة ،أف رئػيس الػوزراء
ميما إلى الشعب الفمسطيني خالؿ األياـ المقبمة يتناوؿ فيو قضايا
إسماعيؿ ىنية مف المقرر أف يمقي
خطابا ًّ
ً
ذات ارتباط بالشأف الداخمي وأخرى مرتبطة بالوضع اإلقميمي.
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وبشأف دعوة ىنية لمشراكة في حكـ غزة ،أوضح رزقة في حوار خاص مػع "المركػز الفمسػطيني لالعػالـ" :أف
ىػػذه فػػي جوىرىػػا ليسػػت جديػػدة وليسػػت وليػػدة الظػػرؼ الحػػالي أو نتػػاج أزمػػة أو ضػػعؼ نتيجػػة التغي ػرات فػػي
عارضا بالتفصيؿ موقؼ الفصائؿ منيا.
مصر،
ً
وأكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء أف حمػاس والحكومػة بغػزة ليسػت مأزومػة فػي ضػوء التغيػرات األخيػرة
مشير إلى أف الوضع الفمسطيني برمتو ليس في الحالة الطبيعية.
ًا
في مصر،
وقػػاؿ" :الضػػفة حاليػػا السياسػػي واألمنػػي واالقتصػػادي لػػيس أحسػػف حػػاالً مػػف غػزة ..كمنػػا فػػي اليػػـ سػواء ،وقػػد
يكػوف االحػػتالؿ المباشػػر أشػػد وطػػأة مػف أثػػر الحصػػار عمػػى غػزة ،خاصػػة فػي ظػػؿ ىػػذه اليجمػػة الشرسػػة التػػي
تستيدؼ القدس بالتيويد والضفة باالستيطاف وخمؽ وقائع جديدة".
المركز الفمسطيني لإلعالم3124/21/22 ،
 5المالكي :حكومة "إسرائيل" وقادة جيشها وأعضاء الكنيست متورطون بالتحريض عمى العنف
راـ اهلل  -منتصر حمداف :دعػا وزيػر الخارجيػة د .ريػاض المػالكي ،الحكومػة االسػرائيمية الػى وقػؼ سياسػاتيا
التحريض ػػية ض ػػد الس ػػمطة الوطني ػػة ،مؤك ػػدا اف م ػػف يق ػػوـ ب ػػالتحريض والعن ػػؼ ى ػػو م ػػف يس ػػمح لممس ػػتوطنيف
باالعتػػداءات عمػػى امػػالؾ الم ػواطنيف العػػزؿ ومزروعػػاتيـ واشػػجارىـ واسػػتيدؼ دور العبػػادة وتسػػييؿ اقتحػػاـ
المسجد االقصى.
واكػػد المػػالكي فػػي حػػديث لػػجالحياة الجديػػدةو "،اف مػػا يقػػوـ بػػو جػيش االحػػتالؿ مػػف اعتػػداءات عمػػى المػواطنيف
واالعتداء عمى حرمة المسجد االقصى يشكؿ بػذلؾ كػؿ مظػاىر العنػؼ والسػعي الفتعػاؿ ردود فعػؿ فمسػطينية
أمػػاـ اعمػػاؿ عنػػؼ المسػػتوطنيف" ،مشػػي ار الػػى اف الحكومػػة االس ػرائيمية وقػػادة جيشػػيا والمسػػتوطنيف واعضػػاء
الكنيست متورطوف بالتحريض عمى العنؼ وتصعيد االنتياكات بحؽ ابناء شعبنا.
وق ػػاؿ الم ػػالكي ":رغ ػػـ ك ػػؿ ى ػػذه االفع ػػاؿ فانن ػػا نج ػػد اف الحكوم ػػة االسػػرائيمية تح ػػاوؿ تحمي ػػؿ الس ػػمطة الوطني ػػة
المس ػػؤولية ع ػػف العن ػػؼ عب ػػر اتيامي ػػا ب ػػالتحريض عمي ػػورا ،موض ػػحا اف ى ػػذه السياس ػػة االسػ ػرائيمية مكش ػػوفة
ومرفوضة .
الحياة الجديدة ،رام اهلل،3124/21/23 ،
 6غزة :الحكومة تطالب بزيادة فعاليات نصرة "األقصى" ووقف المفاوضات والتنسيق األمني
غػزة جفمسػػطيفو :طالبػػت الحكومػػة فػػي غ ػزة أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني بزيػػادة فعاليػػات نص ػرة المسػػجد األقصػػى
والمدينة المقدسة وتصعيدىا أماـ تصاعد عمميات تيويد القدس واقتحامات المسجد األقصى المبارؾ.
وقاؿ المتحدث باسـ الحكومػة اييػاب الغصػيف عبػر صػفحتو عمػى "فيسػبوؾ"" :أف مخططػات االحػتالؿ والتػي
وضػػعت منػػذ سػػنوات لتيويػػد المدينػػة المقدسػػة وصػػمت إلػػى أوجيػػا فػػي ظػػؿ قيػػاـ االحػػتالؿ بمحاربػػة المقدسػػييف
والتضييؽ عمػييـ وتػرحيميـ والعمػؿ عمػى زيػادة عمميػات اقتحػاـ األقصػى وتغييػر المعػالـ والمسػميات المقدسػية
وفرض واقع التقسيـ الزماني كخطوة إلنياء الوجود اإلسالمي في األقصى والوصوؿ ليدـ المسجد".
وأكػػد دعػػـ حكومتػػو لكافػػة التحركػػات والػػدعوات والفعاليػػات التػػي يقودىػػا الشػػباب الفمسػػطيني لنص ػرة األقصػػى
والػػذي وصػػفيـ بػػأنيـ "أمػػؿ األمػػة وجيػػؿ التحريػػر" .ودعػػا الغصػػيف الشػػعب الفمسػػطيني والفصػػائؿ الفمسػػطينية
المقاومػػة لالنتفػػاض فػػي وجػػو المحتػػؿ وكػػؿ مػػف يقػػوـ بحمايتػػو والحفػػاظ عمػػى أمنػػو .وطالػػب بػػالوقؼ الفػػوري
لممفاوضات ورفع القبضة األمنية عف المقاومة في الضفة الغربية.
قدس ،برس3124/21/22 ،
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 7رام اهلل :توقيف وكيل نيابة فمسطيني بعد ضبط مخدرات بحوزته
راـ اهلل  -منتصػػر حمػػداف :أوقفػػت النيابػػة العامػػة الفمسػػطينية ،وكيػػؿ نيابػػة بعػػد االشػػتباه بتعاطيػػو المخػػدرات
وضػػبطو برفقػػة شػػخص خػػر فػػي سػػيارة خاصػػة ،حيػػث عثػػر عمػػى م ػواد مخػػدرة فػػي السػػيارة ،مػػا دفػػع مجمػػس
القضاء األعمى إلى إحالة وكيؿ النيابة لمتحقيؽ ووقفو عف العمؿ وحبسو  25يوماً عمى ذمة التحقيؽ.
وقامػػت وحػػدة مكافحػػة المخػػدرات فػػي الشػػرطة الفمسػػطينية بمداىمػػة السػػيارة ،حيػػث قػػاـ السػػائؽ بإلقػػاء مػػا بيػػده
عمى أرضية السيارة ،وقاـ الشخص الذي يجمس إلى جانبو بوضع قدميو عمى المادة التي يشتبو أنيا مخػدرة،
وتبيف أف مف يجمس إلى جانب السائؽ ىو وكيؿ نيابة.
الخمي  ،الشارقة3124/21/23 ،
 8البردويل :تصريحات فتح حول المصالحة غير جادة
غػزة  -أحمػػد المبابيػػدي :قمَّػػؿ القيػػادي فػػي حركػػة حمػػاس د .صػػالح البردويػػؿ ،مػػف أىميػػة التصػريحات األخيػرة
لقيادات محسوبة عمى حركة فتح تتحػدث عػف توجػو األخيػرة إلتمػاـ ممػؼ المصػالحة ،وتنفيػذ جميػع االتفاقػات
ػؤخر غيػػر
ػددا عمػى أف جميػع التصػريحات المنسػوبة لقيػادييف مػف فػتح م ًا
المتفػؽ عمييػا عمػى أرض الواقػع ،مش ً
ج ػػادة وال يمك ػػف البن ػػاء عميي ػػا .وق ػػاؿ البردوي ػػؿ ف ػػي تصػ ػريح لػ ػػ"فمسطيف"" :إف حرك ػػة ف ػػتح ال تمم ػػؾ قرارى ػػا وال
تستطيع تنفيذ جميع االتفاقػات المتعمقػة بممػؼ المصػالحة ،نتيجػة تورطيػا فػي مفاوضػات عبثيػة مػع االحػتالؿ
مشير إلى أف وزير الخارجية األمريكي جػوف كيػري اشػترط عمػى رئػيس السػمطة
ًا
اإلسرائيمي بوساطة أمريكية"،
محمود عباس وقؼ أي حوارات مػع حمػاس قػد تفضػي إلتمػاـ المصػالحة قبػؿ الػدخوؿ فػي مفاوضػات مباشػرة
مع جإسػرائيؿو .وكػاف عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح عػزاـ األحمػد ،أعمػف فػي تصػريحات صػحفية نسػبت
لو ،عف استعداده لدخوؿ غزة خالؿ ست ساعة فقػط ،إذا مػا أعمنػت حمػاس عػف قبوليػا تشػكيؿ حكومػة وفػاؽ
مؤكدا عمى حرص حركػة فػتح عمػى إتمػاـ ممػؼ المصػالحة بشػكؿ عاجػؿ وفػوري إذا مػا قبمػت حمػاس
وطني،
ً
ذلؾ .وأوضح البردويؿ أف تصريحات األحمد وغيره مف ناطقي فتح حوؿ المصالحة ما ىػي إال "محاولػة لػذر
الرماد فػي األعػيف ،إلظيػار حمػاس وكأنيػا مػف يعيػؽ أي تقػدـ فػي ممػؼ المصػالحة ،وتشػكيؿ حكومػة الوفػاؽ
مؤكدا عمى أف قبوؿ فتح وسػمطتيا فػي راـ اهلل العػودة إلػى "المفاوضػات
الوطني المنبثقة عف إعالف الدوحة"،
ً
العقيمة" مع االحتالؿ اإلسرائيمي أدخؿ المصالحة في "الثالجة ما أدى إلى تجميدىا بشكؿ كامؿ".
وعف مستقبؿ المصالحة فػي ظػؿ التغيػرات التػي شػيدتيا السػاحة المصػرية ،والعالقػة التػي وصػفت بػػ"المتوترة"
بػيف القػائميف عمػى النظػاـ الحػالي فػػي مصػر وحركػة "حمػاس" التػي تقػود الحكومػة فػي غػزة ،بػيَّف البردويػػؿ أف
ىناؾ حرصا مصريا عمى إنياء االنقساـ السياسي بيف الفرقاء الفمسػطينييف ،إال أف الجانػب المصػري منشػغؿ
نافيػػا أف تكػػوف مصػػر قػػد أبمغػػت حمػػاس بعػػدـ قبػػوؿ وجودىػػا عمػػى األ ارضػػي
حاليػػا فػػي ترتيػػب بيتػػو الػػداخميً ،
ً
المصػ ػرية .وش ػ َّػدد البردوي ػػؿ عم ػػى أف حركت ػػو ممتزم ػػة بإنج ػػاز ممف ػػات المص ػػالحة الخمس ػػة جتش ػػكيؿ الحكوم ػػة،
واالنتخابػػات الرئاسػػية والتش ػريعية ،وأيض ػاً انتخابػػات المجمػػس الػػوطني ومنظمػػة التحريػػر ،والحريػػات العامػػة،
والمصالحة المجتمعيةو كرزمة واحدة بالتوازي ،وفؽ ما تـ االتفاؽ عميو ،مسبقًا مع حركة فتح.
فمسطين أون الين3124/21/22 ،
 9حركة الجهاد اإلسالمي تدعو لتشكيل "جيش القدس" لتحرير المسجد األقصى
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غزة ػ اشػرؼ اليػور :دعػت حركػة الجيػاد اإلسػالمي فػي فمسػطيف إلػى تشػكيؿ "جػيش القػدس" لتحريػر المسػجد
األقصى ،وشدد عمى ضرورة إبقاء "خيار المقاومة" كسبيؿ لمتحرير.
وجػاء ذلػػؾ خػػالؿ مسػػيرة جماىيريػة نظمتيػػا الحركػػة بمناسػػبة انطالقتيػػا ال ػ  37بمدينػػة خػػانيونس جنػػوب قطػػاع
غزة ،حيث احتشد أعضاء الجياد بعد صالة الظير ،ورفعوا الفتات تؤكد عمى إسالمية وعروبة مدينة القدس
التي تتعرض ليجمات وعمميات تيويد إسرائيمية ،وىتفوا ضد االحتالؿ.
وىتؼ المشاركوف لممقاومة المسمحة ،وطالبوا بالرد عمى اليجمات اإلسرائيمية ،وقاؿ القيادي في الحركة أحمد
المػػدلؿ فػػي كممػػة أمػػاـ المتظػػاىريف أف خيػػار المقاومػػة والجيػػاد ىمػػا "السػػبيؿ الوحيػػد لتحريػػر القػػدس والمسػػجد
األقصى" .وكتب عمى الفتة كبيرة وضعت أماـ مقدمة المسيرة "فداؾ يا أقصى".
وأكد عمى وجود تشكيؿ "جيش القدس" ليكوف موحدا ويقدـ لو الدعـ مف قبؿ العرب والمسمميف ليقوـ بػ"تحريػر
القدس" ،مشددا عمى أف المدينة المقدسة لف تحرر إال بطريقة صالح الديف.
ولفػػت المػػدلؿ إلػػى أف دمػػاء شػػيداء حركتػػو الػػذيف سػػقطوا فػػي "معركػػة الشػػجاعية" مػػع انطػػالؽ الحركػػة أسسػػت
لمرحمػػة جديػػدة فػػي تػػاري حركػػة الجيػػاد وفػػي تػػاري فمسػػطيف .وانتقػػد القيػػادي فػػي الجيػػاد اإلسػػالمي الصػػمت
العربػػي واإلسػػالمي حيػػاؿ مػػا يجػػري فػػي القػػدس .وطالػػب السػػمطة الفمسػػطينية بػػإطالؽ يػػد المقاومػػة فػػي الضػػفة
الغربية ،ووقؼ المفاوضات مع إسرائيؿ .كذلؾ دعا الفصائؿ المسمحة إلى تفعيؿ خيار عمميات "أسر الجنود"
اإلسرائيمييف ،وقاؿ أنيا ىي "السبيؿ الوحيد لتحرير األسرى".
القدس العربي ،لندن3124/21/23 ،
" :السفير" :مصر رفضت إقامة مشعل عمى أراضيها ..واألردن رحبت بشرط
ج«الس ػػفير» ،ا ؼ ب ،رويت ػػرزو :قال ػػت مص ػػادر مطمع ػػة عم ػػى ش ػػؤوف حرك ػػة حم ػػاس ل ػ ػ«الس ػػفير» إف مص ػػر
أرضػػييا ،فيمػػا لػػـ تػػرد السػػوداف حتػػى اًف إيجاب ػاً أـ سػػمباً .أمػػا األردف فرحبػػت
رفضػػت إقامػػة مشػػعؿ عمػػى ا
بالطمػب ولكػف بشػػرط عػدـ ممارسػػة مشػعؿ أي نشػاط سياسػػي عمػى أ ارضػػييا ،حالػو كحػاؿ قيػػادييف خػريف مػػف
حماس في عماف .وبالنتيجة ،لـ يبؽ أماـ مشعؿ خيار سوى تركيا ،ومف ىنا جاءت زيارتو األخيػرة إلػى أنقػرة
حيث التقى رئيس الحكومة التركي رجب طيب أردوغاف.
يذكر بحسب المصادر ،أف رحمة البحث عف إقامػة مشػعؿ ،جػاءت بعػد تسػمـ مشػعؿ رسػالة مػف قيػادة حمػاس
فػػي غػزة ،كتبيػػا القيػػادي محمػػود الزىػػار ،تطمػػب منػػو مغػػادرة الدوحػػة غػػداة تص ػريح رئػػيس وزراء قطػػر السػػابؽ
حمد بف جاسـ بشأف تعديؿ مبادرة السالـ العربية والموافقة عمى مبدأ تبادؿ األراضي.
وتجػػدر اإلشػػارة ،وفق ػاً لممصػػادر ،إلػػى أف أسػػيـ الزىػػار داخػػؿ الحركػػة ارتفعػػت مػػؤخ اًر بعػػد زيارتػػو إي ػراف برفقػػة
عماد العممي وأحد قادة «كتائب عز الديف القساـ» جالجناح العسكري لمحركةو ،خصوصاً أف الزىار نجح في
استعادة الدعـ المالي اإليراني .وليس ذلؾ فقط ،فإنػو زار بيػروت أيضػاً ،لػيعمف منيػا أف «شػي اإلسػالـ» ىػو
األمػػيف العػػاـ لػ ػ«حػػزب اهلل» السػػيد حسػػف نص ػراهلل ،وذلػػؾ رداً عمػػى رئػػيس «ىيئػػة عممػػاء المسػػمميف» يوسػػؼ
القرضاوي ،الذي استضافو رئيس حكومة حماس في غزة اسماعيؿ ىنية منذ عدة أشير في خطوة غير متفؽ
عمييا مف قبؿ أجنحة الحركة.
السفير ،بيروت3124/21/23 ،
 21أبو زهري :مزاعم عباس حول منع  81حاجا "قمب لمحقائق"
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غ ػزة :اسػػتيجف الػػدكتور سػػامي أبػػو زىػػري ،النػػاطؽ باسػػـ حركػػة حمػػاس ،تص ػريحات رئػػيس السػػمطة محمػػود
عباس حوؿ منع حركة حماس سبعيف حاجاً مف التوجو لمديار المقدسة ،واعتبرىا "قمب لمحقائؽ".
يح مقتضب مساء الجمعة ج21-22و تمقى "المركز الفمسطيني لالعالـ" نسػخةً منػو،
وقاؿ أبو زىري في تصر ٍ
إف عمى عباس أف يشرح لشعبنا لماذا تـ إقحاـ أسماء مف فتح بػدالً مػف األسػماء المعتمػدة لػذوي الشػيداء فػي
غزةر ،ولماذا يصمت عمى اعتداء وزير أوقافو ومرافقيو عمى حجاج غزة في مكةر ،ومف يفعؿ ذلػؾ بالحجػاج
فيو خر مف يتحدث عنيـ".
وكانت أوقاؼ راـ اهلل حجزت جوازات غالبية أعضاء البعثة اإلدارية مف غزة ،رغـ إقرار أعضائيا عبر لجنػة
الحػػج المشػػتركة ،فػػي المقابػػؿ أضػػافت أسػػماء سػػبعيف خ ػريف ضػػمف مكرمػػة الحػػج وضػػمف البعثػػة اإلداريػػة ال
تنطبؽ عمييـ الشروط وخارج اتفاؽ لجنة الحج المشتركة.
وأكػػدت وثػػائؽ اطمػػع عمييػػا م ارسػػؿ "المركػػز الفمسػػطيني لالعػػالـ" أف القائمػػة اإلضػػافية التػػي وضػػعيا اليبػػاش
ضمت شقيقو ،وقيادات بارزة مف حركة فتح وزوجاتيـ بينيـ عبد اهلل أبو سميدانة وزوجتو ،إضافة ألشخاص
مف خارج قطاع غزة ،ليـ عالقة باألجيزة األمنية التابعة لحركة فتح.
المركز الفمسطيني لإلعالم3124/21/22 ،
 22نتنياهو يدعو فرنسا إلى عدم التساهل مع إيران وأن ال يرتكبوا غمطة تاريخية
باريس ػ أ ؼ ب :دعا رئيس الوزراء االسرائيمي بنياميف نتنياىو الخميس فرنسا إلى عدـ التساىؿ مع إيراف،
وذلؾ بعد أسبوعيف عمى المصافحة التاريخية بيف الرئيسيف الفرنسي فرنسوا ىوالند وااليراني حسف روحاني.
وفي مقابمة أجرتيا معو قناة "فرانس  "35التمفزيونية الفرنسية ،دعا نتنياىو أيضاً فرنسا إلى عدـ تكرار
"الغمطة التاريخية" التي وقعت فييا قبيؿ الحرب العالمية الثانية حيف انطمت عمييا "حيمة" النظاـ النازي.
وقاؿ نتنياىو مخاطباً الفرنسييف "ال ترتكبوا غمطة تاريخية .فرنسا ،كما الشعب الييودي ،كانت ضحية غمطة
تاريخية كبرى بعدـ وقوفيا في وجو نظاـ راديكالي وبانطالء الحيمة عمييا .ال تفعموا ىذا ج...و ال ترتكبوا
مجددا غمطة تاريخية" .وأضاؼ "ال أعتقد أبداً اف الرئيس ىوالند ساذج .انو يعي ما ىو التحدي .المسألة
األساسية ىي منع ايراف مف الحصوؿ عمى القدرة عمى حيازة اسمحة نووية".
واعتبر رئيس الوزراء االسرائيمي اف "فرنسا كانت حازمة جدا" بشأف سوريا "كما كانت حازمة بشأف مالي.
اليوـ عمي يا اف تكوف ايضا حازمة مع ايراف ،سواء مع او بدوف ابتسامات روحاني .ال تبدلوا عشريف بمئة،
بؿ مئة بمئة .ىذا ليس موقفي وحسب بؿ انيا ق اررات مجمس االمف الدولي".
وتابع "انا احترـ الرئيس ىوالند" ،مختتما المقابمة بعبارة قاليا بالفرنسية "عميكـ اف تبقوا اقوياء ،اقوياء جدا".
الحياة ،لندن3124/21/23 ،
 23لبيد :الصراع الفمسطيني ضد "إسرائيل" من أجل العدالة "كذبة"
القدس المحتمة :اعتبر وزير المالية اإلسرائيمي يائير لبيد أنو "لمف الخطأ النظر إلى الصراع الفمسطيني ضد
إسرائيؿ عمى أنو مف صراع مف أجؿ حقوؽ اإلنساف وتحقيؽ العدالة واالستقالؿ لمفمسطينييف".
وقاؿ لبيد الذي يرأس حزب "يش عتيد" اإلسرائيمي الذي كاف يتحدث في "معيد واشنطف لسياسة الشرؽ
األدنى" ،ويزور واشنطف لحضور اجتماعات صندوؽ النقد الدولي" ،سأحاوؿ في محاضرتي ىذه تبديد
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األوىاـ القائمة في أوروبا وفي الواليات المتحدة التي تتعامؿ مع صراع الفمسطينييف مع إسرائيؿ و:انو
صراع مف أجؿ حقوؽ اإلنساف ،أو العدالة؛ وكأننا جوليات جالجبارو وىـ ديفيد واثبات ذلؾ عمى أنو كذبة".
وأضاؼ لبيد أف "التشبيو األقرب يكمف حقيقة في أف الفمسطينييف جتحت االحتالؿو أشبو بالقاعدة ونحف أشبو
بالواليات المتحدة ،فكوف أف الواليات المتحدة ىي األقوى بكثير مف القاعدة ،ال يجعؿ القاعدة عمى صواب
وأميركا عمى خطأ ،ولذلؾ نعـ نحف األقوى ،ولكننا نحف عمى حؽ ،وىـ جالفمسطينيوفو عمى خطأ" ،حسب
وصفو.
واتيـ لبيد الفمسطينييف بمعاداة السامية وأف شعورىـ ىذا يصعب الخالص منو ،وأف "الذيف يدعموف
الفمسطينييف حقيقة يؤيدوف اإلرىاب والالسامية ،حيث أف ىذا الدعـ الموجو لمفمسطينييف ال يذىب إلى الفقراء
والمحتاجيف بؿ يذىب إلى الذيف يرسموف وفوداً تشمؿ الذيف ينكروف المحرقة ويحرضوف عمى اإلرىاب وضد
إسرائيؿ".
وانتقؿ لبيد إلى القوؿ" ،إف قضية العدالة الفمسطينية ليست قضية بؿ ىي قصة أسطورة بدأىا اليسار
األوروبي الفوضوي وتوجت في مؤتمر ديرباف في جنوب أفريقيا جمؤتمر مناىضة العنصرية أيموؿ 3112و
عندما تكالب العالـ عمى إسرائيؿ وحظي الفمسطينيوف بتأييد واضح الدعائيـ بأف صراعيـ ىو صراع مف
أجؿ العدالة وحقوؽ اإلنساف ،ولكف العالـ سرعاف ما اكتشؼ خديعة ذلؾ بعد ىجمات  22أيموؿ  3112التي
نفذىا تنظيـ القاعدة اإلرىابي" ،دوف أف يشرح طبيعة العالقة بيف إدانة إسرائيؿ كدولة عنصرية ونضاؿ
الفمسطينييف مف أجؿ العدالة وحقوؽ اإلنساف ،وىجمات القاعدة.
وشدد لبيد أف الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ليس صراع عمى الحدود والمستوطنات والدولة ،بؿ ىو صراع
أخالقي يفترض أف يتخمى فيو الفمسطينيوف عف كراىيتيـ إلسرائيؿ ،ووقؼ التحريض ضدىا والبدء بحوار-
ربما بإشراؼ أطباء نفسييف -لتجاوز ىذه الكراىية ،وأف ذلؾ يحتاج لوقت طويؿ جداً ،يرفع اإللحاح الذي
نراه اًف لحؿ الصراع وانياء االحتالؿ وتحقيؽ الدولتيف بسرعة زمنية محددة".
وكالة سما اإلخبارية3124/21/23 ،
 24مقتل ضابط إسرائيمي ثالث خالل شهر في األغوار يهدد المفاوضات واطالق األسر
ذكر الشرق األوسط ،لندن ،3124/21/23 ،عف كفاح زبوف ،أف عممية قتؿ ضابط إسرائيمي متقاعد ،في
حممت فو ار السمطة الفمسطينية المسؤولية عف
منطقة األغوار بالضفة الغربية ،أثارت غضب إسرائيؿ ،التي ّ
التصعيد األخير ،وىددت بوقؼ المفاوضات واالمتناع عف إطالؽ سراح مزيد مف األسرى الفمسطينييف،
ضمف اتفاؽ سابؽ بيف الطرفيف.
وكاف مجيولوف قتموا ،فجر أمس ،العقيد جالمتقاعدو شرياه عوفر ،في منطقة األغوار ،عبر مياجمتو في بيتو
بأدوات حادة .وقالت زوجة القتيؿ ،إف شابيف ىاجما زوجيا بقضباف حديدية وبفؤوس في فناء منزليما .وقاؿ
المسؤوؿ في مستوطنات األغوار ديفيد ألييني« :الضحية كاف ممددا قرب مدخؿ منزلو مضرجا في الدماء،
والشيود قالوا إف المياجميف كانا يصيحاف بالعربية والعبرية».
ورجحت قوات األمف اإلسرائيمية أف تكوف عممية القتؿ قد ارتكبت عمى خمفية قومية ،إال أنيا ستحقؽ في
اتجاىات أخرى أيضا.
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وقاؿ الجيش اإلسرائيمي إنو اعتقؿ خمسة فمسطينييف مشتبو بيـ فورا .وأعرب الرئيس اإلسرائيمي شيمعوف
عد عمال قاسيا لمغاية أودى
بيريز عف صدمتو الشديدة مف عممية قتؿ عوفر ،قائال« :ىذا الحادث الفظيع ُي ّ
بحياة ضابط كبير عمؿ جاىدا طواؿ حياتو لخدمة شعبو ووطنو».
وىذا ثالث جندي إسرائيؿ ُيقتؿ في الضفة الغربية خالؿ شير واحد .وقاؿ نائب وزير الدفاع اإلسرائيمي داني
دانوف« :االعتداء في غور األردف الميمة الماضية يأتي في إطار سمسمة اعتداءات ال صمة بينيا ،إال أنيا
ترسـ صورة مزعجة لموضع في ييودا والسامرة جالضفة الغربيةو».
واتيـ دانوف في حديث لالذاعة اإلسرائيمية السمطة الفمسطينية بالمسؤولية عف عمميات كيذه مف خالؿ
التحريض .وقاؿ« :خمفية االعتداءات األخيرة تعود إلى سياسة التحريض التي تتبعيا السمطة الفمسطينية
ضد إسرائيؿ» .وأضاؼ« :نحف تتوقع مف السمطة ردود فعؿ تختمؼ عما تقوـ بو حاليا» .وأردؼ:
«بصراحة ،أصبح ىناؾ مجاؿ اًف لدراسة مسألتي مواصمة عممية التفاوض مع الفمسطينييف واطالؽ سراح
المخربيف» .وقاؿ زئيؼ إلكيف نائب وزير الخارجية« :يجب عمى إسرائيؿ اتخاذ قرار بالمضي في بناء
المستوطنات الييودية ،وتحصينيا في ييودا والسامرة جالضفة الغربيةو».
وأضافت الحياة ،لندن ،3124/21/23 ،عف أسعد تمحمي ،أف رئيس ىيئة أركاف الجيش الجنراؿ بيني
غانتز قاؿ اف «الحادث خطير  ...ونحف نعمؿ مع قوات األمف عمى درس ما حصؿ واعتقاؿ الفعمة».
وتوعد بيريز «القتمة» بأف إسرائيؿ لف تيدأ قبؿ أف تمقي القبض عمييـ ،مشيداً بالضابط القتيؿ «عمى ما
قدمو لشعبو وبمده بشكؿ يبعث عمى الفخر».
واعتبر أريئؿ الحادث «ىجوماً إرىابياً وسافالً» يثبت أف محادثات السالـ تتسبب فقط في ضحايا سالـ.
ودعا رئيس حكومتو إلى الوقؼ الفوري لممفاوضات السياسية «التي ال تحقؽ شيئاً باستثناء سفؾ دماء
ييود» .كما دعاه إلى عدـ اإلفراج عف األسرى الفمسطينييف ،وأف تعيد الحكومة النظر في قرارىا اإلفراج مع
الفمسطينييف ،في إطار االتفاؽ مع األميركييف بإطالؽ  215أسرى».
ولـ يستبعد دانوف أف تكوف وراء اليجمات األخيرة «جيات معينة تحاوؿ ضعضعة زعامة جالرئيس محمود
عباسو أبو مازف».
وقاؿ نائب وزير الخارجية زئيؼ ألكيف إف «اإلرىاب يطؿ برأسو مف جديد بفعؿ التحريض الذي تقؼ وراءه
السمطة الفمسطينية وقادتيا» ،مضيفاً أف الفمسطينييف يروف في بادرات حسف النية اإلسرائيمية تجاىيـ ضعفاً
ويردوف عمييا بالقتؿ .ودعا ىو أيضاً رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى عدـ اإلفراج عف األسرى والى تعزيز
االستيطاف.
واعتبر رئيس مجمس مستوطنات الضفة الغربية في روئيو اف الحادث يؤكد مف جديد أف «المفاوضات تبعد
اليدوء واالستقرار وتزيد اإلرىاب ،وال يمكف الحكومة أف تغض الطرؼ عف موجة اليجمات المسمحة ،وعف
تضميؿ السمطة الفمسطينية التي تواصؿ التحريض».
ونقمت اإلذاعة العامة عف ضابط األمف في الغور قولو إف ثمة ارتفاعاً حاصالً في األياـ األخيرة في عدد
حوادث ال رشؽ بالحجارة في الشوارع المؤدية الى الغور ،لكنو أضاؼ اف ال معمومات أكيدة متوافرة تؤكد
وجود عالقة بيف ىذا الحادث والحوادث السابقة التي قتؿ فييا جندياف.
 25تساحي هنغبي :قادرون عمى التصدي لمتهديد االيراني بأنفسنا
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راـ اهلل  -الحياة الجديدة :قاؿ عضو الكنيست مف حزب الميكود تساحي ىنغبي ،الوزير المسؤوؿ عف
األجيزة السرية سابقا ،ورئيس لجنة الخارجية واألمف وأحد األشخاص المقربيف جدا مف رئيس الوزراء بنياميف
نتنياىو في مقابمة مع "معاريؼ"" :لدينا امكانية تنفيذية لمتصدي لمتيديد االيراني بأنفسنا .نحف نعرؼ كيؼ
نتصدى وال حاجة ألف نخشى رد الفعؿ أو اف نستسمـ لتخويفات اًخريف .محظور عمينا أف نظير كجبناء
في نظر أنفسنا".
وأضاؼ" :حتى لو رغب باراؾ اوباما في العمؿ ،ىذا ال يكفي  ..يوجد رأي عاـ أميركي ذو وزف دراماتيكي
معارض .ليس لديو أغمبية .رأينا المواقؼ المضادة في الكونغرس ومجمس الشيوخ بموضوع اليجوـ في
سوريا ،وىذا لف يتغير حياؿ ايراف .نحف ال يمكننا أف نكتفي بوعد أوباما".
وعف االدعاء بأف االيرانييف اجتازوا منذ اًف "مجاؿ الحصانة" قاؿ ىنغبي" :اذا كنا تأخرنا عف الموعد فاف
األميركييف ايضا تأخروا .ليس لدييـ قدرة تفوؽ قدرتنا .طيراف لـ تستكمؿ بعد بناء مفاعؿ المياه الثقيمة في
أراؾ وىو ليس محصنا مف االصابة".
وعف التخوؼ مف رد طيراف قاؿ" :قدرة ردىـ ضدنا محدودة جدا .الصواري التي سيطمقونيا الى ىنا يمكف
اسقاطيا بواسطة صواري حيتس ،وعمى أي حاؿ فاف دقتيا ليس كبيرة .اذا اصابت مدنييف فاف الحكاـ ىناؾ
سيصبحوف مجرمي حرب ،وروحاني سيجد نفسو في المحكمة الدولية في الىاي" حسب قولو.
الحياة الجديدة ،رام اهلل3124/21/23 ،
" 26إسرائيل" تصف قرار الواليات المتحدة بتعميق جزء من مساعدتها لمصر بأنه "لعب بالنار"
محمد بدير :وصفت مصادر إسرائيمية القرار األميركي بتعميؽ جزء مف المساعدات األميركية إلى القاىرة
بأنو «لعب بالنار» محذرة مف تداعياتو اإلقميمية عمى حمفاء أميركا في المنطقة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أف تؿ أبيب نظرت «بدىشة وخيبة أمؿ» إلى القرار األميركي،
مشيرة إلى وجود خشية في أروقة السمطة في إسرائيؿ مف ضعضعة استقرار الحكـ في مصر ومف توجو
السمطة الحاكمة ىناؾ نحو جيات متطرفة مف أجؿ الحصوؿ عمى مساعدات.
ونقمت الصحيفة عف مصدر أمني رفيع قولو إف «الواليات المتحدة تمعب بالنار .فالتعاوف بيننا وبيف الجيش
المصري في موضوع االرىاب في سيناء وتيريب السالح الى غزة ميني ووثيؽ .ىذه المرة الثانية جمنذ
اسقاط مبارؾو التي يدير فييا االميركيوف الظير لمحميؼ المصري .ىذا قد يحصؿ لنا ايضا» .وقاؿ مصدر
سياسي خر لمصحيفة إف «القرار االميركي يطمؽ رسالة سمبية لكؿ العالـ العربي تفيد بأنيا تيجر اصدقاءىا
وحمفاءىا وتبتعد عنيـ عندما يكونوف في ضائقة ويكافحوف االرىاب واالخواف المسمميف .الرسالة لمسعودييف،
القطرييف ،االردنييف وباقي حمفاء الواليات المتحدة ىي أنو عندما تندلع اضطرابات في دوليـ ،فانيا ستتخذ
خطوة الى الوراء وتعاقب اصدقاءىا» .ونقمت صحيفة «نيويورؾ تايمز» عف مسؤوؿ إسرائيمي قولو إف
الواليات المتحدة ال يمكنيا إلغاء أجزاء مف معاىدة السالـ الموقعة عاـ  2:8:والتي تتضمف وعودا أميركية
بمنح مساعدات لمصر .وقاؿ المسؤوؿ إف «األمر ال يتعمؽ فقط بمصمحة إسرائيمية ،وانما أيضا بمكانة
الواليات المتحدة في العالـ العربي».
االخبار ،بيروت3124/21/23 ،
 27ناشطون إسرائيميون يعيدون بناء "خربة مكحول" بعدما هدمها الجيش اإلسرائيمي
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راـ اهلل :شارؾ عشرات اإلسرائيمييف الناشطيف في منظمات حقوقية ويسارية إسرائيمية مناىضة لالحتالؿ
أمس في إعادة بناء بعض بيوت الصفيح التي ىدميا الجيش اإلسرائيمي في خربة مكحوؿ في األغوار
الفمسطينية .وقاـ الناشطوف بمساعدة أىالي الخربة بتنظيؼ واعادة بناء حظائر المواشي التي ىدمتيا قوات
الجيش .وكاف الجيش اإلسرائيمي ىدـ خربة مكحوؿ التي تعيش فييا عائالت معدودة قبؿ نحو شيريف.
وأعاد أىالي الخربة بناء بيوتيـ أربع مرات بمساعدة ناشطيف ،لكف الجيش أعاد ىدميا مجدداً .واعتدى جنود
االحتالؿ في إحدى عمميات اليدـ عمى ديبموماسية فرنسية كانت توزع مساعدات عمى أىالي الخربة.
الحياة ،لندن3124/21/23 ،
 28الشرطة اإلسرائيمية :إصابة ستة أشخاص جراء إطالق نار قرب عكا
السبيؿ :قالت الشرطة اإلسرائيمية ،اليوـ الجمعة ،إف مجيوليف أطمقوا أعيرة نارية عمى مركبة كانت تسير
عمى طريؽ قرب مدينة عكا ،وسط األراضي المحتمة عاـ  ،2:59ما أسفر عف إصابة  7أشخاص بجراح.
ووأوضح بياف لمشرطة اإلسرائيمية ،عصر اليوـ ،إنو "تـ إطالؽ عيارات نارية باتجاة مركبة مارة في مفرؽ
عيف ىمفراتس ،عمى شارع رقـ  5قرب مدينة عكا ،ما أسفر عف إصابة شاب ج 35عاماو مف عكا بجراح
وصفت بيف طفيفة ومتوسطة ،واصابة  6خريف بجراح نتيجة حادث سير ،نتج عف إطالؽ النار" ،مشي ار
إلى أنو تـ نقؿ المصابيف إلحدى المستشفيات لتمقي العالج .ولـ يوضح بياف الشرطة ىوية المصابيف ،وال
المياجميف.
السبيل ،عمان3124/21/23 ،
 29أمنيون وسياسيون إسرائيميون :لال نتصار عمى حزب اهلل يتحتم عمى "إسرائيل" تدمير كل لبنان
السنوي
الناصرة  -زىير أندراوس :يتواصؿ في جامعة بار إيالف ،الواقعة بالقرب مف مدينة أبيب ،المؤتمر
ّ
اتيجية ،وخالفًا لمسنة الماضية ،فقد كاف المؤتمر ىذه
الذي ُينظّمو مركز بيغف -السادات لمدراسات اإلستر ّ
الخاصة
اخر بالقادة السياسييف واألمنييف في الدولة العبرّية ،الذي استغموا المؤتمر لطرح أجنداتيـ
السنة ز ًا
ّ
وتحديدا إلى سورّية ولبناف.
العامة ،ولتوجيو الرسائؿ إلى دوؿ الجوار،
ً
و ّ
صناع القرار في تؿ أبيب ،باتوا
ًا
وكالعادة ،فقد كاف حزب اهلل
حاضر في المؤتمر بشكؿ كبير ،ذلؾ أل ّف ّ
قادر عمى مواجية إسرائيؿ عسكرًيا بسبب انشغالو في قمع
يعد ًا
عمى قناعة ّ
بي السور ّ
ي لـ ُ
بأف الجيش العر ّ
فإف العدو ،مع أؿ
ائيمي موشيو يعموف ،وبالتاليّ ،
المعارضة المسمحة لمنظاـ ،كما ّ
صرح وزير األمف اإلسر ّ
أف مركز الدراسات عينو ،أصدر في األياـ
التعريؼ ،بحسب المصادر اإلسر ّ
ائيمية ،أصبح حزب اهلل ،مع ّ
كثير مف شعبيتو في لبناف ،بسبب تدخمو في الشأف
أف حزب اهلل فقد ًا
األخيرة دراسة عف المقاومة ،جاء فييا ّ
شعبية عمى صعيد الوطف
أف ىذا التنظيـ ،الذي كاف مف أكثر التنظيمات العر ّبية
ي
ّ
الداخمي ،كما ّ
السور ّ
ّ
العموي في مصر،
شيعياُ ،يساعد النظاـ
تنظيما
مكروىا بسبب كونو
بي ،بات اليوـ ،بحسب الدراسة،
ً
ً
ّ
ً
العر ّ
ائيمية.
ضد األكثرّية
ّ
بي ،كما قالت الدراسة اإلسر ّ
ّ
السنية في العالـ العر ّ
أف حزب اهلل كاف وما زاؿ
ولكف عمى الرغـ مف ذلؾُ ،يستشؼ مف تصريحات المسؤوليف في تؿ أبيب ّ
األمنية في دولة االحتالؿ ،ولمتدليؿ عمى ذلؾ ،يكفي في ىذا
ض مضاجع المنظومتيف
السياسية و ّ
ّ
وسيبقى يقُ ّ
ائيمي غمعاد أرداف في المؤتمر ،والذي
السياؽ اإلشارة إلى تصريح وزير شؤوف حماية الجبية الداخمية اإلسر ّ
حد
إف حزب اهلل يمتمؾ أكثر مف  311ألؼ صاروخ يستطيع إصابة كؿ منزؿ في الدولة العبرّية ،عمى ّ
قاؿ ّ
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تتعرض إسرائيؿ ليجوـ بآالؼ الصواري ،
تعبيره ،.الفتًا إلى ّأنو بحسب أخطر سيناريو وضعو الجيش قد ّ
أف القصؼ سيستمر ثالثة أسابيع في حاؿ نشوب حرب في المنطقة.
وّ
إف الكنيست سيستكمؿ في غضوف بضعة أسابيع عممية تشريع قانوف الجبية الداخمية الجديد،
وزاد قائالً ّ
موضحا ّأنو اتفؽ مع وزير األمف عمى أف قيادة الجبية الداخمية في الجيش ستتولى المسؤولية عف مجاالت
ً
حد قولو.
عمى
اإلعالـ،
و
ة
ر
الخط
اد
و
الم
و
الحماية
و
الوقاية
ّ
صناع القرار في تؿ أبيب مف
ومف األىمية بمكاف اإلشارة في ىذه العجالة إلى ّأنو عمى الرغـ مف مخاوؼ ّ
فإف أكثر مف أربعيف بالمئة مف س ّكاف الدولة العبرّية لـ يحصموا حتى
ىجوـ صاروخي مف قبؿ حزب اهللّ ،
دائما ،ومف ناحية أخرى ،بسبب الال
اًف عمى الكمامات الواقية مف الغازات
ّ
السامة ،بسبب عدـ توفرىا ً
أف و ازرة أرداف قامت بحممة
مباالة مف قبؿ اإلسرائيمييف لمحصوؿ عمييا مف مراكز التوزيع ،عمى الرغـ مف ّ
لحث المواطنيف عمى التوجو إلى المراكز لمحصوؿ عمى
إعالمية ضخمة في وسائؿ اإلعالـ العبرّية
ّ
ّ
الكمامات الواقية.
في السياؽ ذاتو ،كاف خطاب رئيس مجمس األمف القومي اإلسرائيمي السابؽ الجنراؿ احتياط غيو ار يالند،
ائيمية بقيادة بنياميف نتنياىو ،حيث وضع الجنراؿ يالند
في المؤتمر عينو بمثابة صفارة إنذار لمحكومة اإلسر ّ
إف الحرب المقبمة مع حزب اهلل ستبدو كالحرب السابقة عاـ  ،3117وستتسبب
النقاط عمى الحروؼ ،وقاؿ ّ
مشددا
ألف حزب اهلل تحسف عمى مستوى القتاؿ التكتيكي أكثر مما تحسنت إسرائيؿ،
ً
بضربة اكبر إلسرائيؿّ ،
أف الجيش لف يتمكف مف االنتصار والحاؽ اليزيمة بالحزب ما لـ يقدـ عمى تغيير استراتيجياتو،
عمى ّ
إف تفعيؿ القوة العسكرية يواجو تحدياً يرتبط بتغير
وتحسيف قدراتو الردعية ،عمى ّ
حد قولو ،وأردؼ قائالً ّ
طبيعة الحروب ،فبعد حرب أكتوبر مف العاـ  ،2:84أصبحت معظـ الحروب تخاض بيف دوؿ ومنظمات،
التقميدية.
حروبا شاممة بيف دوؿ ،األمر الذي يوجب عمى التخطيط العسكري تغيير طريقة العمؿ
ولـ تعد
ّ
ً
جدا في الدولة العبرّية فإ ّف العبرة األولى
اتيجية ميمة ً
ائيمي ،الذي ُيعتبر مرجعية إستر ّ
وبحسب الجنراؿ اإلسر ّ
بأف لبناف كمو ،مف
في حرب لبناف الثانية ،ىي وقوع إسرائيؿ في خطأ الرد المناسب ،إذ عمينا ْ
أف نعمف ّ
حزب اهلل إلى الحكومة إلى المواطنيف المدنييف إلى الجيش المبناني ،كميـ أىداؼ يمكف ضربيا ،وكميـ
لكنيا لـ
أف دولة االحتالؿ أنيت الحرب األخيرة بدعـ دوليّ ،
أعداء مستيدفوف في الحرب ،مؤ ّك ًدا عمى ّ
حد قولو.
تتمكف مف االنتصار عمى حزب اهلل ،عمى ّ
القتالية كاف قد طرحيا القائد السابؽ لمواء الشماؿ في جيش االحتالؿ ،الجنراؿ غادي أيزنكوط،
وىذه النظرّية
ّ
نائبا لرئيس ىيئة األركاف
أف ُي ّ
الذي قاؿ في مقابمة مع صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرّية ،قبؿ ْ
عيف ً
الجنوبية،
كأنو الضاحية
العامةّ ،إنو يتحتّـ عمى إسرائيؿ في المواجية القادمة مع حزب اهلل اعتبار ك ّؿ لبناف ّ
ّ
ّ
الشمالي في الجيش ،الجنراؿ
اء
و
الم
قائد
ا
أم
ة.
الثاني
لبناف
حرب
في
ا
كمي
ىا
بتدمير
ائيمي
ر
اإلس
الجيش
قاـ
التي
ً
ّ ّ
ّ
ّ
فإف جيش االحتالؿ سيزيد مف توجيو
ائيميّ ،
يائير غوالف ،فقاؿ ّإنو كمّما زاد حزب اهلل مف ضربو لمعمؽ اإلسر ّ
أف القدرة والمعرفة المتاف يتمتّع بيما الجيش
الضربات القاسية لو داخؿ لبناف ،ولفت الجنراؿ غوالف إلى ّ
الصاروخي المتوقّع مف قبؿ حزب اهلل ،وسنضطر إلى
ائيمي قادرتاف عمى إيجاد ح ّؿ لمشكمة القصؼ
ّ
اإلسر ّ
حوؿ ىذه القرى والبيوت إلى مخازف أسمحة،
قصؼ القرى والبيوت في الجنوب
المبناني ،ذلؾ ّ
أف الحزب ّ
ّ
حد قولو.
عمى ّ
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إف الحرب القادمة في لبناف ستكوف مع استعماؿ قوة ىائمة مما تعودنا عميو في
وزاد الجنراؿ غوالف قائالً ّ
الماضي ،ذلؾ أنو ال ُيمكف القتاؿ دوف أف ُنفعؿ قوتنا الكبيرة ،وبالتالي فإف النتائج في المواجية القادمة عمى
الطرؼ الثاني ستكوف صعبة لمغاية.
وتابع الجنراؿ غوالف قائالً ّإنو عمى الرغـ مف الصواري التي أطمقتيا المقاومة الفمسطينية عمى جنوب الدولة
فإف التيديد عمى الجبية الشمالية يزيد بعشرات األضعاؼ عما ىو الحاؿ
العبرية ومنطقة مركز البالدّ ،
بأف حزب اهلل يمتمؾ  81ألؼ صاروخ كثير منيا مزودة بأجيزة
جنوبا ،حيث تؤ ّكد التقديرات التي نممكيا ّ
ً
توجيو ستقود ىذه الصواري نحو أىدافيا بدقة مثؿ إصابة محطة الكيرباء بمنطقة الخضيرة ْأو مقر القيادة
العسكرية العامة جالكرياهو وسط تؿ أبيب أو مطار المد الدولي ،واذا جمعنا التصريحات التي ُذكرت أنفًا
جنوبية وتدمير
بأف إسرائيؿ ستمجأ في المواجية القادمة إلى اعتبار ك ّؿ لبناف ضاحية
ّ
نصؿ إلى النتيجة ّ
األخضر واليابس في بالد األرز.
القدس العربي ،لندن3124/21/23 ،
 2:شهيدان واعتقاالت بالمخيمات الفمسطينية في سورية
دمش ػػؽ :قال ػػت مجموع ػػة العم ػػؿ م ػػف أج ػػؿ فمس ػػطينيي س ػػورية إف الجئ ػػيف فمس ػػطينييف استش ػػيدا الجمع ػػة جػ ػراء
الصراع الدائر في سورة.
وأضػػافت المجموعػػة فػػي بيػػاف صػػحفي السػػبت أف الشػػابيف قاس ػػـ سػػعدية ومحمػػود كوجيػػؿ مػػف سػػكاف مخػػيـ
اليرموؾ استشيدا جراء االشتباكات التي دارت بػيف مجموعػات الجػيش الحػر والجػيش النظػامي ،كمػا استشػيد
الشاب محمود عيد مف أبناء مخيـ خاف الشيح ،بعد غرؽ القارب الذي كاف متجيًا مف مصر إلى إيطاليا.
وأفادت مجموعة العمؿ باعتقاؿ الشاب محمود أحمػد السػماف مػف سػكاف مخػيـ النيػرب مػف قبػؿ حاجزجبسػتاف
القصرو.
وكالة الصحافة الفمسطينية( ،صفا)3124/21/23 ،
 31مخطط إسرائيمي القامة كنيس يهودي عمى خمس مساحة المسجد "األقصى"
كشػػفت “مؤسسػػة األقصػػى لموقػػؼ والت ػراث” فػػي تقريػػر صػػحفي عممتػػو الجمعػػة  3124/21/22عػػف مسػػودة
اقتراح ومخطط خارطة لتقسيـ زماني ومكاني واقامة كنيس ييودي عمى خمس مساحة المسجد األقصى في
الجية الشرقية منو.
وقالت “مؤسسة األقصى” إف مصادر إسرائيمية تحدثت لوسػائؿ إعػالـ عبريػة عػف تقػديـ مقتػرح يقػوـ بتحريكػو
“الحناف جمط -مدير عاـ مكتب الشؤوف الدينية “و ازرة االديػاف” -قػدـ إلػى نائػب وزيػر األديػاف ” الػراب ايمػي
بف دىاف “ -الذي يػدعـ ويبػارؾ الخطػوة -يفصػؿ ويشػكؿ مقتػرح لتنظػيـ وتقنػيف صػموات ييوديػة فػي المسػجد
األقصى بناء عمى ما تـ االتفاؽ عميو في جمسات سابقة في لجنة الداخمية في الكنيست اإلسرائيمية.
وتقػػوؿ مسػػودة االقت ػراح أنػػو يتوجػػب تخصػػيص مسػػاحة فػػي الجيػػة الش ػرقية مػػف المسػػجد األقصػػى – تشػػكؿ
خم ػس مسػػاحة “جبػػؿ الييكػػؿ” -المسػػمى االحتاللػػي لممسػػجد األقصػػى  -تمتػػد مػػف محػػاذاة مػػدخؿ المصػػمى
ػاء عنػد بػاب االسػباط –
المرواني في الجية الجنوبية الشرقية مف األقصى مرو ار بمنطقة بػاب الرحمػة وانتي ً
أقصى الجية الشرقية الشمالية مف األقصى ،-عمى أف تشكؿ ىذه المساحة بمثابة كنػيس ييػودي ،تػوزع فييػا
مساحات إلقامة الصموات الييودية الفردية وأخرى لمجماعية – وىي المساحة القريبة والتي تحوي منطقة باب
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الرحمػػة  ،-وفػػؽ أوقػػات زمانيػػة محػػددة متوزعػػة عمػػى ايػػاـ االسػػبوع وأخػػرى عمػػى مواسػػـ االعيػػاد والمناسػػبات
الييودية ،وذكرت ىذه المصادر اف مكتب نائب وزير األدياف مطمػع عمػى ىػذا المقتػرح وغيػره مػف المقترحػات
بيػػذا الخصػػوص ،التػػي اطمػػع عمييػػا نائػػب الػػوزير  ،والتػػي سػػتجمع ثػػـ يػػتـ اعتمػػاد مسػػودة نيائيػػة سػػيتـ نقاشػػيا
واقرارىا وتقنينيا في األطر المناسبة ،ثـ تفعيميا .ىذا وترفؽ”مؤسسة األقصى ” خارطة المخطػط كمػا وردت
في المصادر العبرية.
مؤسسة األقصى لموقف والتراص ،أم الفحم3124/21/22 ،
 32رابطة عمماء فمسطين في غزة :المقدسات اإلسالمية في فمسطين بحالة خطر شديد
غ ػزة  -محمػػد عيػػد :حػػذرت شخصػػيات دينيػػة ،وعممػػاء ديػػف ،مػػف خطػػورة المخططػػات واألعمػػاؿ اإلس ػرائيمية
القائمػػة ضػػد المعػػالـ اإلسػػالمية المقدسػػة فػػي فمسػػطيف المحتمػػة ،وخاصػػة المسػػجد األقصػػى ،مطػػالبيف األمتػػيف
العربية واإلسالمية بنصرة جادة لوقؼ انتياكات االحتالؿ بحؽ المعالـ المقدسة.
وشػػدد ى ػؤالء ،أمػػس ،خػػالؿ ورشػػة عمػػؿ نظمتيػػا رابطػػة عممػػاء فمسػػطيف فػػي غ ػزة عمػػى أىميػػة حشػػد الطاقػػات
الفمسطينية والدولية ،والعمؿ بكافة السبؿ والوسائؿ لنصػرة المقدسػات اإلسػالمية ،وفضػح مخططػات االحػتالؿ
اإلجرامية في المحافؿ الدولية.
وأوضػػح رئػػيس رابطػػة عممػػاء فمسػػطيف د.سػػالـ سػػالمة ،أف الخطػػر اإلس ػرائيمي لػػـ يعػػد يقتصػػر عمػػى اإلنسػػاف
الفمسػػطيني فحسػػب ،بػػؿ عمػػى األرض والشػػجر والحجػػر؛ لطمػػس معػػالـ فمسػػطيف التاريخيػػة ،وتزويػػر الحقػػائؽ
لبناء دولتو المزعومة.
بدوره ،استعرض عضو الرابطة د.يوسؼ الشرافي ،أىـ المخططات اإلسرائيمية في المدينة المقدسة ،وال سػيما
ماليػػا أمػػاـ محػػاكـ وبمػػديات
حمػػالت التيجيػػر والطػػرد المسػػتمرة لمسػػكاف المقدسػػييف ،وىػػدـ بيػػوتيـ وتغ ػريميـ ً
االحتالؿ.
مف جيتو ،بػيف رئػيس لجنػة اإلفتػاء فػي الرابطػة د.مػاىر الحػولي ،الحكػـ الشػرعي الواقػع عمػى المسػمميف تجػاه
ػير إلػى أف الحكػـ ىػو "فػرض عػيف" عمػى جميػع المسػمميف سػواء سػمكوا
المقدسات اإلسالمية في فمسطيف ،مش ًا
السبؿ الفردية أو الجماعية.
فيما رأى النائب محمد الغوؿ ،أف األعمػاؿ اإلسػرائيمية بحػؽ المقدسػات اإلسػالمية جريمػة مػف "جػرائـ الحػرب"
التي ترتكبيا جإسرائيؿو بحؽ الوطف المحتؿ فمسطيف.
فمسطين أون الين3124/21/22 ،
 33خالد جبريل 34 :الفا من فمسطينيي مخيم اليرموك أصبحوا في السويد
دمشؽ  -وكاالت :أكد القائد العسكري لػ"الجبية الشػعبية ػ القيػادة العامػة" خالػد جبريػؿ فػي حػديث صػحفي أف
"أكثػر مػف ثمػث مخ ّػيـ اليرمػوؾ لالجئػيف الفمسػطينييف فػي سػورية أصػبح فػي قبضػة "الميػاجميف" ،مشػددا عمػى
انن ػػا "نقات ػػؿ م ػػف اج ػػؿ "ح ػػؽ الع ػػودة" وم ػػف اج ػػؿ فمس ػػطيف ،وم ػػف اج ػػؿ أف ال ي ػػنجح مخط ػػط إني ػػاء القض ػػية
المخيـ أصبحوا في السويد".
فمسطينيي
الفمسطينية" ،كاشفا أف "نحو  34ألفا مف
ّ
ّ
وكالة سما اإلخبارية3124/21/23 ،
 34االحتالل يقمع مسيرات الضفة ..وقفة تضامنية أوروبية ضد االستيالء عمى أ ارضي بيت جاال
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محافظ ػػات  -نائ ػػؿ موس ػػى  -أس ػػامة العيس ػػة :أص ػػيب أم ػػس عشػ ػرات المتظ ػػاىريف المحمي ػػيف والمتض ػػامنيف
األجانػػب باالختنػػاؽ بالغػػاز اثػػر قمػػع ق ػوات االحػػتالؿ مسػػيرة بمعػػيف األسػػبوعية ضػػد االسػػتيطاف وجػػدار الضػػـ
والتوسع العنصري والتي خرجت نصرة لألقصى.
كما أصيب شاباف أحدىما بالرصاص الحي واًخر بالمطاطي ،في مواجيات اندلعت أمس في محيط سػجف
عوفر في بمدة بيتونيا ،في حيف أصيب ثالثة جنود بجراح بعد اصابتيـ بالحجارة.
وشارؾ عدد كبير مف السفراء والقناصؿ األوروبييف المعتمديف لدى دولة فمسطيف أمس في وقفة تضامنية مع
أىالي بيت جاال ضد قرار االستيالء عمى  8311دونـ مف أراضييـ.
وقمعػػت قػوات االحػػتالؿ مسػػيرة المعصػرة األسػػبوعية التػػي خرجػػت أمػػس بمشػػاركة شػػعبية ودوليػػة ،تجػػاه جػػدار
الضـ والتوسع في القرية .وخصص المشاركوف ،مسيرتيـ ليذا األسبوع ،نصرة لممسجد األقصى المبارؾ.
كما قمعػت قػوات االحػتالؿ أمػس مسػيرة كفػر قػدوـ األسػبوعية واعتػدت عمػى المشػاركيف فييػا واحتجػزت عػددا
مف الصحفييف لعدة ساعات ومنعتيـ مف دخوؿ القرية لتغطية فعاليات المسيرة.
وأقدـ عدد مف مستوطني "حفاد جمعاد" عمى تحطيـ أشجار زيتوف تعود لممواطف عبد الرحمف طويؿ مف قرية
فرعتػ ػػا .وذكػ ػػر الطويػ ػػؿ أف زوجتػ ػػو وأوالده توجي ػ ػوا لػ ػػألرض لجمػ ػػع ثمػ ػػار الزيتػ ػػوف مػ ػػف أرضػ ػػو الواقعػ ػػة قػ ػػرب
المسػػػتوطنة ،فوجػػػدوا أف المسػ ػػتوطنيف قػ ػػاموا بتحطػ ػػيـ ثالثػ ػػة أشػ ػػجار عمرى ػػا يزيػ ػػد ع ػػف أربعػ ػػيف عامػ ػػا .وقػ ػػاـ
المستوطنوف بقطؼ الثمار مف بقية األشجار.
الحياة الجديدة ،رام اهلل3124/21/23 ،
 35تحقيق لمقناة العبرية الثانية عن استغالل العمال الفمسطينيين بمستوطنات الضفة
غ ػزة -القػػدس دوت كػػوـ -ترجمػػة خاصػػة :كشػػؼ تحقيػػؽ لمقنػػاة العبريػػة الثانيػػة ،تحػػت عن ػواف "الػػرؽ فػػي عػػاـ
 ،"3124عف األوضاع الصعبة التي يعيشيا العامموف الفمسطينيوف لدى الشركات اإلسرائيمية الموجودة داخؿ
المستوطنات في الضفة الغربية.
ووصػػفت القنػػاة التمفزيونيػػة اإلس ػرائيمية فػػي تحقيقيػػا المصػػور الػػذي بػػث الميمػػة الماضػػية ،جوانػػب مػػف أح ػواؿ
العماؿ الفمسطينييف وبأنيـ أصبحوا "عبيد حقيقييف" لدى أصحاب المصانع اإلسرائيمية في المسػتوطنات ،وأف
كثير منيـ يعمموف ما بػيف  23إلػى  27سػاعة مقابػؿ أجػور متدنيػة ،ودوف رقابػة رسػمية أو التػزاـ قػانوني مػف
قبؿ مشغمييـ ،ازاء حقوقيـ المادية والقانوية العمالية.
وتبيف مف خالؿ المقابالت التي تـ بثيا ،أف فتية فمسطينييف تقدر أعمارىـ ما بػيف  26و  28عامػا ،يعممػوف
في تمؾ الشركات والمصانع اإلسرائيمية ،دوف أف تشير القناة لذلؾ.
واشػػار التحقيػػؽ الػػى اف  36ألػػؼ فمسػػطيني يعممػػوف لػػدى تمػػؾ الشػػركات الموزعػػة فػػي مختمػػؼ المسػػتوطنات
المقامة في الضفة الغربية ،وأنيـ يكسبوف مبالغ ضئيمة جدا مقابؿ عمميـ الشاؽ ،نتيجػة عػدـ حصػوليـ عمػى
تصػ ػػاريح لمػ ػػدخوؿ إلػ ػػى إس ػ ػرائيؿ ،مػ ػػا يجعميػ ػػـ مضػ ػػطريف لمعمػ ػػؿ فػ ػػي الشػ ػػركات اإلس ػ ػرائيمية الموجػ ػػودة فػ ػػي
المستوطنات لكسب العيش.
وتقوؿ القناة أنػو ورغػـ قػرار المحكمػة العميػا اإلسػرائيمية عػاـ  ،3118بػأف يقػوـ صػاحب العمػؿ اإلسػرائيمي فػي
الضفة الغربية بدفع أجور مماثمة لتمؾ التي يتـ دفعيا في إسرائيؿ ،والتي تصؿ إلى نحػو  34شػيكؿ عػف كػؿ
س ػػاعة عمػ ػػؿ ،اضػ ػػافة الػ ػػى الحقػػػوؽ العماليػ ػػة االخ ػػرى مثػػػؿ اإلج ػػازات وغيرىػ ػػا ،إال أف كثي ػ ػ ار مػػػف الشػ ػػركات
اإلسرائيمية في مستوطنات الضفة ال تمتزـ بيذا الواقع.
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ويقوؿ ُمعد التقرير ،بأف الفمسطينييف الذيف يعيشوف في فقر يضطروف لمعمؿ بأجور متدنية ،في حالة أقؿ ما
توصؼ بأنيػا محزنػة ،وجػزء مػف صػفقة "اإلسػترقاؽ" جالعبوديػةو ،فيمػا يقػوؿ عامػؿ بنػاء يعمػؿ فػي إحػدى تمػؾ
الشػػركات بػػأف صػػاحب العمػػؿ يػػدفع لػػو  23شػػيقال تش ػمؿ ضػريبة الػػدخؿ ،وأنػػو يضػػطر لمعمػػؿ ألنػػو فػػي حػػاؿ
رفض فإف ىناؾ منافسة شديدة مف عشرات مستعدوف لمعمؿ مكانػو ،وأنػو يتمقػى تيديػدات مػف صػاحب العمػؿ
بذلؾ دوما.
القدس ،القدس3124/21/23 ،
فرنس برس 23 :قتيال إثر غرق مركب يضم فمسطينيين قبالة سواحل اإلسكندرية
 36ا
القػػاىرة :انتشػػمت السػػمطات المص ػرية اليػػوـ الجمعػػة 23 ،جثػػة عمػػى األقػػؿ إثػػر غػػرؽ مركػػب لمميػػاجريف قبالػػة
سواحؿ مدينة اإلسكندرية الساحمية عمى البحر المتوسط.
وقاؿ مصدر أمني لوكالة فرنس برس ،إنو جرى "انتشاؿ  23جثة حتى المحظة إثر غػرؽ مركػب ىجػرة يضػـ
عدداً مف األشخاص مف جنسيات مختمفة" .وتابع "جػرى إنقػاذ  227شخصػا بيػنيـ  83فمسػطينيا و 51سػوريا
و 5مصرييف".
وتقػػوـ الق ػوات البحريػػة المص ػرية بالبحػػث عػػف مزيػػد مػػف النػػاجيف بحسػػب المصػػدر األمنػػي الػػذي أضػػاؼ أف
المياجريف غادروا مصر بشكؿ غير شرعي.
القدس ،القدس3124/21/23 ،
 37االحتالل يعتقل خمسة فمسطينيين يشتبه بمسؤوليتهم عن مقتل ضابط إسرائيمي
الناص ػرة :كشػػفت مصػػادر إعالميػػة عبريػػة ،النقػػاب عػػف اعتقػػاؿ خمسػػة م ػواطنيف فمسػػطينييف يشػػتبو االحػػتالؿ
بمسػػؤوليتيـ عػػف قتػػؿ ضػػابط إس ػرائيمي فػػي مسػػتوطنة "بػػروش ىابكعػػا" بػػاألغوار الشػػمالية ،فجػػر يػػوـ الجمعػػة
ج21|22و .قومية أـ جنائية ،في حيف تتواصؿ التحقيقات في ممؼ القضية.
ونقؿ الموقع اإللكتروني لمقناة الثانية في التمفزيوف اإلسرائيمي ،عف مصادر في الجيش اإلسرائيمي ،قوليا "لقد
تـ اعتقاؿ خمسػة فمسػطينييف مشػتبو بقيػاميـ بقتػؿ الكولونيػؿ احتيػاط سػاريا عػوفر ،وتػـ نقميػـ إلػى أحػد م اركػز
جياز الشاباؾ الستجوابيـ" ،وفؽ المصادر.
وبحسب الموقع ،فمػـ يػتـ لغايػة اًف التأكػد مػف خمفيػة الحػادث الػذي أدى إلػى مقتػؿ ضػابط إسػرائيمي واصػابة
زوجتو بجروح ،فيما إذا وقع عمى خمفية
قدس برس3124/21/22 ،
" 38حممة استرداد جثامين الشهداء" :ال وعود رسمية إسرائيمية لإلفراج عن رفات الشهداء
راـ اهلل  -محمد عيد :نفػى منسػؽ الحممػة الوطنيػة السػترداد جثػاميف الشػيداء سػالـ خمػة ،أي وعػودات رسػمية
إسػ ػرائيمية قائم ػػة مقابػ ػػؿ الجي ػػود القضػ ػػائية الت ػػي تبػػػذليا الحمم ػػة ،أو نظيرتيػ ػػا الدبموماس ػػية مػػػف قب ػػؿ السػ ػػمطة
الفمسطينية لالفراج عف جثاميف ورفات الشيداء ،الذيف تحتجزىـ جإسرائيؿو في "مقابر األرقاـ" لدييا.

التاريخ :السبت 3124/21/23

العدد4117 :

ص 28

وأوضػػح خمػػة ل ػػ"فمسطيف" ،أم ػػس ،أف ثمػػة جيػػودا قض ػػائية قائمػػة تبػػذليا الحممػػة الوطني ػػة ،مػػع مركػػز الق ػػدس
ػييدا مػػف
حاليػػا عػػف جثػػاميف  23شػ ً
لممسػػاعدات القانونيػػة ،فػػي المحػػاكـ اإلس ػرائيمية ،ونظيرتيػػا الدوليػػة لالفػراج ً
القدامى.
ردا مػػف المحكمػػة اإلس ػرائيمية يقضػػي بفحػػص  DNAلعػػائالت الشػػيداء ،السػػتكماؿ
وقػػاؿ" :قبػػؿ  7أيػػاـ تمقينػػا ً
متوقعا في الوقت ذاتو ،تسميـ الفحوصػات المخبريػة مػف قػبميـ خػالؿ  4أيػاـ لمطابقتيػا
اإلجراءات القضائية"،
ً
مع الفحوصات اإلسرائيمية.
جيودا قضائية محمية ،ودولية ،لمفت األنظػار إلػى "مقػابر األرقػاـ" ،فعرضػت جإسػرائيؿو عمينػا
وأضاؼ" :بذلنا
ً
ػطينيا
سابقًا اإلفػراج عػف  91ش ً
ػييدا ،مقابػؿ إنيػاء الجيػود القضػائية ،والممػؼ كػامالً " ،األمػر الػذي رفػض فمس ً
عمى اإلطالؽ.
ػطينيا ،فػي حػيف ال تعمػـ السػمطة
ووفؽ إحصائية خمة ،فإف جإسرائيؿو تحتجز جثاميف ورفات  399ش ً
ػييدا فمس ً
مفقودا تخفي دولة االحتالؿ مصيرىـ.
مصير 76
ً
فمسطين أون الين3124/21/22 ،
 39وفاة عامل فمسطيني جراء انهيار نفق عمى الحدود بين غزة ومصر
رف ػػح :ت ػػوفي مس ػػاء الجمع ػػة ج21|22و عام ػػؿ فمس ػػطيني جػ ػراء انيي ػػار نف ػػؽ أرض ػػي عم ػػى الح ػػدود المصػ ػرية
الفمسطينية.
وأف ػػادت مصػ ػػادر فمسػ ػػطينية أف عػ ػػامال ت ػػوفي ج ػ ػراء انييػ ػػار وقػ ػػع فػػػي أح ػػد األنف ػػاؽ عمػػػى الحػػػدود المص ػ ػرية
الفمسطينية التي تعمؿ بشكؿ جزئي .وأضػافت أف جثػة العامػؿ ،وىػو فػي العشػرينات مػف العمػر ،وصػمت إلػى
مشفى أبو يوسؼ النجار في رفح.
ػيال مػػف األنفػػاؽ يواصػػؿ العمػػؿ بعػػد الحممػػة المصػرية عمػػى األنفػػاؽ التػػي تػػدخؿ المػواد
ػددا قمػ ً
ويشػػار إلػػى أف عػ ً
األساسية لمقطاع حيث تمكف الجيش المصري مف إغالؽ حوالي  :1في المائة مف األنفاؽ.
قدس برس3124/21/22 ،
 3:مؤسسة الدراسات الفمسطينية تحتفل بالذكر الخمسين لتأسيسها بالبحرين
أقيـ في البحريف ،أمس ،حفؿ استقباؿ لمناسبة الذكرى الخمسيف لتأسيس «مؤسسة الدراسات الفمسطينية» في
بيروت في العاـ .2:74
وحضػػر الحفػػؿ السػػفير الفمسػػطيني فػػي البح ػريف خالػػد عػػارؼ ،باالضػػافة إلػػى مجموعػػة مػػف رجػػاؿ األعمػػاؿ
واإلعالمييف البحرينييف والفمسطينييف ،باالضافة الى عضو مجمس االمناء عمي فخػرو ،ومػدير المؤسسػة فػي
فمسطيف خالد فراج.
وتخمؿ الحفؿ عرض فيمـ يوثؽ تاري المؤسسة ارتباطاً بمسارات تطور القضية الفمسطينية.
السفير ،بيروت3124/21/23 ،
 41صدور كتاب عن مؤسسة الدراسات الفمسطينية بعنوان "فمسطين بعيون فرنسية"
بيػػروت :صػػدر عػػف مؤسسػػة الد ارسػػات الفمسػػطينية ،الكتػػاب المصػػور“ ،مػػف األرض المقدسػػة إلػػى فمسػػطيف”،
وىػػو عبػػارة عػػف صػػور وتعميقػػات عمييػػا ،باإلنجميزيػػة والفرنسػػية ،ومقدمػػة وتعريػػؼ بالمشػػاركيف مػػف أصػػحاب
الصور وجامعييا ومحرري الكتاب.
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يقػػوؿ سػػتيفاف ىوسػػؿ فػػي التمييػػد “إف المصػػوريف الػػذيف قػػدموا إلػػى فمسػػطيف فػػي القػػرف التاسػػع عشػػر كػػانوا
محممػػيف بإثػػارة الحكايػػة الغربيػػة عػػف الشػػرؽ وباألبعػػاد الدينيػػة ،وقػػد أذىمػػتيـ عنػػدما عػػاينوا األمػػر مباشػرة ثػػار
الحضارات المتعاقبة” ،ويشرح وسيـ عبداهلل في التمييػد أيضػاً أنػو “مػف ىػذا المنطمػؽ ص ّػور الفرنسػي فيمػيكس
بونفيس ج2996 - 2942و فمسطيف ،وقد كاف يعرؼ الشرؽ ،إذ كانت عائمتػو اسػتقرت فػي لبنػاف وأسػس فيػو
استديو تصوير.
الخمي  ،الشارقة3124/21/23 ،
 42المخرج محمد بكري يتعجب من انتقاد مسألة التمويل اإلسرائيمي ألفالم تفضح االحتالل
القػػاىرة ػ جد ب أو :اعتبػػر المخػػرج والممثػػؿ الفمسػػطيني محمػػد بكػػري أف تمويػػؿ أعمػػاؿ سػػينمائية تتحػػدث عػػف
القضػػية الفمسػػطينية مػػف جيػػات إس ػرائيمية تعػػد إشػػكالية حقيقيػػة متواصػػمة ويػػتـ التعامػػؿ مػػع المشػػتركيف فييػػا
بطريقة وصفيا بأنيا ‘متشنجة’ مف قبؿ كثير مف العرب.
وق ػػاؿ بك ػػري ف ػػي ن ػػدوة لتكريم ػػو ظي ػػر الي ػػوـ الجمع ػػة ف ػػي ميرج ػػاف اإلس ػػكندرية لس ػػينما دوؿ البح ػػر المتوس ػػط:
‘الػػبعض ينظػػر إلػػى القضػػية الفمسػػطينية باعتبارىػػا شػػأنا فمسػػطينيا خاصػػا وينتظػػر مػػف الفمسػػطينييف أف يتغمبػوا
عمػػى كػػؿ المعوقػػات وحػػدىـ بينمػػا األصػػؿ أف فمسػػطيف قضػػية عربيػػة باألسػػاس والعػػرب ال يقومػػوف بػػالمطموب
مػػنيـ تجاىيػػا’ .وتعجػػب المخػػرج الفمسػػطيني مػػف انتقػػاد بعػػض السػػينمائييف العػػرب لمجػػوء بعػػض السػػينمائييف
الفمسػػطينييف إلػػى جيػػات إسػرائيمية لمحصػػوؿ عمػػى تمويػػؿ ألعمػػاليـ الفنيػػة ‘بينمػػا ال ينتقػػدوف تقػػاعس الجيػػات
العربيػػة عػػف التمويػػؿ أو إنتػػاج الػػدوؿ العربيػػة ألعمػػاؿ عػػف القضػػية .لكنػػو فػػي الوقػػت نفسػػو اعتبػػر أي فنػػاف
فمسطيني يحصؿ عمى تمويؿ إسرائيمي لفيممو ثـ يقدـ عمال ضد القضية ‘خائنا’.
وأضػػاؼ‘ :نحػػف نحصػػؿ عمػػى تمويػػؿ إس ػرائيمي ألعمالنػػا التػػي تعػػري االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي والقمػػع اإلس ػرائيمي
والمجازر اإلس ارئيمية ،فما الضير في ذلؾر’.
القدس العربي ،لندن3124/21/23 ،
 43برلماني أردني يتهم قوات الدرك بالتمييز ضد الفمسطينيين
إتيـ عضو في البرلماف األردف ألوؿ مرة وبجرأة ما وصفو بإجراءات تمييزية ضد أىالي أحد مخيمات
الالجئيف الفمسطنييف شمالي المممكة .وأعمف النائب محمد ىديب أف قوات الدرؾ تعسفت خالؿ التعامؿ مع
أىالي مخيـ غزة عمى ىامش التعامؿ مع مشاجرة ذات بعد إجتماعي بيف شباف في المخيـ و خريف بقرية
مجاورة .وكانت مشاجرة في محيط المخيـ قد انتيت بتدخؿ الدرؾ بقوة واعتقاؿ  25شابا مف أىؿ المخيـ
فيما لـ يعتقؿ أطراؼ المشاجرة مف القرية المجاورة حسب ىديب الذي تحدث عف تحويؿ أبناء المخيـ
لمحكمة أمف الدولة وتعرضيـ لمضرب واإلىانة في المراكز األمنية .ىديب قاؿ :ىذه سياسات تمييزية رسمية
ضد الوسط الفمسطيني ولف أسكت عنيا.
رأي اليوم ،لندن3124/21/23 ،
 44وزير األوقاف األردني :الدعم األردني لحجاج الـ 54يستهدف تعزيز الصمود الفمسطيني
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مكة المكرمة  -طارؽ الدعجة :قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف والمقدسات اإلسالمية ،رئيس بعثات الحج
األردنية ،د .ىايؿ داود ،إف األردف حريص عمى تقديـ أفضؿ الخدمات والتسييالت لحجاج فمسطينيي
اؿ ،54مبينا أف ىذا الدعـ يستيدؼ تعزيز الصمود الفمسطيني.
وقاؿ خالؿ لقائو المشرفيف والمرشديف وممثميف عف عرب اؿ  ،54إف األردف يسعى الى تمكيف ىؤالء
الحجاج مف التواصؿ مع عمقيـ العربي بعد انقطاع طويؿ ،مشي ار إلى أف و ازرة األوقاؼ قامت بإجراء نقمة
نوعية لخدمة الحجاج في مدينة حجاج غور نمريف ،وبما يمكنيـ مف الحصوؿ عمى أفضؿ الخدمات في
ىذه االستراحة.
الغد ،عمان3124/21/23 ،
 45األسير األردني بالسجون اإلسرائيمية عالء حماد :الحكومة األردنية تشارك في تصفيتي
السبيؿ  -خميؿ قنديؿ :أكد محامي األسرى األردنييف في سجوف االحتالؿ ،المحامي إياد الدبابسة ،أف
األسير عالء حماد الموجود حالياً في مستشفى سوروكا العسكري يعاني وضعاً صحياً متردياً نتيجة استم ارره
في اإلضراب عف الطعاـ ألكثر مف  274يوماً واكتفاءه بتناوؿ الماء والفيتامينات.
كما أشار الدبابسة إلى عدـ تدخؿ السفارة األردنية إلنقاذ األسير حماد حيث لـ تتـ زيارتو مف قبؿ أي
موظؼ في السفارة منذ أكثر مف أربعة أشير لالطمئناف عمى صحتو رغـ تدىور حالتو الصحية بسبب
اإلضراب ،فيما نقؿ الدبابسة رسالة مف األسير حماد اعتبر فييا أف تأخر السفارة األردنية في تحركيا تجاه
قضيتو ىو بمثابة تصفية جسدية لو ألف اإلضراب عف الطعاـ ليذه المدة سيتسبب بشيء ال تحمد عقباه.
السبيل ،عمان3124/21/23 ،
 46البنوك األردنية في فمسطين تقدم 2ر 3مميار دوالر تسهيالت مصرفية لمقطاعات المختمفة
الموحدة لمبنوؾ األردنية العاممة
عماف – سميماف أبوخشبة :أفصحت خر البيانات المصرفية وفؽ الميزانيات
ّ
ّ
في فمسطيف وبحسب البنؾ المركزي األردني أف اجمالي الرصيد القائـ لحجـ التسييالت االئتمانية
والمصرفية الممنوحة مف قبؿ البنوؾ األردنية العاممة بالمناطؽ الفمسطينية بمغت نحوج 2594و مميوف دينار
وبما يعادؿ نحو ج 2ر 3و مميار دوالر حتى نياية شير ب مف العاـ الجاري  3124وسجمت ارتفاعا مقداره
نحو ج 52و مميوف دينار وبما يعادؿ ج 69و مميوف دوالر وبنسبة ارتفاع قاربت ج % 4و بالمقارنة مع
مستوياتيا المسجمة بنياية العاـ الماضي.
الرأي ،عمان3124/21/23 ،
 47لبنان 22 :جنديا إسرائيميا تخطوا سياجا حدوديا لمنع مزارعي عيترون من قطف زيتونهم
أقدـ  22جندياً اسرائيمياً صباح أمس عمى تخطي السياج الحدودي مع لبناف ،ووجيوا تيديداً مباش اًر
لممزارعيف في بمدة عيتروف الحدودية في محاولة لمنعيـ مف قطاؼ موسـ الزيتوف .وذكرت «الوكالة الوطنية
صوبوا اسمحتيـ في اتجاه المزارعيف الذيف اصروا عمى مواصمة قطاؼ مواسميـ مف
لالعالـ» اف «الجنود ّ
الزيتوف مف االراضي في خمة الغميقة المحاذية لمحدود مع فمسطيف المحتمة ،ما يعتبره العدو االسرائيمي خرقاً
لمخط االزرؽ».
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وحضر الى المنطقة قائد منطقة جنوب الميطاني في الجيش المبناني العميد جورج شريـ وعمؿ عمى الحد مف
حاؿ التوتر بيف المزارعيف ،طالباً منيـ االلت ازـ بالقانوف.
وراقبت دوريات مف «يونيفيؿ» التطورات ،مع االشارة الى اف االىالي كانوا يقطفوف الزيتوف في منطقة
متنازع عمييا شبيية بتمؾ التي قاـ بتجريفيا العدو اإلسرائيمي جاوؿ مفو أمس في منطقة العباسية.
المستقبل ،بيروت3124/21/23 ،
" 48ديمي تيميغراف" :إيران تمغي المؤتمر السنوي المناهض لمصهيونية
راـ اهلل  -الحياة الجديدة :قالت صحيفة "ديمي تيميغراؼ" البريطانية إف إيراف ألغت المؤتمر السنوي المناىض
لمصػػييونية .وذكػػرت صػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" فػػي ىػػذا السػػياؽ أف المػػؤتمر كػػاف يسػػتغمو الػرئيس اإلي ارنػػي
السابؽ محمود أحمدي نجاد لمتحريض ضد إسرائيؿ.
وحسػػب "ديمػػي تيميغػراؼ" فػػإف مسػػؤوليف إيػرانييف رسػػمييف أصػػدروا تعميمػػات بإلغػػاء مػػؤتمر "أفػػؽ جديػػد" ،الػػذي
كاف يفترض أف يعقد الشير المقبؿ.
وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف ىػػذه الخطػػوة تػػأتي عمػػى خمفيػػة احتجاجػػات عناصػػر وصػػفتيا بػ ػ"المحافظة" داخػػؿ
إيراف ،تدعي أف الرئيس الجديد حسف روحاني "يبيع إيراف لمغرب".
ونقػػؿ عػػف المػػنظـ الرئيسػػي لممػػؤتمر قولػػو إف إلغػػاء عقػػده يعتبػػر خطػػأ كبي ػ ار مػػف جانػػب الحكومػػة اإليرانيػػة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أف القرار قوبؿ بردود فعػؿ غاضػبة مػف قبػؿ مواقػع وصػفت بأنيػا مقربػة مػف
القائميف عمى المؤتمر.
الحياة الجديدة ،رام اهلل3124/21/23 ،
 49حكومتا الضفة وغزة من لعنات أوسمو

د .رباح مينا
أثيػػرت الكثيػػر مػػف المغالطػػات حػػوؿ موقػػؼ الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف مػػف موضػػوع " إدارة غػزة" الػػذي
أعمنتػػو حركػػة حمػػاس عبػػر األخ اسػػماعيؿ ىنيػػة ،حيػػث أوضػػحنا موقفنػػا الرسػػمي خػػالؿ لقػػاء ضػػـ القيػػادات
األولػػى لمعديػػد مػػف القػػوى ،لمناقشػػة ىػػذا الموضػػوع .عارضػػنا فيػػو المشػػاركة فػػي ىػػذا الموضػػوع أو فػػي حكومػػة
غزة ،ألف ذلؾ يعزز االنقساـ ،ويقطع الطريؽ أماـ الجيود التي تبذؿ الستعادة الوحػدة ،وىػو ذات السػبب فػي
رفض الجبية أيضاً المشاركة في حكومات الضفة المتعاقبة.
واحػػدى أىػػـ األسػػباب التػػي دع ػت الجبيػػة لمتشػػبث بموقفيػػا ىػػذا ىػػو أف الحكػػومتيف تعتب ػ ار مػػف أبػػرز تجميػػات
أوسػػمو ولعناتيػػا ،فتمػػؾ الحكػػومتيف أو حكومػػات السػػمطة أعاقػػت النضػػاؿ الػػوطني الفمسػػطيني ،وبػػدالً مػػف أف
تكػػوف سػػنداً وداعمػاً السػػتم ارره مػػف أجػػؿ نيػػؿ أىػػداؼ شػػعبنا فػػي الحريػػة واالسػػتقالؿ ،أصػػبحت عبئػاً عمػػى ىػػذا
النض ػاؿ ،فمكػػؿ حكومػػة أجيزتيػػا األمنيػػة التػػي تمػػارس القمػػع عمػػى الم ػواطنيف س ػواء فػػي الضػػفة أو فػػي غ ػزة،
وحكومػػة راـ اهلل تمػػارس التنسػػيؽ األمنػػي البغػػيض ،واألخػػرى فػػي غ ػزة تنشػػر قواتيػػا عمػػى طػػوؿ الحػػدود لمنػػع
المقػػاتميف الفمسػػطينييف مػػف القيػػاـ بػػأي عمػػؿ ضػػد االحػػتالؿ ،كػػؿ ذلػػؾ يعنػػي أف طاقػػة جػػزء ىػػاـ مػػف الشػػعب
الفمسطيني ُوجيت لقمع الشعب الفمسطيني بدالً مف أف توجو ضد االحتالؿ.
كمػػا أف كػػؿ حكومػػة مػػف الحكػػومتيف أصػػبح ليػػا و ازرات ووكػػالء و ازرة ومػػدراء عػػاميف بمػػا يسػػتوجبو ذلػػؾ مػػف
سيارات ومرافقيف ،وىذا ينيؾ ميزانية الشعب الفمسطيني التي مف المفروض أف توجػو بشػكؿ رئيسػي لمواجيػة
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االحػػتالؿ بكػػؿ األشػػكاؿ ،كمػػا أف الحكومػػات الفمسػػطينية ت ػرتبط بشػػكؿ مباشػػر أو غيػػر مباشػػر بتفاىمػػات مػػع
االحتالؿ تضع قيداً عمى تحرؾ المقاومة الفمسطينية.
أجدد التأكيد مرة أخػرى بػأف لعنػة الحكػومتيف أصػابت كػؿ مػف غػزة والضػفة ،أدت إلػى انعكاسػات سػمبية عمػى
مس ػػيرة النض ػػاؿ والتح ػػرر لمش ػػعب الفمس ػػطيني ،وزادت م ػػف معاني ػػات ش ػػعبنا الفمس ػػطيني المني ػػؾ أصػ ػالً جػ ػراء
االحتالؿ وممارساتو العدوانية المتواصمة.
لكف ىنا أستدرؾ وأتساءؿ :ىؿ ىنالؾ طريقة إلشراؾ الكؿ الفمسطيني في اتخاذ القرار ومتابعػة تنفيػذه وتحمػؿ
عبء النضاؿرا جوابي نعـ ،ذلؾ ممكف ،واسمحوا لي أف أركز في ىذا الممكف عمى مجموعة مف الخطػوات
الضرورية ،التي يم ّكف أف تش ّكؿ خطة إنقػاذ بديمػة عػف الحالػة الراىنػة فػي المشػيد الفمسػطينية ،قػادرة عمػى أف
تبعدنا عف مستنقع االنقساـ الكارثي ،واليبوط السياسي ،تبدأ بتشكيؿ قيادة وطنية موحدة تقػود نضػاؿ الشػعب
الفمسطيني في الداخؿ جغزة والضفةو لمواجية االحتالؿ وممارساتو ،ىذا مف ناحية ،ومف ناحية أخرى تبحػث
في ىموـ ىذا الشعب وتعمؿ عمى عالجيا بإشراؾ الجميع حتى تعزز صمود أبناء الشعب الفمسطيني.
إف ىػػذه القيػػادة يجػػب أف تكػػوف ممثمػػة لكػػؿ قطاعػػات الشػػعب السياسػػية والمجتمعيػػة ،وقػػد تكػػوف بشػػكؿ اإلطػػار
المؤقت لمنظمة التحرير الفمسطينية الذي انبثؽ عف اتفاؽ القاىرة ،بشرط أال يكوف رئيس منظمة التحرير ىو
رئػػيس السػػمطة حتػػى يتحػػرر مػػف قيػػود رئاسػػتو لمسػػمطة عنػػد اتخػػاذ أي ق ػرار أو موقػػؼ بشػػأف النضػػاؿ الػػوطني
الفمسطيني .وىذا اإلطار المؤقت يقود الشعب الفمسطيني ويتولى شؤونو في داخؿ الوطف والشتات.
كما نؤكد عمى ضػرورة أف تبػادر حركػة حمػاس وحكومتيػا فػي غػزة بشػكؿ جػدي لتعزيػز ثقػة القػوى بمػا تقػوؿ،
صرح بو األخ اسماعيؿ ىنية حوؿ إجراء انتخابات بمدية ونقابية وطالبيػة فػي غػزة
وذلؾ مف خالؿ وضع ما ّ
موضػػع التطبيػػؽ العممػػي ،وعػػدـ وضػػع العراقيػػؿ أمػػاـ ىػػذا التص ػريح ،حتػػى ال يبػػدو كأنػػو تص ػريح لمعالقػػات
العامة ،وليس تصريحاً جدياً إلشراؾ الكؿ الفمسطيني في إدارة الوضع الفمسطيني الداخمي ،ولتنفيذ ذلؾ أقترح
الخطوات المحددة التالية:
 -2إعػػالف حكومػػة غػزة االتفػػاؽ مػػع القػػوى عمػػى إج ػراء انتخابػػات فػػي جميػػع المجػػالس البمديػػة والمحميػػة عمػػى
قاعػػدة التمثيػػؿ النسػػبي الكامػػؿ بإشػراؼ لجنػػة االنتخابػػات المركزيػػة وأف تضػػع كػػؿ إمكانياتيػػا وامكانيػػات القػػوى
لتحقيؽ ىذا اليدؼ.
 -3التوافػػؽ عمػػى إج ػراء انتخابػػات فػػي كػػؿ النقابػػات والجمعيػػات المينيػػة فػػي قطػػاع غػزة عمػػى أسػػاس التمثيػػؿ
النسبي الكامؿ وبتوافؽ واشراؼ كؿ الكتؿ النقابية حتى نضمف وطنية وشفافية تمؾ االنتخابات ،وىنا البد مف
اإلشارة إلى ضرورة توقؼ اإلخوة في حركة حمػاس وحكومتيػا عػف مشػروع تشػكيؿ نقابػات منفصػمة فػي غػزة،
ووضع تشريعات جديدة مف المجمس التشريعي لذلؾ ،ألف ذلػؾ يعرقػؿ مشػاركة الجميػع فػي ىػذه الخطػوة ومػف
ناحية أخرى ىو أحد أشكاؿ تعزيز االنقساـ.
 -4إجراء انتخابات في الجامعات الختيار المجالس الطالبية بمشاركة كؿ الكتؿ واألطر الطالبية.
ػيفعؿ خاليػػا المجتمػػع المختمفػػة وسيشػػرؾ الكػػؿ الفمسػػطيني فػػي الشػػأف الػػوطني الفمسػػطيني،
إف ىكػػذا إج ػراء سػ ّ
وسيساىـ أيضاً في إنياء االنقساـ .وسيبقى ميمة وطنية ضرورية وىامة.
إف مػػا ذكػػرت ال يعنػػي أبػػداً أننػػي ال أرى ضػػرورة فػػي إنيػػاء االنقسػػاـ ،بػػؿ أعتبػػر ذلػػؾ خطػػوة نحػػو تحقيػػؽ ىػػذا
اليدؼ ،مع التشػديد عمػى أف إنيػاء االنقسػاـ يػأتي عبػر تطبيػؽ مػا تػـ االتفػاؽ عميػو فػي القػاىرة وذلػؾ حسػب
الخطوات التالية:
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 -2تفعيػػؿ وانتظػػاـ اجتماعػػات اإلطػػار القيػػادي المؤق ػت لمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية الػػذي اتفػػؽ عميػػو ،حتػػى
يقػػوـ بواجبػػو فػػي إدارة الشػػأف الفمسػػطيني فػػي الػػوطف والشػػتات ،والتحضػػير النتخابػػات وطنيػػة شػػاممة لممجمػػس
الوطني الفمسطيني عمى أساس التمثيؿ النسػبي فػي الػوطف وحيثمػا أمكػف فػي الشػتات ،وفػي الوقػت ذاتػو يقػوـ
ىػػذا اإلطػػار بػػدور المرجعيػػة القياديػػة لمشػػعب الفمسػػطيني لمعالجػػة قضػػايا النضػػاؿ الػػوطني الفمسػػطيني بمػػا فػػي
ذلؾ إصالح كؿ مؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية وتفعيميا.
 -3قياـ اإلطار القيادي المؤقت بالتوافؽ عمى برنامج الحد األدنى السياسي مستنداً إلى وثيقة الوفاؽ الوطني
بعد تطويرىا بعد حوار معمؽ ومراجعة لمتجربة واستخالص العبر لموصوؿ إلى برنامج الحد األدنى ىذا.
 -4تشػكيؿ حكومػػة فمسػػطينية موحػدة تكػػوف ميمتيػػا توحيػد المؤسسػػات الفمسػػطينية فػي الػػداخؿ جغػزة والضػػفةو
وعالج ثار حصار غزة والتحضير لالنتخابات.
 -5تحديد موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجمس الػوطني الفمسػطيني بعػد سػت شػيور مػف
تشكيؿ تمؾ الحكومة.
 -6وتمييػػداً لكػػؿ ىػػذه الخطػوات تتوقػػؼ كػػؿ الممارسػػات القمعيػػة لحكػػومتي راـ اهلل وغػزة ،وتتوقػػؼ المناكفػػات
السياسية ضمف ليات محددة يتـ التوافؽ عمييا.
إف الوضع الفمسطيني حرج والقضية الوطنية في خطر ،فاالنقساـ ال يمكػف لمػف يمارسػو أف يسػاىـ فػي قيػادة
الشػػعب الفمسػػطيني ،فالنضػػاؿ يحتػػاج إلػػى قيػػادة وطنيػػة موحػػدة تقػػوده ،واألوضػػاع العربيػػة وبالػػذات فػػي دوؿ
الطػػوؽ ال تخفػػى عمػػى أحػػد حيػػث أف الشػػعوب العربيػػة وحكوماتيػػا مشػػغولة بمشػػاكميا الداخميػػة وتتعامػػؿ مػػع
الحكومػػة اإلس ػرائيمية األكثػػر يمينيػػة مدعومػػة بشػػكؿ كامػػؿ مػػف اإلدارة األمريكيػػة ،أيض ػاً اسػػتمرار المفاوضػػات
العبثيػػة والضػػارة سػػيؤدي إلػػى مزيػػد مػػف حالػػة اليبػػوط عػػف الثوابػػت الفمسػػطينية ،باإلضػػافة إلػػى أف المقاومػػة
الفمسطينية بكؿ أشكاليا في ىذه األوضاع أصبحت غير مجدية ،وأصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة تصحيح
مسارىا ليعود بريقيا مرة أخرى ،وتزداد عنفواناً وقوة تستطيع مواجيػة التصػدي لالحػتالؿ الصػييوني ،وتجعمػو
يشعر بأف احتاللو ألرضنا وتنكره لحقوقنا سيكوف خاس اًر وباىظاً لو.
وكالة سما اإلخبارية3124/21/22 ،
 4:حال نجحت أو فشمت المفاوضات مع "إسرائيل"

د .ناصر عبد الرحمف الف ار
في يػوـ  25اب/أغسػطس انطمقػت مػف جديػد المفاوضػات الفمسػطينية اإلسػرائيمية ،بػدوف أي نػوع مػف الم ارسػـ
الصاخبة .ىذه ليست الجولة األولى ولكف ىنالؾ مف يعتقد ويأمؿ أف تكوف الفاصمة .الغالبية العظمػى تجيػؿ
أبسػط التفاصػػيؿ الجوىريػػة التػي بػػدأت عمػػى اساسػػيا ىػذه الجولػػة ،مثميػػا مثػػؿ حػاؿ الجػوالت السػػابقة .يبػػدو أف
ىنالػػؾ اتفاقػػا بػػيف مختمػػؼ األط ػراؼ يقضػػي بعػػدـ الكشػػؼ عػػف فحػػوى مػػا يػػتـ التحػػاور عميػػو حالي ػاً ،مػػا يػػتـ
التوصؿ لو مف تقدـ ،أو ما يبدو مف عراقيؿ ،وما يمكف أف يصؿ لو مف نتائج.
ىذا التصرؼ منبثؽ مف تمسؾ الجميع بأحػد أىػـ مبػادئ الدبموماسػية الكالسػيكية ،الػذي يقػر بضػرورة الحفػاظ
عمى أعمى درجة مف السػرية حتػى المحظػة األخيػرة ،بحكػـ اف ىػذه المرحمػة األكثػر صػعوبة وتعقيػداً ،وبالتػالي
أف أي تص ػريح أو تس ػريب يمكػػف أف يػػؤثر سػػمباً عمػػى مسػػارىا .إف لػػـ يكػػف ىنالػػؾ مػػا يحػػوؿ دوف ذلػػؾ ،مػػف
المنتظر أف تنتيي المرحمة التفاوضية في ايار/مايو ،أي بعد تسعة شيور مف بػدايتيا .ايػاً كانػت سػمات ىػذه
المفاوضػػات ،األىػػـ أف يكػػوف ليػػا مػػردود فعمػػي عمػػى مجتمػػع عػػانى مػػف عدوانيػػة وعنجييػػة االحػػتالؿ .الجميػػع
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يتمنى أف يستيقظ يوماً وال يرى جنديا إسرائيميا عمى حدود المدف ،أو مستوطنا عمى سفوح الجباؿ ،أكاف ذلػؾ
عػػف طريػػؽ النضػػاؿ ،أو مػػف خػػالؿ الجمػػوس الػػى طاولػػة الح ػوار .الشػػعب الفمسػػطيني فع ػالً شػػعب مميػػز ،ال
يخضع ،ال ييادف وال ينيار ،لكنو كذلؾ يعي أنو لـ يخمؽ فقط مف أجؿ أف يحيا ويموت حامالً لمسالح .ىػذا
ليس قدره الوحيد ،إنما كذلؾ مف أجؿ اف ينعـ بالسالـ ورغد الحياة .فقط بيذا الشكؿ يمكف أف يتطػور ويتقػدـ
مثؿ باقي المجتمعات .مثؿ ىذا الوضع يصب في موقفة ويقوي مف صالبة عزيمتو وارادتو.
رغػػـ أف معظػػـ الجػوالت السػػابقة كانػػت عقيمػػة ومحبطػػة ،اال اف مػػا ال يمكػػف انكػػاره ىػػو أف ىنالػػؾ مػػف يأمػػؿ،
بشيء مف الخجؿ وكثير مف الشؾ ،بعض االمؿ ىذه المرة ،ويتمنى أف تكمؿ ىػذه المسػيرة بالنجػاح وأف تمبػي
كؿ ما يستحؽ الشعب الفمسطيني مف عدالة وحرية .وىذا حمـ مشروع.
إف كاف ذلؾ ،فيذا شيء جيد ومػرض ،ألف كػؿ الصػراعات ،شػئنا أـ أبينػا ،تحسػـ بعػد مسػيرة نضػاؿ بػالتوقيع
عمى طاولة المفاوضات .مف منطمؽ وطني قائـ عمى مبدأ "ناصر أخاؾ ظالماً أو مظموماً" وبحكـ أف الغايػة
في النياية واحده ،ىنالؾ مف يدعوف اهلل س اًر وعالنية أف يقوي ويوفػؽ الوفػد الفمسػطيني المفػاوض ،وبػدالً مػف
أف يخػػرج ويصػػرح بفشػػؿ مسػػاعية نيائي ػاً ،أف يعمػػف خبػػر جػػدواىا .خاصػػة أنػػو عمػػى يقػػيف بػػأف ليسػػت ىنالػػؾ
مبررات يقدميا بعد ذلؾ لشعبو ،وأف ما سوؼ يقولػو ابتػداء مػف حينػو سػيدخؿ ضػمف قائمػة االسػتخفاؼ ال ازئػد
بعقوؿ الناس.
إف أعطت المفاوضات ثمارىا ،وىذا ما يرجى ،يحؽ لمف يريد االحتفاء أف يفعؿ ذلؾ .ومف ال يريد ،أف يعبر
عػػف تحفظاتػػو عمييػػا وعمػػى مػػا رافقيػػا مػػف تػػأثير سػػمبي عمػػى الوضػػع العػػاـ .المػػردود اإليجػػابي ،بعػػد المش ػوار
الطويؿ والمرىؽ الذي انطمؽ مف مدريد وتوج فػى أوسػمو ،ىػو أوالً وأخيػ اًر نجػاح لممػواطف الػذي ناضػؿ ،عػانى
وصبر ،كما أف الفشؿ يقع فقط عمى عاتؽ السمطة ،عمماً بأف العواقب مردودة عمى كافة أبناء الشعب .يحػؽ
لكؿ مواطف أف يأخذ الموقؼ الذي يعتبػره مناسػبا ،حػاؿ نجحػت أو فشػمت المفاوضػات ،بػدوف أف يطالبػو أحػد
بتقػػديـ التبريػرات أو محاسػػبتو عمػػى موقفػػو ،خاصػػة أف اليػػدؼ واحػػد رغػػـ اخػػتالؼ طػػرؽ الوصػػوؿ اليػػو .أبنػػاء
ىػذا الشػعب خمقػوا مػف أجػؿ أف يكونػوا متػرابطيف فػي السػراء والضػراء ،بػػؿ فػي الحالػة األخيػرة يجػب أف يكػػوف
التماسؾ بينيـ أمتف وأقوى.
السػػمطة الوطنيػػة ،التػػي ال يتفػػؽ عمػػى جػػدارتيا اثنػػاف ،بسػػبب تػػدني مسػػتوى قسػػـ مػػف القػػائميف عمييػػا ،اعمنػػت
تك ػ ار اًر أنيػػا ممتزمػػة بكافػػة المرجعيػػات المتفػػؽ عمييػػا وطني ػاً وعربي ػاً ،والمعتػػرؼ بيػػا دولي ػاً ،وأىميػػا االنسػػحاب
اإلسػرائيمي حتػى حػدود  ،2:78كػوف القػدس الشػرقية عاصػمة فمسػطيف ،االعتػراؼ بحػؽ العػودة وبإقامػة دولػػة
فمسطينية كاممة السيادة ،وبكؿ ما تراكـ وانبثؽ عف ذلؾ مف حقوؽ أخرى .الكؿ يعمـ أف المفاوضػات التػي ال
تمبػػي كػػؿ ىػػذه المطالػػب غيػػر مجديػػة .ىػػذه المطالػػب تشػػكؿ النػواة الصػػمبة لقضػػية الصػراع القػػائـ .سػػقؼ ىػػذه
المطالب ىو الحد األقصى الذي لف يرضى أحد التنازؿ عنو .الجميع متفؽ عمى ذلػؾ ويرصػد أي تحػرؾ فػي
ىػػذا االتجػػاه أو ذاؾ .مػػف ىػػو عمػػى د اريػػة بأىميتيػػا ،بمػػف فػػييـ الطػػرؼ اإلسػرائيمي ،يعمػػـ بػػأف ىػػامش المنػػاورة
مقبوؿ بالجوانب التكتيكية ،وليس فػي الغايػة االسػتراتيجية .مػف المؤكػد أف المفػاوض الفمسػطيني يعمػؿ حسػب
ذلؾ ويبذؿ كؿ جيده ليكوف عند حسف ظف شعبو بػو ،تحديػداً بعػد أف تمقػى مػف النقػد الػالذع مػا تمقػى ،نتيجػة
نػػدرة النتػػائج ،غيػػاب القناعػػة وعػػدـ الثقػػة بالعػػدو .أشػػد نقػػداً سػػيقع عمػػى ىػػذا المفػػاوض إذا تجػػاوز حػػدوده أو
تصرؼ وقرر ،بدوف أف يضع فب االعتبار ما يجوؿ بالخاطر العاـ.
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ىو ،مثؿ إسرائيؿ وباقي العالـ ،عمى عمػـ بأنػو يتحػرؾ فػي الوقػت الضػائع ،وانػو فػي حػاؿ فشػمت المفاوضػات
القائمػػة لػػف تكػػوف ىنالػػؾ ولسػػنوات طويمػػة عػػودة ليػػا .بػػؿ ولػػيس مػػف المسػػتغرب أف يػػدرج فػػي خانػػة مػػف يخػػوف
األمانة كؿ مف يحاوؿ أحياءىا مف جديد وعمى نفس أسس وأساليب الماضي.
نجػػاح المفاوضػػات ىػػو أفضػػؿ الخيػػارات ،ألنػػو يصػػب فػػي الصػػالح العػػاـ وينيػػي ن ازعػػا يتمنػػي كػػؿ العػػالـ أف
ينتيػػي ليتفػػرغ لحػػؿ مشػػاكؿ أخػػرى عالقػػة .عمػػى إس ػرائيؿ أف تعػػي أىميػػة ذلػػؾ .كمػػا عمػػى الطػػاقـ المفػػاوض
الفمسطيني أف يكوف صادقا مع شعبو ،خاصة أف ميمتو والدعـ الذي يتمقػاه عمػى المحػؾ .عميػو ،حػاؿ الحػظ
أف األمور ال تسير حسب ما يراـ ،أف يعمف عف فشميا نيائياً وبدوف تمعثـ أو لؼ ودوراف .ما قيمة االستمرار
فييا إف لـ تأت بالنتائج المنشودة .بعد ذلؾ ،أفضؿ ما يمكف أف يفعمو ىذا الطاقـ ،وعمى رأسو "كبيػرىـ" ،ىػو
االنسػػحاب مػػف الحيػػاة العامػػة وتك ػريس وقػػتيـ لكتابػػة المػػذكرات والعنايػػة باألبنػػاء واألحفػػاد ،الػػذي فع ػالً سػػوؼ
يقػػدروف ليػػـ عػػودتيـ بعػػد الوقػػت الطويػػؿ والمجيػػود اليائػػؿ الػػذي بػػذلوه فػػي محػػاورة المحتػػؿ بػػدوف جػػدوى .لػػف
يخوليـ أحد مرة أخرى التحدث باسمو ،مع العمـ أنيـ لـ يحصموا عمى ذلؾ سابقاً وما تحركوا عمى اساسػو تػـ
بعػػدـ رضػػى وعػػدـ قناعػػة ،وانمػػا عػػف مضػػض ونتيجػػة الضػػغوطات الممارسػػة مػػف قبػػؿ القاصػػي والػػداني .لق ػد
أرىػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني مػػف الػػدوراف الػػدائـ فػػي حمقػػة مفرغػػة ،لدرجػػة اف ىنالػػؾ مػػف يعتقػػد أف الػػبعض ليػػـ
مصػػمحة شخصػػية فػػي اسػػتمرار ىػػذه المفاوضػػات ،رغ ػػـ عػػدـ جػػدواىا ،مصػػمحة تتجػػاوز المصػػمحة الوطني ػػة
البحتة .ىذا أمر في غاية الخطورة ويمكف أف تكوف لو تداعيات.
حاؿ فشمت المفاوضات نيائياً ،وىذا ما ال يتمنػاه الكثيػر ،عمػى رئػيس السػمطة أف يعمػف انتيػاء مرحمػة معينػة،
مرحمتو ىو ،وأف يسمـ الحكـ لممجمػس الػوطني الفمسػطيني ليقػوـ بػدورة فػي تأسػيس حكومػة وحػده وطنيػة قػادرة
عمػػى استش ػراؼ البػػدائؿ ورسػػـ مالمػػح االسػػتراتيجية القادمػػة .إف كػػاف ذلػػؾ ،أوؿ مػػا يجػػب أف يفعمػػو المجمػػس
والحكومػػة المنبثقػػة عنػػو ،ىػػو عمميػػة تطييػػر واعػػادة ىيكمػػة المؤسسػػات الرسػػمية فػػي الػػداخؿ والخػػارج ،وتفعيػػؿ
الروح الوطنية التي شابيا كثير مف الركود نتيجة سنوات طويمة مف المقاءات العبثية.
الفمسػػطينيوف شػػعب يعشػػؽ الحريػػة والحيػػاة الكريمػػة .شػػعب يبحػػث دائمػاً عػػف أفػػاؽ جديػػدة .عمػػى ىػػذا األسػػاس
ناضػػؿ وعمػػى ىػػذا االسػػاس سػػوؼ يسػػتمر فػػي مش ػواره حتػػى يصػػؿ لكافػػة أىدافػػو .الكػػؿ يعمػػـ ،بمػػا فػػي ذلػػؾ
إسرائيؿ ،بأنو شعب مرابط عمى أرضو وعمى استعداد أف يضاعؼ الثمف إف كاف ذلؾ ىػو البػديؿ الوحيػد مػف
أجؿ نيؿ كافة تطمعاتو .ىنالؾ جيؿ بدأت تتبمور عنػده ىػذه الفكػرة ،وىػو عمػى اسػتعداد لتجسػيدىا عمػى أرض
الواقع .ىذا الجيؿ يممؾ مف االمكانيات والمقدرة ما لـ يممكو جيؿ سابؽ .مف المؤكد أف إسرائيؿ رصدت بدقة
كافة التحوالت النفسية الجارية في المنطقة .أجيػاؿ متتاليػة وصػاعدة وصػمت ألقصػى حػدود االشػمئزاز نتيجػة
تزايد وتيرة العربدة واالبتزاز .فقط تحتػاج لمػف يقػنف ويرسػـ ليػا بػذكاء ودقػة مسػار المرحمػة القادمػة ،لتقػوـ ىػي
ب ػػدورىا .يج ػػدر بخبرائي ػػا م ػػف السياس ػػييف والعس ػػكرييف قػ ػراءة اخ ػػتالؼ األم ػػور بش ػػكؿ دقي ػػؽ وبعي ػػد ع ػػف كاف ػػة
معطيات الماضي .أفضؿ ما يمكف أف تفعمو إسرائيؿ ،مف أجؿ تجنيب نفسػيا واًخػريف مػا يخفػي الػزمف مػف
ك ػوابيس وى ػواجس ،ىػػو تمبيػػة كافػػة المطالػػب الشػػرعية الفمسػػطينية وأف تجسػػد ذلػػؾ فع ػالً ال ق ػوالً عمػػى طاولػػة
المفاوضػات القائمػة .حقػػب الكػذب والمراوغػػة القائمػة عمػى فكػرة التفػاوض مػػف أجػؿ التفػاوض ولػػيس مػف أجػػؿ
التوصػػؿ لسػػالـ فشػػمت وانتيػػت فاعميتيػػا .قميػػؿ جػػداً يممكػػوف المقػػدرة عمػػى التنبػػؤ بأحػػداث المسػػتقبؿ مػػف خػػالؿ
تأمؿ حركة النجوـ ،لكف الكثير يدركوف ،مف خالؿ تحميؿ المعطيات القائمة ،أف المنطقػة والعػالـ عمػى موعػد
جدي ػػد م ػػع الت ػػاري  .كي ػػؼ س ػػتكوف مميػ ػزات م ػػا س ػػيأتي ،ذل ػػؾ س ػػيعتمد عم ػػى نوعي ػػة اإلع ػػالف الني ػػائي لنت ػػائج
المفاوضات الجارية.
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القدس العربي ،لندن3124/21/23 ،
 51هل انهار الردع اإلسرائيمي؟؟

رشيد حسف
مؤخر عمى لبناف وغزة ،والتطورات والمستجدات التي عصػفت
ًا
ىؿ أدت الحروب التي شنيا العدو الصييوني
وتعصػػؼ بالمنطقػػة وبالعػػالـ ،وتطػػورات صػػناعة األسػػمحة ،وبالػػذات الصػواري  ،وسػػقوط العديػػد مػػف النظريػػات
العسكرية ،إلى انييار الردع اإلسرائيمي ،كما يؤكد العميد المتقاعد أميف حطيط في كتابو الصػادر عػف مركػز
دراسات الوحدة العربية الطبعة االولى  ،3123والموسوـ بنفس العنواف.
نتمنػ ػػى ذلػ ػػؾ ..ونعتقػ ػػد أف ىػ ػػذا االسػ ػػتنتاج يحتػ ػػاج الػ ػػى مزيػ ػػد مػ ػػف النقػ ػػاش مػ ػػف قبػ ػػؿ العسػ ػػكرييف والخب ػ ػراء
االستراتجييف ،في ضوء اعتداءات العدو عمى مواقع عسكرية في سوريا ،وتيديده بضػرب المفػاعالت النوويػة
في ايراف ،وشػف غػارة عمػى بورسػوداف ،وتطػوير قد ارتػو العسػكرية ،وخاصػة الطيػراف وأسػمحة الجنػار الشػامؿ "
النووية"...بشكؿ ممفت ليبقى اقوى دولة في المنطقة.
العميد حطيط يستعرض بداية أسباب قوة الردع ،ونعني :اي قوة ،والتي تعتمد في االساس عمى ثالثة عوامؿ
ىي:الركف المادي ويتجسد بالقػدرات العسػكرية ،والػركف المعنػوي ،وىوارىػاب العػدو وتخويفػو ،كمػا فعػؿ ويفعػؿ
العػػدو الصػػييوني ،ثػػـ عناصػػر البيئػػة االسػػتراتجية ،وىػػي تشػػابؾ المصػػالح الدوليػػة ،التػػي تحكػػـ السػػموكيات
العسػػكرية ،بمػػا فػػي ذلػػؾ الحػػرب واسػػتثماراتيا ..ليصػػؿ بعػػد ذلػػؾ الػػى مقومػػات الػػردع االسػرائيمي ،وتػػاري ىػػذا
الػػردع ،منػػذ اف أقػػيـ الكيػػاف الصػػييوني عمػػى ارض فمسػػطيف العربيػػة عػػاـ  ،2:59إ ْذ اعتمػػد فػػي المقػػاـ األوؿ
عمى ارتكاب المجازر ،الرىاب الشعب الفمسطيني ،ودفعػو الػى الرحيػؿ مػف وطنػو ،وىػذا مػا حػدث بالفعػؿ ،اذ
استمرت مجازر العدو التي ابتدأت بدير ياسيف في نيساف  ،59ولـ تنتو بعد،وفد اسػفرت عػف طػرد أكثػر مػف
" "861الػػؼ فمسػػطيني مػػف وطػػنيـ الػػى اربعػػة ارجػػاء المعمػػورة ،وال ي ازلػػوف يتجرعػػوف م ػ اررة التشػػرد والحرمػػاف،
متمسكيف بحؽ العودة المقدس.
تستند استراتجية العدو في السابق ،بالتركيز عمى عدة مفاصل مهمة ابرزها:
القتاؿ عمى ارض الخصـ ،إ ْذ قػاـ بمياجمػة الػدوؿ العربيػة المحػاورة ،والتوغػؿ فػي أ ارضػييا ،ولػـ يتعػرض ىػذا
الكياف الغاصب منذ قيامو الى اي عمؿ عسكري يصؿ أعماقو اال الصواري التي اطمقيػا العػراؽ الشػقيؽ فػي
حرب ،2::2وصواري المقاومة المبنانية عاـ  ،3117وصػواري المقاومػة الفمسػطينية التػي وصػمت ضػواحي
القدس وتؿ ابيب ،ثـ اعتماده الحرب االستباقية ،او ما يسمى بالضربة الوقائيػة ،التػي نفػذىا فػي عػدواف ،78
وفي تدمير المفاعػؿ النػووي الع ارقػي عػاـ  ،2:92وفػي اعتداءاتػو المتكػررة عمػى سػوريا بحجػة ضػرب مخػازف
الصواري ..ال .
والالفػػت فػػي ىػػذا الخصػػوص " اف العػػدو ال يوافػػؽ عمػػى وقػػؼ اطػػالؽ النػػار اال بعػػد اف تممػػؾ اس ػرائيؿ زمػػاـ
المبادرة والسيطرة في الميداف ،فقدراتيا العسكرية تتوافؽ معػالق اررات الدوليػة ،لتنتيػي الحربعنػدما تكػوف النتيجػة
حس ػػمت لص ػػالحيا ،كم ػػا ح ػػدث ف ػػي ع ػػاـ  ،2:84عن ػػدما حق ػػؽ الجيش ػػاف المص ػػري والس ػػوري انج ػػازات بالغ ػػة
االىميػ ػػة فػ ػػي اوؿ الحػ ػػرب ،فم ػ ػػـ يتػ ػػدخؿ مجمػ ػػس األم ػ ػػف ،بػ ػػؿ كػ ػػاف تدخمػ ػػو عن ػ ػػدما انقمػ ػػب الموقػ ػػؼ لص ػ ػػالح
اسرائيؿ"ص.27
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وفي تقديرنا فاف تآكؿ قوة الردع اإلسرائيمية ،بدأت عندما انتصر الجيش األردني في معركػة الك ارمػة الخالػدة،
وحينما تمكف الجيشاف المصري والسوري مف تحقيؽ النصر الحاسـ في حرب تشريف ،وكسر حاجز الخوؼ،
وانياء اسطورة الجيش الذي ال يقيػر ،وصػمود المقاومػة الفمسػطينية فػي بيػروت  9:يومػا ،وفػي مخػيـ جنػيف،
واخيراامتالكي ػػا صػ ػواري وص ػػمت ال ػػى ضػ ػواحي الق ػػدس واجب ػػرت اكث ػػر م ػػف ممي ػػوف مس ػػتوطف عم ػػى االحتم ػػاء
بالمالجئ في جنوب فمسطيف..
اف نتائج ىذه التطورات والمستجدات وغيرىما ..ادت الػى سػقوط نظريػة "الحػرب االسػتباقية" بمعنػى اف العػدو
لػػـ يعػػد قػػاد ار عمػػى شػػف ىػػذه الحػػرب خوفػػا مػػف رد المقاومػػة ولػػـ يعػػد قػػاد ار عمػػى عبػػور الحػػدود واحػػتالؿ ارض
الغير كما حدث خالؿ الحروب السابقة ،كما ادت ىذه التطورات الى انتياء ما يسمى بالحرب الخاطفة.
ومػػف ىنػػا فقػػد العػػدو قدرتػػو عمػػى حسػػـ الحػػرب بسػػرعة فمجػػأ الػػى الحػػؿ الوسػػط "حػػرب الشػػيور الثالثػػة" او مػػا
يسمى بالمناعة االجتماعية كما ورد في التقرير االستراتيجي الصادر عف مركػز أبحػاث األمػف القػومي لمعػدو
" "3121وىو يعني :مناعة المجتمع االسرائيمي؛ اي قدرتو عمى تحمؿ الحرب خالؿ ىذه المدة.
باختصػػار ...نخمػػص مػػف كػػؿ ذلػػؾ الػػى اف الػػردع االس ػرائيمي تآكػػؿ اسػػتنادا الػػى التقريػػر المشػػار اليػػو ،إ ْذ فقػػد
العدو حرية القػرار وحريػة اسػتعماؿ القػوة ،وىػو مػا يفػرض عمػى االمػة كميػا اف تعيػد حسػاباتيا ،وتػتخمص مػف
عقدة حزيراف ،ومف مناخ اليزيمة المسيطر عمييا ،خاصة وانيا انتصرت في الكرامة ومعارؾ العبور وجنػوب
لبناف وفي مخيـ جنيف وغزة ،واثبتت انيا قادرة-فعال -اف تنتصر مف جديد ،اذا ما خرجت الدوؿ العربية مف
تحت العباءة األميركية.
الدستور ،عمان3124/21/23 ،
 52ضغوط أميركية لمقاء بين عباس ونتنياهو

حممي موسى
في الوقت الػذي تتفػاقـ فيػو األوضػاع األمنيػة واألزمػة االقتصػادية فػي الضػفة الغربيػة المحتمػة ،يػزداد الحػديث
عػػف احتمػػاؿ لقػػاء قمػػة بػػيف ال ػرئيس الفمسػػطيني محمػػود عبػػاس ورئػػيس الحكومػػة اإلس ػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو.
وتأتي اإلشارات حوؿ المقاء المحتمؿ ليس فقط في ظؿ ىذا الوضع األمني واالقتصادي ،وانما أيضاً في ظؿ
تيديػػدات فمسػػطينية بػػالعودة إلػػى المحافػػؿ الدوليػػة لمجابيػػة إس ػرائيؿ .وتتخػػالؼ ىػػذه التيديػػدات مػػع التعيػػدات
الممنوحػػة مػػف الط ػرفيف لمواليػػات المتحػػدة ،والقاضػػية بمحاولػػة العمػػؿ عمػػى إنيػػاء مفاوضػػات التسػػوية الدائمػػة
خالؿ تسعة أشير تنتيي في شير أيار المقبؿ ،واالمتناع عف أي خطوات مف طرؼ واحد.
وكانت أوساط فمسطينية قد أشارت إلى أف اإلدارة األميركية تمػارس ضػغوطاً شػديدة عمػى الػرئيس الفمسػطيني
لحثو عمى لقاء نتنيػاىو فػي القػدس بغػرض مػنح المفاوضػات المتعثػرة زخمػاً جديػداً .ومعػروؼ أف عبػاس كػاف
يرفض المقاء مع نتنياىو عمى اعتبار أف ذلػؾ يشػكؿ مكسػباً صػافياً لألخيػر ،وخصوصػاً إذا لػـ تعمػف إسػرائيؿ
تجميد االستيطاف .ومف غير المسػتبعد أف تكػوف التمميحػات بمقػاء نتنيػاىو وعبػاس محاولػة لاليحػاء بػأف شػيئاً
ما يتحرؾ عمى القنوات التفاوضية .لكف ظاىر األشياء يفيد بأف المفاوضات التي يقودىا صائب عريقات مع
وزيرة العدؿ اإلسرائيمية تسيبي ليفنػي لػـ تػدخؿ بعػد فػي جػوىر المسػائؿ بػرغـ انعقػاد المقػاء التاسػع حتػى اًف.
وبرغـ اإلعالف األميركي عف الرغبة في المشاركة المكثفة في المفاوضات ،فإف شيئاً لـ يتحقؽ بعد.
ويظير ىذا جمياً مف جية أخرى في ما أعمف عف رفض بنياميف نتنياىو طمباً فمسطينياً تشجعو أميركا بتقػديـ
موعػػد اإلف ػراج عػػف الدفعػػة الثانيػػة مػػف معتقمػػي مػػا قبػػؿ أوسػػمو .وقػػد طمبػػت السػػمطة ،وفػػؽ مػػا نشػػرت صػػحؼ
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إس ػرائيمية ،تقػػديـ موعػػد اإلف ػراج عػػف دفعػػة مػػف  37أسػػي اًر مػػف خػػر الشػػير إلػػى ىػػذه األيػػاـ التػػي تسػػبؽ عيػػد
األض ػػحى المب ػػارؾ .وحث ػػت الخارجي ػػة األميركيػ ػة إسػ ػرائيؿ عم ػػى تق ػػديـ ب ػػادرة حس ػػف الني ػػة ى ػػذه تج ػػاه الس ػػمطة
الفمسطينية ،إال اف نتنياىو رفض.
ومعروؼ أف نتنياىو يتعرض لحممة مف جانب قوى اليميف اإلسرائيمي ،التي طالبتو بالتخمي عػف تعيػده بعػدـ
اإلفراج عف المعتقميف الفمسطينييف .وجاء ىذا الطمب بعدما قتؿ إسرائيمياف في الضفة الغربية في شير أيمػوؿ
الماضي ،وفي إطار المساعي لعرقمػة احتمػاالت التوصػؿ إلػى اتفػاؽ مػع الفمسػطينييف .ومػف المؤكػد أف مقتػؿ
اإلسرائيمي األخير في غور األردف ليمة أمس األوؿ سيثير ىذه الزوبعة االعتراضية مف جديػد ،خصوصػاً أف
القتيػػؿ ىػػذه الم ػرة ضػػابط كبيػػر برتبػػة عميػػد فػػي القػػوات االحتياطيػػة فػػي الجػػيش اإلس ػرائيمي .عموم ػاً ازدادت
المخاوؼ في أوساط فمسطينية مختمفة مف احتماؿ أف تحاوؿ إسرائيؿ التممص مف اإلفراج عػف الدفعػة الثانيػة
مف المعتقميف تحت ذرائع شتى.
وال يبػػدو أف ىػػذه المسػػائؿ فقػػط ىػػي مػػا يعكػػر صػػفو العالقػػات بػػيف السػػمطة الفمسػػطينية واس ػرائيؿ .فالحكومػػة
اليمينية تحاوؿ مسايرة الجيات األشد تطرفاً ،وىي تقدـ تقريباً بشكؿ أسبوعي عمى إنشاء المزيد مف الوحػدات
االستيطانية في القدس الشػرقية خصوصػاً ،وفػي الضػفة عمومػاً ،حتػى فػي المسػتوطنات التػي تعتبػر معزولػة.
وكانػػت خػػر العطػػاءات االسػػتيطانية تتعمػػؽ بػ ػ 69وحػػدة سػػكنية ف ػي مسػػتوطنة «بسػػغات زئيػػؼ» فػػي القػػدس
الشرقية.
لكػػف كػػؿ عطػػاءات وجمػػود الحكومػػة اإلسػرائيمية لػػـ تحػػؿ دوف ممثمػػي اليمػػيف المتطػػرؼ فػػي الحكومػػة ومطالبػػة
نتنيػػاىو بعػػرض الموقػػؼ اإلسػرائيمي بوضػػوح أشػػد وخصوصػاً ضػػد الدولػػة الفمسػػطينية .وطالػػب وزيػػر اإلسػػكاف
مػػف حػػزب «البيػػت الييػػودي» أوري أرييػػؿ نتنيػػاىو بتقػػديـ تقريػػر لمحكومػػة عػػف تطػػورات الموقػػؼ التفاوضػػي
إلسرائيؿ .وتأتي ىذه المطالبة في ظؿ اتساع االختالؼ بيف طرفي الحكومة تجاه المفاوضات.
وفي حيف يصر العديد مف قادة الميكود و«البيت الييػودي» و«إسػرائيؿ بيتنػا» عمػى رفػض أي تقػدـ نحػو حػؿ
الػػدولتيف وخصوصػاً الحػػؿ الجزئػػي ،خػػالؼ زعػػيـ «ىنػػاؾ مسػػتقبؿ» يػػائير لبيػػد الػرأي اليمينػػي السػػائد المطالػػب
باعتراؼ السمطة الفمسطينية بػ«ييودية الدولة» كشرط ألي اتفاؽ .وقاؿ لبيد فػي الواليػات المتحػدة إف إسػرائيؿ
ليسػػت بحاجػػة لمثػػؿ ىػػذا االعت ػراؼ مػػف الفمسػػطينييف .لكػػف موقفػػو اضػػطر نتنيػػاىو لالعػػالف أف لبيػػد فػػي ىػػذا
الموقػػؼ ال يمثػػؿ إال نفسػػو ،وأف موقػػؼ الحكومػػة مغػػاير لػػذلؾ ويصػػر عمػػى االعت ػراؼ بييوديػػة الدولػػة كشػػرط
لمسالـ.
وكػاف نتنيػاىو قػد أعمػف قبػؿ أيػاـ أنػو «مػػف دوف أف يعتػرؼ الفمسػطينيوف باسػرائيؿ كدولػة ييوديػة ويتخمػوا عػػف
حػػؽ العػػودة ،لػػف يكػػوف ىنػػاؾ سػػالـ» .لكػػف وزيػػر الماليػػة يػػائير لبيػد أوضػػح فػػي مقابمػػة مػػع برنػػامج المقػػابالت
الصػػحافية «تشػػارلي روز»ُ ،بػػث أمػػس فػػي شػػبكة «بمػػومبرغ» التمفزيونيػػة ،أنػػو ال يتفػػؽ مػػع رئػػيس الػػوزراء وأف
اسرائيؿ ال تحتاج الى اعتراؼ مف جانب الفمسطينييف بأنيا الدولة القوميػة لمشػعب الييػودي .وشػدد لبيػد عمػى
أف المفاوض ػػات ب ػػيف اسػ ػرائيؿ والفمس ػػطينييف فش ػػمت حت ػػى اًف ألف لمطػ ػرفيف أى ػػدافاً مختمف ػػة« :الفمس ػػطينيوف
معنيوف بالسالـ والعدؿ ،بينما االسرائيميوف معنيوف بالسالـ واالمف».
وكثػر الحػديث مػؤخ اًر مػف جانػب شخصػيات فمسػطينية فعالػة عػف أف الوضػع عمػى صػعيد المفاوضػات «غيػر
جيد» ،وأنو إذا لـ تتقدـ أميركا بخطوات فإف «مصيبة سياسية» سوؼ تقع.
السفير ،بيروت3124/21/23 ،
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 53و ..ال لعودة الالجئين وال لحقوق قومية لعرب "إسرائيل"

شمومو سيزنا
"إف موظفػػا رفيػػع المسػػتوى فػػي و ازرة الػػدفاع االمريكيػػة ُسػػئؿ كيػػؼ يحػػدد السياسػػة فػػي موضػػوع مػػا ،أجػػاب بأنػػو
يتجو الى خطب الرئيس المعمنة" .ىناؾ تُعرض السياسػة الحقيقيػة" ،أجػاب .ومػنح موظػؼ رفيػع المسػتوى فػي
ديواف رئيس الوزراء جوابا مشابيا في ىذا االسبوع.
يتوقع أف يخطب رئيس الوزراء بنياميف نتنياىو في االسبوع القريب ثالث مرات .وستكوف الخطب الثالث في
الكنيست .في يوـ االثنيف في افتتاح الجمسة الشتوية لمكنيست ،وبعد ذلؾ في خالؿ االسبوع في م ارسػـ تػذكر
مػػرور اربعػػيف سػػنة عمػػى حػػرب يػػوـ الغف ػراف فػػي الكنيسػػت ايضػػا ،وفػػي الػػذكرى السػػنوية لمقتػػؿ رئػػيس الػػوزراء
اسحؽ رابيف.
عرض في ىذا االسبوع في جامعة بار ايالف خر مػا يػؤمف بػو فػي الشػأف الفمسػطيني .فقػد عػاد نتنيػاىو الػى
المنصة نفسيا بعػد خطبػة بػار ايػالف التػي أعمػف فييػا أنػو يؤيػد "دولتػيف لمشػعبيف" وحػؿ انشػاء دولػة فمسػطينية
منزوعة السالح بتسوية دائمة ،بعد اربع سنيف.
"يجػػري اًف تفػػاوض سػػري بػػيف تسػػيبي ليفنػػي وصػػائب عريقػػات برعايػػة امريكيػػة مػػف مػػارتف اينػػديؾ .وقػػد بػ ّػيف
الػرئيس اوبامػػا ووزيػػر الخارجيػػة كيػػري ايضػػا أف التباحػػث بػػيف الطػرفيف ىػػو فػػي جميػػع الموضػػوعات الجوىريػػة
وسيتقرر حتى أيار/مايو  3125ىؿ سيوجد اتفاؽ .وفي الخطبة االخيرة حدد نتنياىو خطوطو الحمراء فقاؿ:
"ال لعػػودة الالجئػػيف وال لحقػػوؽ قوميػػة لعػػرب اس ػرائيؿ ،ونعػػـ لدولػػة فمسػػطينية منزوعػػة السػػالح محاطػػة بق ػوات
الجيش االسرائيمي فقط".
ال ي ؤمف أحد في الجانػب االسػرائيمي بػأف أبػو مػازف أو زعيمػا فمسػطينيا خػر مسػتعد اًف لمتوقيػع عمػى اتفػاؽ
يقػػوـ عمػػى الشػػروط التػػي اشػػترطيا نتنيػػاىو ،لكػػف رئػػيس الػػوزراء ُمصػػر .ويعػػرؼ االمريكيػػوف ذلػػؾ ،وقػػد قػػاؿ
نتنيػػاىو ذلػػؾ ص ػراحة لػػوزير الخارجيػػة االمريكػػي جػػوف كيػػري الػػذي التقػػى معػػو فػػي الش ػير االخيػػر فػػي عػػدة
محادثات.
ذكر نتنياىو في خطبة بار ايالف بصيغة  3124كتاب المؤرخ االمريكػي فيػؿ دورنػت "دروس التػاري " .وقػاؿ
نتنياىو إنو ينبغي التعمـ مف التاري واف أكثر األحداث تأثي ار في التاري فػي أريػو فػي القػرف الماضػي الحػرب
العالميػػة الثانيػػة والمحرقػػة .فينػػاؾ مػػف وجيػػة نظ ػره يمكػػف أف نػػدرس سػػموؾ القػػوى الكبػػرى ،والشػػيطاف البشػػري
وحيؿ الخداع وانجذاب ديمقراطيات مستخذية لقوى مخادعة.
إف نتنياىو ال يضعؼ فيو يذكر في كؿ فرصة المحرقة والدرس الذي ينبغي تعممػو منيػا فػي أيامنػا .وتنبسػط
ثار ذلؾ مػف ايػراف الػى الفمسػطينييف وىػذا مػا كػاف ايضػا فػي ىػذا االسػبوع فػي لقػاء نتنيػاىو مػع رئػيس وزراء
اليوناف ،فقد أثنى نتنياىو عمى نظيره اليوناني لمقاومة حكومتو لخاليا نازية جديدة في الدولة ،لكنو ربط ذلػؾ
فو ار بقصة جزيرة زكينتوس .في اثناء الحرب العالميػة الثانيػة طمػب القػادة النػازيوف قائمػة فييػا نحػو مػف 361
ساكنا ييود يا مف زكينتوس ،وقػد طمبػوا ذلػؾ مػف رئػيس المجمػس البمػدي ومػف كردينػاؿ زكينتػوس .فجػاء ىػؤالء
الى القائػد النػازي وقػالوا إليػؾ القائمػة ،وكػاف فػي القائمػة إسػماف :اسػـ رئػيس المجمػس البمػدي واسػـ الكردينػاؿ.
وخػػرج كػػؿ ييػػود الجزي ػرة مػػف دوف أف ُيمس ػوا" .كػػاف ذلػػؾ إظيػػا ار لمشػػجاعة مػػف الط ػراز األوؿ" ،قػػاؿ نتنيػػاىو
لرئيس الوزراء اليوناني .إف صمة الوصؿ بيف الخطبتيف المتيف خطبيمػا نتنيػاىو فػي نيويػورؾ عػف ايػراف وفػي
بػػار ايػػالف عػػف الفمسػػطينييف ىػػي تنػػاوؿ سػؤاؿ "مػػا الػػذي يريدونػػو حقػػا ومػػا الػػذي نحػػف مسػػتعدوف لتحممػػو" .إف
نتنيػػاىو مسػػتعد لكػػؿ تحػػادث يفضػػي الػػى سػػالـ حقيقػػي ،وقػػد بقػػي شػػعاره "اذا أعطػوا فسػػيأخذوف واذا لػػـ يعطػوا
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فمف يأخذوا" .وربط نتنياىو بيف ايػراف والفمسػطينييف .وىػو ال يػؤمف بػأف تسػوية مػع الفمسػطينييف ستفضػي الػى
عالج دولي أفضؿ اليراف ،لكنو ربط بيف التأثير في المستقبؿ الذي سيكوف لكؿ اتفاؽ يوقػع عميػو ،سػواء مػع
ايراف أو مع الفمسطينييف.
يجػػب أف يوقػػؼ اتفػػاؽ القػػوى الكبػػرى مػػع ايػراف ،بحسػػب مػػا يػػرى نتنيػػاىو ،تخصػػيب اليورانيػػوـ واال فػػانيـ فػػي
طيراف سيتقدموف ببرنامجيـ لمسػيطرة عمػى العػالـ ،فػي حػيف تكػوف الرغبػة الثانيػة ىػي القضػاء عمػى اسػرائيؿ.
وايراف اليوـ تمد حزب اهلل وحماس ،ويمكف أف تتحوؿ ييودا والسامرة بتسوية مع أبػو مػازف الػى قاعػدة ايرانيػة
أمامية ،وىكذا فاف التيديد االيراني ،كما يرى نتنياىو ،ليس ىو فقط مف أخطاره غير التقميدية بؿ مف أخطاره
التقميدية ايضا كبناء قاعدة صواري اخرى حوؿ اسرائيؿ.
"دولة من دون قو أجنبية"
يعارض نتنياىو دولة ذات شعبيف ،وليذا يؤيد انشاء دولة فمسطينية .ومع ذلؾ فانػو غيػر مسػتعد لمجػالء عػف
أي ارض ،فما الحؿر إنيا دولة منزوعة السالح بال جيش وترتيبػات أمنيػة بعيػدة األمػد فػي غػور االردف ،فػي
حػػيف يس ػػيطر الج ػػيش االس ػرائيمي عم ػػى ط ػػوؿ الح ػػدود والمعػػابر .ويع ػػارض نتني ػػاىو وجػػود قػ ػوات اجنبي ػػة ف ػػي
المنطقة حتى لو كانت قوات امريكية ،وىو يرى أنيا ستصبح مستيدفة الرىاب متفوؽ وستغادر خر االمر.
"قاؿ نتنياىو في ىذا االسبوع إنو يجب النياء الصراع أف نفيػـ مػا ىػو جػذر الصػراع .وىػو يشػير الػى الفػرؽ
بػػيف أحػػداث شػػغب وجيػػت الػػى ييػػود وبػػيف ىجػػوـ عمػػى ييػػود صػػياينة جػػاءوا الػػى اس ػرائيؿ واسػػتوطنوا بيػػت
المياجريف في يافػا فػي سػنة  2:32فػي أحػداث شػغب تمػؾ السػنة .وقػد وصػؿ جػد نتنيػاىو الػى يافػا الػى ذلػؾ
البيت قبؿ ذلؾ بسنة ومثمو كثيروف خروف.
إف ذلػػؾ اليجػػوـ ومثمػػو ىجمػػات اخػػرى فػػي  2:3:بعػػد ذلػػؾ بػ ػ 9سػػنوات ،وفػػي التمػػرد العربػػي فػػي السػػنوات
 2:4: 2:47وخطػػة التقسػػيـ فػػي  2:58تمػػت عػػف معارضػػة لمعػػودة الػػى صػػييوف .فػػي  2:58أُثيػػر اقت ػراح
دولتيف ،عربية وييودية ،فوافؽ الييود ورفض العرب .وتفسير نتنياىو لذلؾ أنيـ "لػـ يوافقػوا ألف الموضػوع لػـ
يكف نذاؾ ،وأقوؿ لكـ إنو ليس كذلؾ اليوـ ايضا ،مسألة الدولة الفمسطينية بؿ كاف الموضوع وما زاؿ ألسفي
ىو الدولة الييودية .إف الحقيقة موجودة في ىجوـ دائـ مػف قبػؿ أعػدائنا وخصػومنا فيػـ يحػاولوف أف يضػعفوا
صمتنا القديمة بأرض اسرائيؿ والحقائؽ األساسية لمصراع بيننا وبيف الفمسطينييف".
وفي خالؿ ذلؾ يتحادث فريقا التفاوض ،إف توجيو نتنياىو ىو الػى التوصػؿ الػى تسػوية دائمػة ال الػى تسػوية
مرحميػػة ،لكػػف يمكػػف ىنػػا ايضػػا أف يكونػوا خالقػػيف ،فأحػػد االمكانػػات ىػػو التوصػػؿ الػػى تسػػوية دائمػػة عمػػى أف
يكوف تطبيقيا في مراحؿ.
"في سنة  2::6أثار نتنياىو في خطبة في مركز الميكود فكرة "دولة منقوصة" لتكوف اطػا ار لدولػة فمسػطينية،
وىي دولة منزوعة السالح ال تسيطر عمى حدود اسرائيؿ وال تحػوؿ المنػاطؽ الػى قواعػد ارىػاب ايرانيػة .دولػة
لػػيس الس ػرائيؿ سػػيطرة عمػػى سػػكانيا .ولػػـ تتغيػػر ىػػذه الخطػػة بالفعػػؿ" .إف خطػػوط نتنيػػاىو الحم ػراء فػػي تمػػؾ
الخطػػة فػػي  2::6تشػػبو الخطػػوط الحم ػراء التػػي عرضػػيا ىػػذا االسػػبوع شػػبيا كبي ػرا .لكػػف الفمسػػطينييف ايضػػا
عنػػدىـ خطػػوط حمػراء ،فيػػـ يوافقػػوف عمػػى الػػورؽ عمػػى االكتفػػاء ب ػ 33فػػي المئػػة مػػف مجمػػوع مسػػاحة فمسػػطيف
التاريخية ،أي خطوط  .2:78فيؿ يمكف أف توجد تسويةر ال أحد يعمـ وال ىو مستعد لمرىاف.
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