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*** 
 
 استيطانية السمطة تنفي أي ترتيبات لمقايضة اإلفراج عن األسرى ببناء وحدات .0

نفت القيادة الفمسطينية أمس وجود أي صفقة لمقايضة إطالؽ سراح أسرى فمسطينييف : أ ؼ ب -راـ اهلل 
 معتقميف لدى الدولة العبرية ببناء وحدات سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

لـ يكف ىناؾ أي صمة بيف » وقاؿ ياسر عبد ربو عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية:
طالؽ سراح األسرى الموقؼ اإلسرائيمي الذي يريد مقايضة دفعة »وأضاؼ إف «. استمرار االستيطاف وا 

جديدة مف األسرى بإطالؽ سراحيـ مقابؿ اإلعالف عف بناء آالؼ الوحدات االستيطانية يعبر عف صفقة 
عباس لـ يستمع  الرئيس»وتابع أف «. مفاوضاتدنيئة تخرج كميًا عف التفاىمات التي جرت قبؿ انطالؽ ال

، «مجرد االستماع إلى مثؿ ىذه الصفقة المزعومة المرفوضة مف حيث المبدأ. ولو ذكرت أمامو لرفضيا كمياً 
 «.الجانب األميركي وعد بالحد مف االستيطاف إلى أقصى درجة ولـ يتـ تنفيذ ذلؾ»موضحًا أف 

ىذه »التحرير الفمسطينية حناف عشراوي ىذه المعمومات. وقالت إف  كما نفت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة
 «.التقارير الخادعة ىي تقارير ممّفقة، ولـ يوافؽ الجانب الفمسطيني عمى مثؿ ىذا التبادؿ

القضية الوحيدة التي ترتبط باإلفراج عف األسرى التي وافؽ عمييا الرئيس ىي »وأوضحت عشراوي أف 
 «.ى وكاالت وىيئات األمـ المتحدة المختمفةتأجيؿ انضماـ فمسطيف إل

أي إجراء إلسرائيؿ مف قبيؿ بناء وحدات استيطانية جديدة سيؤدي إلى نتائج وتداعيات »وقاؿ عبد ربو إف 
 «.بالغة الخطورة )...( وال يمكننا كقيادة فمسطينية أف نقبؿ بيا ميما كمؼ األمر

غير شرعية بغض النظر عف موقعيا والمواصفات المستوطنات جميعيا »مف جيتيا، أكدت عشراوي أف 
 «.اإلسرائيمية التي تحددىا، ولف يتـ استخدامنا لدفع ثمف التالعب السياسي والتحالفات الداخمية اإلسرائيمية

مف الواضح أف االئتالؼ الحكومي المتطرؼ يحاوؿ بيع وتسويؽ عروض داخمية عمى »وأضافت عشراوي: 
 «.والمتطمبات االستراتيجية لمسالـحساب حقوؽ شعبنا الفمسطيني 

 72/01/7103الحياة، لندن، 
 
 : ىدم األنفاق عمى الحدود المصرية الفمسطينية: خمفياتو وتداعياتولمركز الزيتونة تقدير استراتيجي .2

بالرئيس محمد  اإلطاحةكاف لإلجراءات القاسية وغير المسبوقة التي قاـ بيا الجيش المصري، بعد  :غزة
 ر األنفاؽ وتشديد الحصار عمى قطاع غزة، آثار كبيرة في زيادة معاناة أبناء القطاع.مرسى، لتدمي

المركز الفمسطيني لإلعالـ،  ىوأكد تقدير استراتيجي نشره مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات السبت وتمق
حماية األمف  منو أف ىذه اإلجراءات ال يظير أنيا تستيدؼ فقط ،، وكالة سما اإلخبارية نسخة83عرب 

المصري، ولكنيا تأتي في سياؽ أجندة تستيدؼ "الربيع العربي" ومخرجاتو، وتستيدؼ إضعاؼ الحكومة 
التي تقودىا حماس في غزة، باعتبارىا أحد تجميات "اإلسالـ السياسي" الذي برز إثر الثورات والتغيرات في 

 المنطقة.
أف تحدث اجتياحات عسكرية مصرية أو إسرائيمية  وشدد التقدير أنو مف المستبعد في المرحمة الحالية

لمقطاع، غير أنو عمى ما يبدو فإف سياسة خنؽ القطاع ستستمر، سعيًا لتفجير األزمات االقتصادية 
 والسياسية واالجتماعية في وجو حركة حماس، ومحاولة تأليب الجماىير ضدىا، وصواًل إلى إسقاطيا.
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ة والقومية واإلنسانية تقتضي رفع الحصار، وأال تستخدـ معاناة وخمص التقدير إلى أف المصالح الوطني
الناس لفرض أجندات سياسية. وكما أف عمى قيادة حماس تأكيد عدـ تدخميا في الشأف الداخمي المصري؛ 
فإف عمى قيادة السمطة في راـ اهلل العمؿ اإليجابي لرفع الحصار، وعمى الطرفيف تغميب المصالح العميا، مف 

عادة ترتيب البيت الفمسطيني.خالؿ تس  ريع إجراءات المصالحة الوطنية وا 
 وىذا نص التقدير االستراتيجي:

 مقدمة:
، إذ كانت تستخدـ إلدخاؿ مواد 0437بدأت ظاىرة األنفاؽ عمى الحدود المصرية الفمسطينية منذ عاـ 

في االنتخابات  وبضائع متنوعة مف مصر إلى قطاع غزة. لكف الظاىرة تعاظمت بعد فوز حركة حماس
، وعمى إثر فرض الحصار الكامؿ عمى الحكومة 7112التشريعية الفمسطينية في كانوف الثاني/ يناير 

قميمية، وبالذات بعد سيطرة  الفمسطينية في غزة بيدؼ إسقاطيا مف قبؿ دولة االحتالؿ، وأطراؼ دولية وا 
 .7112حركة حماس عمى قطاع غزة عقب األحداث التي جرت في منتصؼ عاـ 

أضحت شبكة األنفاؽ عمى الحدود المصرية الفمسطينية شرياف حياة لمقطاع المحاصر بريًا وبحريًا وجويًا 
منذ حوالي سبع سنوات. ولضبط عمؿ ىذه الشبكة مف األنفاؽ باعتبارىا قنوات رئيسية لالقتصاد الفمسطيني 

لتنظيـ عمؿ ىذه األنفاؽ؛ أتبعتيا في قطاع غزة؛ قامت الحكومة الفمسطينية في غزة بإنشاء ىيئة خاصة 
 لوزارة الداخمية واألمف الوطني.

عمى إثر االنقالب العسكري في مصر، قاـ الجيش المصري بتشديد الحصار عمى قطاع غزة؛ بإجراءات 
% مف األنفاؽ عمى الحدود، وقد أعمف المتحدث العسكري المصري 41غير مسبوقة. فدمر ما يقرب مف 

نفقًا بيف مصر وقطاع  383، أف الجيش المصري دمر 7103اية أيموؿ/ سبتمبر أحمد محمد عمي في بد
 011غزة. وفي خطوة متقدمة شرع الجيش المصري بإقامة منطقة عازلة عمى طوؿ الحدود مع غزة بعرض 

متر، بيدؼ زيادة الضغط عمى القطاع المحاصر. كؿ ذلؾ بمبررات وحجج أمنية، مما تسبب في تيجير 
السكانية المتاخمة لمحدود، في مناطؽ صالح الديف، والبراىمة، وكندا، والبرازيؿ،  كبير لمتجمعات

والصرصورية وغيرىا. عالوة عمى غمؽ المنطقة البحرية بيف مصر وقطاع غزة، ومالحقة الصياديف 
 الفمسطينييف في المنطقة، عبر استيدافيـ بشكؿ مكثؼ مف قبؿ خفر السواحؿ المصرية.

فيف اإلسرائيمي والمصري يحاوالف خفض االىتماـ اإلعالمي بحجـ وعمؽ التعاوف وبالرغـ مف أف الطر 
األمني بينيما في الوقت الراىف، إال أف التقارير تشير أف التنسيؽ والتعاوف األمني بيف الجانبيف لـ يكف مف 

 العمؽ واالتساع كما ىو عميو الحاؿ اآلف.
 اآلثار االقتصادية ليدم األنفاق عمى قطاع غزة:

أدى الحصار الخانؽ بسبب تدمير األنفاؽ إلى ارتفاع معدالت البطالة ومستوى الفقر إلى ما يزيد عف 
% في قطاع غزة. وفقد عشرات اآلالؼ مف العماؿ أعماليـ، وفي تصريح لوزير االقتصاد الفمسطيني 81

الر حتى مطمع أيموؿ/ مميوف دو  821"عالء الرفاتي" أفاد فيو أف الخسائر االقتصادية في قطاع غزة بمغت 
 .7103سبتمبر 

 االنعكاسات السياسية ليدم األنفاق عمى المشيد الفمسطيني:
ال شّؾ أف ىدـ األنفاؽ وما لو مف تأثيرات اقتصادية واجتماعية عمى قطاع غزة عمى مستوى الشعب 

بدت آثاره عمى والفصائؿ والحكومة، سيفرز تأثيرات سياسية بالغة عمى الواقع السياسي الفمسطيني، وقد 
 المشيد الفمسطيني برمتو، ومف أبرز ىذه اآلثار المحتممة:
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استخداـ الحصار الناتج عف ىدـ األنفاؽ حاليًا مف قبؿ السمطة الفمسطينية في الضغط عمى حماس،  -
لمحاولة منعيا مف تصعيد معارضتيا لمسار التفاوض، المرفوض مف قبؿ شرائح واسعة مف الشعب 

 الفمسطيني.
ضغط عمى برنامج المقاومة في قطاع غزة، لتكريس مفيوـ عدـ فاعميتو كخيار منجز لمشعب ال -

 الفمسطيني في مواجية االحتالؿ.
ىدـ األنفاؽ ىو انعكاس ميداني لمتغيير الذي حدث في مصر عمى الواقع الفمسطيني، وقد ينعكس عمى  -

 ح حركة حماس عمى إثر الربيع العربي.خريطة القوى الفمسطينية، التي كانت قد انقمبت إيجابًا لصال
ُيتيح لمسمطة الفمسطينية في راـ اهلل المجاؿ لرفع مكانتيا لدى الشعب الفمسطيني، مف خالؿ تدخالت  -

عباس لدى سمطة االحتالؿ، والقيادة المصرية الحالية لتخفيؼ الحصار عف غزة؛ لتعزيز االنطباع بشأف 
 ىا، مقابؿ عجز حماس والحكومة الفمسطينية في غزة.قدرة السمطة في راـ اهلل وفاعمية دور 

ترى قيادات فتحاوية أف تشديد الحصار، ووجود نظاـ مصري جديد معاٍد لحماس، يتيح لفتح ولمسمطة في  -
راـ اهلل أدوات ضغط جديدة، لفرض رؤية فتح عمى طريقة تنفيذ المصالحة، وعمى تنازؿ حماس عف إدارة 

 قطاع غزة.
 نفاق عمى الحدود المصرية الفمسطينية:لماذا ُتيدم األ 

المعمف بحسب تصريحات المسؤوليف المصرييف أف األسباب أمنية محضة بيدؼ ضبط األمف في سيناء، 
ومنع تسرب السالح والمقاتميف مف قطاع غزة إلى مصر. وُتردد قيادة الجيش المصري اتيامات لقوى سمفية 

 شاركاف في اليجمات ضّد الجيش المصري، بشكؿ أو بآخر.في غزة، بؿ ولحركة حماس أحيانًا، بأنيما ت
لكف القراءة الفاحصة إلجراءات الجيش المصري عمى الحدود المصرية الفمسطينية ومستوياتيا غير 
المسبوقة، وما يرافقيا مف حممة إعالمية مكثفة تجيد لشيطنة حركة حماس، والشعب الفمسطيني في غزة، 

 جندة سياسية خاصة.كؿ ذلؾ يؤكد أف الحممة ليا أ
نما تأتي في سياؽ أجندة سياسية دولية  وواضح أف أعماؿ الجيش المصري تجاه قطاع غزة ليست أحادية، وا 
قميمية يجري تنفيذىا في المنطقة. في إطارىا العاـ تستيدؼ االنقالب عمى الربيع العربي ومخرجاتو، وفي  وا 

غزة باعتبارىا أحد تجميات تجارب "اإلسالـ  اإلطار الخاص تيدؼ لمحاصرة الحكومة الفمسطينية في
 السياسي" الذي تغمب في المنطقة عمى إثر الربيع العربي، وباعتباره العمود الفقري لثورات التغيير العربية.

 أما أبرز األىداف فيي:
 زيادة الضغط االجتماعي عمى الحكومة الفمسطينية في غزة بيدؼ إسقاطيا، بتأليب الجماىير عمييا. -
تكريس مقولة فشؿ "اإلسالـ السياسي"، مف خالؿ إسقاط تجربة "حكـ حماس" في غزة باعتبارىا أحد  -

 تجميات الظاىرة اإلسالمية.
ولحاجات مصرية داخمية، فالقيادة المصرية المؤقتة تريد مف ىذه الحممة عمى غزة تصدير األزمة إلى  -

 الخارج، لمتغطية عمى مآزؽ الوضع المصري الراىف.
يود الجيش في سيناء ومحاصرة غزة، يأتي ضمف عودة النظاـ المصري إلى "محور االعتداؿ" العربي، ج -

 وتحسيف العالقات مع الواليات المتحدة و"إسرائيؿ".
قميمية ودولية، وجيات نظر متعددة  ولدى الجيات التي تستيدؼ قطاع غزة، وىي أطراؼ محمية فمسطينية وا 

 غزة، وىي:مف أجؿ إسقاط "حكـ حماس" في 
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وجية نظر ترى أف الطريقة األنسب إلسقاط الحكومة الفمسطينية في غزة ىي الخنؽ تدريجيًا واالنتظار  -
كي يؤتي الحصار أكمو. واليدؼ صناعة سخط شعبي في قطاع غزة مف خالؿ الضغط االقتصادي، لتثوير 

 الناس عمى الحكومة.
اؼ غزة عبر اجتياحيا عسكريًا سواء مف خالؿ الحدود الرأي الثاني، يدعو إلى الذىاب بعيدًا؛ باستيد -

 المصرية بيجوـ يقـو بو الجيش المصري، بشكؿ أو بآخر، أـ عف طريؽ اجتياح عسكري إسرائيمي شامؿ.
والرأي الثالث يرى أف الحؿ األمثؿ إلضعاؼ قبضة حماس في قطاع غزة يتأتى مف خالؿ خطة ناعمة،  -

وربط الضفة بالقطاع ثانية، وتشغيؿ الممر اآلمف لتشجيع التبادؿ عبر تمرير المصالحة الفمسطينية 
االقتصادي بيف الضفة والقطاع، لتفكيؾ سيطرة حماس االقتصادية والسياسية والشعبية عمى قطاع غزة، 

 وبالتالي إزاحة حكومتيا منو.
 إسقاط العوامل المؤثرة في اختيار األطراف لممسار المناسب إلسقاط الحكومة في غزة:

ال شؾ أف عدة عوامؿ ستمعب دورًا في تحديد الطريقة األنسب لدى الجيات المحمية واإلقميمية والدولية التي 
 تسعى إلسقاط الحكومة في غزة، مف بينيا:

مستوى نجاح االنقالب العسكري في مصر وقدرتو عمى تثبيت أركانو، فمف المستبعد أف يمجأ الجيش  -
في ظؿ انشغاؿ الحكـ الحالي بالشأف الداخمي، لكنو سيضغط إلى  المصري لخيارات تصعيدية ضد غزة

أقصى درجة ممكنة. ومف المحتمؿ أف الضغط الشديد سيواجو برفض إسرائيمي خشية أف تنفجر غزة في 
 وجو دولة االحتالؿ.

قدرة  ستعتمد طبيعة الخيار عمى درجة توافؽ السمطة في راـ اهلل مع الحكـ الجديد في القاىرة، وعمى مدى -
 القاىرة عمى التقريب بيف عباس ودحالف، ألف األخير يممؾ قدرة تأثير ال يستياف بيا عمى الوضع في غزة.

قدرة حماس عمى ضبط الوضع في قطاع غزة سيكوف لو أثر حاسـ عمى مخرجات ىذه المواجية، سواء  -
زاز جيش االحتالؿ، أـ عمى عمى صعيد المقاومة؛ بضبط أدائيا واحتكاكيا مع قوات االحتالؿ، ومنع استف

 صعيد الجبية الداخمية؛ بتعزيز المحمة الوطنية، وتكثيؼ الحوار بيف المكونات السياسية لمشعب الفمسطيني.
العامؿ اإلسرائيمي ىو محدٌد رئيسي في التعامؿ مع قطاع غزة، وال شؾ أف األطراؼ الخارجية يصعب  -

دولة االحتالؿ ال تفضؿ االجتياح اآلف، وال الخنؽ الشديد،  عمييا تجاوز المحددات اإلسرائيمية، ويبدو أف
 ريثما تستقر حالة االنقالب في مصر، وخشية مف أف تنفجر غزة في وجييا.

إف االستقراء لمواقع الميداني في الوقت الراىف ُيظير أف الخيار الذي يجري تنفيذه عمى األرض حتى اآلف 
التأثيرات الكبيرة التي ستحدث فيما لو انفجر الوضع في غزة. ىو الضغط بالحصار بدرجة محسوبة، لتجنب 

لكف ىناؾ مف يرى أف الجيش المصري قد يتجاوز ذلؾ باستيداؼ غزة موضعيًا، في حاؿ شعرت القيادة 
 المصرية بتصاعد المأزؽ الداخمي، كأسموب لميرب مف األزمة الداخمية، غير أف ذلؾ ما زاؿ أمرًا مستبعدًا.

 
 المحتممة لحممة ىدم األنفاق: السيناريوىات

 . سيناريو االنفراج: ويتفرع إلى فرعيف:0
التوصؿ عبر حوار فمسطيني إلدارة مشتركة لمعبر رفح بالتوافؽ مع القاىرة، وبالتالي تنحؿ األزمة بوجود  -

 أفراد مف حرس الرئاسة الفمسطينية عمى معبر رفح.
قميمية عمى العودة لمصيغة القديمة ما قبؿ عزؿ الرئيس مر  - سي، بسبب ضغوط شعبية أو رسمية دولية وا 

 الحكـ الجديد، فتضطر القاىرة إلى فتح معبر رفح بشكؿ طبيعي.
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 . سيناريو الفوضى:7
تولد سخط شعبي عاـر بسبب الحصار الخانؽ، ونجاح حركة تمرد غزة بخمؽ فوضى في قطاع غزة، قد 

مفرطة ضد الجماىير، مما يؤدي النفجار الوضع  يجبر قوى األمف الفمسطيني في غزة عمى استخداـ قوة
 العاـ، وبالتالي تفقد الحكومة سيطرتيا عمى القطاع.

 . سيناريو التصعيد العسكري: ويتفرع إلى فرعيف:3
اجتياح عسكري محدود عبر الحدود المصرية بيجوـ مف قبؿ الجيش المصري، بقصد الضغط عمى  -

دخاؿ مجمو  عات فمسطينية مف سيناء لقطاع غزة مف القوى التي يديرىا محمد الحكومة في غزة إلسقاطيا، وا 
 دحالف.

عادة السمطة الوطنية لقطاع غزة  - اجتياح عسكري إسرائيمي شامؿ بيدؼ اقتالع حكـ حماس مف غزة، وا 
 ثانية.

 . سيناريو الخنؽ واالنتظار:8
أليب الشعب عمييا، وخمؽ أف تزداد درجة الحصار تدريجيًا لخنؽ حكومة غزة ولكف بدرجة محسوبة، لت

 المتاعب ليا، بانتظار أف تستقر األمور لمحكـ الجديد في مصر، لمنظر في خيار حاسـ فيما بعد.
ولعؿ السيناريو األخير ىو األرجح، ألنو األقؿ كمفة، واألنسب حتى اآلف في ظؿ التحديات والعقبات الكبيرة 

سرائيمي وىو المرجح في المعادلة الحالية القائمة ربما التي تواجو السيناريوىات األخرى، وألف العامؿ اإل
يفضؿ ذلؾ، وال يمنع أف يحدث مزج بيف السيناريوىات المتقاربة في حاؿ نضوج الظروؼ المناسبة لذلؾ، 

 كالتقاء السيناريو الثاني مع الرابع.
 العوامؿ المؤثرة عمى تولد السيناريو المحتمؿ وتطوره:

 سكري المصري ومخرجاتو، ومسار التحوالت الديموقراطية في مصر.طبيعة مسار االنقالب الع -
 تقدير "إسرائيؿ" لكمفة السيناريو المحتمؿ وقدرتيا عمى تحممو، وقدرتيا عمى التنسيؽ مع واشنطف بشأنو. -
مدى تطور البيئة اإلقميمية عمى إثر الموجة الحالية المرتدة التي تسعى إلنياء "الربيع العربي" وترتيب  -
ألوضاع، بما يحفظ المصالح األمريكية اإلسرائيمية، وبما يحفظ مصالح األنظمة التي ال تحظى بالشرعية ا

 الشعبية.
مدى صمود الحكومة الفمسطينية في قطاع غزة وقدرتيا عمى السيطرة عمى الوضع الداخمي، وضبط إيقاع  -

 الجبية الداخمية.
 التوصيات:

صمحة الوطنية باإلسراع لمتوصؿ لتوافؽ فمسطيني إلدارة معبر رفح عمى األطراؼ الفمسطينية تغميب الم -
 وبالتنسيؽ المشترؾ مع مصر إلنياء مأساة غزة إنسانيًا، عمى أقؿ تقدير.

عمى األمانة العامة بالجامعة العربية أف تدعو الجتماع عاجؿ لوزراء الخارجية العرب لبحث حصار غزة،  -
 ح.وإليجاد صيغة توافقية لفتح معبر رف

ينبغي لمؤسسات حقوؽ اإلنساف العربية والدولية أف تتبنى حممة واسعة منسقة، في إطار إنساني عمى  -
نياء الحصار الخانؽ عف غزة.  مستوى إقميمي ودولي، مف أجؿ الدعوة لفتح معبر رفح وا 

زة عمى قاعدة عمى الحكومة الفمسطينية في غزة أف تجيد إلقناع كافة األطراؼ الفمسطينية إلدارة قطاع غ -
الشراكة الوطنية، وأف تعمؿ عمى تعميؽ الحوار بيف كافة المكونات السياسية لتمتيف المحمة الوطنية. وأف 

 تضبط أداء المقاومة بالتوافؽ مع الفصائؿ األخرى.
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عمى القوى السياسية الرسمية والشعبية، وجميع األحزاب والمؤسسات والمنظمات المعنية أف تتواصؿ مع  -
 ات المصرية لدفعيا باتجاه فتح معبر رفح، بناء عمى المنطمقات الوطنية والقومية واإلنسانية.السمط

 71/01/7103، وكالة سما اإلخبارية، 13المركز الفمسطيني لإلعالم، عرب 
 
 نأمل نجاحياجادة بالمفاوضات و  إنياؤه... والواليات المتحدةاالنقسام وصمة عار ويجب  عباس: .3

لرئيس محمود عباس بما وصفو الجدية األمريكية خالؿ المفاوضات الفمسطينية اإلسرائيمية أشاد ا: راـ اهلل
 المتواصمة، معربا عف أممو بأف تكوف قادرة عمى إنجاحيا.

وأضاؼ الرئيس عباس في حديث مع قناة العربية بثتو ىذه الميمة: أف الواليات المتحدة جادة وتبذؿ جيودا 
 جو أف تكوف قادرة عمى ذلؾ.كبيرة النجاح المفاوضات ونر 

وردا عمى سؤاؿ حوؿ مصير المصالحة مع حركة حماس أعرب الرئيس عباس عف جاىزية القيادة 
 الفمسطينية لمذىاب إلى انتخابات فور إعالف حركة حماس موافقتيا عمى ذلؾ.

ع وقت وأضاؼ عباس: أف استمرار االنقساـ يشكؿ وصمة عار عمى الشعب الفمسطيني يجب إنياؤه بأسر 
 ممكف.

في سياؽ آخر أعرب الرئيس عباس عف قمقو إزاء أوضاع الالجئيف الفمسطينييف في سورية، وقاؿ إنو طمب 
منيـ "عدـ التدخؿ" في الشأف السوري، كما طمب مف الحكومة السورية واألطراؼ األخرى أف تدع 

الفمسطينييف إلى التورط في  الفمسطينييف وشأنيـ، موضحا أف ثمة أطرافا تصرفت تصرفا خاطئا وىو ما جر
سورية وأدى إلى ىروب البعض إلى لبناف، مشددا في الوقت ذاتو عمى أف العالقة مع الطرفيف المتنازعيف 

 في سورية متوازنة.
عف صفقة التبادؿ األخيرة الخاصة بمختطفي "أعزاز" والتي تمت بوساطة  عباسمف جانب آخر تحدث 

بشأنيا كانت مستمرة منذ عاـ ونصؼ العاـ بمعرفة لبنانية وسورية فمسطينية، حيث أكد أف المحادثات 
 وبمساعدة تركية.

وذكر أبو مازف أف المواء المبناني عباس إبراىيـ كاف ىمزة الوصؿ بيف األطراؼ كافة، مضيفا بأف العالقة 
 الفمسطينية مع الخاطفيف كانت طيبة وىو ما قاد إلى انجاح الصفقة.

 72/01/7103األيام، رام اهلل، 
 
 
 
 
 الجاري 74عن الدفعة الثانية من األسرى القدامى في وقت متأخر من يوم  اإلفراجقراقع:  .4

قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف عيسى قراقع أف الدفعة الثانية مف األسرى القدامى سيتـ اإلفراج  :راـ اهلل
ؿ في مقر المقاطعة بمشاركة الجاري، وسيجرى ليـ استقباؿ واحتفا 74عنيـ في وقت متأخر مف مساء 

 الرئيس وقيادات المنظمة وأىالي األسرى.
وأوضح قراقع أف الجانب اإلسرائيمي لـ يسمـ القيادة الفمسطينية أسماء الدفعة الثانية وال عددىـ واحتفظ لنفسو 

الذيف  وقاؿ قراقع اف المفرج عنيـ ىـ مف قدامى األسرى ساعة مف موعد االفراجات. 83بنشر األسماء قبؿ 
وقاؿ قراقع ما  ومعظميـ يقضوف أكثر مف عشريف عاما ومحكوميف أحكاما عالية. 0448اعتقموا قبؿ عاـ 
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أسيرا مف قدامى األسرى يقبعوف بالسجوف مف المقرر اإلفراج عنيـ حتى نياية آذار مف العاـ  23زاؿ 
 المقبؿ حسب االتفاؽ.

 72/01/7103الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 ألف شجرة زيتون لمحماية من االستيطان 251زراعة  :اهللد رامي الحم .5

ألؼ شجرة زيتوف في  201قاؿ رئيس الحكومة الفمسطينية رامي الحمد اهلل أمس أف حكومتو ستزرع  :راـ اهلل
الضفة الغربية لضماف صمود الشعب الفمسطيني عمى أرضو وحمايتيا مف االعتداءات اإلسرائيمية. وأضاؼ 

ؿ مشاركتو في ميرجاف قطؼ الزيتوف السنوي الذي نظـ في بيت لحـ أف حكومتو ستعمؿ الحمد اهلل خال
 عمى تشكيؿ لجنة لتعويض المتضرريف جراء اعتداء االحتالؿ والمستوطنيف.

شجرة زيتوف منذ بداية العاـ الحالي، مطالبا  8111وأشار إلى أف قوات االحتالؿ والمستوطنيف اقتمعوا 
عمى إلزاـ إسرائيؿ بوقؼ كؿ االنتياكات واألنشطة االستيطانية التي تضع العراقيؿ  المجتمع الدولي بالعمؿ

 أماـ جيود المؤسسات الوطنية الساعية لمنيوض باألوضاع االقتصادية لمفمسطينييف.
 72/01/7103االتحاد، أبو ظبي، 

 
 بزيارة وفد بريطاني إلى غزة يرحبالخضري  .6

الشعبية لمواجية الحصار بزيارة وفد رفيع المستوى مف جامعة رحب النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة 
وشدد الخضري عمى أف الوفد اطمع عمى صور الصمود والمعاناة بعد  .أكسفورد البريطانية إلى قطاع غزة

الحربيف عمى غزة والعدواف المتواصؿ مع استمرار الحصار اإلسرائيمي لمعاـ السابع عمى التوالي وما يشممو 
وأشار إلى أف الوفد اطمع أيضًا عمى مدى  .قود والكيرباء والمياه واألزمات الخطيرة المتعددةمف نقص الو 

التقدـ في الجامعة اإلسالمية وقدرتيا عمى بناء المختبرات والمباني المختمفة والكادر البشري رغـ ظروؼ 
في المشاركة بدعـ  وشدد عمى حرص الوفد عمى زيارة غزة التي تأتي في إطار رغبتيـ .الحرب والحصار

عطاء محاضرات  سناد القطاع التعميمي وطمبة كمية الطب بمشاركتيـ بمؤتمر عممي طبي في الجامعة وا  وا 
 .ميمة لطمبة الكمية

مف جيتو، قاؿ البروفيسور ديفيد كرانستوف كبير محاضري الجراحة اإلكمينيكية في جامعة أكسفورد إنو سعيد 
المحاصر، معتبرًا أف عقد المؤتمر نقمة نوعية في المجاؿ الطبي في  بحضور المؤتمر الطبي في قطاع غزة

 .غزة
 71/01/7103فمسطين أون الين، 

 
 التسوية تعمق االنقسام الفمسطيني  مفاوضاتالجبية الشعبية:  .7

خالؿ ندوة سياسية  ،عد عضو المجنة المركزية العامة لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف عماد أبو رحمة
قرار قيادة السمطة براـ اهلل "الفردي" بالعودة إلى المفاوضات مع  ،ة المرأة في منطقة رفح الغربيةنظمتيا رابط

االحتالؿ، دوف تمبية شروط الحد األدنى التي قررتيا ىيئات منظمة التحرير؛ خروًجا عمى اإلجماع الوطني، 
وأف "شعبنا لـ يجِف منيا سوى تعميؽ مطالبًا باالنسحاب الفوري مف ىذه المفاوضات التي وصفيا بػ"العبثية"، 

 االنقساـ الداخمي، وتقديـ التنازالت المجانية لمعدو".
 71/01/7103، فمسطين أون الين
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 لمرحمة ما بعد فشل المفاوضات  بخطة بديمة االستعدادطمب منا  عمي بركة: قيادي من حركة فتح .8

حوؿ ربط االستيطاف باإلفراج عف  أنباء أف ما يتردد مف حركة حماس اعتبرت :نادية سعد الديف –عماف 
، إزاء ذىاب الوفد الفمسطيني إلى طاولة التفاوض خاليًا مف اتياماً "يعكس واقعًا حقيقيًا وليس  األسرى

 شروطو المسبقة بوقؼ االستيطاف والقاعدة المرجعية ومف اإلجماع الوطني".
ة لممفاوضات جاءت استجابة لمضغوط في لبناف عمي بركة إف "العودة الفمسطيني الحركةوقاؿ ممثؿ 

األمريكية واألوروبية"، رغـ "عبثيتيا" بحسب تعبيره، و"عدـ خروجيا بنتائج ممموسة عمى صعيد الحقوؽ 
الوطنية، ورفض االحتالؿ إلقامة الدولة الفمسطينية وتقسيـ القدس والتنازؿ عف منطقة األغوار"، وفؽ قولو. 

روت، باإلضافة إلى بعض الفصائؿ، مع قيادي في المجنة المركزية وكشؼ عف وقائع لقائو مؤخرًا في بي
السقؼ الزمني  انتياءإبريؿ المقبؿ"، بعد / لفتح، لـ يسمو، والذي توقع "فشؿ المفاوضات في شير نيساف

المسؤوؿ الفتحاوي  طمبالمحدد لمسارىا بتسعة أشير، و"العودة إلى المربع الصفري األوؿ". وتابع بركة "لقد 
عادة باال ستعداد لمرحمة ما بعد فشؿ المفاوضات بخطة بديمة تقوـ عمى إنياء االنقساـ واستراتيجية وطنية وا 

 بناء المنظمة وتعزيز صمود الشعب".
 72/01/7103، الغد، عّمان

 
 عممت عمى إنشاء دولة غزة وسيناء كبديل لمدولة الفمسطينيةعساف: حماس أحمد  .9

موطني صباح أمس اف الشعب  إلذاعةفتح احمد عساؼ في حديث المتحدث باسـ حركة  قاؿ :راـ اهلل
الفمسطيني يميز بدقة مف ىـ الوطنيوف ومف ىـ الخونة. وكشؼ عساؼ عف عقد اجتماعات بمشاركة اثنيف 
مف قيادات حماس واطراؼ اقميمية ودولية بحثت انشاء "دولة غزة وسيناء"، بحيث يتـ اقتطاع نسبة مف 

ازؿ عف أراضي القدس وغالبية أراضي الضفة كبديؿ لمدولة الفمسطينية المستقمة اراضي سيناء مقابؿ التن
 .وعاصمتيا القدس والتنازؿ عف عودة الالجئيف 0422عمى حدود 

انطمقت لتحقيؽ اىداؼ مشبوىة، وتقمبت بانتيازية رخيصة مف  ،ومنذ تأسيسيا ،ف حماسأ عساؼ وأضاؼ
ى أخرى، ليست خدمًة لفمسطيف وشعبيا بؿ مقابؿ "حفنة" مف محور إقميمي الى اخر ومف اجندة اقميمية ال

الدوالرات وخدمًة لجماعة االخواف وأىدافيا وبما يتساوؽ مع المخططات اإلسرائيمية وغير اإلسرائيمية لتجزئة 
وتقسيـ الشعب الفمسطيني واألمة العربية. وأكد عساؼ اف الرئيس ابو مازف ليس بحاجة الى مف يدافع عف 

ثباتو وصموده وتمسكو بالحقوؽ الوطنية، واف مف ال يريد اف يرى ىذه الحقيقة، ما ىو اال مأجور وطنيتو و 
 يعمؿ ألجندات خارجية.

 72/01/7103، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 ينفذ ما وقعنا عميو أن: من يريد المصالحة عميو األحمدعزام  .01
مؼ الحوار الوطني عزاـ االحمد اف الرئيس وحركة قاؿ عضو المجنة المركزية لحركة فتح ومسؤوؿ م: راـ اهلل

المصالحة وطي صفحة االنقساـ الذي دفع شعبنا وقضيتنا ثمنا  إلنجازفتح ومنظمة التحرير قدمت الكثير 
 باىظا لو.

ف المتغيرات أواكد في سياؽ رده عمى تصريحات موسى ابو مرزوؽ عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
حزيراف لـ تؤثر عمى موقؼ الرئيس ابو مازف وال عمى موقؼ حركة  31ثورة التي حصمت في مصر بعد 
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ما ىو اال تيرب مف  والمصالحة ف ربط حماس بيف المفاوضاتإ المصالحة. مضيفاً  بإنجازفتح فيما يتعمؽ 
 استحقاقات المصالحة ورغبة منيا في استمرار االنقساـ وىذا ما اختارتو حماس في حينو. واكد االحمد باننا
 في حركة فتح لـ نقؿ اف حماس في مأزؽ بالرغـ مف كؿ ما قيؿ وما كتب فمسطينيا وعربيا ودوليا عف ذلؾ.

منيـ لـ يكف مبعوثا مكمفا مف  أياً وفيما يتعمؽ بما قالة ابو مرزوؽ عف مبعوثيف ذىبوا لغزة، اكد االحمد اف 
ف وبيف األحمد أقة بطبيعة عمميـ. قبؿ الرئيس، واف وجودىـ في غزة كاف امرا طبيعيا ولميمات ليا عال

 ،ىنيةاسماعيؿ الرئيس طمب مف احدىـ في آخر زيارة لو لغزة بانو اذا كاف ىنالؾ شيء جديد فميكتبو لي 
االتفاؽ. وفيما  إلعالفساعات سيصؿ عزاـ االحمد المخوؿ بيذا الممؼ الى غزة  2بعد  واذا كاف ايجابياً 

د عمى موقؼ حركة فتح باف ىذا الخطاب )لـ يأت بجديد( وىو تكرار يتعمؽ بخطاب ىنية جدد االحمد التأكي
لدعوتو السابقة لمفصائؿ لممشاركة في ادارة غزة، والقفز عف االطر الشرعية وفي مقدمتيا المجنة التنفيذية 

 .لمنظمة التحرير
االنقساـ وتنفيذ ما  ءإلنياكد االحمد باننا لسنا بحاجة لحوارات جديدة بؿ المطموب اف تمتمؾ حماس االرادة أو 

مف خالؿ تشكيؿ حكومة توافؽ وطني برئاسة الرئيس محمود عباس ومف كفاءات وطنية  اتفقنا عميو حرفياً 
مستقمة وتحديد موعد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجمس الوطني واي حديث آخر ىو عبث وتقميد 

 مفاوضات(.لمطريقة اإلسرائيمية في المفاوضات )مفاوضات مف اجؿ ال
كد االحمد بانو ال يوجد شيء اسمو )اطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفمسطينية( بؿ ىناؾ لجنة تفعيؿ أو 

تشكيؿ المجمس الوطني لفتح الطريؽ اماـ  إلعادة 7110وتطوير منظمة التحرير وفؽ اعالف القاىرة 
 طر القيادية عمى ضوء ذلؾ. ورداً تشكيؿ كافة اال وإلعادةمشاركة حماس والجياد االسالمي في المنظمة 

عمى مطالبة ابو مرزوؽ لمرئيس )بالخروج عف صمتو( اكد االحمد بانو عندما يتحدث عف المصالحة فانو ال 
 يتحدث باسمة الشخصي وانما يتحدث باسـ الرئيس وقيادة حركة فتح ممثمة بالمجنة المركزية باعتباره مفوضاً 

 منيـ بتحمؿ مسؤولية ىذا الممؼ.
 72/01/7103، حياة الجديدة، رام اهللال

 
 
 
 
 
 

 سيعّجل باندالع االنتفاضة وتقسيمواألقصى  المسجد تيويد القدس وتدنيسالرشق:  .00
تصاعد "عزت الرشؽ أف حماس أكد عضو المكتب السياسي لحركة : كامؿ إبراىيـ -القدس المحتمة 

وفشؿ مفاوضات التسوية وغطرسة عمميات تيويد القدس وتدنيس األقصى وتقسيمو وتواصؿ االستيطاف 
االحتالؿ الصييوني ومحاولة فرض االستسالـ عمى الشعب الفمسطيني سيعّجؿ باالنفجار الكبير واندالع 

 ."االنتفاضة الشعبية في وجو المحتؿ
 72/01/7103، الرأي، عّمان

 
 أبو مرزوق يشيد بمناقب فتحي الشقاقي في ذكرى استشياده موسى .02
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لمكتب السياسي في حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوؽ بمناقب األميف العاـ أشاد عضو ا: القاىرة
وقاؿ في تصريحات لو: "في  ذكرى اغتيالو السنوية.في السابؽ لحركة الجياد اإلسالمي فتحي الشقاقي 

 مف األردف ومرحبا بي كزائر في وقد كنت مبعداً  -المقاء األخير لي مع الشييد فتحي الشقاقي رحمو اهلل 
تجاذبنا أطراؼ الحديث منذ الصبا مرورا بسنوات مف التنّقؿ، فاجأني حينيا بقولو "أشعر أنني قد  -سورية 

 عشت طويال"، كأّنو كاف يقرأ صفحة المخبوء مف األياـ.!".
 71/01/7103، قدس برس

 
 غزة: "القسام" تعمن استشياد أحد عناصرىا داخل نفق لممقاومة .03

الذراع العسكري لحركة حماس، عف مقتؿ أحد عناصرىا جنوب قطاع غزة  أعمنت "كتائب القساـ"، :رفح
الشاب  ،في بياف ليا تمقت "قدس برس" نسخة منو ،ونعت الكتائب داخؿ أحد األنفاؽ التابعة لممقاومة.

وأشارت إلى أف مقاتمييا يواصموف اإلعداد  عامًا( مف رفح جنوب قطاع غزة. 77صالح يوسؼ البشيتي )
 تالؿ، متعيدة بمواصمة المقاومة حتى تحرير االرض الفمسطينية.لمواجية االح

 72/01/7103قدس برس، 
 

 خبير إسرائيمي يشكك في فعالية منظومة القبة الحديدية المضادة لمصواريخ .04
أعرب ناتاف فابر، وىو خبير في مجاؿ الدفاع المضاد لمصواريخ البالستية، عف شكوكو في : (.)د.ب.أ

يؿ" الخاص بمنظومة الدفاع متعددة الطوابؽ في حالة اندالع حرب شاممة عمى عدة فعالية مفيوـ "إسرائ
 جبيات، وذلؾ استنادًا إلى أسباب مالية وعممياتية.

وقاؿ فابر، في مقاؿ نشر في الموقع اإللكتروني لمؤسسة ماجيف الوريؼ )درع الجبية الداخمية(، إنو إذا 
ة جبيات تواجو فييا أعداء يمطرونيا بمئات الصواريخ في وجدت "إسرائيؿ" نفسيا في حرب شاممة عمى عد

، وربما بأكثر مف ألؼ صاروخ، فإف ىذا المفيـو يمكف أف ينيار ألسباب مالية وعممياتية، حسبما  اليـو
 ذكرت صحيفة "جيروزاليـ بوست" الصييونية أمس.

مف صواريخ الدفاع العتراض ويقوـ مفيوـ منظومة الدفاع متعدد الطوابؽ عمى أساس استخداـ طرز مختمفة 
 نوعيات مختمفة مف الصواريخ عمى ارتفاعات ومسافات مختمفة.

وقاؿ فابر في مقالو، وفقًا لمصادر لـ يتـ كشؼ النقاب عف ىويتيا، إف "إسرائيؿ" يمكف أف تواجو في حربيا 
راز سكود وما صاروخ سوري مف ط 811صاروخ بالستي في حوزة إيراف ونحو  311المقبمة تيديدًا مف نحو 

 011صاروخ تكتيكي مف طرازي "فتح" و"فجر" لدى حماس وحزب اهلل وأكثر مف  0111إلى  011بيف 
 ألؼ قذيفة مدفعية لدى سورية وحماس وحزب اهلل.

وأضاؼ خبير الصواريخ، الذي قاؿ إف معموماتو قائمة عمى أساس بيانات خبراء الجيش اإلسرائيمي وأجيزة 
ئيؿ" اليوـ ليست محمية مف الصواريخ البالستية وأف فعالية ىذه الحماية في المستقبؿ االستخبارات، أف "إسرا

 محؿ شكوؾ.
% وربما أقؿ مف ذلؾ، استنادًا 22وأوضح أف نسبة نجاح منظومة القبة الحديدية المضادة لمصواريخ تبمغ 

نفسو إلى التكمفة المالية إلى أداء المنظومة خالؿ عممية "عامود السحاب" ضد قطاع غزة، مشيرًا في الوقت 
 الباىظة لنشر النظـ المضادة لمصواريخ. 

 72/01/7103الخميج، الشارقة، 
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 موقع "والال" العبري يكشف تفاصيل العمميات الخاصة والسرية التي يقوم بيا االحتالل بالضفة .05

لخاصة والسرية التي وكاالت: نشر موقع "والال" العبري مساء امس تقريرًا يوضح فيو العمميات اال -القدس 
يقـو بيا الجيش اإلسرائيمي في مدف الضفة وكيفية منع وقوع ىجمات بناء عمى المعمومات التي يجمعيا 

 جياز األمف العاـ "الشاباؾ".
ونقؿ الموقع العبري صورة عف عممية قاـ بيا الجيش اإلسرائيمي في الماضي وخالؿ االنتفاضة الثانية حيث 

مومات تفيد بنية خمية فمسطينية مسمحة القياـ بتنفيذ ىجمات ضد أىداؼ إسرائيمية، جمع جياز "الشاباؾ" مع
حيث عمؿ ضباط جياز األمف العاـ بجمع كافة الصور لممشتبييف لمالحقتيـ عمى يد القوات الخاصة 

 اإلسرائيمية واعتقاليـ او قتميـ حسب ما يتطمب األمر لمنع تنفيذ ىجمة معادية.
ي إحدى مدف الضفة حيث تعرفت القوات الخاصة عمى صور المشتبييف وقامت وكانت تمؾ العممية ف

بتتبعيـ، ووجدتيـ في محؿ لصالوف الحالقة، وبعد ذلؾ حضرت قوة كبيرة مف الجيش اإلسرائيمي لضماف 
منع ىروبيـ وعمى الفور تحركت قوة مستعربيف داخؿ المحؿ وقامت باعتقاليـ دوف حصوؿ اي اشتباؾ او 

 عمؿ معاد.
ادعى قائد منطقة بنياميف بالضفة "جوزيؼ بينتو" اف عممية االعتقاؿ ساعدت عمى منع وقوع عممية ضد و 

أىداؼ إسرائيمية وقاؿ انو ومف خالؿ التحقيقات تبيف وجود خطة لدى المعتقميف بتنفيذ إطالؽ نار عمى 
 مستوطنيف.

فكر بتنفيذ عمؿ معاد ضد أىداؼ وقاؿ "بينتو" اف يد الجيش اإلسرائيمي تستطيع الوصوؿ الى اي شخص ي
 إسرائيمية، وأكد بالقوؿ "مف يفكر بقتؿ إسرائيمي بالميؿ سيجد نفسو معتقال بالصباح".

 72/01/7103األيام، رام اهلل، 
 

 تصف التقارير عن أن إيران أوقفت أكثر أىم أنشطة تخصيب اليورانيوم غير "مجدية"" إسرائيل" .06
، اليوـ السبت، تقارير تفيد بأف إيراف أوقفت أكثر أىـ أنشطة "رائيؿإس"رفضت : وكاالت - القدس المحتمة

ونقؿ  تخصيب اليورانيـو حساسية ووصفتيا بأنيا "غير مجدية"، قائمة إف برنامج طيراف النووي يجب تفكيكو.
عف عضو كبير بمجنة األمف القومي في البرلماف اإليراني قولو إف بالده أوقفت تخصيب اليورانيوـ فوؽ 

% الالـز لتشغيؿ محطات الطاقة نظرا ألنيا تمتمؾ بالفعؿ جميع احتياجاتيا مف الوقود المخصب 0توى مس
 % الالـز لتشغيؿ مفاعؿ لألبحاث الطبية في طيراف.71إلى مستوى 

غير أف دبموماسييف معتمديف لدى الوكالة الدولية لمطاقة الذرية قالوا إنو ليس لدييـ معمومات تؤكد توقؼ 
% وىي قضية حساسة ألنيا تجعميا عمى بعد خطوة فنية 71تخصيب اليورانيوـ إلى درجة نقاء  إيراف عف

 % الالـز لتصنيع رأس نووي.41صغيرة نسبيا مف رفع مستوى التخصيب إلى 
% مف عدمو ليس 71وقاؿ مسؤوؿ إسرائيمي "النقاش الدائر حوؿ توقؼ إيراف عف التخصيب إلى مستوى 

 مجديا".
 72/01/7103 الشرق، الدوحة،

 
 العنصرية لدى الشبان الييود ضد الفمسطينيين تنامياستطالع:  .07
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كشفت نتائج استطالع لمرأي العاـ ُأجري في الدولة العبرية، النقاب عف تصاعد ظواىر العنصرية : الناصرة
 في المجتمع اإلسرائيمي وخصوصا بيف فئة الشباب.

(، فقد 01|72سرائيمية وُنشرت نتائجو اليوـ السبت )وبحسب االستطالع الذي أجرتو شركة "آي بانيؿ" اإل
% مف الشّباف الييود حصوليا عمى حقوؽ أكثر مف المواطنيف الفمسطينييف في األراضي 83.4أّيدت نسبة 

، عمى اعتبار أنيا "دولة ييودية وديمقراطية"، في حيف أف نسبة مف تبّنوا 0483الفمسطينية المحتمة عاـ 
 %.30.4بمغت  7114استطالع مماثؿ ُأجري عاـ  مثؿ ىذا االعتقاد في

وفي السياؽ ذاتو، انخفض معّدؿ الييود الذيف يعارضوف تمييزىـ عف غيرىـ بمنحيـ حقوقًا وامتيازات أكثر 
 % في العاـ الجاري.82.3إلى  7114% في عاـ 27مف نسبة 

"غايات سياسية"، وفؽ ما جاء  وقاؿ ربع المستطمعيف إنيـ يؤيدوف استعماؿ العنؼ ضد الفمسطينييف لتحقيؽ
 في االستطالع.

% مف الييود يؤمنوف بأنيـ "شعب اهلل المختار"، وعميو 28.3وفي سياؽ آخر، أظيرت المعطيات أف نحو 
فإنيـ يؤكدوف عمى أف أي اتفاؽ سالـ يتـ التوصؿ إليو بيف الجانبيف اإلسرائيمي والفمسطيني يجب عرضو 

 عمييـ لالستفتاء العاـ.
عامًا(، تأييدىـ لقياـ الحكومة اإلسرائيمية  78 – 03% مف الشّباف الييود ضمف الفئة العمرية )02.2وأبدى 

باتخاذ إجراءات خاصة تيدؼ لتشجيع المواطنيف الفمسطينييف والعرب عمى اليجرة مف األراضي المحتمة عاـ 
 %.73ييود حوالي ، في حيف بمغت نسبة الذي يؤيدوف اتخاذ إجراءات كيذه بيف المسنيف ال0483

 71/01/7103، قدس برس وكالة
 

 انتشار جنود لحزب اهلل عمى الحدود المبنانية ترصد "إسرائيل" .08
نقمت صحيفة "وورلد تريبيوف" عف مسؤوليف بالجيش اإلسرائيمي أف الخبرة التي : وكاالتال –القدس المحتمة 

وقالت الصحيفة،  ي يشكمو عمى إسرائيؿ.اكتسبيا حزب اهلل مف الحرب السورية عززت التيديد العسكري الذ
في نشرتيا اإللكترونية اليـو السبت، إف الجيش اإلسرائيمي رصد انتشار جنود ومعدات تابعة لحزب اهلل 

 المدعـو مف إيراف عمى الحدود المبنانية مع إسرائيؿ وسط مخاوؼ مف إندالع حرب".
حزب اهلل وسط تدخمو العسكري الحالي بسورية وأضاؼ مسؤولوف إسرائيميوف لمصحيفة أف إعادة نشر جنود 

 يسيؿ أي ىجـو مفاجئ عمى إسرائيؿ.
وقاؿ الكولونيؿ يعروف فورموسا، قائد سالح المدفعية في القيادة العسكرية الشمالية في إسرائيؿ: "إف اشتراؾ 

 حزب اهلل في الحرب في سورية لـ يؤثر عمى استعداده لمحرب مع إسرائيؿ".
 عزز قدراتو العسكرية بالحرب األىمية السورية، مشيًرا إلى أف القناصة التابعيف لو وأضاؼ أف حزب اهلل

اكتسبوا االحتراؼ الذي يمكنيـ مف استيداؼ دبابات ومعدات عسكرية إسرائيمية أخرى بأرض المعركة حاؿ 
 نشوب حرب.

استيدافيا حاؿ نشوب حرب، وتابع: "لقد رأيناىـ يحددوف مواقع أسمحة المدفعية الخاصة بنا ولذلؾ يمكنيـ 
 وكإجراء احترازي بنينا تحصينات دفاعية لحماية أسمحتنا وذخيرتنا".

وأشار مسؤولوف إسرائيميوف إلى أف حزب اهلل كوف خمس كتائب عمى األقؿ ودربيا عمى مياجمة إسرائيؿ, 
بعة لحزب اهلل، ورأوا أف مشيًرا إلى أف الثورة بسورية كانت أوؿ اختبار لكتائب المشاة والقوات الخاصة التا
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نقطة ضعؼ حزب اهلل كانت دائًما قوات المشاه، مؤكديف أف الحرب السورية غيرت كؿ ذلؾ وحزب اهلل ينفذ 
 اآلف عمميات عمى مستوى الكتائب.

 72/01/7103الشرق، الدوحة، 
 

 االحتالل يغمق الحرم اإلبراىيمي لميوم الثاني .09
يمي، يوـ السبت، جميع أروقة وساحات الحـر اإلبراىيمي بمدينة أغمقت سمطات االحتالؿ اإلسرائ :الخميؿ

 الخميؿ أماـ المصميف المسمميف لميـو الثاني عمى التوالي.
وأوضح رئيس سدنة الحـر اإلبراىيمي في الخميؿ حجازي أبو اسنينة لػ'وفا'، أف سمطات االحتالؿ اغمقت 

قب أداء المصميف المسمميف شعائر صالة العصر الحـر اإلبراىيمي الشريؼ بوجو المسمميف امس الجمعة ع
 واستمر اإلغالؽ إلى اليـو بحجة احتفاالت الييود بعيد 'سبت السيدة سارة'.

ومف الجدير بالذكر، أف سمطات االحتالؿ عادة ما تقوـ بإغالؽ الحـر لمدة عشرة أياـ في السنة، وذلؾ 
، 0448ب المجزرة في الحـر في شباط مف العاـ بموجب قرارات لجنة 'شمغار' اإلسرائيمية التي تشكمت عق

 والتي قسمتو ووضعت جدوال بإغالقو أماـ المسمميف في األعياد الييودية.
واستنكر رئيس المجمس األعمى لمقضاء الشرعي الشيخ يوسؼ ادعيس، قرار سمطات االحتالؿ إغالؽ الحـر 

وتقسيمو واالقتحامات المتكرره مف قبؿ  اإلبراىيمي، أماـ المصميف، وقاؿ إف إغالؽ الحـر االبراىيمي
المستوطنيف لممسجد االقصى تحت حماية جنود االحتالؿ 'يعتبر مساسا خطيرا بحرية العبادة التي كفمتيا 
الشرائع السماوية، وانتياكا صارخا لمواثيؽ حقوؽ اإلنساف واالتفاقيات الدولية وكافة الشرائع اإلليية المجمع 

 تنص عمى عدـ انتياؾ حرمة األماكف المقدسة'.عمييا في العالـ والتي 
 71/01/7103، وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(

 
 األسير حالحمة ييدد بالتوقف عن تناول الدواء .21

ىّدد األسير الفمسطيني في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي ثائر حالحمة باالضراب عف تناوؿ الدواء في : غزة
اتيـ حالحمة المصاب بفيروس و ة السجف في حاؿ لـ يقدـ لو العالج المناسب، شكؿ كامؿ ومقاطعة عياد

اإلسرائيمي واعادتو الى « سوروكا»التياب الكبد الوبائي مصمحة السجوف اإلسرائيمية بنقمو الى مستشفى 
كؿ شريؼ ومسؤوؿ ليس باإلفراج عني، بؿ »وطالب حالحمة  مف دوف تقديـ أي عالج لو.« ايشؿ»سجف 
 «.الوحيد ىو حبة دواء تعالج ما تـ زرعو في جسدي مف مرضمطمبي 

نوعًا مف األدوية  31تعطيو حوالى »وأكد حالحمة لمحامي نادي األسير الذي زاره أف مصمحة السجوف 
نني أتألـ عمى مدار الساعة عمى رغـ طمبات عدة ُقدمت  المسكنة، إال أنيا زادت مف وضعي سوءًا، وا 

ولفت حالحمة الى أف قضاة المحاكـ اإلسرائيمية التي كاف يتقدـ  «.عالج الالـزلمصمحة السجوف لتوفير ال
إلييا طمبًا لحقو في العالج، أوصت أكثر مف سبع مرات بتقديـ العالج لو، وفي كؿ مرة كانت مصمحة 

مف  السجوف تقوـ بارسالو الى المستشفيات اإلسرائيمية واعادتو الى السجف مرة أخرى مف دوف تقديـ أي نوع
وأشار الى أنو أضرب عف تناوؿ الدواء لمدة يوميف الرغاميـ عمى  العالج أو حتى اجراء أي فحوص طبية.

تماطؿ حتى ىذه المحظة، حتى أف طبيب السجف أعمف وفي شكؿ صريح »تقديـ العالج إال أف المصمحة 
 «.انو غير معني بتقديـ العالج لو
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واز الشمودي مف أف الوضع الصحي لممعتقؿ حسف الترابي عمى الصعيد نفسو، حذر محامي نادي األسير ف
 يتدىور بصورة خطيرة.

 نتيجة إصابتو بمرض سرطاف الدـ.« العفولة»وكاف الترابي خضع لعممية صعبة في مستشفى 
 72/01/7103الحياة، لندن، 

 
 إدارة سجون االحتالل تحاول االلتفاف عمى برنامج "اإلداريين" :رياض األشقر .20

أف إدارة مصمحة السجوف تحاوؿ في اليوميف الماضييف  اإلداريوف في سجوف االحتالؿ، أكد األسرى
 االلتفاؼ عمى البرنامج الوطني الذي أعمنوه لكسر سياسة االعتقاؿ اإلداري.

وأوضح الناطؽ اإلعالمي باسـ مركز أسرى فمسطيف لمدراسات رياض األشقر، أف إدارة السجوف تعيش حالة 
 منت حالة االستنفار بعد بدء األسرى اإلدارييف لخطواتيـ النضالية الموحدة.ارتباؾ واضحة، وأع

وأشار األشقر إلى أف ىذه المرة األولى التي يقدـ فييا اإلداريوف بشكؿ جماعي عمى خوض برنامج 
تصعيدي ضد سياسة االعتقاؿ اإلداري، لذلؾ فيي تحاوؿ االلتفاؼ عمى ىذا البرنامج النضالي عبر 

 برىا األسرى مخادعة وال ترقى إلى درجة التباحث فييا.وعودات اعت
ونوه إلى أف إدارة مصمحة السجوف جمست مع قيادة األسرى اإلدارييف المشرفيف عمى البرنامج النضالي في 
سجف النقب، وطمبت منيـ وقؼ االحتجاجات والتصعيد، مقابؿ رفع ممفيـ إلى القيادة السياسية لالحتالؿ، 

غالؽ ىذا الممؼ، إال أف األسرى رفضوا ىذا العرض، وأكدوا لإلدارة أنيـ لف يوقفوا والبحث في إنياء  وا 
خطواتيـ النضالية إال إذا قامت سمطات االحتالؿ بالفعؿ باتخاذ إجراءات عممية في ىذا اإلطار، وااللتزاـ 

تخداـ سياسة بتعيداتيا التي وقعت عمييا بعد إضراب الكرامة في نيساف مف العاـ الماضي، بتقميص اس
 االعتقاؿ اإلداري إال في أضيؽ الحدود.

 71/01/7103، فمسطين أون الين
 

 إغالق معبر رفح لميوم الثاني عمى التوالي .22
تواصؿ السمطات المصرية، لميوـ الثاني عمى التوالي إغالؽ معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بعد أف 

وأفادت إدارة المعابر في حكومة حماس بغزة، أف  كانت قد فتحتو منذ يوـ األحد الماضي وحتى الجمعة.
 الجانب المصري أبمغيا بنيتو عدـ فتح معبر رفح البري اليوـ األحد وبذلؾ يبقى مغمقا حتى إشعار آخر.

 72/01/7103، فمسطين أون الين
 

 اعتصام أمام "األونروا" لممطالبة بأدوية واستشفاءلبنان:  .23
لوكالة الغوث في بيروت "االونروا"، بدعوة مف لجنة المتابعة  نفذ امس، اعتصاـ اماـ المقر الرئيسي

 الفمسطينية ألصحاب األمراض المستعصية "حياة".
وعرض رئيس المجنة في لبناف احمد موسى معاناة المرضى "في ظؿ تجاىؿ الييئات المعنية لمشكالتيـ، 

ا الوكالة العتماد اصحاب وىـ عرضة لمموت اليومي عمى ابواب المستشفيات وعيادات االونروا. ودع
االمراض المستعصية بشكؿ كامؿ، استشفاء ودواء. وأكد اف "سياسة االستشفاء الحالية تكاد ال تمبي الحد 
االدنى مف احتياجات الالجئيف خصوصًا مع سمسمة مف التراجعات اىميا النقص الدائـ في أدوية االمراض 

 المزمنة والتوقؼ عف صرؼ بعضيا".
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د شاتيال باسـ "المجاف الشعبية"، فدعا األونروا "لمتراجع عف قراراتيا واإلبقاء عمى خطة وتحدث ابو عما
الطوارئ الشاممة الى حيف إعمار مخيـ نير البارد وعودة ابنائو"، مؤكدًا أف موازنة وكالة الغوث خاصة 

باسـ المرضى، القسـ الصحي ما زالت قاصرة عف االستجابة لالحتياجات الفعمية". وتحدثت مروة جمعة 
فأكدت أف "أوضاع المرضى تفاقمت نتيجة مواصمة األونروا سياسة تخفيض خدماتيا وارتفاع قيمة الفاتورة 

 الصحية في لبناف". كما تحدث عدد مف المرضى.
واختتـ االعتصاـ بقراءة حناف رحاؿ نص مذكرة موجية الى المفوض العاـ لألونروا، ودعت الى "تأميف ثمف 

%، ومضاعفة نسبة مساىمة األونروا في تغطية العمميات بشكؿ 011اض المستعصية بنسبة الدواء لألمر 
 كامؿ وبناء مستشفى خاص بالالجئيف".

 72/01/7103المستقبل، بيروت، 
 

 "المجنة الفمسطينية" تنجح في إقناع عائمة مسعد حجير بدفن جثمانو اليوملبنان:  .24
في مخيـ عيف الحموة، في اقناع عائمة  واإلسالميةية الوطنية نجحت المجنة السياسية لمقوى الفمسطين: صيدا

مسعد حجير، عنصر فتح وعضو القوة األمنية المشتركة والذي قتؿ الجمعة برصاص مجيوؿ داخؿ المخيـ، 
، وذلؾ بعدما كانت عائمة حجير ترفض دفنو قبؿ كشؼ وتسميـ قاتمو.  بدفف جثمانو األحد اليـو

سياسية الفمسطينية المشتركة في المخيـ ضـ صالح اليوسؼ عف جبية التحرير وقد قاـ وفد مف القيادة ال
الد الشايب عف فتح، وابو احمد فضؿ عف حماس، والشيخ جماؿ خطاب عف القوى الفمسطينية، وخ

االسالمية، بزيارة عائمة المغدور حجير واقناعيا بدفف جثمانو عمى اف تتابع لجنة التحقيؽ التي شكمت اثر 
 ىذه الجريمة جيودىا مف اجؿ كشؼ ىوية مطمؽ النار وتسميمو.

حركة فتح المواء صبحي ابو عرب قائال: البارحة الشييد مسعد  وصرح قائد األمف الوطني الفمسطيني في
حجير كاف يقؼ حامال صفارة وال يحمؿ سالحا. كاف يقوـ بتسييؿ حركة السير. اتى شخص مقنع مف 
خمفو، اطمؽ عميو النار في رأسو فأرداه قتيال. ىناؾ اناس ال تريد األمف واالستقرار ليذا المخيـ وتعمؿ تحت 

ة او داخمية، ال نعرؼ. ال يريدوف اف يكوف ىذا المخيـ بأمف واستقرار ألىمو وشعبو واطفالو اجندات، خارجي
 ونسائو وشيوخو.

وقاؿ اميف سر القوى االسالمية الشيخ جماؿ خطاب مف جيتو: عمى اثر الحادث المؤسؼ والمداف وىو 
لوطنية واالسالمية وعقدت اجتماعا اغتياؿ األخ مسعد حجير، تداعت القيادة السياسية ولجنة المتابعة لمقوى ا

طارئا، وشكمت عمى اثر ذلؾ لجنة لمتحقيؽ لجمع المعمومات ومتابعتيا لموصوؿ الى الحقيقة واجمع الجميع 
عمى انيـ سيعمموف عمى كشؼ الجاني وبالتالي محاسبتو عمى ما قاـ بو مف ىذا العمؿ الذي يستيدؼ امف 

 رضو لفتنة كبيرة وجريمة متكررة يمكف اف تحصؿ. المخيـ واستقراره وايضا سالمة اىمو ويع
واعتبر عضو المكتب السياسي لجبية التحرير الفمسطينية صالح اليوسؼ اف اغتياؿ حجير يستيدؼ امف 
المخيـ وافشاؿ القوة االمنية المشتركة التي كاف ىناؾ اجماع حوليا مف كافة القوى والفصائؿ الفمسطينية 

ميع ابناء المخيـ بمف فييـ عائمة الشييد حجير حريصوف عمى تفويت الفرصة الوطنية واالسالمية، واف ج
عمى المتربصيف بيذا المخيـ والساعيف الى اثارة الشقاؽ والفتف بيف مكوناتو وتحويؿ بوصمتيـ ووجية اىتماـ 

حوؿ عف القضية األـ قضية فمسطيف وحؽ العودة ، لكنيـ لف ينجحوا في ذلؾ ألف الموقؼ الفمسطيني موحد 
 امف واستقرار المخيـ والجوار. 

 72/01/7103المستقبل، بيروت، 
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 الحصار ييدد حياة مئات مرضى الكمى في غزة .25

حذرت وزارة الصحة الفمسطينية بغزة مف أف حياة مئات المرضى الفمسطينييف ممف يقوموف بعممية : غزة
لمستيمكات الطبية إلجراء عممية "غسيؿ الكمى" باتت في خطر كبير، نظًرا لمنقص الحاد في األدوية وا

 الغسيؿ الالزمة ليـ.
وأكد مدير قسـ الكمى الصناعية بمشفى الشفاء الطبي بغزة الدكتور عبد اهلل القيشاوي خالؿ احتفاؿ "بسمة 
أمؿ" لمرضى الكمى بغزة مساء أمس األوؿ الجمعة، أف ىناؾ نقصا في األدوية والمستيمكات الطبية 

مى، مف ضمنيا الفالتر أو المرشحات، التي تعتبر ضرورية جًدا لمرضى الغسيؿ الخاصة بمرضى غسيؿ الك
 الكموي، إضافة إلى األربطة الوريدية".

مريًضا في قطاع يعانوف مف الفشؿ الكموي ويقوموف بعممية غسيؿ الكمى في  801ويشار إلى أف أكثر مف 
المستيمكات الطبية إلتماـ عممية  األسبوع ثالث مرات، وأف اإلغالؽ لممعابر تسبب في نقص حاد في

 الغسيؿ.
وقاؿ القيشاوى: "أي نقص في أحد متطمبات الغسيؿ، يؤدي إلى توقؼ عممية الغسيؿ بشكؿ كامؿ، ألنيا 
تعمؿ بنظاـ متكامؿ، ويحدث ىذا النقص كؿ فترة، ما يجعؿ القسـ أماـ كارثة في ظؿ عدـ وجود بدائؿ 

 أخرى".
كيربائي والنقص الحاصؿ في السوالر الصناعي لتشغيؿ مولدات المستشفى، وأشار إلى أف انقطاع التيار ال

 يؤدي إلى توقؼ أجيزة الغسيؿ، ألف جميع تمؾ األجيزة تعمؿ عمى الطاقة الكيربائية.
وأوضح أف انقطاع التيار المتكرر يؤثر سمًبا عمى األجيزة ويحدث خمال فييا، عمى اعتبار أنيا أجيزة 

 إلى توقؼ الجياز بشكؿ كامؿ لعدـ وجود قطع غيار لألجيزة. مبرمجة، وقد يؤدي ذلؾ 
 72/01/7103السبيل، عمان، 
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وسط أغاٍف حديثة وألعاب األطفاؿ المنتشرة في شارع صالح الديف والميناء، والخيوؿ : رشا حموة -عكا
يعتمييا المحتفموف الصغار بالعيد في مدينة تحاوؿ أف تكسر حزنيا قمياًل في بعض  والعربات والحناطير التي

( 0237األياـ، يسمع ىتاؼ خارج مف ساحة جامع الجّزار )الذي فرغ أحمد باشا الجّزار مف بنائو في العاـ 
. ييتفوف 0483لمسيرة فمسطينية ألىالي عّكا وقرى ومدف مجاورة مف األراضي الفمسطينية المحتمة في العاـ 

فيشّكؿ كّؿ ىذا مشيدًا حقيقيًا لمدينة «. مش لمبيع/ مش لمبيع/ خاف العمداف/ مش لمبيع»بصوت واحد: 
عامًا، لكنيا لـ تكّؼ يومًا عف جمع أطراؼ الحياة كّميا. مدينة ال  20وقعت تحت االحتالؿ قبؿ أكثر مف 

 روا منيا، مف أنياب الُمحَتؿ الغاصب.تناـ، محاولة حماية أىميا الباقيف فييا وأصوات الذيف ُىجّ 
، وىي مجموعة تنظـ نشاطات عدة في «مف أجؿ حراؾ وطني ومدني -فمسطينيات »بادرت مجموعة 

وذلؾ «. خاف العمداف مش لمبيع»، إلى تنظيـ تظاىرة احتجاجية أخيرًا، بعنواف 0483األراضي المحتمة عاـ 
( لبيع 7103ارة السياحة اإلسرائيمية عف مناقصة ثانية )بعدما أعمنت كّؿ مف دائرة أراضي إسرائيؿ ووز 

 غرفة. 711وتحويمو إلى فندؽ يضـ « خاف العمداف»
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خاف العمداف ىو أحد أىـ المواقع األثرية في مدينة عّكا، والذي ُبني عمى يد أحمد باشا الجّزار في العاـ 
عمف موقعًا أثريًا في قائمة التراث ، أُ 7110، وفي العاـ 0412. وأضيؼ إليو برج الساعة في العاـ 0238

 ، مع البمدة القديمة في عّكا.«يونيسكو»العالمي لمنظمة 
 72/01/7103الحياة، لندن، 

 
 جودة يبحث مع عباس تطورات عممية السالم .27

 ةالفمسطينيالسمطة ناصر جودة برئيس األردني التقى وزير الخارجية وشؤوف المغتربيف  ا:بتر وكالة  -عماف 
باس أثناء توقؼ عباس في عّماف بعد جولة أوروبية. ونقؿ جودة لمرئيس الفمسطيني التأكيد عمى محمود ع

اهلل الثاني وحكومة المممكة األردنية، إلى جانب األخوة الفمسطينييف ومساندة األردف الثابتة  وقوؼ الممؾ عبد
أمريكية في الثالثيف مف شير  ليـ في عممية التفاوض حوؿ مختمؼ قضايا الحؿ النيائي والتي بدأت برعاية

تطبيؽ حؿ الدولتيف والذي تقـو  إلىوأكد موقؼ المممكة الثابت بضرورة الوصوؿ  الماضي. / يوليوتموز
القدس "بموجبو الدولة الفمسطينية المستقمة ذات السيادة الكاممة عمى التراب الوطني الفمسطيني وعاصمتيا 

 بسبب ارتباط قضايا الحؿ المباشر بالمصالح األردنية العميا. ، األمر الذي يشكؿ مصمحة أردنية"الشرقية
المقدسة في  األماكفكما أكد وزير الخارجية موقؼ الممؾ الحاـز بالتصدي ألي إجراءات أحادية وخاصة في 

 شرقي القدس، وألي انتياكات إسرائيمية في الحـر القدسي الشريؼ.
 72/01/7103، الرأي، عّمان

  
 وطرد السفير اإلسرائيمي "وادي عربة" بإلغاءة القومية يطالب الحركعّمان: حزب  .28

السفير "طالب حزب الحركة القومية في بياف بمناسبة ذكرى توقيع معاىدة وادي عربة بطرد  :عماف
. كما دعا الحزب إلى إلغاء المعاىدة، ووقؼ "وسحب السفير لدى الكياف الصييوني األردفالصييوني مف 

مع رفض التوطيف، وتأكيد عودة الالجئيف إلى ديارىـ وتحرير فمسطيف واإلفراج الفوري التطبيع  أشكاؿجميع 
 عف الجندي أحمد الدقامسة.

عمى األردف وفمسطيف والوطف العربي والُمعِبر عف  ف المشروع الصييوني يشكؿ خطراً أ إلىالبياف  وأشار
الفمسطينية عمى حساب األردف، جوىر المشروع الصييوني المستيدؼ لتيويد فمسطيف وتصفية القضية 

 األردفوالمتمثؿ بوجود سفارة لمكياف الصييوني عمى األرض األردنية، ورغـ توقيع معاىدة وادي عربة فإف 
الصييونية وذلؾ واضح مف خالؿ التصريحات المتكررة لممسؤوليف الصياينة  األطماعليس ببعيد عف 
 ف.وطنًا بدياًل لمفمسطينيي األردفوأخطرىا اعتبار 

 72/01/7103، الدستور، عّمان

 
  
 اإلسرائيمي -الرئيس المبناني: تراجع عدد المسيحيين في الشرق يعود إلى الصراع العربي .29

العماد ميشاؿ سميماف أكد أف  المبنانية رئيس الجميورية، أف 72/01/7103، المستقبل، بيروتنشرت 
ؿ، وال بالحماية العسكرية األجنبية، وال بما يسمى "مستقبؿ المسيحييف المشرقييف ال يكوف بالتقوقع واالنعزا

"تحالؼ األقميات"، ألنو منطؽ مواجية مرفوضة ومشروع حرب دائمة ومدمرة، وال يكوف بالتماىي مع 
األنظمة غير العادلة والمتسمطة، ألف فيو مشروع عداوة مع الشعوب ويتناقض مع روح الديف المسيحي 

عمى أف لمسيحيي المشرؽ"،  األوؿ"المؤتمر العاـ ؿ كممة ألقاىا في . وشدد خالالرافض لمقير والظمـ"
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إصرار المسؤوليف اإلسرائيمييف عمى تأكيد خيار ييودية الدولة يزعزع مبادئ التعددية ويكرس مبدأ التمييز "
بيف الشعوب ميددا كؿ مبادئ السالـ القائـ عمى العدؿ والمساواة ومنذرا بردات فعؿ عشوائية قد تطاوؿ 

 خطارىا المسيحييف".أ
سميماف قاؿ إف "تضاؤؿ عدد الرئيس  ، أفبيروت، مف 72/01/7103، الخميج، الشارقةوأضافت 

اإلسرائيمي وتوالي  -في الشرؽ، ىو نتيجة األعماؿ العنفية واندالع الصراع العربي %2المسيحييف إلى نسبة 
 ربية".االنتكاسات عمى أكثر مف صعيد، بالرغـ مف النيضة األدبية والع

 
 الحقوق المدنية واالجتماعية واإلنسانيةيؤكد عمى لبناني  - اجتماع عمالي فمسطينيبيروت:  .31

، بقيادة االتحاد العمالي العاـ برئاسة غساف المبناني عقد اجتماع مشترؾ في مقر االتحاد العمالي العاـ
قيادة العمؿ في االتحاد فرع لبناف، برئاسة صالح يوسؼ العدوي وحضور  -غصف، واتحاد عماؿ فمسطيف 

 وعضو األمانة العامة عبد القادر عبد اهلل )مسؤوؿ فرع الخارج(.
تناوؿ المجتمعوف، حسب بياف، "العالقات األخوية بيف االتحاديف، والتنسيؽ المستمر عمى أكثر مف صعيد 

ؿ العودة إلى ال سيما في المنتديات العربية والدولية، وما يكفؿ دعـ عماؿ فمسطيف في نضاليـ مف أج
قامة دولتيـ المستقمة كاممة السيادة وعاصمتيا القدس".  وطنيـ فمسطيف وا 

قرار الحقوؽ المدنية واالجتماعية واإلنسانية وفي مقدميا حؽ العمؿ كمقومات  وأكد المجتمعوف تحقيؽ وا 
لكونفدرالية صمود الستمرار النضاؿ لتحقيؽ االلتفاؼ الوطني. وداف الطرفاف السياسات التي تقوـ بيا ا

الدولية لمعمؿ )االتحاد الدولي الحر( بيدؼ تقسيـ وتفتيت الوحدة النقابية العربية في إطار مشروع الفوضى 
الخالقة، في الوقت الذي يعاني عمالنا ومزارعونا وشعبنا في فمسطيف أسوأ أنواع التمييز العنصري والقير 

بناء المستوطنات والقتؿ اليومي واالعتقاالت ومعاناة والظمـ وسياسة التيويد المستمر لمقدس وقضـ األرض و 
 األسرى البواسؿ في سجوف االحتالؿ.

فرع لبناف تمسكو بالشرعية النقابية الفمسطينية متمثمة في األمانة  -وأكد االتحاد العاـ لنقابات عماؿ فمسطيف 
الممثؿ الشرعي والوحيد لعمالنا  - ومنظمة التحرير الفمسطينية إبراىيـالعامة وعمى رأسيـ األميف العاـ حيدر 

 داخؿ الوطف وشتات المنافي".

 72/01/7103، المستقبل، بيروت

 
 
 التغاضي عن االستيطان مقابل األسرى ينفي موافقة منظمة التحريرمحمد صبيح  .30

يا" أكدت القيادة الفمسطينية "عدـ المساومة عمى إزالة االستيطاف"، نافية "تغاضي: نادية سعد الديف -عماف 
الستئناؼ المفاوضات. ومف  اإلسرائيميعنو مقابؿ إطالؽ سراح األسرى "القدامى" مف سجوف االحتالؿ 

المنتظر قياـ وفد فمسطيني، برئاسة محمود عباس، بطرح آخر مستجدات جمسات التفاوض، المستأنفة في 
 ه اليـو أو غد في القاىرة".يوليو الماضي، أماـ "اجتماع لجنة المتابعة العربية الذي يرتب لعقد /تموز 31

وفي نفس الوقت، وبحسب مساعد األميف العاـ لمجامعة العربية لشؤوف فمسطيف السفير محمد صبيح، تطمع 
المجنة عمى صحة ما نسب إلى وزير الخارجية األمريكي جوف كيري خالؿ لقائو مع وفد وزاري عربي في 

ط الفمسطيني إطالؽ سراح األسرى "القدامى" وتسديد ديوف ية، حوؿ االشتراسرائيمباريس، تزامنًا مع تقارير إ
مميوف دوالر، وليس وقؼ االستيطاف، مف أجؿ استئناؼ المفاوضات. وقاؿ، لػ"الغد" مف  211السمطة البالغة 
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القاىرة، إف ذلؾ "غير مقبوؿ وال صحة لو، إذ تعرؼ اإلدارة األمريكية تمامًا الموقؼ العربي الفمسطيني مف 
زالتو". ضرورة وقؼ  االستيطاف وا 

معتبرًا بأف "ما يصدر مف تصريحات وسياسات مف ىذا النوع يأتي في إطار اإلساءة إلى الجانب 
الفمسطيني". وأوضح بأف "الجانب الفمسطيني يدرؾ خطورة االستيطاف عمى الحقوؽ الوطنية وحياة المواطنيف 

"موقفو الثابت حياؿ وقؼ االستيطاف الستئناؼ  الفمسطينييف وبالتالي ال يمكنو التغاضي عنو"، مشيرًا إلى
 المفاوضات".

 72/01/7103، الغد، عّمان
 

 يةفمسطينالقضية ال يركز عمى المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث العربيةالدوحة:  .32
المؤتمر السنوي الثاني لمراكز  7103كانوف األوؿ/ ديسمبر  4و 2يقاـ في العاصمة القطرية الدوحة يومي 

. ويحاوؿ المؤتمر مستقبؿ المشروع الوطنيعمى و  يةفمسطينالقضية ، حيث يركز عمى الألبحاث العربيةا
دراسة التحوالت والمتغيرات والظروؼ والتحديات التي يواجييا الشعب الفمسطيني وتقويميا، سواء كاف ذلؾ 

القضية الفمسطينية في الصراع تقويـ موقع  أىمية سيتـ دراسةخارجيا، كما  أـداخؿ حدود فمسطيف التاريخية 
 ، وبخاصة مع حموؿ الربيع العربي واندالع الثورات العربية.يسرائيماإل -العربي 

 
 72/01/7103، المستقبل، بيروت

 
 اإلسرائيمية -العرب: ال اختراق في المفاوضات الفمسطينية  لموزراءكيري  .33

ي وزراء خارجية عرب، مؤخرًا، أف : أبمغ وزير الخارجية األميركي جوف كير أرناؤوطعبد الرؤوؼ 
حتى اآلف وأنيا انتقمت إلى مرحمة تقريب وجيات  اإلسرائيمية لـ تحقؽ اختراقاً  - المفاوضات الفمسطينية

النظر بعد أف اقتصرت في األسابيع الماضية عمى إسماع المواقؼ مف كافة قضايا الحؿ النيائي، مطالبًا 
اء الممارسات اإلسرائيمية وخاصة ما يتعمؽ باالستيطاف وما يجري العرب بالصبر بعد أف شاركيـ القمؽ إز 

 في القدس.
، لػ"األياـ": في الحكومة الفمسطينية التي يرأسيا رامي الحمد اهلل رياض المالكي، وزير الخارجية وقاؿ د.

يس أف كيري قاؿ لنا في االجتماع مع وزراء خارجية مف لجنة المتابعة لمبادرة السالـ العربية في بار 
اإلسرائيمية لـ تحقؽ تقدما في األسابيع الماضية، وبرر ذلؾ بأف المرحمة السابقة  –المفاوضات الفمسطينية 

ارتكزت عمى تقديـ المواقؼ مف كافة قضايا الحؿ النيائي واف ىذه المرحمة تـ استكماليا. وأضاؼ "وزير 
تقريب وجيات النظر، وىو أشار إلى انو الخارجية األميركي قاؿ إف المفاوضات انتقمت اآلف إلى مرحمة 

حتى االنتياء مف مرحمة تقريب وجيات النظر فإننا قد ال نسمع عف تقدـ ممموس ولذلؾ فانو تحدث عف 
 الصبر لحيف االنتياء مف ىذه المرحمة".

 72/01/7103، األيام، رام اهلل

 
 جسس عمى االتصاالتوليس الواليات المتحدة تقف وراء الت "إسرائيل: "" الفرنسيةلوموند" .34

بعد تقرير  أخذت فضيحة التجسس عمى االتصاالت منحى جديداً  :وائؿ حسف، وكاالت -القاىرة، باريس 
وليس الواليات المتحدة تقؼ وراء الفضيحة. وقالت الصحفية في تقريرىا  "إسرائيؿ"لصحيفة فرنسية قاؿ إف 
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سيوف بالتوجو فورا إلى واشنطف لمبحث عف الذي نشر باألمس: عقب اكتشاؼ االختراؽ، قاـ مسؤولوف فرن
 إيضاحات مف األمريكييف بشأف تمؾ القضية.

الجمعة إف جياز "الموساد" اإلسرائيمي متورط  يوـ وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير ليا نشر
نيا تنصت عمى أكثر مف  لشير مميوف اتصااًل ىاتفيًا ورسالة نصية في ا 21بالتجسس عمى االتصاالت وا 

الواحد. وأضافت الصحيفة أف االتيامات كانت في البداية موجية نحو وكالة األمف القومي األمريكية بأنيا 
وراء التجسس عمى االتصاالت الفرنسية خالؿ الحممة االنتخابية لمرئيس السابؽ نيكوال ساركوزي ولكنيا قالت 

حيفة إف كاتب التقرير وىو الصحفي األمريكي إف ما لدييا مف وثائؽ تشير إلى تورط "الموساد". وقالت الص
جميف جرينوالد الذي عمى اتصاؿ دائـ مع الموظؼ السابؽ في وكالة األمف القومي إدوارد سنودف الالجئ 

 حاليا في روسيا أكد أف الموساد اإلسرائيمي وراء عمميات التجسس.
رائيمية نفى فيو تورط بالده بالتجسس ونقمت "لوموند" في تقريرىا كالما لمتحدث رسمي باسـ الحكومة اإلس

 قائال: ال يمكف أف نتورط بمثؿ ىذا العمؿ مع حكومة تربطنا بيا صداقة وثيقة كفرنسا.
 72/01/7103، الشرق، الدوحة

 
 طمق حممة دولية إلطالق البرغوثي وبقية األسرى الفمسطينيينيحقوقي جنوب أفريقي  مناضل .35

أطمقوا سراح مرواف البرغوثي وجميع "مقااًل بعنواف  الفرنسية نشرت صحيفة لوموند: حسف ولد المختار
كتبو المناضؿ الحقوقي الجنوب أفريقي المناىض لمفصؿ العنصري أحمد كثرادا، الذي  "األسرى الفمسطينييف

سبؽ أف ناضؿ مف قبؿ مف أجؿ إطالؽ سراح الزعيـ نيمسوف مانديال مف سجنو التاريخي الشيير بجزيرة 
 اآلبارتايد العنصري السابؽ. روبف تحت نظاـ

وسيطمؽ كثرادا أيضًا اليـو األحد في جزيرة روبف نفسيا، حممة دولية واسعة لممطالبة بإطالؽ سراح 
 البرغوثي وآالؼ األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ اإلسرائيمي.

اآلف، في واحدة  وحتى 0422ألؼ فمسطيني تعرضوا لمسجف منذ سنة  311وقاؿ الكاتب إف ما ال يقؿ عف 
مف أشنع موجات السجف الجماعي الرامي لكسر إرادة شعب كامؿ، ومنعو مف تحقيؽ تطمعاتو في الحرية، 

قامة دولتو المستقمة ذات السيادة. ومف المؤسؼ حقًا أف  ما زالت  "إسرائيؿ"واالستقالؿ، وتقرير مصيره وا 
وعمى رغـ العودة إلى مسار المفاوضات فإف  سائرة في رفضيا إنياء احتالليا ألراضي الشعب الفمسطيني.

تؿ أبيب ما زالت مستمرة أيضًا في أعماؿ التوسع االستيطاني لتغيير الحقائؽ عمى األرض، ولجعؿ حؿ 
 الدولتيف متعذرًا مستقباًل مف الناحية العممية.

النموذج النضالي الجنوب ولذلؾ، يقوؿ الكاتب، فإنو ال يبقى أماـ العالـ وقواه الحية إال االستفادة مف دروس 
أفريقي، فبالنضاؿ الشعبي وحده وعمى رغـ القمع، تمكف شعب جنوب أفريقيا مف تحرير سجنائو وعمى رأسيـ 
مانديال، وفرض الدخوؿ في مرحمة انتقالية انتيت إلى تأسيس نظاـ سياسي ديمقراطي يتساوى فيو الجميع 

عًا اليوـ إطالؽ حممة دولية لتحرير البرغوثي دوف تمييز أو فصؿ عنصري. وىذا ما يفرض عمينا جمي
وجميع سجناء فمسطيف، كخطوة أولى عمى طريؽ نيؿ الشعب الفمسطيني كمو حقوقو وحريتو، ألف نظاـ 

 اآلبارتايد الذي ىـز في جنوب أفريقيا، ال يمكف أبدًا أف ينتصر في النياية في فمسطيف.
 72/01/7103، االتحاد، أبو ظبي

 
 " خالل التنقيب عن الغازتحذر من "حوادث أمنية" بين لبنان و"إسرائيل يونيفيلقوات ال .36



 
 
 

 

 

           71ص                                    3103العدد:            72/01/7103 األحد التاريخ:

يـو الناطؽ باسـ قوة حفظ السالـ التابعة لألمـ المتحدة في لبناف )يونيفيؿ(،  ،حذر أندريا تيننتي: (.)د.ب.أ
فط، في ، مف احتماؿ وقوع حوادث أمنية بيف لبناف و"إسرائيؿ" خالؿ عمميات التنقيب عف الن70/01 الجمعة

جنوب لبناف وذلؾ بسبب عدـ وجود حدود بحرية بيف البمديف. وقاؿ تيننتي في تصريح إنو بسبب عدـ وجود 
حدود بحرية متفؽ عمييا بيف لبناف و"إسرائيؿ"، "فإف احتمالية وقوع حوادث أمنية قبالة ساحؿ رأس الناقورة 

أف تساعد في الحد مف إمكانية أي تصعيد عالية، وجيودنا مع األطراؼ ترمي إلى إيجاد السبؿ التي يمكف 
 أمني في ىذه المنطقة".

وأشار إلى أف مسألة الحدود البحرية بيف لبناف و"إسرائيؿ"، ترتبط بشكؿ غير مباشر بالتنقيب عف النفط قبالة 
الساحؿ، الفتًا إلى أف "تحديد الحدود، سواء عمى األرض أو في البحر، ىي مسألة ليست ضمف نطاؽ والية 

 يونيفيؿ".ال

 72/01/7103، الخميج، الشارقة

 
 مميار دوالر تعويضات لمكويت عن الغزو 0.71 .37

قدمت لجنة األمـ المتحدة لمتعويضات المنوطة بتسوية مطالبات التعويض عف األضرار ألولئؾ الذيف : )واـ(
قالت المجنة مميار دوالر لحكومة الكويت. و  0.78 (0441) تكبدوا خسائر بسبب غزو العراؽ لمكويت عاـ
 .ار دوالر يتوجب دفعيا إلى الكويتممي 3.4في بياف، إنو بيذا المبمغ يتبقى ما يقرب مف 

 72/01/7103الخميج، الشارقة، 
 

 اتساع ظاىرة اعتقال أطفال فمسطينيين .38
لتعتقؿ  لـ يعد غريبًا اف تدىـ قوة كبيرة مف الجيش اإلسرائيمي تجمعًا سكانيًا فمسطينياً : محمد يونس –راـ اهلل 

 طفاًل في الثالثة عشرة مف عمره.
االثنيف الماضي دىمت قوة مؤلفة مف عربات عسكرية  -في الثانية والنصؼ مف بعد منتصؼ ليمة االحد 

عدة قرية بني نعيـ في محافظة الخميؿ جنوب الضفة الغربية، واعتقمت الطفميف محمد جميؿ مناصرة واحمد 
 شرة مف العمر.محمد مناصرة، وكالىما في الثالثة ع

روى ذوو الطفميف، الذيف أقمقتيـ عالمات الفزع التي شاىدوىا عمييما لحظة اعتقاليما تفاصيؿ األسموب 
اليمجي في اعتقاؿ الطفميف، بدءًا مف محاصرة قوة كبيرة مف الجيش حاصرت المنزليف عند الثانية والنصؼ 

جبار جميع مف فييما عمى الخروج، ثـ تفتيش البيتيف بالكامؿ، قبؿ  بعد منتصؼ الميؿ، وتحطيـ األبواب، وا 
 في الخميؿ.« كريات أربع»اعتقاؿ الطفميف ونقميما إلى مركز عسكري في مستوطنة 

واعتقاؿ ىذيف الطفميف ليس حالة منعزلة، بؿ ظاىرة تتسع يوميًا في االراضي الفمسطينية. وبّيف تقرير لوزارة 
طفاًل فمسطينيًا تحت الثامنة عشرة، وىو سف  370ائيمية تعتقؿ شؤوف األسرى صدر أخيرًا اف السمطات اإلسر 

 الطفولة وفؽ تعريؼ األمـ المتحدة.
سنة، في القرى والمدف التي تشيد  02وغالبًا ما يعتقؿ ىؤالء األطفاؿ الذيف تقؿ أعمار نصفيـ عف 

قديمة مف مدينة القدس احتكاكات دائمة بيف المواطنيف والجيش او المستوطنيف مثؿ قرى الجدار والبمدة ال
 وبمدة سمواف وغيرىا.

ويتعرض األطفاؿ لضغط جسدي ونفسي قاٍس اثناء االعتقاؿ. وتقوؿ حناف الخطيب محامية وزارة األسرى 
اف األطفاؿ يوضعوف اثناء التحقيؽ في زنازيف انفرادية معزولة عف العالـ، ويتعرضوف الرىاب السجانيف 
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جبارىـ عمى التوقيع عمى اعتراف ات بالمغة العبرية، مشيرة الى اف اساليب التحقيؽ تترؾ آثارًا نفسية كبيرة وا 
 عمى ىؤالء األطفاؿ.

ونقمت محامية وزارة األسرى الكثير مف الروايات المفزعة لتجارب األطفاؿ والصبية في االعتقاؿ. ونقمت عف 
العاشر مف أيموؿ الماضي سنة(، الذي اعتقؿ مف بيتو في مدينة قمقيمية في  02احمد نصر أبو عدواف )

انياؿ الجنود عمّي بالضرب الشديد بعدما القوني ارضًا. ضربوني عمى انحاء جسدي بالبنادؽ »قولو: 
 «.واألرجؿ واأليدي

ثـ قيدوني مف يدي وقدمي بقيود بالستيكية إلى درجة مؤلمة جدًا، والقوني في داخؿ جيب »وأضاؼ: 
نقموني الى معسكر لمجيش قريب مف البمد. وتناوب الجنود عمى عسكري، وانيالوا عمّي مجددًا بالضرب، و 

ضربي وشتمي. وبعد ساعات نقموني الى مستوطنة ارئيؿ، وىناؾ حاوؿ المحققوف إجباري عمى التوقيع عمى 
وتابع: «. إفادة بالمغة العبرية، لكني رفضت. فقاـ المحقؽ بضربي بشدة عمى وجيي، وأرغمني عمى التوقيع

عمى التوقيع، نقموني إلى معسكر آخر لمجيش قرب بمدة حوارة، وىناؾ جرى تفتيشي في شكؿ وبعد اجباري »
عاٍر، وقاـ الجنود بضربي بواسطة حبؿ مجدوؿ عمى ظيري، وما زالت عالمات زرقاء عمى ظيري حتى 

 «.اليوـ
قمت منذ وبيف تقرير حديث في شأف اعتقاؿ الفتية واألطفاؿ، صادر عف وزارة األسرى أف إسرائيؿ اعت

 حتى اليوـ عشرة آالؼ طفؿ وفتى تحت الثامنة عشرة مف العمر. 7111انتفاضة األقصى عاـ 
وقالت الوزارة في تقريرىا إف إسرائيؿ تعتقؿ ىؤالء األطفاؿ، وفؽ التعريؼ لمدولي لمطفؿ، وىو الذي يقؿ عمره 

 «.لدولية واإلنسانيةمف دوف أية مراعاة لحقوؽ األطفاؿ، وألعمارىـ، ولمقوانيف ا»سنة،  03عف 
مف ىؤالء األطفاؿ اعتقموا مف بيوتيـ بعد منتصؼ الميؿ، وانيـ تعرضوا لمضرب  41وجاء في التقرير أف 

واإلذالؿ والتنكيؿ، وجرى انتزاع اعترافات منيـ بالقوة، واجبارىـ عمى التوقيع عمى إفادات بالمغة العبرية، ال 
اكموف في محاكـ عسكرية، مثؿ الكبار، وتفرض عمييـ أحكاـ يعرفوف مضمونيا. وأشار الى أف األطفاؿ يح

 رادعة وغرامات مالية عالية، ويفرض عمى عدد منيـ االقامات المنزلية.
طفاًل في سجف  81وقالت ىبة مصالحة، وىي محامية لوزارة األسرى، اف السمطات اإلسرائيمية تحتجز 

ىو سجف قديـ، وآيؿ لمسقوط، وممموء بالرطوبة »فت: الذي يفتقد لكؿ المقومات اإلنسانية. وأضا« الشاروف»
وقالت اف عددًا مف األسرى القاصريف في ىذا السجف اصيبوا بأمراض جمدية مختمفة، «. والحشرات الضارة

ال تمتـز باتفاقية حقوؽ الطفؿ العالمية، وتعتبرىـ ىدفًا ليا، وتمارس بحقيـ التعذيب »مشيرة الى أف إسرائيؿ 
 «.وحاطة بالكرامةبأساليب بشعة، 

األطفاؿ المعتقميف يتعرضوف لشتى أشكاؿ التعذيب والقمع والتنكيؿ واإلىماؿ »وقاؿ تقرير وزارة األسرى اف 
األطفاؿ األسرى يعيشوف حالة رعب وخوؼ دائميف بسبب االعتداءات الوحشية التي »وأضاؼ اف «. الطبي

عمى االعتراؼ بالمشاركة بالفعاليات تحت  يتعرضوف ليا عمى أيدي السّجانيف، حيث يجبرىـ المحققوف
 «.الضغط والتعذيب مف ضرب وشبح وعزؿ وتنكيؿ، إضافة الى ممارسة ضغوط نفسية مذلة عمى الطفؿ

السمطات تحـر األطفاؿ األسرى مف أبسط الحقوؽ التي نصت عمييا المواثيؽ الدولية مثؿ »وتابع التقرير اف 
ي، والحؽ في معرفة سبب االعتقاؿ، والحؽ في الحصوؿ عمى الحؽ في عدـ التعرض لالعتقاؿ العشوائ

، وحؽ األسرة في معرفة سبب ومكاف اعتقاؿ الطفؿ، والحؽ في المثوؿ أماـ قاٍض، والحؽ في  محاـٍ
االعتراض عمى التيمة والطعف فييا، والحؽ في االتصاؿ بالعالـ الخارجي، والحؽ في معاممة إنسانية تحفظ 

 «.كرامة الطفؿ المعتقؿ
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وأشار الى اف ىؤالء األطفاؿ األسرى يعانوف مف ظروؼ احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر لمحد األدنى 
مف المعايير الدولية لحقوؽ األطفاؿ وحقوؽ األسرى مثؿ: نقص الطعاـ ورداءتو، وانعداـ النظافة، وانتشار 

نارة مناسبتيف، واإلىماؿ الطبي وانعداـ  الحشرات، واالكتظاظ، واالحتجاز في غرؼ ال تتوافر فييا تيوية وا 
الرعاية الصحية، ونقص المالبس، وعدـ توافر وسائؿ المعب والترفيو والتسمية، واالنقطاع عف العالـ 
الخارجي، والحرماف مف زيارة األىالي، وعدـ توافر مرشديف وأخصائييف نفسييف، واالحتجاز مع البالغيف، 

صياينة، واإلساءة المفظية والضرب والعزؿ والتحرش الجنسي،  إضافة إلى االحتجاز مع أطفاؿ جنائييف
 والعقوبات الجماعية، وتفشي األمراض. كما أف األطفاؿ محروموف مف حقيـ في التعمـ.

 72/01/7103الحياة، لندن، 
 

 المأساة المضاعفة .39
 نيمة الشياؿ

ية بأنيـ عالقوف في فخ. وسط خراب يزداد اتساعًا كؿ يوـ بال أفؽ منظور لمخرج، يشعر فمسطينيو سور 
ليس فحسب ألف عدد الضحايا، ممف فقدوا حياتيـ، بمغ حتى نياية أيموؿ )سبتمبر( الفائت، وفؽ أرجح 

شخصًا، غالبيتيـ الساحقة موثقة باألسماء والتواريخ وحيثيات القتؿ،  0042التقديرات الرصينة والمختصة، 
في المئة  21بعدما تمكف مف مغادرتيا ما يقرب مف  بؿ بسبب الشروط المحيطة بمف بقي منيـ في البالد،

ر مف فمسطيف إثر نكبة  ، والنازحيف )أي مف «(اونروا»، وىـ مسجموف لدى 0483مف الالجئيف )أي َمف ُىجِّ
، وفّر إلى سورية، ممف ال تشمميـ خدمات وكالة 0421، أو بعد أحداث األردف عاـ 0422ىجر إثر حرب 

ؿ الالجئيف، وال حمايتيا، عمى فرض انيا توفر مثؿ ىذه الحماية أو تشعر االمـ المتحدة لغوث وتشغي
مخيمًا موجودة في سورية، تحولت  07مخيمات لمفمسطينييف مف أصؿ  2ىناؾ «(. رعاياىا»بمسؤولية تجاه 

 الى ساحات حرب.
تقالت. ومنذ القصؼ االرضي والجوي، والقنص الذي ال يتوقؼ، واكبتيما التصفية عمى الحواجز أو في المع

عاـ بالتماـ بدأ حصار المخيمات، إثر اشتباكات جرت في داخميا بيف مجموعات مؤيدة لمنظاـ وأخرى 
معارضة لو. وال بد ىنا مف التنبو إلى أف المخيمات في سورية ىي أحياء سكنية ممتدة، تتخالط أطراؼ 

جنسيات أخرى ممف يعيشوف في مساكنيا مع أحياء السورييف، كما يسكنيا ىي نفسيا السوريوف وأبناء 
سورية. وألف الفمسطينييف ىناؾ لـ يسبؽ ليـ التعرض لمتمييز، وال لمتضييؽ، فيـ بخالؼ لبناف مثاًل، لـ 

نوا ما يمكف اعتباره  ال شيء ىناؾ يشبو مخيـ عيف الحموة الذي يكاد يكوف مف الممكف «. غيتوات»يكوِّ
 مخيمي نير البارد أو البداوي المذيف تحدىما عزلة عف األحياء تخيمو محاطًا بسور ُيقفؿ بابو بالمفتاح، وال

والقرى المجاورة، ىي في آف سوسيولوجية وجغرافية. فاليرموؾ، أكبر مخيمات المجوء الفمسطيني في سورية، 
 211ألفًا، وفعميًا ما يقارب الػ 801حيث يسكف أكثر مف نصؼ العدد اإلجمالي لمفمسطينييف )رسميًا حوالى 

( يمتد بحرية، كأحد أحياء دمشؽ، ويتخالط مع محمة التضامف أو الحجر األسود... وكانت المخيمات، ألؼ
منذ بدء االنتفاضة السورية، وقبؿ ىذا العاـ األخير، قد تحولت ممجًأ شبو آمف لجيرانيا مف السورييف 

 الياربيف مف الجحيـ المستعر.
المخيمات الفمسطينية؟ ثـ ما ىو الحياد، ما ىي « حياد»ىؿ كاف وىمًا خالصًا افتراض إمكاف الحفاظ عمى 

، كما «شيداء تمرير الخبز»حدوده وتعريفاتو؟ لقد سقط أوؿ تسع ضحايا مف فمسطينيي سورية بوصفيـ 
، حيث راح أبناء مخيـ الالجئيف في ىذه المدينة 7100ُأطِمؽ عمييـ. بداية في درعا، في آذار )مارس( 
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رحى ونقؿ المواد الغذائية الى السكاف. فما قد يبدو تصرفًا بديييًا تحركو يتصدوف لميمات إسعاؼ الج
المشاعر اإلنسانية، عالوة عمى روابط الجيرة والصداقة، تنظر اليو السمطة السورية كتصرؼ تضامني مع 

 87الى « شيداء تمرير الخبز»المنتفضيف، وعدائي تجاىيا. وفي منتصؼ أيموؿ الفائت، وصؿ عدد 
قطوا برصاص قناصيف أو تصفيًة عند حواجز الحصار، عقابًا ليـ عمى محاولتيـ نقؿ المواد شخصًا، س

الغذائية أو الطبية األولية الى أىالييـ، والى مف لجأوا الييـ مف جيرانيـ السورييف، فاستضافوىـ في بيوتيـ 
 «.اونروا»ومدارس 

مؤيدة لمسمطة القائمة في سورية، أي ممارسة لمفمسطينييف االنخراط في التنظيمات ال« يحؽ»كيؼ يستقيـ أف 
السياسة في نياية المطاؼ، وال يحؽ ليـ اتخاذ مواقؼ مغايرة بؿ معارضة. واجيتيـ السمطة السورية بفكرة 
أف الحيز السياسي الوحيد المتاح ليـ ىو تأييدىا اعترافًا بالجميؿ. وكأف كؿ السردية الشائعة عف األمة 

ستعمار، وعف غاية الغايات أي مجابية إسرائيؿ، وعف قدسية القضية الفمسطينية الواحدة التي قّسميا اال
الخ... تتالشى عند أعتاب المحظة الصراعية الجارية. إنو انتقاؿ فاضح مف مقولة أف الفمسطينييف في 

مع سورية شبو مواطنيف، بالنظر الى الموقؼ القومي، ومف المعاممة التي تمتعوا بيا، والتخالط الكبير 
السكاف، إلى موقؼ ىو في عمقو مثقؿ بمنطؽ استعبادىـ )ولعمو تطبيؽ لمقوؿ السائر: طوؽ عنقي 

 بجميمو!(.
ولو اقتصر األمر عمى أخطار الموقؼ المتخذ، لبدا عاداًل اف يتحمؿ مف يخرج لمعالجة جريح مثاًل وزر 

ت، بصرؼ النظر عف مّمتو وجنسيتو. حالة الحرب، فُيقتؿ أو ُيجرح، مثمو مثؿ سائر خمؽ اهلل في ىذه الحاال
عمى « العتب»وكذلؾ اف يتحمؿ مف يقرر االنحياز الى المعارضة وزر موقفو. أما أف يتـ إيصاؿ 

كما كرر أكثر مف مسؤوؿ سوري، الى التشدد في قمعيـ « أصوؿ الضيافة»الفمسطينييف، ألنيـ أخّموا بػ 
 ارج كؿ عرؼ، ويثير االستنكار.والتفنف في معاقبتيـ، بصفتيـ تمؾ وبسببيا، فيقع خ

في الجية المقابمة، تَفترض تنظيمات المعارضة السورية، وعمى األخص تمؾ المسمحة، أف عمى الفمسطينييف 
إثبات عدـ تواطؤىـ مع النظاـ، وُتعامميـ بناء عمى ذلؾ بارتياب، فال يرضييا أقؿ مف إثبات حسف نيتيـ 

 بانحيازىـ العممي والممموس إلييا.
شؾ في اف تالشي ما يمكف اعتباره مرجعية تمثيمية لمفمسطينييف فاقـ حالة استضعاؼ إرادتيـ الحرة، وال 

وكذلؾ استسياؿ التنكيؿ بيـ، عممًا أف التقميد السياسي السوري لـ يقر يومًا بحصرية تمثيؿ منظمة التحرير 
لو شكاًل(... ال سيما في وقت يختار وفؽ القمـ العربية باإلجماع، و « الممثؿ الشرعي والوحيد)»لمفمسطينييف 

فيو مثاًل المسيحيوف األرثوذوكس السوريوف اف يوجيوا، بمباركة السمطات الرسمية السورية التي رغبت في 
استخداـ ذلؾ لإلشارة الى الخطر المحيؽ باألقميات، نداء الى روسيا كي تعتبرىـ رعاياىا، وتمنحيـ جنسيتيا 

 يجد ىذا المسمؾ مف يطالب بجره عمى كؿ الجماعات السورية، أو وتضعيـ تحت جناحيا. ويصعب أال
 المقيمة في سورية، لنعود الى نظاـ الممؿ والقنصميات الحامية أو الضامنة!

رب قائؿ إف وجود أكثر مف مئة الؼ ضحية سوري في غضوف أقؿ مف ثالث سنوات، عدا المعتقميف 
الى أركاف األرض االربعة، وتعرض المدف والقرى السورية  والمفقوديف والجرحى، وىؤالء الفاريف مف الجحيـ

لكؿ انواع القصؼ، وتعرض السورييف لكؿ أصناؼ التنكيؿ، يساوي بيف الضحايا... وأف ال خصوصية 
فمسطينية ىنا... سوى أف تضييؽ خناؽ الحصار عمى عدد مف المخيمات، إلى درجة دفعت بعض أئمة 

 كؿ القطط والكالب، ىو الحدث غير المسبوؽ.المساجد فييا الى نبش فتوى جواز أ
 72/01/7103الحياة، لندن، 
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 أم انتقالي؟ نيائيحل  .41

 نقوال ناصر
في مقاؿ لو مؤخرا، يحث وزير التخطيط السابؽ وأستاذ العموـ السياسية بجامعة بيرزيت، د. عمي الجرباوي، 

عمى الوضع النيائي ألنو ضمف مفاوضي منظمة التحرير الفمسطينية عمى عدـ التوقيع عمى أي اتفاؽ 
 موازيف القوى الراىنة سوؼ يتطمب منيـ التخمي عف الحقوؽ الوطنية الفمسطينية.

ومع ذلؾ يدعو الجرباوي إلى وجوب االستمرار في المفاوضات إلرضاء المجتمع الدولي، لكف بالتعامؿ مع 
اكمة "مكاسب صغيرة" عمى األرض عممية التفاوض كتكتيؾ ال كاستراتيجية، بيدؼ استغالؿ المفاوضات لمر 

مثؿ تحويؿ المزيد مف األرض والموارد إلى "السمطة الفمسطينية"، وتخفيؼ قيود االحتالؿ عمى حركة 
 الفمسطينييف، وفتح الحدود أماـ صادراتيـ.

والجرباوي ال ينص في مقالو عمى أف البديؿ التفاؽ عمى الوضع النيائي ىو اتفاقيات انتقالية مؤقتة، لكف 
ىذا ىو االستنتاج الوحيد لقولو إف المفاوضات لف تنيي الصراع، وال يوجد أي حؿ تفاوضي في األفؽ، وال 
أي دولة فمسطينية مرئية تنبثؽ عنيا في المستقبؿ القريب، وىو االستنتاج مف دعوتو في ىذه األثناء إلى 

 فاوض "التكتيكي".انتزاع المزيد مف "المكاسب الصغيرة" عمى األرض عبر االستمرار في الت
وخالصة المقاؿ تنسجـ مع دعوة االحتالؿ ودولتو ومفاوضيو إلى حؿ انتقالي مؤقت طويؿ األمد، يكرر 
تجربة اتفاقيات أوسمو االنتقالية ويطيؿ أمدىا بقدر ما يطيؿ في عمر "السمطة الفمسطينية" التي ولدت مف 

 رحميا وتمثؿ تجسيدا ليا، كما كتب الجرباوي.
ع الجرباوي في خالصة مقالو رمز تاريخي لما تعتبره مدرسة المفاوضات في منظمة التحرير كما يتفؽ م

"معسكر سالـ إسرائيمي"، مثؿ يوسي بيميف، شريؾ قيادات في المنظمة في "تحالؼ السالـ" وفي "مبادرة 
"مستحيمة جنيؼ"، الذي قاؿ في الثالثيف مف تموز الماضي إف فرص التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ دائـ حاليا 

تقريبا"، ليخمص إلى االستنتاج بأف التوصؿ إلى "اتفاؽ انتقالي" يؤسس ؿ"دولة فمسطينية مؤقتة في بعض 
 أجزاء الضفة الغربية" ال يعد أمرا "غير واقعي" اآلف.

 وربما ليذا السبب، اختارت النيويورؾ تايمز األميركية يـو الثالثاء الماضي اف تنشر مقاؿ الجرباوي مترجما.
نيا لمفارقة مضحكة مبكية أف يعمف وزير الحرب في دولة االحتالؿ، داني دانوف، معارضتو حتى التفاؽ و  ا 

 انتقالي، عمى ذمة الجروزالـ بوست في السابع عشر مف الشير الجاري.
والرئيس عباس ال يفوت فرصة ليكرر تأكيد رفضو ألي اتفاؽ انتقالي مؤقت، وقد جدد مؤخرا رفضو في 

ضات التي استؤنفت أواخر تموز الماضي، التي يؤكد وسيطيا األميركي والمجنة الدولية سياؽ المفاو 
"الرباعية" الراعية ليا وكذلؾ رئيسة وفد دولة االحتالؿ المفاوض فييا، تسيبي ليفني، أف ىدفيا ىو التوصؿ 

 إلى اتفاؽ عمى الوضع النيائي.
أـ تكتيكًا، كانت وال تزاؿ ىي المدخؿ لممزيد مف لكف المدرسة الفمسطينية لممفاوضات، استراتيجية كانت 

 تآكؿ الحقوؽ الوطنية وتجزئتيا وتأجيميا، ولتقديـ المزيد مف التنازالت.
فبعد أف تنازؿ عباس عف وقؼ أو تجميد االستعمار االستيطاني كشرط مسبؽ معمف الستئناؼ المفاوضات، 

اء نتنياىو في سياؽ المفاوضات الجارية، وأعمف في أعمف في ألمانيا يوـ الثالثاء الماضي عف استعداده لمق
ليتوانيا بعد ذلؾ أنو سيقبؿ بدولة فمسطينية "منزوعة السالح"، وسط تمميحات مف مفاوضيو إلى إمكانية 
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تمديد مدة التسعة شيور المعمنة كسقؼ زمني لممفاوضات الجارية، ووسط تقارير عف اقتراح حؿ وسط 
 كونو حال انتقاليا جديدا.أميركي ال يخرج في جوىره عف 

إف اتفاؽ عباس وليفني عمى نفي التقارير التي تحدثت األسبوع الماضي عف وصوؿ المفاوضات إلى "طريؽ 
مسدود" تثير مخاوؼ فمسطينية أكثر مما تثير التفاؤؿ في ضوء التجربة التاريخية لمتنازالت الخطيرة التي 

 تمخضت عنيا المفاوضات السرية السابقة.
مفاوض المنظمة لشعبو بوجود "معسكر سالـ" في دولة االحتالؿ وبأف نتنياىو "يميني" و"متطرؼ" يوحي 

انقمب عمى إرث سمفو إسحؽ رابيف "شريؾ" المنظمة "المسالـ" في توقيع "إعالف المبادئ" )اتفاؽ أوسمو( عاـ 
اغتيؿ فيو رابيف، وأف نتنياىو  الذي 0440و"اتفاؽ القاىرة" في العاـ التالي و"االتفاؽ االنتقالي" عاـ  0443

يسعى في واليتو الثالثة إلى استكماؿ عممية إجياض "اتفاؽ أوسمو" التي بدأىا في واليتو األولى عند انتخابو 
 .0442ألوؿ مرة عاـ 

لكف المقارنة بيف ما يطالب بو نتنياىو في المفاوضات الجارية وبيف المحددات التي أرساىا رابيف ؿ"عممية 
مع المنظمة ال تترؾ مجاال ألي شؾ في أف نتنياىو "الميكودي" إنما يكمؿ خطة زعيـ حزب العمؿ السالـ" 

 الراحؿ رابيف وال ينقمب عمييا.
فعمى سبيؿ المثاؿ، في خطابو إلقناع الكنيست بالموافقة عمى االتفاؽ االنتقالي في الخامس مف مثؿ ىذا 

"، فقاؿ إف ىذا الحؿ يتضمف القدس "موحدة تحت ، عرض رابيف رؤيتو ؿ"الحؿ الدائـ0440الشير عاـ 
السيادة اإلسرائيمية" مع المستعمرات التي يقع "معظميا شرقي الخط األخضر"، وحدود أمف دولة االحتالؿ 

، وسوؼ يتـ بناء كتؿ 0422ستكوف عمى نير األردف، وال عودة إلى خطوط الرابع مف حزيراف عاـ 
اع غزة، وأف ىدفو في أي حؿ دائـ سوؼ يكوف االعتراؼ ب"دولة استيطانية في "ييودا والسامرة" وقط

 إسرائيؿ كدولة ييودية ... إلى جانب كياف فمسطيني ... يكوف أقؿ مف دولة".
 أليست ىذه ىي ذاتيا مطالب نتنياىو الحالية، فما ىو الجديد في مطالبو؟!

حتالؿ أف تكوف أوؿ مف يرشحو لنيؿ إف سياؽ المسيرة التاريخية لمرئيس عباس يجعؿ مف حقو عمى دولة اال
جائزة نوبؿ لمسالـ، فيو "أبو" فكرة وجود "معسكر سالـ" فييا، وىو أوؿ مف أقاـ اتصاالت مع "حمائميا" 

، وىو الذي نسؽ عممية 0448المفترضيف، وىو رئيس دائرة شؤوف المفاوضات في منظمة التحرير منذ عاـ 
ميندس اتفاؽ أوسمو األوؿ بعد ذلؾ بعاميف ورئيس  ، وىو0440التفاوض خالؿ مؤتمر مدريد عاـ 

، وىو الذي 0443مفاوضاتو السرية، وىو الذي وقع عمى "إعالف المبادئ" المنبثؽ عنو في واشنطف عاـ 
وقع االتفاؽ االنتقالي بعد ذلؾ بسنتيف، وىو الذي أسقط "البندقية" التي كاف الراحؿ ياسر عرفات يحمميا في 

ف في اليد األخرى، وىو الذي يقود المفاوضات حتى اآلف "بيد واحدة"، وىذه مسيرة يد ويحمؿ غصف الزيتو 
"سممية" طويمة تكاد تجعؿ الرئيس عباس ىو العنواف األوؿ لمسيرة ما يزيد عمى أربعيف سنة مف تاريخ 

 القضية الفمسطينية ارتبطت رمزيا بالرئيس الراحؿ ياسر عرفات.
فعمية ال بقيادتيا الرمزية شيد التنازؿ عف ثمثي الوطف التاريخي لعرب لكف سياؽ ىذه المسيرة بقيادتو ال

فمسطيف، كما اعترؼ عباس في خطابو األخير في األمـ المتحدة، وشيد التنازؿ عف حدود الدولتيف كما 
، وشيد القبوؿ بمبدأ "تبادؿ األراضي" لمتنازؿ عف "خطوط" الرابع 0482لسنة  030رسميا قرار التقسيـ رقـ 

في القدس بخاصة، وشيد التنازؿ عف الشرعية الدولية كما وردت في قرارات  0422حزيراف / يونيو  مف
األمـ المتحدة بإعالف شرقي القدس عاصمة لمدولة الفمسطينية المأمولة خالفا لوضع المدينة المقدسة كما 

 نص عميو قرار التقسيـ، إلخ.
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 ورىان السالمحقوق اإلنسان...  .40
 جيمس زغبي
يجتمع المفاوضوف اإلسرائيميوف والفمسطينيوف في الفصؿ األخير مف ممحمة محادثات السالـ التي دامت 
لعقود ولكف عمى نحو متقطع. ومع عدـ وجود تسريبات، وحتى في ظؿ قدر ضئيؿ مف التفاؤؿ، إال أف 

 الوارد التوصؿ إلى أي اتفاؽ. التكينات تدور حوؿ كيفية سير المحادثات أو ما إذا كاف مف
وىنا في الواليات المتحدة، ينيمؾ مؤيدو الفمسطينييف في مناقشات ساخنة في بعض األحياف، حوؿ ما يجب 

حيث إف ذلؾ قد  -أو ما إذا كاف عدـ التوصؿ إلى اتفاؽ ىو النتيجة األفضؿ « الصفقة»أف تشتمؿ عميو 
مناقشة بأكمميا ليست فقط غير ذات جدوى، ولكنيا أيضًا إىدار يؤدي حتمًا إلى حؿ الدولة الواحدة. وىذه ال

 لمطاقة وتيرب مف المسؤولية.
وىذا طبعًا ال يعني القوؿ إف نتيجة المحادثات غير ذات أىمية. بؿ لعمو اعتراؼ بحقيقة أف الحؿ النيائي 

السيطرة عميو، ينبغي أف لمصراع لف يتأثر بنقاشاتنا. وبداًل مف استنفاد طاقتنا في مناقشة ما ال نستطيع 
نركز اىتمامنا عمى ما يمكننا القياـ بو لتسميط الضوء عمى الممارسات الظالمة اليومية التي يتعرض ليا 
الفمسطينيوف، وكذلؾ حشد الدعـ ألولئؾ الذيف يتعرضوف النتياكات حقوؽ اإلنساف. وىنا يمكف أف يظير 

 تأثير جيودنا.
ئيؿ تشارؾ الجيود في ىذا المضمار. وىذه الجماعات تقوـ بتوثيؽ: وىناؾ جماعات حقوؽ إنساف في إسرا

حاالت مصادرة األراضي وىدـ المنازؿ؛ وأحواؿ السجناء المحتجزيف بدوف اتيامات أو محاكمة؛ وممارسة 
عصابات المستوطنيف التي تقوـ بتدنيس المساجد، وقطع أشجار الزيتوف، وقتؿ أو ضرب الشباب 

التي يستخدـ فييا جيش االحتالؿ العقاب الجماعي والقوة المفرطة ضد المدنييف  الفمسطينييف؛ والحاالت
 الفمسطينييف.

إف ضحايا ىذه التصرفات غير القانونية وغير األخالقية يستحقوف اىتمامنا. كما ينبغي تبني قضاياىـ 
 والتعريؼ بأسمائيـ ومساندتيـ حتى ينتيي الظمـ الواقع عمييـ.

تدشيف حممة حقوؽ اإلنساف الفمسطينية. وألف أيًا مف جماعات حقوؽ اإلنساف القائمة عامًا قمنا ب 32ومنذ 
لف تتبنى القضايا الفمسطينية، فقد أخذنا عمى عاتقنا مسؤولية تبني حاالت فردية مف الفمسطينييف الذيف: تـ 

أو الذيف طردوا مف تعذيبيـ، وىدـ منازليـ واحتجازىـ لفترات طويمة مف الزمف بدوف توجيو أي تيـ إلييـ، 
 وطنيـ.

الفمسطيني، وكاف المفيوـ المروج لو عف  -وفي ذلؾ الوقت، دار نقاش أميركي حوؿ الصراع اإلسرائيمي
اإلسرائيمييف إيجابيًا، وكاف الفمسطينيوف غير معروفيف. وكاف األميركيوف يعرفوف فقط اإلسرائيمييف كأناس 

اآلخر، يتـ تقديـ الفمسطينييف، إما في صورة أنماط سمبية، أو حقيقييف ليـ آماليـ ومخاوفيـ. وعمى الجانب 
كمجرد مشكمة ينبغي حميا. وكنا نأمؿ أف نتمكف مف عالج ىذا الوضع، مف خالؿ إبراز الوجو اإلنساني 

 لقضية الشعب الفمسطيني.
وقت، تشارؾ وكاف العديد مف جماعات الدعـ العربية األميركية والفمسطينية التي كانت موجودة في ذلؾ ال

« الخط السياسي»في نقاشات ال نياية ليا حوؿ القضايا التي ال تممؾ السيطرة عمييا، والتي تبحث عف 
 األصمح، أو ما يجب أف يكوف عميو شكؿ الحكـ في الدولة الفمسطينية في المستقبؿ.
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بير فيما يتعمؽ وفي ذلؾ الوقت أيضًا، كاف جزء كبير مف اليسار الميبرالي األميركي صامتًا إلى حد ك
في محاولة « حوارات»بالقضايا الفمسطينية. أما أولئؾ الذيف كانوف يعمموف، فقد ركزوا جيودىـ حوؿ إقامة 

 يائسة لتعزيز المصالحة بيف العرب والييود.
وعندما تـ تدشيف حممة حقوؽ اإلنساف الفمسطينية، كاف يتـ التنديد بنا مف قبؿ الجماعتيف. فمف ناحية، قيؿ 

بما يكفي. وقد « النقاء»ألننا تغاضينا عف المناقشات األيديولوجية ولـ نكف مف « تمت خيانتنا»إنو قد لنا 
أبقتنا جماعات السالـ عمى مسافة، قائمة إننا بنقدنا إلسرائيؿ، جعمنا الجماعات الييودية دفاعية ومنزعجة، 

ور ثالثة عقود، ال يزاؿ الوضع اآلف وبعد مر «. بال أخطاء»وبالتالي فيي ستحبط أي محاولة إلقامة حوار 
 إلى حد بعيد عمى حالو.

إف النقاش الدائر حوؿ إقامة دولة واحدة أو دولتيف يحتدـ مف جانب واحد، فالميبراليوف، الذيف يتبنوف حاليًا 
حؿ الدولتيف، ما زالوا يتحاشوف أي جدؿ ويرفضوف مناقشة قضية حقوؽ اإلنساف الفمسطينية. وقد أىدر 

لسابؽ الوقت والطاقة، وفي ذات الوقت ال تزاؿ معاناة الفمسطينييف غير معروفة وحقوقيـ ال تزاؿ الجيد ا
 تنتيؾ أيضًا.

وطالما أف معاناة الفمسطينييف غير معروفة، فإف الخطاب األميركي حوؿ السالـ سيظؿ مف جانب واحد. 
ية، ترى مف يفوز؟ إذا كاف األميركيوف ال اإلسرائيمية في مواجية "المشكمة" الفمسطين« اإلنسانية»وعند تقديـ 

يستطيعوف رؤية أو التعرؼ عمى الفمسطينييف: الذيف فقدوا منازليـ وأرضيـ؛ والذيف تتـ مضايقتيـ في نقاط 
التفتيش أماـ أطفاليـ؛ أو الذيف تعرضوا لمتعذيب وحرموا مف حقوقيـ األساسية كأسرى، إذف فكؿ الذي 

 سرائيمييف.سييتموف بو ىو ضماف األمف لإل
ولتصحيح ىذا الوضع، فالمطموب ىو تبني العدؿ وحقوؽ اإلنساف، أو كما يقوؿ الدكتور إسرائيؿ شاحاؾ، 

النضاؿ مف أجؿ حقوؽ متكافئة »)مؤسس الرابطة اإلسرائيمية لمحقوؽ اإلنسانية والمدنية( إف المطموب ىو 
 «.لكؿ البشر

سيقرره المفاوضوف في النياية. ولكف في الوقت نفسو، وسواء تمت إقامة دولة واحدة أو دولتيف، فيذا ما 
ماذا عف الضحايا؟ مف سيتكمـ بالنيابة عنيـ؟ مف سيعطي ىؤالء األمؿ في أف تسمع صرخاتيـ مف أجؿ 

اإلسرائيمية ليست ىي فقط الميددة في غياب « اإلنسانية»العدالة؟ ومف سيخبر الرأي العاـ األميركي بأف 
 الفمسطينييف ىـ الذيف دفعوا وما زالوا يدفعوف الثمف غاليًا في ىذا الصراع.السالـ؟ في الواقع، إف 

إف إدراؾ ىذه الحقيقة يمثؿ مكونًا رئيسيًا في رحمة البحث عف السالـ العادؿ، ألنو فقط عندما ينتشر الوعي 
مف أجؿ بمعاناة الفمسطينييف وحقوقيـ بالشكؿ الكامؿ فستشعر الواليات المتحدة بالحاجة إلى الضغط 

 التوصؿ إلى سالـ متوازف يعترؼ بحقوؽ واحتياجات الفمسطينييف واإلسرائيمييف عمى حد السواء.
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 صالح النعامي
المصالح" مع بعض دوؿ  تعاظمت في "إسرائيؿ" مؤخرًا الدعوات الستغالؿ ما تصفو النخب الييودية بػ"التقاء

الخميج؛ مف أجؿ تحسيف البيئة االستراتيجية لمكياف الصييوني بشكؿ غير مسبوؽ. وتفترض ىذه النخب أف 
 التقاء المصالح بيف "إسرائيؿ" ودوؿ الخميج يتمثؿ في محوريف أساسييف؛ وىما:

 أواًل: إفشاؿ تجربة الحكـ لإلسالمييف بعد ثورات "الربيع العربي".
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 إحباط جيود إيراف اليادفة إلى الحصوؿ عمى قدرات نووية. ثانيًا:
ولإلحاطة بحجـ الرىاف عمى التعاوف مع دوؿ الخميج في تحقيؽ المصالح اإلسرائيمية، فإنو يكفي فقط 
االطالع عمى ما تضمنو آخر عدد مف مجمة "سيكور مموكاد" البحثية الصييونية. فقد خمصت دراسة أعدىا 

رجية اإلسرائيمي األسبؽ البرفسور ألوف ليفيف، والباحث يوفاؿ بوسموت، ونشرت في ىذه مدير عاـ وزارة الخا
المجمة، إلى أنو يتوجب عمى "إسرائيؿ" توظيؼ مخاوؼ بعض دوؿ الخميج مف مخاطر المشروع النووي 
اإليراني في تجنيد ىذه الدولة في الضغط عمى الغرب الستخداـ الخيار العسكري ضد طيراف، وتحسيف 

لعالقات مع "تؿ أبيب"، عالوة عمى توظيؼ الدعـ الذي يقدمو الخميج لمسمطة الفمسطينية في إجبارىا عمى ا
تقميص سقؼ المطالب السياسية في المفاوضات الدائرة معيا، إلى جانب التعاوف في إيجاد مخرج لألزمة 

إسرائيؿ" أف تعرض جيودىا السورية بما يتفؽ مع المصالح اإلسرائيمية. وترى الدراسة أنو يتوجب عمى "
إلحباط المشروع النووي اإليراني عمى أساس أنيا "بضاعة" يتوجب عمى دوؿ الخميج دفع ثمنيا. وأكدت 
الدراسة وجوب دفع بعض دوؿ الخميج إلى ممارسة الضغوط عمى الغرب لتوجيو ضربة عسكرية إليراف، 

عمى الغرب أكبر مف قدرة "إسرائيؿ"، والسيما حيث تؤكد الدراسة أف قدرة دوؿ الخميج عمى ممارسة الضغوط 
في ظؿ وجود إدارة األمريكية تنأى بنفسيا عف الفعؿ العسكري. وتتناوؿ الدراسة آلية التحرؾ المطموب مف 
دوؿ الخميج، حيث تقترح أف تقوـ دوؿ الخميج بتوظيؼ سالح النفط بشكؿ يجبر الغرب عمى االستجابة 

إليراف، حيث أوضحت الدراسة أف دوؿ الخميج بإمكانيا أف ترفع سعر لمطالبيا، وتوجيو ضربة عسكرية 
برميؿ النفط بشكؿ جنوني، بشكؿ يدفع الغرب إلى إعادة حساباتو، والسيما أف ىذا الخطوة ستقمص مف قدرة 

 إدارة الرئيس أوباما عمى إعفاء االقتصاد األمريكي.
مى توفير الظروؼ واإلمكانيات التي تسمح ليا وأوضحت الدراسة أنو عمى الرغـ مف أف "إسرائيؿ" حرصت ع

بتوجيو ضربة عسكرية قاصمة لممشروع النووي اإليراني، إال أف حكومة نتيناىو لـ تكف جادة في تنفيذ 
نيا راىنت عمى أف تتولى الواليات المتحدة تنفيذ ىذه الميمة.  تيديداتيا بتوجيو ضربة إليراف، وا 

إلى حد أنيما  -لمذيف يعبراف عف تيار واسع في النخبة اإلسرائيميةا-وقد وصمت الجرأة بمعدي الدراسة 
يطالباف بالتوقؼ عف عرض التحركات الدولية ضد المشروع النووي اإليراني كما لو كانت "صنع معروؼ" 
إلسرائيؿ. ويرى ليفيف وبسموت أف ىذا التعاطي قد أعفى دوؿ الخميج مف "واجباتيا" بممارسة ضغط أكبر 

إلحباط المشروع اإليراني. وتنصح الدراسة باستغالؿ حقيقة عدـ وجود سياسة متفؽ عمييا بيف عمى الغرب 
جميع دوؿ الخميج، بحيث يكوف بإمكاف "إسرائيؿ" أف تتوصؿ لتفاىمات مع كؿ دوؿ حسب مدى شعورىا 

 بالخطر اإليراني.
ؼ أماـ فرصة تاريخية لتتحوؿ وال تقؼ األمور عند ىذا الحد، بؿ إف معدي الدراسة يروف أف "إسرائيؿ" تق

إلى قوة إقميمية معترؼ ومرحب بيا، وأال يتـ النظر إلييا "كنبتة غريبة في المنطقة، في حاؿ عرضت 
جيودىا ضد برنامج إيراف عمى أساس أنيا خدمة أيضًا لدوؿ الخميج، وليس لتؿ أبيب فقط". وتؤكد الدراسة 

عمقت فيو دوؿ الخميج، بعد أف تبنت استراتيجية أمنية  أنو يتوجب عمى "إسرائيؿ" استغالؿ المأزؽ الذي
قامت عمى االعتماد عمى المظمة العسكرية التي توفرىا الواليات المتحدة، في حيف تبدي الواليات المتحدة 
اآلف مؤشرات عمى قرب تركيا المنطقة، والسيما بعد االنسحاب مف العراؽ. وحوؿ المصمحة المشتركة في 

مييف، يقوؿ البرفسور رونيف يتسحاؾ رئيس درائرة الدراسات الشرقية في كمية "الجميؿ إحباط حكـ اإلسال
الغربي"، إف التقاء مصالح واضح بيف "إسرائيؿ" وبعض الدوؿ الخميج في منع اإلسالمييف مف الوصوؿ في 

الخميج الحكـ. وفي مقاؿ نشره في موقع صحيفة "معاريؼ" قاؿ يتسحاؾ إف كاًل مف "إسرائيؿ" وبعض دوؿ 
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منزعجة مف عدـ وجود دعـ دولي قوي وصريح لالنقالب الذي قاده السيسي في مصر، والذي أطاح 
بالرئيس محمد مرسي. وشدد يتسحاؾ عمى أف "إسرائيؿ" وبعض دوؿ الخميج تتبنى المخاوؼ ذاتيا مف 

انبيف في تحقيؽ تعاظـ مكانة اإلسالـ السياسي في المنطقة، داعيًا إلى توظيؼ التقاء المصالح بيف الج
 تعاوف أمني عمى غرار التعاوف الحاصؿ بيف "إسرائيؿ" والدوؿ العربية التي وقعت عمى اتفاقيات سالـ معيا.
قصارى القوؿ.. إف َعداء العرب المبرر إليراف ال يبرر بحاؿ مف األحواؿ أف يتـ التعاوف مع "إسرائيؿ"، 

 لمكياف الصييوني.واإلقداـ عمى أي خطوة مف شأنيا أف تكوف مصدر دعـ 
إف الدوؿ العربية التي تشكو خطورة التقارب اإليراني األمريكي ىي ذات الدوؿ التي أسيمت بيذا الشكؿ أو 
ذاؾ في إسقاط أوؿ رئيس عربي منتخب، والذي كاف دلؿ عمى أنو كاف باإلمكاف االعتماد عميو في مواجية 

 إيراف دوف الحاجة إلى التحالؼ مع الصياينة.
اد الكاتب الصييوني إيمي فودا الذي وصؼ الدوؿ العربية التي أسيمت في إسقاط مرسي، وتشكو ولقد أج

 اآلف التقارب اإليراني األمريكي، بأنيا مثؿ شخص قتؿ والديو، ثـ يطمب الرحمة ألنو يتيـ.
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