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*** 
 

 تسعى لشراء بقية فمسطين مقابل دف  رواتب موظفي السمطة واشنطنمرزوق:  أبو 1
مرزوؽ عضو المكتب السياسي لحماس الثالثاء بالمساعدات  أبوشكؾ الدكتور موسي : ـ اهلل ػ وليد عوضرا

لمسمطة الفمسطينية، متيما واشنطف بمحاولة شراء "بقية فمسػطيف برواتػب  األميركية اإلدارةالمالية التي تقدميا 
 الموظفيف".

لمفمسػطينييف ولكػؿ الػدوؿ العربيػة ىػي "مسػاعدات  التي تقػدـ األمريكيةالمساعدات  أفمرزوؽ عمى  أبووشدد 
مخطػط واشػنطف اليػـو يكمػف بشػراء مػا تبقػى مػف فمسػطيف بمسػاعداتيا مقابػؿ دفػ   أفمسمومة"، مشػددا عمػى 

الرواتػػػب لمػػػوظفيف السػػػمطة الفمسػػػطينية، مؤكػػػدا عمػػػى أف المسػػػاعدات األمريكيػػػة لمشػػػعوب العربيػػػة والمنكوبػػػة 
 مسمومة، وليست خالصة لممساعدة.

وقاؿ أبو مرزوؽ في تصريح نشره عمى صفحتو بموق  التواصؿ االجتماعي "فيسبوؾ": "باألمس قتمت أمريكا 
، وتػػػ بى واألربعػػػيفالعشػػػرات فػػػي عػػػرس يمنػػػي، طػػػاسرة بػػػدوف طيػػػار اسػػػتيدفتيـ مكػػػررة، ذلػػػؾ لممػػػرة الخامسػػػة 

 االمبريالية األمريكية إال زرع الكره في قموب كؿ الناس ليا".
ؽ "باألمس كانت ترسؿ لالجسيف الفمسطينييف أكياس مف الطحيف مكتوب عمييا ليس لمبيػ  وأضاؼ أبو مرزو 

او المبادلػػػة ، أكمنػػػا الطحػػػيف واسػػػتخدمنا األكيػػػاس ألعػػػراض متعػػػددة، وبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ قتمنػػػا بطػػػاسرات وأسػػػمحة 
 أمريكية، فمساعداتيـ مسمومة ال محالة".

مسػػاعدات عيػػر مسػػبوقة ب فقػػط بشػػرط الموافقػػة عمػػى أف أمريكػػا وعػػدت الفمسػػطينييف ب إلػػىولفػػت ابػػو مػػرزوؽ 
، األخيػػرةالتػػي حمميػػا جػػوف كيػري لممنطقػػة خػػالؿ زيارتػػو  األميركيػػة األمنيػةالخطػػة  إلػػى إشػػارة"مقترحػاتيـ" فػػي 

 مرزوؽ " فممخص الخطة: بي  بقية فمسطيف برواتب الموظفيف". أبووقاؿ 
 08/02/2103، القدس العربي، لندن

 
نما أن تكون لنا دولة وعاصمتيا القدس والعودة واإلفراج عن أسرانا  ىنية: ال يكفينا رف  2  الحصار وا 

أكد إسماعيؿ ىنية، رسيس الوزراء أف الحكومة تحممت المسؤولية واألمانة في ظؿ المنخفض الجوي : عزة
الذي ضرب عزة، وما زالت مستمرة في ذلؾ، ولـ ُيقعدىا الحصار ولـ ُيضعؼ قدرتيا عمى التعامؿ م  

 لظروؼ الصعبة واألزمات التي تواجييا.ا
(، إف المشكمة األساسية 12-17وقاؿ ىنية خالؿ افتتاحية جمسة مجمس الوزراء األسبوعية اليوـ الثالثاء )

تكمف في استمرار الحصار، ووجود االحتالؿ عمى األرض الفمسطينية، بصفتو مصدرا لمكوارث المصاسب 
 وليس المنخفض الجوي.

حرية ونسعى لالستقالؿ والدولة، وال يكفينا رف  الحصار والتعامؿ م  األبعاد اإلنسانية  وأضاؼ "نحف طالب
لمتحوالت الجوية، نحف يكفينا أف تكوف لنا الدولة وعاصمتيا القدس والعودة واإلفراج عف أسرانا مف سجوف 

 االحتالؿ الصييوني".
تماع لتقارير الوزراء لوض  القرارات وأوضح إنو سيجري خالؿ الجمسة بحث كؿ التفاصيؿ مف خالؿ االس

المناسبة لممرحمة القادمة عقب المنخفض وتكثيؼ االتصاالت م  الدوؿ العربية واإلسالمية ومنظمة التعاوف 
 اإلسالمي والجامعة العربية لرف  الحصار.
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جنة وأشار إلى أف حكومتو وضعت منذ المحظة األولى خطة مباشرة لمتعامؿ م  آثار المنخفض عبر الم
 العميا إلدارة الكوارث برساسة وزير األشغاؿ واإلسكاف، تتكوف مف ثالث مراحؿ.
نقاذ المواطنيف وأوضح أف المرحمة الثانية ، وبيف أف المرحمة األولى تمثمت بالتعامؿ م  األوضاع القاسمة وا 

  .كانت بالتعامؿ م  اآلثار المترتبة عمى المنخفض
 .التي كشفت عنيا األوضاع أثناء المنخفض االستراتيجيةمؿ م  المشاري  أما المرحمة الثالثة فستشمؿ التعا

وأكد أف التكاتؼ والصمود الذي أبدتو عزة خالؿ الماضي كاف سببًا في النصر والتمكيف ليا، مشيرًا إلى أف 
 وساسؿ اإلعالـ نقمت صورًا ذات مغزى إنساني ووطني عظيـ في تكاتؼ ىذا الشعب وتآلفو.

كر لدولة قطر، قاساًل: "لقد وقفت وقفة عروبة أصيمة م  عزة وفمسطيف بتقديميا حزمة مف كما توجو بالش
مالييف لضريبة السوالر، 10مالييف دوالر كمساعدة عاجمة، والػ  5المساعدات مف ثالثة قرارات تمثمت بػ

 وسفينة الوقود التي ستصؿ ألحد الموانئ داخؿ فمسطيف الُمحتمة".
ر القطري تميـ، ونشكر قطر أميرًا وحكومة وشعبًا لسيرىا عمى خطى الوالد الشيخ وأضاؼ "نشكر سمو األمي

حمد، وما قدمو لغزة"، موجيًا شكره أيضًا لتركيا وكؿ الدوؿ الصديقة والمؤسسات الخيرية واإلنسانية بالداخؿ 
 والخارج والذيف وقفوا م  الشعب الفمسطيني في محنتو.

 11/12/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 الفمسطينية تنفي االتفاق م  حماس عمى تشكيل حكومة وحدة وطنية السمطة: "المستقبل" 3
نفت مصادر فمسطينية رسمية صحة االنباء التي تحدثت عف قرب اعالف رسيس : احمد رمضاف -راـ اهلل

حماس" السمطة الفمسطينية محمود عباس حكومة وحدة وطنية اثر ابالغ رسيس المكتب السياسي لحركة "
خالد مشعؿ عباس موافقتو عمى تشكيؿ ىذه الحكومة، واجراء االنتخابات التشريعية والرساسية في اسرع وقت 

وقالت المصادر لصحيفة "المستقبؿ" اف "اتفاؽ الدوحة ينص عمى تشكيؿ حكومة مف مستقميف تكوف  ممكف.
 اسية فقط في عضوف ثالثة اشير".ميمتيا االساسية االعداد واالشراؼ عمى االنتخابات التشريعية والرس

واضافت المصادر اف "المكالمات التي اجراىا كؿ مف مشعؿ ورسيس حكومة "حماس" في عزة اسماعيؿ 
ىنية، تناولت ممؼ المصالحة، ولكنيا لـ تتطرؽ الى أي تفاصيؿ، واقتصرت عمى ابداء الطرفيف حرصيما 

ف المعاناة خصوصًا في قطاع عزة"، حيث تفرض عمى ضرورة انجازىا لتجنيب الشعب الفمسطيني المزيد م
 عميو إسراسيؿ حصارًا مشددًا.

 11/2/2013المستقبل، بيروت، 
 

 زمة المخيمات الفمسطينية في سورياأ: انييار جيود منظمة التحرير لحل مجدالني 4
ة فصيؿ انيارت جيود منظمة التحرير لحؿ ازمة المخيمات الفمسطينية في سوريا بسبب اعاق :وكاالت -عزة

 فمسطيني لتمؾ الجيود وتمسكو بالحؿ األمني بدؿ السياسي ما دف  بعودة المسمحيف لداخؿ مخيـ اليرموؾ.
وقاؿ الدكتور أحمد مجدالني عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوكالة "معا" اف "عودة المسمحيف 

سبب تواجد مسمحيف مف الجبية الفمسطينييف وبعض مسمحي الفصاسؿ السورية الى مخيـ اليرموؾ كاف ب
 الشعبية القياد العامة وبعض مناصرييا داخؿ المخيـ".
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وأكد مجدالني اف "مبادرة منظمة التحرير تتمثؿ بحؿ سياسي ينيي تواجد المسمحيف داخؿ المخيـ، وتصويب 
حؿ أمني  أوضاع المسمحيف، واف السالح الفمسطيني سيحدث توترات، فيما تنص مبادرة القيادة العامة عمى

 يسمح بتواجد مسمحيف مف عناصرىا لحفظ األمف داخؿ المخيـ".
 11/2/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 الفمسطينية في منتدى بالقاىرة الفقرة الخاصة بمرجعية إقامة الدولة عمى اعتراض فمسطيني: "الشرق" 5

ثالثاء، عف اعتراض وفد فمسطيف ، اليوـ الىكشفت مصادر فمسطينية رفيعة المستو : أحمد ربي  -القاىرة
الفقرة الخاصة بمرجعية إقامة الدولة الواردة في مشروع إعالف القاىرة الختامي لمنتدى المستقبؿ، الذي  عمى

 .1667يونيو  4حدود ما قبؿ  ىقياـ دولة متكاممة عم ىرأت أنو ال يفضي إل
مرجعيات إقامة الدولة  الىتشير  وقالت المصادر، إنو كاف يتعيف أف يصدر عف االجتماع فضفاضة وال

في ساسر البيانات التي صدرت مف قبؿ في  ىخالؼ ما جر  ىالفمسطينية وفقا لقرارات األمـ المتحدة، عم
 جمي  االجتماعات التي عقدت.

وتعقد جمسة مغمقة منذ لتجنب الخالفات حوؿ البياف الختامي خاصة الفقرة الخاصة بفمسطيف، وبذلت مصر 
االعتراض مف جانب بعض الدوؿ الصناعية خاصة األمريكي الكندي  ىأجؿ التغمب عم جيودا ضخمة مف

رفض إدانة المؤتمر لمسياسات اإلسراسيمية، وكذا رفض المطالبة بإقامة  ىوتركز ىذا االعتراض عم األلماني.
بضرورة ، فيما تذرعت الدوؿ المعترضة 1667يونيو  4دولة فمسطينية بعاصمتيا القدس عمي حدود ما قبؿ 

منح جيود وزير الخارجية األمريكي جوف كيري الذي يقوـ بوساطة بيف الجانبيف لدف  المفاوضات وصوال 
 تسوية سياسية. ىإل

 11/2/2013الشرق، الدوحة، 
 

 ذ المصالحة حماس توافق عمى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة عباس لتنف   :البردويل 6
ح البردويؿ الناطؽ الرسمي باسـ حركة حماس لػ"القدس العربي" أمس راـ اهلل ػ وليد عوض: أكد الدكتور صال

الثالثاء ب ف حركتو موافقة عمى تشكيؿ حكومة وحدة وطنية برساسة الػرسيس الفمسػطيني محمػود عبػاس أو أيػة 
شخصػػية أخػػرى يجػػري التوافػػؽ عمييػػا مػػا بػػيف الفصػػاسؿ، مشػػددا عمػػى أف ذلػػؾ الموقػػؼ لػػيس جديػػدا بالنسػػبة 

 لحركتو.
ح البردويؿ لػ"القدس العربي" ب ف خالد مشعؿ رسيس المكتب السياسي لحماس ورسيس الوزراء المقاؿ في وأوض

عزة إسماعيؿ ىنية أبديا في اتصاالتيـ األخيرة م  عباس موافقة عمى تشكيؿ حكومػة وحػدة وطنيػة تنػاط بيػا 
عادة ىيكمة األجيزة األم نية، مبديا اسػتعداد حمػاس لتنفيػذ تنفيذ ممفات المصالحة مثؿ المصالحة المجتمعية وا 

عػػالف الدوحػػة لتشػػكيؿ حكومػػة مػػف  جميػػ  بنػػود المصػػالحة الوطنيػػة وفػػؽ اتفػػاؽ القػػاىرة لممصػػالحة الوطنيػػة وا 
 المستقميف برساسة عباس.

فػي أكثػر مػف  –إسػماعيؿ ىنيػة  –وتاب  قاسال "حماس لـ تكف ترفض تشكيؿ الحكومػة بػؿ بػالعكس أبػو العبػد 
ة تشكيؿ ىذه الحكومة، ودعا السيد عباس لتشكيؿ ىذه الحكومة، وفي أكثر مف مناسبة مناسبة دعا إلى سرع

دعونا لتنفيذ ممػؼ المصػالحة كػامال، كػؿ ممفػات المصػالحة، ولكػف كػاف ىنػاؾ تمكػؤ مػف خػالؿ فػرض شػروط 
أعػاؽ  أوال وقبؿ تشػكيؿ الحكومػة. ولػذلؾ فالػذي -الرساسية والتشريعية -تعجيزية مثؿ تحديد موعد اإلنتخابات

 تشكيؿ الحكومة ىي حركة فتح".
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العاصػػفة الثمجيػػة آليكسػػا التػػي -وتػػاب  البردويػػؿ قػػاسال "وبغػػض النظػػر عػػف ذلػػؾ، فيبػػدو أف الكارثػػة الطبيعيػػة 
ضربت المنطقة وزادت مف معاناة أىالي عزة وشردت المسات مف العاسالت جراء عرؽ منازليا بمياه األمطار 

بادر فييا األخ أبو الوليد ػ مشعؿ ػ م  وفػد حركػة فػتح الػذي  اتصاالتدثت ػ حركت النفوس قميال"، متابعا "ح
زار قطػػر مػػؤخرا، وأيضػػا األخ أبػػو العبػػد والجميػػ  تحػػدثوا عػػف ضػػرورة تشػػكيؿ حكومػػة، وحمػػاس بالفعػػؿ دعػػت 
ومػػػا زالػػػت تػػػدعو لتشػػػكيؿ ىػػػذه الحكومػػػة، لكػػػف لحسػػػؼ الشػػػديد ممػػػؼ المصػػػالحة كػػػاف ومػػػا زاؿ مجمػػػدا بفعػػػؿ 

وضػػي الػػذي تمارسػػو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عمػػى السػػمطة ألف المفاوضػػات مػػ  اسػػراسيؿ ال الضػػغط التفا
 يمكف أف تنسجـ م  المصالحة الفمسطينية كما ترى الواليات المتحدة".

وأضاؼ "نحف نريد أف تنفؾ منظمة التحرير وتنفؾ السمطة وحركػة فػتح عػف ىػذا العبػث التفاوضػي وأف تعػود 
إذا كانػػػت الكارثػػػة الطبيعيػػػة توحػػػدنا فػػػنحف نعػػػيش كػػػذلؾ فػػػي كارثػػػة سياسػػػية، فالشػػػعب لمشػػػعب الفمسػػػطيني. فػػػ

الفمسطيني يعيش في كارثة احتالؿ وكارثة تيويد وكارثة بشكؿ عاـ، وليست كارثة جوية. الكارثة الجوية ىي 
وحػدنا ىػذه إحدى المؤشرات التي تشػير الػى أف ىنػاؾ كارثػة ولكػف الكارثػة الحقيقيػة ىػي اإلحػتالؿ وال بػد أف ت

 الكارثة ونبتعد عف المغامرات التفاوضية".
األخير مف قبؿ مشعؿ م  عباس حذر فيو السمطة مف التنازؿ عػف الثوابػت  االتصاؿوأشار البردويؿ الى أف 

الوطنية، وقاؿ "ابػو وليػد ػ مشػعؿ ػ حػذر عبػاس مػف مغبػة االنػزالؽ الػى التنػازؿ عػف الثوابػت. صػحيح أف ابػو 
لػف يتنػازؿ، لكػف الػذي يحضػر السػوؽ يتسػوؽ" فػي إشػارة الػى إمكانيػة أف يجػد عبػاس نفسػو مازف أكد لو ب نػو 

 مضطرا لتقديـ تنازؿ إذا ما واصؿ المفاوضات م  اسراسيؿ.
السؤاؿ عميو بش ف الحكومة التي وافقت حماس عمى تشػكيميا تمييػدا لتنفيػذ اتفػاؽ المصػالحة قػاؿ  إعادةوعند 

وىػػذا لػػيس جديػػدا"، منوىػػا الػػى أف حركػػة فػػتح تحػػاوؿ أف تممػػ  ذلػػؾ األمػػر  البردويػػؿ "تشػػكيؿ الحكومػػة مطمبنػػا
وك نػػػػػو جديػػػػػد، متابعػػػػػا "موقػػػػػؼ حمػػػػػاس ينػػػػػادي باسػػػػػتمرار ويطالػػػػػب بتشػػػػػكيؿ ىػػػػػذه الحكومػػػػػة لمبػػػػػدء بخطػػػػػوات 

 المصالحة".
د وعف طبيعة الحكومة التي وافقت حماس عمى تشكيميا، قاؿ البردويؿ "أنا ال أريد أف أدخؿ بتفاصيؿ، أنا أري

أف أقوؿ نحف نوافؽ عمى تشكيؿ الحكومة التي تـ التوافؽ عمييا في مصر والدوحػة كاممػة، ونحػف لػف نتخمػى 
عػف حػرؼ واحػػد مػف االتفاقيػػات، األمػر لػػيس جديػدا، وحمػػاس قالػت ومػػا زالػت تقػػوؿ أنيػا مسػػتعدة لتنفيػذ كافػػة 

طني ومصػالحة مجتمعيػة ووقػؼ الممفات متزامنة مف حكومة وانتخابات رساسية وتشريعية وانتخابات مجمس و 
 كؿ حاالت القم ، نحف مستعدوف لكؿ ىذه الممفات وال يوجد لدينا جديد وال شروط جديدة".

تشػػػكيؿ "وأشػػػار الػػػى إمكانيػػػة أف يػػػؤدي تشػػػكيؿ الحكومػػػة إلحػػػراز تقػػػدـ عمػػػى بعػػػض ممفػػػات المصػػػالحة، وقػػػاؿ 
صػػػػالح األجيػػػػزة األمنيػػػػ نشػػػػاء حالػػػػة مػػػػف اإلسػػػػتقرار الحكومػػػػة ىػػػػو الػػػػذي سػػػػينفذ المصػػػػالحة المجتمعيػػػػة وا  ة وا 

عادة إعمار قطاع عزة وكؿ ممفات المصالحة مرىونة بالحكومة واإلنتخابػات مرىونػة بالحكومػة،  المجتمعي وا 
 ."وتشكيؿ الحكومة لو أولوية، ونحف الذيف دعونا لذلؾ، فاذا كانت حركة فتح توافؽ عمى ذلؾ ال ب س

مػػى تشػػكيميا سػػتكوف برساسػػة عبػػاس أـ شخصػػية مسػػتقمة وبشػػ ف اذا مػػا كانػػت الحكومػػة التػػي توافػػؽ حمػػاس ع
اخػػرى قػػاؿ البردويػػؿ "نحػػف اتفقنػػا عمػػى أف يكػػوف عبػػاس رسيسػػا لمحكومػػة، لكػػف اذا حػػدث اتفػػاؽ آخػػر الختيػػار 
شخصية أخرى بالتوافؽ م  الفصاسؿ فال مان  لدينا"، مشػددا عمػى أنػو ال يوجػد لػدى حمػاس مشػكمة شخصػية 

لمنتظرة سواء كػاف عبػاس او تكميػؼ الػدكتور رامػي الحمػداهلل باالسػتمرار فػي حوؿ مف يتولى رساسة الحكومة ا
حكومتػػو الحاليػػة كحكومػػة وحػػدة وطنيػػة، وقػػاؿ "نحػػف مػػ  تشػػكيؿ حكومػػة الوحػػدة سػػواء برساسػػة عبػػاس او أيػػة 

 شخصية أخرى يجري التوافؽ عمييا".
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 08/02/2103، القدس العربي، لندن
 

 والمفاوضات ال تخدم الشعب االحتاللفي مواجية  : الكفاح المسمح ركن أساسي"الشعبية" 7
 ،الفصػيؿ الثػاني فػي منظمػة التحريػر الفمسػطينية ،الجبية الشعبية لتحرير فمسػطيف : أكدتػ أشرؼ اليور عزة

عمػى أف "الكفػاح المسػمح" ىػو الػركف  ة،في ختاـ أعماؿ مؤتمرىا العػاـ السػاب  الػذي انتخػب ىيسػة قياديػة جديػد
االحػػتالؿ، وشػػددت عمػػى أىميػػة الشػػروع بإعػػادة بنػػاء مؤسسػػات المنظمػػة عمػػى أسػػس األساسػػي فػػي مواجيػػة 

 ديمقراطية.
وقالػػت الجبيػػة فػػي بيانيػػا الختػػامي بعػػد انعقػػاد مؤتمرىػػا العػػاـ السػػاب ، وتمقػػت "القػػدس العربػػي" نسػػخة منػػو إف 

طبيعػة االحػتالؿ "الكفاح المسمح ىو ركف أساسي في المواجية م  االحتالؿ"، مؤكدة عمى أنو "خيار تفرضو 
وعنفو وبطشو، وىو أحد المكونات الرسيسية لممقاومة الشاممة ضد االحتالؿ". وأكدت عمى مضييا في العمػؿ 
عمى تطوير وتعزيز "وحدة الشعب الفمسطيني" باعتباره "السالح األمضى في الكفاح الوطني مف أجؿ تحقيؽ 

 المياـ الوطنية والخروج مف داسرة االنقساـ".
 08/02/2103، ربي، لندنالقدس الع

 
 ي أوضاع الالجئين الفمسطينيينجيالسفير النرو  يبحث م ممثل حماس لبنان:  8

سفيف أوس، في مقر السفارة في بيػروت، وبحػث  المروجالتقى ممثؿ حركة حماس في لبناف عمي بركة سفير 
لفمسػطينييف النػازحيف معو في األوضاع العامة فػي لبنػاف وخصوصػا أوضػاع الالجسػيف الفمسػطينييف ومعانػاة ا

 مف سوريا.
فػػػػي لبنػػػػاف وعمػػػػى أمػػػػف المخيمػػػػات  األىمػػػػيوأكػػػػد بركػػػػة حػػػػرص حركػػػػة حمػػػػاس عمػػػػى "المحافظػػػػة عمػػػػى السػػػػمـ 

عمػػى "دعميػػا لمشػػعب الفمسػػطيني وقضػػيتو العادلػػة"،  جالنػػرويالفمسػػطينية واسػػتقرارىا"، مقػػدما الشػػكر لحكومػػة 
 ديارىـ األصمية في فمسطيف". إلىمؤكدا "تمسؾ الالجسيف الفمسطينييف بحقيـ في العودة 

 08/02/2103، المستقبل، بيروت
 

 جنوب لبنانإلى إلبعادىم  20مبعدو مرج الزىور في الذكرى الـ  9
الثالثػاء رفاقػا ليػـ مػا زالػوا أحيػاء وأصػدقاء أصػبحوا  أمػسوليد عوض: استذكر مبعدو مرج الزىػور  –راـ اهلل 

جنوب لبناف.  إلىإلبعادىـ  18، وذلؾ م  حموؿ الذكرى الػ ؿاالحتالفي سجوف  االعتقاؿشيداء وآخريف قيد 
عمى اعتقاؿ أكثر مف  8221كانوف األوؿ/ ديسمبر عاـ  80اإلسراسيمي أقدمت في  االحتالؿوكانت سمطات 

فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع عػزة وأبعػدتيـ الػى قريػة  اإلسػالميمف نشطاء وقادة حركتي حماس والجيػاد  584
وب لبناف حيث رفضوا مغادرتيا إال عاسديف لحراضي الفمسػطينية، األمػر الػذي تحقػؽ ليػـ مرج الزىور في جن
 في نياية األمر.

، أنيػـ رفضػوا اإلبعػاد وواصػموا اإلقامػة عمػى 8221وكانت أكبر اإلنجازات ما حققو مبعػدو مػرج الزىػور عػاـ 
 .  8223تدريجيا في العاـ  بالعودة إسراسيؿأف سمحت ليـ  إلىالحدود الشمالية لفمسطيف داخؿ لبناف 

فػػي اسػػتقطاب  -حاليػػا فػػي قطػػاع عػػزة اإلسػػالمييتػػولى الكثيػػر مػػنيـ قيػػادة حمػػاس والجيػػاد  -ونجػػح المبعػػدوف
حػػػراج حكومػػة رسػػػيس الػػوزراء اإلسػػراسيمي إسػػػحاؽ رابػػيف، وحشػػػد  اىتمػػاـ وسػػاسؿ اإلعػػػالـ العربيػػة واألجنبيػػة، وا 

 مى الحدود ورفضيـ الدخوؿ لمبناف. الت ييد ليـ لدى الرأي العاـ مف خالؿ بقاسيـ ع
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واسػػػتذكر مبعػػػدو مػػػرج الزىػػػور الثالثػػػاء األحيػػػاء مػػػنيـ مثػػػؿ الػػػدكتور عزيػػػز الػػػدويؾ رسػػػيس المجمػػػس التشػػػريعي 
ورسػػيس الػػوزراء المقػػاؿ إسػػماعيؿ ىنيػػة فيمػػا ترحمػػوا عمػػى الشػػيداء مػػنيـ مثػػؿ الػػدكتور عبػػد العزيػػز الرنتيسػػي 

سػػماعيؿ أبػػو  شػػنب وعيػػرىـ مػػف مبعػػدي مػػرج الزىػػور، فيمػػا ال يػػزاؿ اآلخػػروف وجمػػاؿ منصػػور وجمػػاؿ سػػميـ وا 
ف كػػاف بعضػػيـ خمػػؼ قضػػباف سػػجوف االحػػتالؿ. وجػػاءت عمميػػة اإلبعػػاد بعػػد أف  يشػػكموف تحػػديا إلسػػراسيؿ وا 
قامت كتاسب الشييد عز الديف القساـ الجناح العسكري لحركة حمػاس بعمميػة أسػر جنػدي إسػراسيمي، وطالبػت 

تقميف وعمى رأسيـ مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسيف قبؿ الساعة التاسعة مف اليـو إسراسيؿ بإطالؽ سراح مع
ال فػػإف كتاسػػب القسػػاـ سػػتقوـ بقتػػؿ الجنػػدي اإلسػػراسيمي . وفعػػاًل فػػي مسػػاء اليػػوـ التػػالي أعمنػػت كتاسػػب  التػػالي وا 

إطالؽ سػػػراح عػػز الػػديف القسػػػاـ عػػف قتػػؿ الجنػػػدي اإلسػػراسيمي لعػػدـ انصػػػياع الحكومػػة اإلسػػراسيمية لمطمػػػبيـ بػػ
واتخػػذ قػػرارًا بإبعػػاد كافػػة قػػادة حركػػة  80/81/8221األسػػرى ، ثػػـ اجتمػػ  المجمػػس الػػوزاري اإلسػػراسيمي بتػػاريخ 

 حماس وعدد مف قادة الجياد اإلسالمي .
جنوب لبناف عبر  إلىفمسطينيا مف عزة والضفة وتـ إبعادىـ  584حممة اعتقاؿ طالت  االحتالؿوشف جيش 

 االحػػػتالؿار المبنػػػاني الرسػػػمي كػػػاف بعػػػدـ السػػػماح بػػػدخوليـ ليشػػػكموا أداة ضػػػغط عمػػػى شػػػاحنات إال أف القػػػر  6
بعػػػدـ السػػػماح ليػػػـ بػػػالعودة، فػػػرابط  اإلسػػػراسيمياإلسػػػراسيمي إلعػػػادتيـ لفمسػػػطيف فػػػي حػػػيف كػػػاف قػػػرار الجػػػيش 

ميب المبعػدوف عمػػى تمػة جنػػوب لبنػػاف وأقػاموا ىنػػاؾ رعػـ الظػػروؼ الحياتيػػة الصػعبة والبػػرد الشػديد، فكػػاف الصػػ
األحمر الدولي أوؿ مف وصؿ إلى المبعديف ونقؿ ليـ الخياـ واألعطية وبعض المستمزمات األساسية األوليػة 

 لالستقرار، وبدأت وساسؿ اإلعالـ بالتحرؾ لتنقؿ وقاسعيـ صورة وصوتًا وحدثا.
ت بػيف قيػادات وقد عرؼ المبعدوف حينيا أف القرار المبناني بعدـ دخوليـ لبناف كاف قػد تػـ بنػاء عمػى اتصػاال

اإلسػػػراسيمي  االحػػػتالؿحركػػػة حمػػػاس فػػػي الخػػػارج وبػػػيف الحكومػػػة المبنانيػػػة مػػػف أجػػػؿ خمػػػؽ ورقػػػة ضػػػغط عمػػػى 
 إلعادتيـ إلى الوطف بداًل مف إبعادىـ مدى الحياة.

 08/02/2103، القدس العربي، لندن
 

 العاصفةتنشر عمالءىا لمكشف عن أنفاق غرقت بعد  سرائيميةالمخابرات اإل"المجد األمني":  01
 واألمطػاربعػد أف عرقػت منػاطؽ واسػعة مػف قطػاع عػزة عمػى اثػر المػنخفض الجػوي الشػديد : خاص –المجد 

المتواصمة حيث وصؿ ارتفاع المياه أربعة أمتار كما قػاـ االحػتالؿ بفػتح السػدود المجػاورة لمقطػاع إلعػراؽ مػا 
 تبقي مف المناطؽ في عزة.

وعيف مػف األىػالي إلنقػاذ المنػازؿ والسػكاف واألطفػاؿ وتقػديـ الكؿ استنفر مف كوادر وجيات اختصػاص ومتطػ
المساعدة في لحمة فريدة مػف نوعيػا تسػطر لحمػة وتػرابط الشػعب الفمسػطيني بعيػدا عػف الميػاترات السياسػية، 

 وفي الجانب األخر كاف استنفارا مف نوع أخر لممخابرات الصييونية.
سخرت تقنياتيا في المنػاطؽ التػي عرقػت بالميػاه لمكشػؼ نشرت المخابرات الصييونية عمى الفور عمالسيا و و 

عف أنفػاؽ تحػت األرض تضػررت بفعػؿ الميػاه، واسػتغمت انشػغاؿ الجميػ  فػي إنقػاذ المنػاطؽ المنكوبػة لتعمػؿ 
 بالخفاء عمى البحث والتنقيب عف أنفاؽ تضررت وأماكف تواجدىا وامتدادىا تحت األرض.

دوديػػة لمكشػػؼ عػػف أنفػػاؽ ممتػػدة لػػداخؿ فمسػػطيف المحتمػػة عبػػر وركػػزت بشػػكؿ كبيػػر عمػػى إعػػراؽ المنػػاطؽ الح
قطػػػػاع عػػػػزة بعػػػػد  أف تػػػػـ كشػػػػؼ النفػػػػؽ األخيػػػػر فػػػػي منطقػػػػة خػػػػانيونس، إف األنفػػػػاؽ تشػػػػكؿ سػػػػالح المقاومػػػػة 

 االستراتيجي في المعركة القادمة وتمثؿ ىاجس الكياف فيي تبذؿ كؿ الطرؽ لكشفيا وتدميرىا والحد منيا.
 06/02/2103األمني، المجد 
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 يعمون: أشعر بقمق كبير من صواريخ الضفة 00

قاؿ وزير الحرب اإلسراسيمي موشيو يعالوف إنو يشػعر "بقمػؽ أكبػر" مػف احتمػاؿ إطػالؽ قػذاسؼ صػاروخية مػف 
 الضفة الغربية المحتمة باتجاه "إسراسيؿ".

تواجػػد قػػوات وأضػػاؼ خػػالؿ جولػػة تفقديػػة لػػو بمنطقػػة األعػػوار، مسػػاء الثالثػػاء، أنػػو ال يثػػؽ بػػالطرح القاضػػي ب
إسراسيمية في ىذه )األعوار( دوف وجود مستوطنيف فييا، زاعمًا أف "االستيطاف في عور األردف وحػده يضػمف 

 األمف وتوفير فرص العمؿ ألكثر مف ستة آالؼ فمسطيني في المنطقة".
دث مػف وقمؿ وزير الحرب اإلسراسيمي مف أىمية محػاوالت مقاطعػة )إسػراسيؿ( عمػى المسػتوى العػالمي، كمػا حػ

 (، والتي تعد أكبر جمعية أكاديمييف أميركية.ASAجمعية الدراسات األميركية )
 07/02/2103، فمسطين أون الين

 
 يعمون يرفض إدخال مواد البناء لغزة وينتقد بان كي مون 02

نقػؿ موقػػ  معػاريؼ عمػػى الشػبكة، أف وزيػػر األمػف اإلسػػراسيمي بػػوعي يعمػوف يػػرفض نقػؿ مػػواد بنػاء ومػػواد خػػاـ 
لقطػػاع عػػزة بحجػػة أف ىػػذه المػػواد ستسػػتخدـ ضػػد إسػػراسيؿ. وقػػاؿ الموقػػ  إف يعمػػوف رفػػض طمػػب مػػف  أخػػرى

األميف العاـ لحمـ المتحدة،  توجو باف كي مػوف، بيػذا الخصػوص. وأبمػل يعمػوف الموقػ  اإلسػراسيمي: أف بػاف 
فػاؽ اليجوميػة ضػد كي موف توجو إلى وقمت لو بشكؿ واضح لمغاية، مف يختار اسػتخداـ األسػمنت لبنػاء األن

وزعػػػـ يعمػػػوف فػػػي حػػػديث مػػػ   إسػػػراسيؿ سػػػعيا لقتػػػؿ إسػػػراسيمييف، ال يمكػػػف االعتمػػػاد عميػػػو وتزويػػػده باألسػػػمنت".
معػػاريؼ أف بمقػػدور سػػمطة حمػػاس فػػي قطػػاع عػػزة أف تتخػػذ قػػرارا بزراعػػة التػػوت بػػدال مػػف قػػرار بنػػاء القػػذاسؼ 

االقتصػػػاد الضػػػعيؼ فييػػػا فميتوجيػػػوا بدايػػػة الصػػػاروخية، وعميػػػو فعنػػػدما تحػػػدث أزمػػػة إنسػػػانية  فػػػي عػػػزة بفعػػػؿ 
 بالمطالب إلى إسماعيؿ ىنية وليس إلي".

 07/02/2103، 48عرب 
 

 كاديمية أإلى منتديات  "جمعية الدراسات" عمينا ان نستعد لخطر انتقال دعوة المقاطعةإلكين:  03
اسػات األمريكيػة بانيػا وصؼ ناسب وزير الخارجية اإلسػراسيمي زسيػؼ إلكػيف جمعيػة الدر : داف وليامز -القدس 

 "جماعة يسارية راديكالية" ال تربطيا صالت كبيرة بالمجتم  األكاديمي في إسراسيؿ.
لكنو قاؿ لراديو إسػراسيؿ "عمينػا اف نسػتعد لخطػر انتقػاؿ )دعػوة المقاطعػة( إلػى منتػديات اكاديميػة اخػرى اكثػر 

لييوديػػة األمريكيػة يسػػعوف "بشػػكؿ مكثػػؼ" وأضػػاؼ إف الدبموماسػػييف اإلسػراسيمييف وزعمػػاء الجماعػػات ا جديػة."
 القناع منتديات أكاديمية أمريكية أخرى ب ال تحذو حذو جمعية الدراسات األمريكية.

وقاؿ إلكيف إف وزارة الخارجية شكمت جماعػة ت ييػد باسػـ "وجػوه مػف إسػراسيؿ" كػي "تعمػؿ بػيف اصػحاب النفػوذ 
 تحديدا لمن  حدوث حاالت مثؿ ىذه."

 07/02/2103، نباءوكالة رويترز لل 
 

 وزير العموم والتكنولوجيا اإلسرائيمي: "العمم الدولي" ىو ضحية قرار جمعية الدراسات األمريكية 04
 ىاجـ وزير العمـو والتكنولوجيا اإلسراسيمي ياكوؼ بيري قرار جمعية الدراسات األميركيػة: أ ؼ ب -واشنطف 

كمػا نقػؿ عنػو  ى سياسة الدولة العبريػة إزاء الفمسػطينييف.مقاطعة الكميات والجامعات اإلسراسيمية احتجاجًا عمب
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الضػػحية الرسيسػػة ىنػػا ىػػي العمػػـ الػػدولي الػػذي يػػربط بػػيف أنػػاس مػػف »اإلخبػػاري، معتبػػرًا أف « واي نػػت»موقػػ  
وأضػػاؼ بيػػري أف «. مختمػػؼ اإلثنيػػات والجنسػػيات واالتجاىػػات السياسػػية، وينبغػػي أف يبقػػى عمػػى ىػػذا النحػػو

 «..( بيف رأي سياسي وأنشطة عمميةالقرار ال يميز )..»
 08/02/2103، الحياة، لندن

 
 ارنس: الفمسطينيون ىم السبب األساسي في عدم التوصل إلى إنياء الصراع  موشيو 05

شػػكؾ وزيػػر الػػدفاع االسػػراسيمي السػػابؽ موشػػيو ارنػػس، بػػاف ينتيػػي الصػػراع : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
وبرايػو فػاف  لذي يسعى الى تحقيقو وزير الخارجية االميركي جػوف كيػري.االسراسيمي الفمسطيني وفؽ االتفاؽ ا

الفمسػػطينييف ىػػـ السػػبب االسػػاس لػػذلؾ، اذ سيواصػػموف المطالبػػة بالمزيػػد مػػف التنػػازالت االقميميػػة وتطبيػػؽ حػػؽ 
 العودة وفرض العقوبات والمقاطعة عمى اسراسيؿ ونزع الشرعية عف وجودىا.

فمسػطينية قػاؿ الػوزير االسػراسيمي:" اف الفمسػطينييف لػف يوقفػوا مػا اسػماىا وفي سػياؽ تحريضػو عمػى السػمطة ال
"العمميػػات االرىابيػػة" ضػػد اسػػراسيؿ، فيمػػا المفاوضػػات التػػي تجػػري بشػػكؿ سػػري مػػ  محمػػود عبػػاس، اعطػػت 
الجميور االسراسيمي انطباعا ب نو تجري مفاوضات جدية لتسوية الصراع الطويؿ وانو اذا وافؽ الطرفاف عمػى 

ـ تنازالت فسيتـ التوصؿ الى انياء الصراع، لكف، اضاؼ ارنس:" كؿ مف يفكر بشكؿ سميـ ويعتبر نفسو تقدي
واعيػًا سػيدرؾ انػػو ال يمكػف لمحمػػود عبػاس اف يتوصػؿ الػػى اتفػاؽ سػػالـ مػف دوف حمػاس ألنػػو ال يمثػؿ سػػوى 

يسػػػتدؿ منيػػػا اف ويشػػػير أرنػػػس الػػػى تصػػػريحات الػػػرسيس االميركػػػي بػػػاراؾ اوبامػػػا، التػػػي  نصػػػؼ الفمسػػػطينييف.
المفاوضػػػات لػػػف تضػػػ  حػػػدًا نياسيػػػًا لمصػػػراع، ويقػػػوؿ:" اكثػػػر مػػػا تسػػػعى اليػػػو المفاوضػػػات ىػػػو اخػػػراج الجػػػيش 

 االسراسيمي مف الضفة الغربية دوف انياء الصراع.
 08/02/2103، الحياة، لندن

 
 حول القدس تتيم الفمسطينيين بالسيطرة عمى أراضٍ  إسرائيمية لجنة برلمانية: معاريف 06

كشفت موق  صحيفة "معاريؼ" االسراسيمية عمى الشبكة النقاب عف وجود لجنة فرعيػة : سما – س المحتمةلقد
تابعػػػة لمجنػػػة الخارجيػػػة واألمػػػف البرلمانيػػػة تخػػػتص بشػػػؤوف الضػػػفة الغربيػػػة تحػػػت مسػػػمى "لجنػػػة شػػػؤوف ييػػػودا 

وخاصػػة المنطقػػة  والسػػامرة"، عقػػدت مػػؤخرا لجنػػة ليػػا حػػوؿ موضػػوع البنػػاء الفمسػػطيني فػػي القػػدس ومحيطيػػا،
رض . وزعمػػت المجنػػة اإلسػػراسيمية المػػذكورة أف المنطقػػة تتعػػرض "السػػتيالء معػػادي عمػػى األ E1المعروفػػة بػػػ 

مػػف قبػػؿ العػػرب، عبػػر البنػػاء عيػػر المػػرخص عمػػى أراض لمدولػػة، وحػػوؿ الشػػوارع المؤديػػة لمقػػدس تحػػت رعايػػة 
 وبمساندة السمطة الفمسطينية ومنظمات أجنبية".

ؽ طالبػػت المجنػػة اإلدارة المدنيػػة و"سػػمطات القػػانوف" بفػػرض قػػوانيف البنػػاء، ووضػػ  مسػػ لة منػػ  وفػػي ىػػذا السػػيا
"السػػػػيطرة عمػػػػى أراضػػػػي الدولػػػػة" فػػػػي سػػػػمـ أولوياتيػػػػا، وخاصػػػػة فػػػػي المنػػػػاطؽ الواقعػػػػة عمػػػػى الطػػػػرؽ الرسيسػػػػية 

 "ذات األىمية اإلستراتيجية لعاصمة إسراسيؿ". E1لممستوطنات الييودية وفي المنطقة 
 08/02/2103، سما اإلخباريةوكالة 

 
 أشير إضافية " يمد د العمل بـ"قانون الطوارئ" لخمسةالكنيست" 07

الناصرة: صادؽ البرلماف اإلسراسيمي "الكنيست" عمى تمديد قانوف الطوارئ لفتػرة خمسػة أشػير إضػافية تنتيػي 
 مى القرار.أيار )مايو( المقبؿ، وذلؾ عقب موافقة عالبية النواب اإلسراسيمييف ع 38بتاريخ 
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(، إف "الكنيست" صادؽ عمى توصيات لجنتي الخارجية 81|80وقاؿ مصادر إعالمية عبرية، اليوـ الثالثاء )
واألمػف ولجنػة سػف القػوانيف بتمديػد قػانوف الطػوارئ السػػاري المفعػوؿ منػذ إنشػاء الدولػة العبريػة عمػى األراضػػي 

ت" قػػد وافقػػوا عمػػى تمديػػد العمػػؿ بقػػانوف . وأضػػافت أف ثالثػػة وخمسػػيف عضػػو "كنيسػػ8251الفمسػػطينية عػػاـ 
 فقط. 81الطوارئ وعارضو 

 07/02/2103قدس برس، 
 

 ": تجميد إقامة الكميات العسكرية في القدس الشرقيةإسرائيل" 08
كشػػفت صػػحيفة معػػاريؼ االسػػراسيمية فػػي عػػددىا الصػػادر اليػػوـ الثالثػػاء النقػػاب عػػف قػػرار : )بتػػرا( -السػػبيؿ 

نياميف نتنياىو تجميد خطة اقامة الكميات العسكرية في جبؿ المشارؼ في القدس رسيس الحكومة االسراسيمية ب
وقػاؿ قاسػد الكميػات العسػكرية  الشرقية المحتمة تخوفا مف رد فعؿ الواليات المتحدة االميركية عمى ىذه الخطة.

ونقػػؿ  فػػي جػػيش االحػػتالؿ "يوسػػي بييػػرتس" انػػو عمػػى اسػػتعداد تػػاـ لنصػػب الخيػػاـ فػػي جبػػؿ المشػػارؼ بالقػػدس
 .المنطقة بالنسبة إلسراسيؿ الكمياتو ذلؾ ألىمية

 08/02/2103، السبيل، عم ان 
 

  48محمد بركة: االحتالل يد س "مستعربين" في صفوف المتظاىرين داخل أراضي الـ  09
 الناصرة: أكد الناسب العربي فػي البرلمػاف اإلسػراسيمي "الكنيسػت"، محمػد بركػة، أف األجيػزة األمنيػة اإلسػراسيمية

، حيػث 8251متورطة باستيداؼ مظاىرات ىاّمة تنظميا الجماىير الفمسطينية داخػؿ األراضػي المحتمػة عػاـ 
خػراج احتجاجػاتيـ عػف  تقوـ بزرع أفراد مف وحدات "المستعربيف" فػي صػفوؼ المتظػاىريف بيػدؼ اسػتفزازىـ وا 

 سياقيا.
 07/02/2103قدس برس، 

 
 نياء عرب خاصة في دول الخميج رجل أعمال صييوني ُيدير مميارات ألغ: ىآرتس 21

نشرت صحيفة ىآرتس الصييونية تقريرا عف رجؿ أعماؿ صييوني أمريكي ُيدعى طؿ كينػاف، قالػت  :السبيؿ
ويقػػوؿ كينػػاف أف  ".مػػف أبػػراج تػػؿ أبيػػب ُيػػدير مميػػارات ألعنيػػاء عػػرب خاصػػة فػػي دوؿ الخمػػيج"الصػػحيفة أنػػو 

كمػا يتحػدث رجػؿ األعمػاؿ  ال يخجموف مف العمؿ معػو.بعض رجاؿ األعماؿ العرب مف السعودية واإلمارات 
يشػعر باألمػاف "الصييوني عف نجاحو في بناء عالقات عمؿ قوية برجاؿ أعماؿ فمسطينييف، حيث يقوؿ أنػو 

ويؤكػد أف فمسػطيف ىػي الدولػة العربيػة الوحيػدة اآلف  "حػيف يجمػس مػ  رجػؿ أعمػاؿ فمسػطيني يتحػدث العبريػة
ويقوؿ الصػييوني أف السػمطة الفمسػطينية ال تمتمػؾ  الدوؿ العربية التي تنيار! التي تُبنى عمى العكس مف كؿ

أي مػػوارد أو بنيػػة تحتيػػة لحعمػػاؿ، خاصػػة اإلعمػػار أو التنقيػػب عػػف الغػػاز، مػػا يعطػػي فرصػػة كبيػػرة لشػػركتو 
 ولمصييونييف في استغالؿ الوض  وتحقيؽ مكاسب مف الجانب الفمسطيني.

 08/02/2103، السبيل، عم ان
 

 مياجرًا افريقيا إلى السجن بعد احتجاج في القدس 051تعيد  يةسرائيماإل شرطةال 20
مياجرًا افريقيا إلى السجف بعد تركيـ مركز احتجاز  840أعادت الشرطة اإلسراسيمية زىاء : رويترز –القدس 

 في الصحراء لالحتجاج عمى قانوف جديد يتيح استمرارىـ فيو ألجؿ عير محدد.
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 08/02/2103، الحياة، لندن
 

 2102 سنةألف أسرة عربية فقيرة وفق معطيات  060: "إسرائيل" 22
بيَّف التقرير السنوي لمفقر فػي إسػراسيؿ الػذي نشػرتو اليػوـ مؤسسػة التػ ميف الػوطني اإلسػراسيمية، أف نسػبة الفقػر 

اثنػيف  العاـ في إسراسيؿ تراجعت بشكؿ طفيؼ، إال أف رقعة الفقػر فػي صػفوؼ المسػنيف وعػاسالت ليػا معيمػْيف
 قد ازدادت بشكؿ ممحوظ.

ؿ لعاسمػػة مػػف اثنػػيف ال يزيػػد دخميػػا عػػف المبمػػل المػػذكور، كشػػي 51481وحػػدد التقريػػر خػػط الفقػػر فػػي إسػػراسيؿ بػػػ
 ؿ لمفرد الواحد، إذا كاف عير متزوج وبدوف أوالد.كشي 1110وبػدخؿ قدره 

ألػػؼ أسػػرة وىػػو  868 ،1081العػػاـ  ووفقػػا لمعطيػػات التػػ ميف الػػوطني فقػػد بمػػل عػػدد األسػػر العربيػػة الفقيػػرة فػػي
% مػػف مجمػػػؿ األسػػر الفقيػػػرة ، عممػػػا بػػ ف ىػػػذه المعطيػػات ال تشػػػمؿ ىػػذا العػػػاـ المػػػواطنيف 3616يػػوازي نحػػػو 
 في النقب المقدر عددىـ ب كثر مف ماسة ألؼ شخص. والعرب البد

 1111800ة مػف وعميو كاف طبيعيا أف تظير ىذه المعطيػات تراجػ  وانخفػاض فػي عػدد األسػر العربيػة الفقيػر 
، كمػػا تراجػػ  تباعػػا عػػدد األطفػػاؿ العػػرب 1081شػػخص فػػي العػػاـ  1831800إلػػى  1088شػػخص فػػي العػػاـ 

 ألؼ طفؿ ىذا العاـ. 325ألؼ طفؿ إلى  535الفقراء، في المعطيات الرسمية الجديدة مف 
 07/02/2103، 48عرب 

 
  "سرائيل"إمميون فقير في  0.7: معطيات رسمية 23

ات رسػػػمية عبريػػػة، النقػػػاب عػػػف تنػػامي معػػػّدالت الفقػػػر وتفػػػاقـ تداعياتػػػو فػػػي المجتمػػػ  الناصػػرة: كشػػػفت معطيػػػ
(، إف األزمة االجتماعية في الدولة 81|80اإلسراسيمي. وقالت جمعية "لتت" في تقريره الصادر اليوـ الثالثاء )

 ي ازدياد مستمر.العبرية تزداد يومًا بعد يوـ، وأف نسبة الفقر والجوع والمرض في المجتم  اإلسراسيمي ف
وأوضػػح التقريػػر، أنػػو يوجػػد فػػي الدولػػة العبريػػة نحػػو مميػػوف وسػػبعماسة ألػػؼ فقيػػر نصػػفيـ مػػف األطفػػاؿ، وأف 

 كاممة بسبب الضاسقة االقتصادية. نصؼ العاسالت المحتاجة لـ ي كؿ أطفاليـ في بعض األحياف أياماً 
الدراسػػة سػػنويًا لمبحػػث عػػف عمػػؿ لمسػػاعدة  وجػػاء فػػي التقريػػر أف آالؼ األطفػػاؿ اإلسػػراسيمييف يتركػػوف مقاعػػد

في الماسة مف العاسالت المحتاجة ال تممؾ األمواؿ لشراء الكتب التعميمية ألوالدىا. ونّوه  04ذوييـ، وأف نحو 
في الماسػة مػف األطفػاؿ الفقػراء اضػطروا فػي بعػض األحيػاف إلػى تنػاوؿ الطعػاـ مػف  81التقرير، إلى أف نحو 

فػػػي الماسػػػة مػػػف  65دـ قػػػدرة ذوييػػػـ عمػػػى تػػػوفير الغػػػذاء ليػػػـ، موضػػػحًا أف نحػػػو حاويػػػات القمامػػػة، بسػػػبب عػػػ
 العاسالت الفيرة ال تستطي  توفير األدوية ألطفاليا.

 07/02/2103قدس برس، 
 

 يجند الموساد عمالًء سريين؟ كيفتقرير:  24
اشػنطف بوسػت يتعمػؽ نشرت صحيفة ''كوريية انترناشوناؿ'' الفرنسية تقريػرًا األحػد، نقػاًل عػف صػحيفة و : المجد

 بكيفية اختيار عمالء سرييف في جياز االستخبارات الصييونية ''الموساد''.
وأضافت الصحيفة أف ىناؾ اىتماما في كؿ أنحاء العالـ لمعرفة كيفية تجنيد دولة الكيػاف لعمػالء سػرييف فػي 

فػي سػجوف  1080ر عػاـ الموساد بعد أف قػاـ بػف زعيػر ) ييػودي اسػترالي تػـ تجنيػده مػف قبػؿ الموسػاد وانتحػ
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صييونية(، موضحة انو منذ ذلؾ التاريخ بدأ االىتماـ في معرفة اساليب اختيار المرشحيف المحتمميف ليعمموا 
 كمخبريف سرييف م  الموساد.

وأشػػارت الصػػحيفة إلػػى أف موقػػ  ''الموسػػاد'' عمػػى االنترنػػت يعػػرؼ نفسػػو باسػػـ المخػػابرات الصػػييونية، وتقػػوؿ 
عمومػات وتحميػؿ معمومػات اسػتخباراتية وأداء عمميػات سػرية خاصػة خػارج حػدود الكيػاف، بانيا ميتمة بجمػ  م

ويشػػج  الموقػػ  الجميػػور لمتقػػدـ بطمػػب وظيفػػة سػػواء كػػاف فػػي الكيػػاف أو فػػي الخػػارج، وتقبػػؿ التخصصػػات أي 
 كانت، رسـ، خدمات لوجستية، تكنولوجيا معمومات، والمغات االجنبية وخصوصا الفارسية والعربية.

تي المرحمة الحاسمة مف التجنيد بعد اختيار دقيؽ لمرشػحيف محتممػيف، ويػتـ اسػتعراض األفػراد المتقػدميف، وت 
وتحديد اذا ما كانوا سيوافقوف عمى المياـ الموكمة الييـ، والت كد انيـ لف يرتكبػوا أخطػاًء تػؤثر عمػى المصػالح 

لممنظمة، ويتـ عرض الوظيفة عمييـ مف خالؿ  الوطنية لمدولة العبرية، واليدؼ النياسي ىو الت كد مف والسيـ
 جممة ''وظيفة ستغير حياتؾ'' أو ''وظيفة أحالمؾ''.  

 
 عمالء الميدان.. والمحممون

وتوضح الصحيفة أف المنظمة تعمؿ عمى تصفية األعداء، وتستيدؼ عمماء نػووييف ومجرمػي حػرب نػازييف، 
ا، ومػف الضػروري العبػور مػف العمػؿ فػي الوكالػة ويقوـ نشاطيا بشكؿ أساسػي عمػى جمػ  المعمومػات وتحميميػ

 الى العمؿ عمى أرض الواق ، حيث يتـ التدريب والتشجي  يوميا الى انيتـ تحويؿ الشخص الى عميؿ.
وتابعػػت الصػػحيفة أف '' ىنػػاؾ داسػػرة اخػػرى ميمػػة فػػي الموسػػاد اال وىػػي )كيشػػت( ''قػػوس'' وىػػو لرصػػد جميػػ  

ألىمية لمموساد، وقسـ ثالث مسؤوؿ عف رفاىية العمالء األعزاء الى االىداؼ التي تقترب مف االماكف ذات ا
الموسػػػاد عمػػػى األرض، مػػػنيـ مػػػف تسػػػمؿ الػػػى بػػػالد العػػػدو مثػػػؿ سػػػوريا وايػػػراف ولبنػػػاف، ووحػػػدة ''الحربػػػة'' وىػػػي 

 مسؤولة عف العمميات الدقيقة والتي تتطمب المجوء لمعنؼ.
ف الميػػاـ الرسيسػػية لمموقػػ ، وكػػذلؾ توسػػي  شػػبكة تجنػػب الشخصػػيات المضػػطربة لالبتعػػاد عػػف الفشػػؿ واحػػدة مػػ

عامػا يعمػؿ الموسػاد عمػى مػا يسػمى شػبكة الخػريجيف مػف العسػكرييف باسػتخداـ نظػاـ مػف  84الموساد، ومنػذ 
التوصيات الشخصية، ومنذ ذلؾ الحيف تحسنت طريقة التوظيػؼ، ومػ  ذلػؾ الزالػت االدارة تواجػو مشػكمة فػي 

اختيارىـ خوفا مف اصابتيـ باضطرابات شخصية او ليـ ميوؿ انتحارية ، تحديد سالمة االشخاص الذيف يتـ 
وىنػػػاؾ مػػػػف تػػػػـ اسػػػػتبعاده بعػػػػد أف تػػػـ الت كػػػػد مػػػػف ميولػػػػو لالنتحػػػػار أو يعػػػاني مػػػػف مشػػػػاكؿ نفسػػػػية وشخصػػػػية 

 واضطرابات مختمفة.
افيػػرا فػػي المقابػػؿ فقػػد تػػـ تجنيػػد بعػػض مػػف االفػػراد المعػػروفيف والػػذيف يعػػانوف مػػف اضػػطرابات شخصػػية مثػػؿ ''

 العاد'' وىو مسؤوؿ كبير في الجيش الصييوني، وىناؾ اربعة اخريف عمى االقؿ.
تـ ارسالو الى مصر تحت ىوية ضابط سابؽ لقيادة مجموعػة مػف الطػالب الييػود المػدربيف  8245وفي عاـ 

سػػو لزعزعػػة اسػػتقرار النظػػاـ المصػػري وقتيػػا، وخػػانيـ فػػي نيايػػة المطػػاؼ عمػػى الػػرعـ مػػف نفيػػو لمتيمػػة عػػف نف
 سنوات في السجف. 80مكث 

ويحجـ الموسػاد عػف التحػدث إلػى وسػاسؿ اإلعػالـ إال أف ''شػبتاي شػافيت'' مػدير جيػاز المخػابرات حتػى عػاـ 
كسػػر حػػاجز الصػػمت فػػي يػػديعوت أحرونػػوت، قػػاسال: ''عمينػػا إنيػػاء األمػػور فػػي الضػػفة قبػػؿ أف توقفيػػا  8226

 االدارة االمريكية''.

 06/02/2103، المجد االمني
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 لدى الرأي العام العالمي وزيادة عزلتيا  "إسرائيل"إسرائيمي ة تؤكد تقيقر مكانة  دراسة 25
أظيرت دراسة إسراسيمية تراجًعا ممحوًظا في مكانػة الدولػة العبرّيػة لػدى الػرأي العػاـ : زىير أندراوس -الناصرة 

فػػي الغػػرب، وخاصػػة المثقفػػيف، الػدولّي، مؤكػػدة عمػػى أّف صػػورتيا عػدت اليػػوـ سػػمبّية لمغايػػة، ومختمػػؼ الػدواسر 
 يحاولوف مراًرا وتكراًرا فرض مقاطعة عمى منتجات إسراسيمية، وحتى عمى الجامعات وعمى باحثيف إسراسيمييف. 
واعترؼ معد الدراسة د. شمومو سفيرسكي ب ّف تػ ثيرات االحػتالؿ واالنشػغاؿ بالصػراع مػ  الفمسػطينييف تركػت 

 ة والداخمية في إسراسيؿ. بصماتيا الواضحة عمى الساحة السياسي
عالوة عمى ذلؾ، أقّرت الدراسة ب ّف ما تصفو بالنزاع اإلسراسيمّي ػ الفمسطينّي عامػة، واالحػتالؿ بشػكٍؿ خػاٍص 
ُيضعفاف المكانة الدولية إلسراسيؿ، ويثيراف الشؾ حػوؿ قانونيػة نشػاطاتيا، ويضػراف بمكانتيػا لػدى الػرأي العػاـ 

 مة بالحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف. العالمّي كدولة ديمقراطية ممز 
وتصػػػؼ الدراسػػػػة التػػػي أصػػػػدرىا مركػػػز ادفػػػػا، وىػػػو معيػػػػد بحػػػوث متخّصػػػػص برصػػػد التوّجيػػػػات االجتماعيػػػػة 
واالقتصادّية وتحميؿ السياسة الحكومية المعتَمدة في ىذه التوّجيات، ت ثير النػزاع اإلسػراسيمّي الفمسػطينّي عمػى 

األعباء التي تثقؿ كاىؿ المجتم  والجميور اإلسراسيمي جراء استمرار الجوانب المختمفة لمدولة العبرية، وحجـ 
 ىذا الصراع. 

وتطرقػػت الدراسػػة أيًضػػا إلػػى تراجػػ  المكانػػة الدوليػػة إلسػػراسيؿ مػػ  اسػػتمرار االحػػتالؿ، والػػى عػػدـ اعتػػراؼ دوؿ 
اإلضػػافة إلػػى العػػالـ بضػػـ القػػدس، أو بشػػرعية المسػػتوطنات، أو ببنػػاء الجػػدار الفاصػػؿ فػػي الضػػفة الغربيػػة، ب

التقارير الدولية التي تديف إسراسيؿ مثؿ قرار المحكمة الدولية في الىاي، والذي أّكد عدـ قانونية جدار العػزؿ 
 العنصري، باإلضافة إلى تقرير القاضي ريتشارد عولدستوف. 

وأوردت نحػػػػو عشػػػػريف نموذًجػػػػا مػػػػف أعمػػػػاؿ المقاطعػػػػػة العالميػػػػة ضػػػػد إسػػػػراسيؿ، بسػػػػبب احتالليػػػػا األراضػػػػػي 
الفمسطينية كإشارة عمى تراج  مكانة إسراسيؿ بيف دوؿ العالـ. وأشار الباحث إلى أّنو في الدولة العبرّية ُيعتبر 
الخػط المميػػز ىػػو الموقػػؼ تجػػاه القضػػية الفمسػػطينية، النتيجػة الرسيسػػية ليػػذا الوضػػ  ىػػو ضػػعؼ النقػػاش العػػاـ 

 ف في الحاضر والمستقبؿ. عند الذيف يحددوف مستوى الحياة، ونوعية الحياة لإلسراسيميي
أّمػػػا فػػػي مػػػا يتعمػػػؽ بالمكانػػػة الدوليػػػة إلسػػػراسيؿ فػػػي ظػػػؿ النػػػزاع القػػػاسـ فقػػػاؿ الباحػػػث إف االحػػػتالؿ المتواصػػػؿ 
لحراضػػي الفمسػػطينية يضػػ  إسػػراسيؿ فػػي مكانػػة خالفيػػة، بػػؿ حتػػى فػػي مواجيػػة مسػػتمرة مػػ  أجػػزاء كبيػػرة مػػف 

ؿ العػالـ بمػا فػي ذلػؾ الواليػات المتحػدة التػي تعتػرؼ بسػيطرة المجتم  الدولّي، سيما أّنو ال دولة واحدة مػف دو 
إسراسيؿ عمى األراضي الفمسطينية أْو تعترؼ بضـ القدس الشرقية أو بالمسػتوطنات اإلسػراسيمية فػي األراضػي 

 الفمسطينية وال بخطوط الجدار الفاصؿ الذي تبنيو إسراسيؿ.
سراسيؿ، تتمثؿ حسب الدراسة في ابتعاد الجيؿ الشػاب ولفتت الدراسة إلى ظاىرة مقمقة أكثر، مف وجية نظر إ

 العمماني في المجتم  الييودي األمريكّي عف االىتماـ بالدولة العبرّية وعف التساوؽ معيا. 
، وعمػى المسػتوطنات بشػكؿ خػػاص،  وتطرقػت الدراسػة إلػى انتشػار أعمػاؿ المقاطعػة عمػػى إسػراسيؿ بشػكٍؿ عػاـٍ

سيؿ في الدوؿ الغربيػة آخػذة فػي االنتشػار منػذ االنتفاضػة الثانيػة حيػث يػدور لكّنيا رأت أّف حركة مقاطعة إسرا
الحػػػػديث حػػػػوؿ مقاطعػػػػة عمػػػػى مجموعػػػػات أو قطاعػػػػات فػػػػي إسػػػػراسيؿ، وعمػػػػى المنتجػػػػات وخاّصػػػػًة منتجػػػػات 
المستوطنات. وقاؿ الباحث إّف دراسة حركة المقاطعة ليس فييا ما ييدد االقتصاد اإلسػراسيمي، ولكػف فييػا مػا 

 المساس اآلخذ في االزدياد في المكانة الدولية إلسراسيؿ في أعقاب النزاع، عمى حد تعبيره.  يدؿ عمى
 08/02/2103، القدس العربي، لندن
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 مفقوداً  227معتقاًل و 459و شييد فمسطيني بسورية 0811ىيئة حقوقية: أكثر من  26
 ينيي سػورية طػارؽ الحمػودحػاورت "فمسػطيف" منسػؽ مجموعػة العمػؿ مػف أجػؿ فمسػط: فاطمة أبو حيػة - عزة

 .لمتعرؼ عمى أحواؿ مخيـ اليرموؾ خاصة في أياـ المنخفض الجوي األخير
يبدأ الحمود حديثػو لػػ"فمسطيف" بػالقوؿ: "لحسػؼ الجديػد دومػًا ىػو األسػوأ فػي حػاؿ مخػيـ اليرمػوؾ، شػ نو شػ ف 

شػػقيؽ الفمسػػطيني قبػػؿ كػؿ المخيمػػات األخػػرى، ولكػف ربمػػا لميرمػػوؾ خصوصػػيتو بالحصػار الػػذي يعانيػػو مػف ال
مبينػػػا أف سػػػتة شػػػيداء قضػػػوا بفعػػػؿ البػػػرد، وأف وسػػػاسؿ التدفسػػػة والمسػػػاعدات العاجمػػػة لػػػـ تجػػػد طريقػػػا  ،البعيػػػد"

 لمدخوؿ إلى المخيـ، بينما محاوالت فؾ الحصار األخيرة باءت بالفشؿ كما سابقاتيا مف المحاوالت.
مخػػػيـ، إال شػػػحنة رمزيػػػة لبضػػػ  عشػػػرات مػػػف ويؤكػػػد: "لػػػـ تػػػتمكف أي جيػػػة حتػػػى اآلف مػػػف إدخػػػاؿ أي مػػػواد لم

 األطفاؿ كمحاولة مف النظاـ والقيادة العامة لذر الرماد في العيوف".
وفػي إطػػار الحػديث عػػف المبػادرات والتحركػػات عمػػى كافػة المسػػتويات، يشػير الحمػػود إلػى أف مجموعػػة العمػػؿ 

ار فػػي تركيػػا قػػد أعػػدت تقريػػرا مػػف أجػػؿ فمسػػطينيي سػػورية مػػ  مركػػز العػػودة الفمسػػطيني فػػي لنػػدف وجمعيػػة فيػػد
مفصال عػف أحػواؿ فمسػطينيي سػوريا، وسػيتـ نشػره قريبػًا وىدفػو وضػ  المسػؤوليف أمػاـ مسػؤولياتيـ، والجيػات 

صػػفحة بػػالمغتيف اإلنكميزيػػة والفرنسػػية لمجمػػس حقػػوؽ  800المعنيػػة كػػذلؾ، كمػػا سػػيقدـ التقريػػر الػػذي يتجػػاوز 
ادمة في مارس المقبؿ وذلؾ مف خالؿ ندوة سيقيميا مركػز العػودة اإلنساف التاب  لحمـ المتحدة في جمستو الق

عمى ىامش االجتماع، وسيتـ إرسػالو لكافػة المنظمػات الحقوقيػة لوضػعيـ أمػاـ تفاصػيؿ الكارثػة التػي يعيشػيا 
 فمسطينيو سوريا.

 شػػػيداء، 8104ومػػػف الجػػػدير بالػػػذكر أف آخػػػر اإلحصػػػاسيات التػػػي تبػػػيف الحػػػاؿ فػػػي اليرمػػػوؾ، ىػػػي كالتػػػالي: 
ضػػحية تحػػت التعػذيب داخػػؿ السػػجوف، باإلضػافة إلػػى أكثػػر  886مفقػودًا، و 110معػتقاًل ومختطفػػًا، و 542و

ألؼ تقريبا في لبناف وفقػًا لحونػروا، وبحػدود  48ألفًا خارج سورية، و 840ألؼ مشرد، منيـ بحدود  564مف 
 ألؼ بحسب أرقاـ مجموعة العمؿ الفمسطيني. 46

الحموؿ التي مػف شػ نيا أف تسػاىـ فػي إنيػاء مشػكمة المخػيـ يقػوؿ الحمػود: وفي معرض رده عمى سؤاؿ حوؿ 
"فػػي اآلونػػة األخيػػرة كمػػا تػػردد وكمػػا تػػاب  الجميػػ  كػػاف اليرمػػوؾ عمػػى أبػػواب انفراجػػة كبيػػرة مػػف خػػالؿ اتفػػاؽ 
 يقضي إلى فؾ الحصار عف المخيـ، لكف كما توقعنا مف المحظة األولى فإف الجبية الشعبية_ القيادة العامػة

 كانت ترسـ إلفشاؿ االتفاؽ، وىو ما تـ فعاًل".
ويضػػػػيؼ: "لقػػػػد رفضػػػػت القيػػػػادة العامػػػػة الموافقػػػػة عمػػػػى االتفػػػػاؽ حػػػػيف عرضػػػػتو الفصػػػػاسؿ ومنظمػػػػة التحريػػػػر 
الفمسػػطينية كػػي ال تمػػـز نفسػػيا أمػػاـ أي طػػرؼ فمسػػطيني، وبالتػػالي سػػتكوف الجبيػػة كطػػرؼ مػػواٍؿ لمنظػػاـ أمػػاـ 

 ذا االستحقاؽ خاصة بعد الموافقة عمى كؿ طمبات النظاـ والجبية".استحقاقات التنفيذ، ولميروب مف ى
07/02/2103فمسطين أون الين،   

 
 والمسيحيون جزٌء من الشعب الفمسطيني فمسطينبعطا اهلل حنا: ال وجود لمطوائف  المطران 27

 حنػا بينمػا "السفير" رسيس اساقفة سبسطية لمرـو االرثوكس في القدس المطراف عطا اهلل التقت: امجد سمحاف
 كاف في ت بيف لمراحؿ نمسوف مانديال.

المطػػراف بعقالنيتػػو وديبموماسػػيتو ظػػؿ طػػواؿ المقػػاء يعيػػد ويكػػرر: الػػوعي ثػػـ الػػوعي، والعقالنيػػة، والحػػوار ىػػي 
المطػراف صػاحب  الطريؽ لحّؿ مشاكمنا الداخمية، والوحدة والمقاومػة ىمػا الطريػؽ لػدحر االحػتالؿ االسػراسيمي.
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كمما جمس في مجمس تجػده ييتػؼ بعػزة: أنػا عربػي فمسػطيني أفتخػر بػ ني مسػيحي  وكاف ة،الشخصية الوطني
 مف الشرؽ.

ارفػػػض صػػػيغة ، قػػػاؿ المطػػػراف: " وضػػػ  الطاسفػػػة المسػػػيحية فػػػي فمسػػػطيفوفػػػي سػػػؤاؿ وجيتػػػو الصػػػحيفة عػػػف 
الشػعب  السؤاؿ، برأيػي ال وجػود لمطواسػؼ فػي فمسػطيف، والمسػيحيوف ىنػا ليسػوا طاسفػة. ىػـ جػزٌء ال يتجػزأ مػف

 العربي الفمسطيني األصيؿ، بامتداده اإلقميمي، وواجباتو الوطنية حياؿ فمسطيف والدوؿ العربية.
ىػذا كػالـ عيػر مقبػوؿ أبػدًا، أنػا وعف األقواؿ التي يتبناىا البعض أف مسيحيو فمسطينيف يعتبروف أقميػة، قػاؿ "

عمػى العكػس تمامػًا، اخػوتي المسػمموف  عامًا ولـ أعامؿ فػي يػوـ عمػى أنػي ابػف اقميػة، بػؿ 51اعيش ىنا منذ 
 ىنا داسما إلى جانبنا، بعروبتنا وقوميتنا وفمسطينيتنا.

نحػػف كمسػػيحييف جػػزٌء مػػف مكونػػات ىػػذا الشػػعب وىػػذه األمػػة. نفتخػػر بانتماسنػػا إلػػى المسػػيحية التػػي وأضػػاؼ "
 .بزعت مف فمسطيف

ف كػػػاف ىنػػػاؾ اضػػػطياٌد فيػػػو إوحػػػوؿ اف كػػػاف المسػػػيحيوف يعػػػانوف مػػػف أي اضػػػطياد، أوضػػػح المطػػػراف أنػػػو "
ممارسػات االحػتالؿ االسػػراسيمي. فتاريخنػا وعالقتنػا تكامميػػة وتشػاركية، وىػذا مػػا يميزنػا عػف منػػاطؽ أخػرى فػػي 
ف حصػمت أي حػوادث، فيػي فرديػة. المسػيحيوف والمسػمموف ىنػا إخػوة. وىػذا لػيس كالمػًا انشػاسيًا،  المنطقة، وا 

 بؿ ىو الحقيقة.
باسـ فمسػطيف رفضػنا لمقتػؿ  أعمفىنا  ة وخاصة ما يجري في سورية، قاؿ "أناوعف تقييمو لموض  في المنطق

 وبحؽ شعبيا الشقيؽ، وضد كؿ مروجي النعرات الطاسفية، ومف ينفذوف جراسميـ باسـ الديف.  ةفي سوري
08/02/2103السفير، بيروت،   

 
 شركاء في األرض والدم يؤكدون أنيم مسيحيو فمسطين"السفير":  28

 يمّيػػز االحػػػتالؿ بػػيف مسػػمـ ومسػػيحي فػػػي فمسػػطيف. وال تختصػػر المقاومػػة بالمسػػػيحييف أو ال: امجػػد سػػمحاف
المسمميف في فمسطيف. وال ظاىرة أو شبو ظاىرة تمييز عمى أساس الديف فػي فمسػطيف. فمػـ يسػبؽ أف حصػؿ 

سػـ الػديف إسالمي، والعالقة بيف الطرفيف تاريخية، ولـ تتغير. لـ يحرؽ مسجٌد أو كنيسة با -صراٌع مسيحي 
منػػذ العيػػدة العمريػػة، والشػػراكة فػػي النضػػاؿ ضػػد االسػػتعمار موجػػودة منػػذ زمػػف عيسػػى العػػواـ، وىػػذا مػػا يجمػػ  

 في إطار الحديث عف المسيحيف في فمسطيف ودورىـ النضالي.« السفير»عميو كؿ مف التقتيـ 
المسػيحييف جػزٌء مػف "، أف "رالسػفي"يؤكد الناسب الفمسطيني عف الطاسفة المسيحية في بيت لحـ فؤاد كوكالي لػػ

ـ لػـ يتصػّرفوا سػوى عمػى المشروع الوطني الفمسطيني، وىـ كما الشعب الفمسطيني يعانوف مػف االحػتالؿ. وىػ
 ."يةمية بؿ انطالقًا مف ىويتيـ الفمسطينية العربحيوف أو أقفي الوطف ال عمى قاعدة أنيـ مسيشراكة قاعدة ال

، ىػػػو األمػػػيف العػػػاـ لمجبيػػػة اإلسػػػالمية المسػػػيحية لنصػػػرة القػػػدس حنػػػا عيسػػػى، الشخصػػػية المسػػػيحية المرموقػػػة
فػي "ويقػوؿ . المسػيحييف الفمسػطينييف جػزٌء ال يتجػزأ مػف النسػيج الفمسػطيني"، أف "السػفير"يؤكد لػو والمقدسات. 

القػػدس تحديػػدًا ىنػػاؾ اسػػتيداؼ واضػػٌح لموجػػود المسػػيحي كمػػا اإلسػػالمي بيػػدؼ تفريػػل المدينػػة مػػف محتواىػػا 
 ."تاريخي ومقدساتيا وتحويميا إلى رمز ييودي وىي ليست كذلؾالعربي ال

08/02/2103السفير، بيروت،   
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قاؿ نادي األسير اليـو الثالثاء، إف الحالة الصحية لحسير مراد أبو معيمؽ القاب   :القدس دوت كوـ -راـ اهلل
، وينتظػر العمميػة 1001سجف الرممة" في تدىور شديد، حيث أجريت لو ثماني عمميات منذ العاـ  في "عيادة

عامػا، يعػاني  11وأضػاؼ النػادي فػي بيػاف أصػدره، أف أبػو معيمػؽ، المحكػـو بالسػجف  التاسعة الشير القادـ.
سـ مف األمعاء  60مف التيابات حادة في األمعاء الدقيقة والغميظة، أسفرت عف خضوعو لعممية الستسصاؿ 

 ، وعف استسصاؿ حوالي متر في العممية األخيرة.1001في العاـ 
وبحسب محامي النادي الػذي زار "عيػادة سػجف الرممػة"، فػإف األطبػاء أخبػروا أبػو معيمػؽ ب نػو ال يوجػد عػالج 

 لمفايروس الذي يعاني منو، وأف العالج الوحيد لو ىو االستسصاؿ مف األمعاء.
مؤبػدات، بحاجػة ألطػراؼ  3امي النػادي، أف األسػير نػاىض األقػرع، المحكػـو بالسػجف إلى ذلؾ، أضاؼ محػ

صػػناعية بشػػكؿ مسػػتعجؿ، إليقػػاؼ االلتيابػػات الحػػادة والمزمنػػة التػػي يعػػاني منيػػا، والتػػي عمػػى إثرىػػا تػػـ بتػػر 
 ساقيو أكثر مف مرة.

08/02/2103القدس، القدس،   
 

 بيدم عشرة منازل في برطعةويخطر في نابمس دونمات من أراض عشرة  يصادر االحتالل 31
أصدرت الحكومة اإلسراسيمية أمس الثالثاء قػرارًا بمصػادرة عشػرة دونمػات زراعيػة مػف أراض قريػة : "المستقبؿ"

دونػـ أخػرى، بمحػاذاة المنطقػة  400قصرة، جنوب مدينة نابمس، ومنعت األىالي منـ الوصوؿ إلى أكثر مػف 
 المصادرة في القرية.
االستيطاف في شماؿ الضفة الغربية، عساف دعمس، "اف االرتباط اإلسراسيمي أبمل الجانػب وقاؿ مسؤوؿ ممؼ 

دونمات زراعية في المنطقة التى تق  بيف البؤرة االستيطانية "يايش كودش"  عشرةالفمسطيني رسميًا بمصادرة 
 وأراضي قصرة.

ة الشػػرقية، الواقعػػة خمػػؼ جػػدار مػػواطنيف مػػف قريػػة برطعػػ عشػػرة اإلسػػراسيميذلػػؾ، سػػممت قػػوات االحػػتالؿ  إلػػى
 الفصؿ، اخطارات إلخالء منازليـ بحجة عدـ الترخيص.

إلى ذلؾ، أطمقػت الػزوارؽ الحربيػة االسػراسيمية، نيػراف أسػمحتيا الثقيمػة باتجػاه مراكػب الصػياديف، قبالػة سػواحؿ 
 عرب مدينة عزة، وشماؿ عرب القطاع.

قػػؿ، تزامنػػًا مػػ  إطػػالؽ النػػار باتجػػاه مراكػػب الصػػياديف، وأفػػاد شػػيود عيػػاف، اف الػػزوارؽ أطمقػػت قذيفػػة عمػػى األ
أميػاؿ فقػط، تسػمح اسػراسيؿ لمصػياديف  3الذيف اضطروا لمعودة إلى مناطؽ آمنة، بعد استيدافيـ عمى مسػافة 

 بالصيد فييا.
08/02/2103المستقبل، بيروت،   

 
 االحتالل : غالبية الفمسطينيين يتوقعون فشل المفاوضات واندالع مواجيات م استطالع 30

عبػػػر اكثػػػر مػػػف نصػػػؼ الفمسػػػطينييف عػػػف تشػػػاؤميـ مػػػف نتػػػاسج المفاوضػػػات مػػػ  اسػػػراسيؿ، مطػػػالبيف السػػػمطة 
نبيػػؿ كوكػػػالي ونشػػره المركػػػز  د.الفمسػػطينية باالنسػػحاب منيػػػا، وجػػاء ذلػػؾ فػػػي أحػػدث اسػػتطالع لمػػػرأي أعػػّده 

ف نمػػاذج سػػكانية مػػف شخصػػًا يمثمػػو  8000الفمسػػطيني إلسػػتطالع الػػرأي، وشػػمؿ عينػػة عشػػواسية مكونػػة مػػف 
 .الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية وقطاع عزة

%( مػػػف الفمسػػػطينييف اسػػػتمرار المفاوضػػػات الجاريػػػة حاليػػػًا مػػػ  اإلسػػػراسيمييف، فػػػي حػػػيف أيػػػد 4813وعػػػارض )
 %( مف إجابة ىذا السؤاؿ.8418%( استمرارىا، وامتن  )3316)
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ضات بيف السمطة الفمسطينية واسراسيؿ سيؤدي إلى سالـ بيف وردًا َعف سؤاؿ :" ىؿ تعتقد ب ف استمرار المفاو 
%( 3516%( أعتقد إلى حد مػا، )1116%( أعتقد بشدة، )611الطرفيف في السنوات القادمة، أـ ال؟" أجاب )

 %( أجابوا "ال أدري".011%( ال أعتقد أبدًا، )1111ال أعتقد إلى حد ما، )
لمفاوضات الفمسطينية اإلسراسيمية خػالؿ التسػعة أشػير التػي %( مف الجميور الفمسطيني فشؿ ا4010وتوق  )

%( َعػػػف إجابػػػة َىػػػذا السػػػؤاؿ. وحػػػوؿ 1115%( نجاحيػػػا، وتػػػردد )8212ُحػػػددت السػػػتمرارىا، فػػػي حػػػيف توقػػػ  )
سؤاؿ: "ىؿ تعتبر نفسؾ متفػاساًل أو متشػاسمًا فػي نجػاح عمميػة السػالـ بػيف الفمسػطينييف واإلسػراسيمييف؟" أجػاب 

 %( َعف مواقفيـ.8011%( متفاسؿ، ولـ يفصح )1611، )%( متشاسـ4415)
وبشػػ ف: "ىػػؿ تعتقػػد بػػ ف الطػػرفيف الفمسػػطيني واإلسػػراسيمي سيتوصػػالف َىػػذِه المػػرة التفاقيػػة داسمػػة تضػػ  نيايػػة 

 %( أجابوا "ال أعرؼ".1618%( باإليجاب، )8211%( بالنفي، )4518لمصراع بينيما؟" أجاب )
لحكومػة االسػراسيمية راعبػػة فعػاًل فػي إنجػاح مفاوضػات السػالـ أو أنيػا ليسػػت وردًا َعػف سػؤاؿ "ىػؿ تعتقػد بػ ف ا
%( أظػػف أنيػػا راعبػػة فػػي ذلػػؾ، 1016%( مت كػػد أنيػػا راعبػػة فػػي ذلػػؾ، )211راعبػػة فعػػاًل فػػي ذلػػؾ؟" أجػػاب )

%( أجػػابوا "ال 216%( مت كػػد أنيػػا عيػػر راعبػػة فػػي ذلػػؾ، )11%( أظػػف أنيػػا عيػػر راعبػػة فػػي ذلػػؾ، )1410)
بػػًا عػػف سػػؤاؿ "ىػػؿ أنػػت مػػ  أو ضػػد دعػػوة رسػػيس الػػوزراء اإلسػػراسيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو لمػػرسيس وجوا أعػػرؼ".

%( "مػػػ  الػػػػدعوة" ، 33محمػػػود عّبػػػاس لزيػػػػارة الكنيسػػػت اإلسػػػػراسيمي والقػػػاء كممػػػة أمػػػػاـ أعضػػػاسو ؟ " أجػػػػاب )
 %( أجابوا " ال أعرؼ " .1313%( "ضد الدعوة" و )5310)

%( أؤيػػػد ذلػػػؾ كثيػػػرًا، 1815مػػػف عػػػزة باتجػػػاه اسػػػراسيؿ؟" أجػػػاب ) وبشػػػ ف" مػػػا موقفػػػؾ مػػػف اطػػػالؽ الصػػػواريخ
%( 8116%( أعػػػػارض َىػػػػذِه الخطػػػػوة، )8015%( متػػػػردد بالنسػػػػبة ليػػػػذه الخطػػػػوة، )1111%( أؤيػػػػد، )1010)

 %( أجابوا "ال أعرؼ".410أعارض ىذه الخطوة بشدة، )
%( باإليجػػاب، 46" أجػػاب )وجوابػػًا عػػف سػػؤاؿ " وحسػػب رأيػػؾ ىػػؿ سػػتق  قريبػػًا مواجيػػة جديػػدة مػػ  اسػػراسيؿ؟ 

 %( أجابوا " ال أعرؼ".8015%( بالنفي، و)1616)
08/02/2103العرب اليوم، عمان،   
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بعنػواف "نقطػة تحػوؿ..  طرحت مجموعة التفكير اإلستراتيجي الفمسػطيني وثيقػة: محمد محسف وتد -الناصرة 
متطمبات التحوؿ االنتقالي نحو إسػتراتيجية جديػدة لمتحػرر الػوطني"، تركػز عمػى فضػح سياسػة المراوعػة التػي 
تعتمدىا إسراسيؿ بمسيرة المفاوضات إلنياء الصراع بموجب "حؿ الدولتيف"، وكسب الدبموماسػية الدوليػة عمػى 

افػة المقاومػة الشػعبية بعقميػة المجتمػ  الػدولي وت ليبػو ضػد أمؿ أف تنحاز إلى الشعب الفمسطيني، وتوظيػؼ ثق
 نيج النظاـ الصييوني االستعماري االستيطاني.

اعتمػاد  -مسػارات-وتقترح الوثيقة التي أنجزىا المركز الفمسطيني ألبحاث السياسات والدراسػات اإلسػتراتيجية 
يؿ التوجػػػو الفمسػػػطيني، باتجػػػاه صػػػياعة إسػػػتراتيجية فمسػػػطينية انتقاليػػػة تركػػػز عمػػػى بنػػػاء متطمبػػػات إعػػػادة تشػػػك

إستراتيجية جديدة لمتحرر الوطني قادرة عمى تحقيؽ اليدؼ الوطني المتمثؿ بممارسة حؽ تقريػر لمفمسػطينييف 
أينمػػا تواجػػدوا، دوف أف ينػػتقص منػػو عػػدـ تحقيػػؽ االسػػتقالؿ فػػي دولػػة فمسػػطينية عمػػى األراضػػي المحتمػػة عػػاـ 

8260. 
ضاميف الوثيقة، وأنجزت ثالث ورشات عمؿ براـ اهلل وعزة والداخؿ الفمسطيني، وتواصؿ المجموعة التداوؿ بم

ووثقت الجزيرة نت فحوى جمسة الحوار التي احتضنتيا مدينة الناصرة، وأدارىا أستاذ العمـو السياسية بجامعة 



 
 
 

 

 

           21ص                                    3171العدد:            08/02/2103األربعاء  التاريخ:

اقػ  وفقػا تؿ أبيب الدكتور أمػؿ جمػاؿ، موضػحا أف منيجيػة الوثيقػة تنطمػؽ مػف منظػور التعامػؿ مػ  األمػر الو 
لثالثػػة سػػيناريوىات: اسػػتمرار الوضػػ  القػػاسـ، وتقػػدـ المفاوضػػات والسػػيناريو الثالػػث انييػػار المفاوضػػات، مػػ  

لى أيف نريد الوصوؿ؟ وكيؼ يمكف الوصوؿ لميدؼ؟  الخوض في ثالثة أسسمة، أيف نقؼ اآلف؟ وا 
07/02/2103الجزيرة نت، الدوحة،   

 
 غزة قطاع أسر% من 57انعدام األمن الغذائي لـتقرير:  33

% مف أسر قطاع عزة مػف انعػداـ األمػف الغػذاسي بينمػا يصػؿ معػدؿ البطالػة فػي القطػاع 40يعاني  :األلمانية
 %، في ظؿ استمرار الحصار اإلسراسيمي المشدد وانعكاسات األحداث األخيرة في مصر.50 إلى

ي إلػػى تعطػػؿ أعمػػاؿ الصػػيد وأشػػار تقريػػر صػػادر عػػف إدارة الشػػؤوف اإلنسػػانية فػػي منظمػػة التعػػاوف اإلسػػالم
% مػف الصػياديف 10و 00بسبب األزمة الحالية في الوقود التي يعاني منيا قطػاع عػزة حيػث تعطػؿ مػا بػيف 

 عف العمؿ بشكؿ مؤقت.
 % بسبب أزمة نقص الوقود.10كما لفت إلى توقؼ الساسقيف وعماؿ السيارات بنسبة 

تنفػػذىا البمػػديات بتمويػػؿ عربػػي ودولػػي توقفػػت عػػف  % مػػف مشػػاري  البنيػػة التحتيػػة التػػي20وذكػػر التقريػػر أف 
العمػػؿ نتيجػػة وقػػؼ توريػػد مػػواد البنػػاء سػػواء مػػف مصػػر أو إسػػراسيؿ إلػػى القطػػاع. وأوضػػح أف توقػػؼ مشػػاري  

ألػػؼ عامػػؿ فمسػػطيني فػػي قطػػاع البنػػاء واإلنشػػاءات عػػف العمػػؿ منػػذ شػػير  10اإلعمػػار دفػػ  إلػػى توقػػؼ نحػػو 
 يوليو/تموز الماضي.

ألؼ مواطف في عزة دوف م وى نتيجة عدـ قدرتيـ عمػى إعػادة بنػاء منػازليـ التػي دمرتيػا  81وبات أكثر مف 
 القوات اإلسراسيمية.

%. وقػػدر 50كمػػا أفػػاد التقريػػر بػػ ف وصػػوؿ ميػػاه الشػػرب واالسػػتخداـ المنزلػػي انخفػػض فػػي المتوسػػط بنسػػبة 
عيف عمػى تصػدير منتجػاتيـ إلػى ألؼ دوالر يوميا نتيجة عػدـ قػدرة المػزار  840خساسر القطاع الزراعي بمبمل 

 الضفة الغربية والخارج.
 مميوف دوالر خالؿ األشير الثالثة الماضية. 400وتكبد االقتصاد في قطاع عزة خساسر بمغت أكثر مف 

وفيما يتصؿ بالقطاع الصحي، أوضح التقرير أف العجز في رصيد األدوية في مستشفيات قطػاع عػزة وصػؿ 
 %.12إلى نسبة 

ريػر تعػذر وصػوؿ ألػؼ مػريض مػف الحػاالت المرضػية التخصصػية إلػى المستشػفيات المصػرية كما رصػد التق
%، مقارنة بمػا كانػت عميػو 84المتخصصة، بينما انخفضت أعداد المسافريف عبر معبر رفح م  مصر إلى 

 في الفترة نفسيا مف العاـ الماضي.
06/02/2103الجزيرة نت، الدوحة،   
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رفض األردف عمى لساف الناطؽ الرسمي باسـ الحكومة وزير الدولة لشؤوف اإلعالـ الدكتور : )بترا(-عماف 
محمد المومني قياـ سمطات االحتالؿ اإلسراسيمي يوـ األحد الموافؽ لمثامف مف الشير الحالي بتركيب 

إحدى عرؼ المسجد األقصى المبارؾ بيدؼ مراقبة عمؿ موظفي األوقاؼ  كاميرات مراقبة عمى سطح
واإلعمار الياشمي والمصميف المسمميف خصوصًا النساء المواتي يتخذف مف جام  قبة الصخرة المشرفة 

 مصمًى رسيسًا ليف.
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ّده تعديًا وأكد وزير اإلعالـ أف األردف يرفض وبشدة وجود مخفر لمشرطة داخؿ المسجد األقصى المبارؾ ويع
عسكريًا صارخًا ضد حرية العبادة وتدخاًل في شؤوف عمؿ األوقاؼ اإلسالمية األردنية صاحبة الوالية 

 واالختصاص في حفظ األمف وسالمة المصميف والسياح داخؿ المسجد األقصى المبارؾ.
بما فييا مخفر  ودعا الدكتور المومني حكومة االحتالؿ إلزالة جمي  مظاىر عسكرة الحـر القدسي الشريؼ

زالة جمي  الكاميرات  الشرطة وكاميرات المراقبة التي ُنّصبت األسبوع الماضي في ساحة الصخرة المشرفة، وا 
عمى بوابة المغاربة لمراقبة الداخميف والخارجيف مف الجام  القبمي واألقصى  2011التي ُنّصبت في عاـ 

حة العسكرية التي بدأت في كانوف الثاني مف العاـ ودعا الوزير المومني كذلؾ إلى إيقاؼ السيا القديـ.
، وجميعيا تمثؿ انتياكات صارخة لحرية العبادة، ورفضتيا الحكومة األردنية، واليونسكو، وىي تشكؿ 2012

 مميار مسمـ في كافة أنحاء العالـ. 1.7استفزازا لمشاعر 
 11/12/2013الدستور، عمان، 
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عماف ػ بساـ البداريف: ال ينطوي إقفاؿ األبواب األردنية أماـ حركة حماس طواؿ األسابي  الماضية خالفا 
لممعتاد عمى مفاجآت سياسية فعماف سياسيا ودبموماسيا ممتزمة ب جندة الرسيس محمود عباس وتدعمو بقوة 

وصا في المرحمة المقبمة بسبب حرصو الشديد عمى بقاسيا ػ نقصد عماف ػ في عرفة وتعتبره "شريكا" خص
 المفاوضات وميمو لمتنسيؽ التفصيمي معيا.

حتى الذراس  اإلنسانية التي سمحت لمزعيـ السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ بزيارة عماف ثالث مرات 
بح ممفا "أمنيا" بامتياز ولـ يعد حكوميا أو خواف المسمميف أصالعاـ الماضي تـ إقفاليا فممؼ حماس واإل

 سياسيا م  أف رسيس الوزراء عبدهلل النسور حاوؿ تممس إمكانية لقاء مشعؿ قبؿ فترة مف الوقت ولـ يوفؽ.
في القياسات األردنية وكما فيمت "القدس العربي" مف النسور مباشرة ال زاؿ عباس قناة مخمصة في خطابو 

يخفي المعمومات وال يضمؿ بيا كما كاف يفعؿ سمفو الراحؿ ياسر عرفات وىو  وأداسو م  األردف فيو ال
شريؾ موثوؽ أردنيا بالمعنى السياسي وتعميمات القصر الممكي أف تبقى السمطات األردنية خمفو وداعمة لو 

إبقاء  وتقدـ لو ما يطمبو دبموماسيا مف إسناد. ىذه التعميمات وصمت لوزير الخارجية ناصر جودة وتساىـ في
ف كانت لـ تجمس عمى الطاولة كما أفاد الناطؽ  عماف داخؿ عرفة المفاوضات الفمسطينية اإلسراسيمية وا 

 الرسمي الوزير محمد مومني.
وىذه الشراكة تجمت تماما في مضموف اإلتصاؿ الياتفي األخير بيف الممؾ عبدهلل الثاني والرسيس محمود 

سناد خطة ومشروع وزير الخارجية األمريكي جوف كيري.عباس خصوصا في الجزء المتعمؽ منيا بدع  ـ وا 
في ىذا السياؽ تجنب النسور التجاوب م  طمب عمني تقدـ بو القيادي في حماس إسماعيؿ ىنية عندما 

سياديا رعـ أف النسور تحمس لمفكرة جاءه الرد  اقترح زيارة عماف وعقد لقاء بيف حكومتو والحكومة األردنية.
 بتجاىؿ األمر.

يبدو واضحا بالنسبة لغرفة القرار األردنية أف التقارب م  مشعؿ ورفاقو في حركة حماس ال ينطوي عمى أي 
سراسيؿ والسعودية ومصر بقيادة عبد الفتاح السيسي ويرضي طرؼ  قيمة إستراتيجية فيو يغضب عباس وا 

األخواف المسمميف  واحد فقط لـ يعد الحصوؿ عمى رضاه مفضال أو إضطراريا وىو النسخة الوطنية مف
التي يراد ليا أف تبقى في داسرة اإليقاع المصري العاـ بمعنى بدوف شراكة وتحالؼ كما كاف يحصؿ في 

 الماضي وبدوف صداـ وتوتر.
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لذلؾ تبدو العالقة م  قيادات حركة حماس أردنيا محسوبة بقدر العالقة م  األخواف المسمميف المحمييف فيما 
مفا لقادة حماس شرطا لمتقارب م  القطرييف مما يدف  مشعؿ ورفاقو إلى أبعد لـ تعد مجامالت مقررة س

 مسافة ممكنة عف الساحة األردنية.
 11/12/2013، القدس العربي، لندن

 
 تدعو اليابان إلى االعتراف رسميًا بفمسطين العربية الدول جامعة 

رسمي بالدولة الفمسطينية، ورف  تمثيؿ دولة دعت الجامعة العربية الياباف إلى االعتراؼ ال الخميج: -القاىرة 
 فمسطيف في طوكيو إلى مستوى السفارة.

جاء ذلؾ خالؿ المقاء الذي عقده السفير أحمد بف حمي ناسب األميف العاـ لمجامعة م  فوميوا كشيدا وزير 
المنعقدة حاليًا في الخارجية الياباني بطوكيو، عمى ىامش الدورة الثالثة لممنتدى االقتصادي العربي الياباني 

 العاصمة اليابانية.
وقاؿ السفير أحمد بف حمي ناسب األميف العاـ لمجامعة، خالؿ المقاء م  فوميوا كشيدا وزير الخارجية 
الياباني بطوكيو عمى ىامش الدورة الثالثة لممنتدى االقتصادي العربي الياباني المنعقدة حاليًا في العاصمة 

فييف عبر الياتؼ إلى أنو امتدح في المقاء دور الياباف تجاه القضية الفمسطينية، اليابانية، في تصريح لمصح
 التي صوتت لمصمحة حصوؿ فمسطيف عمى صفة مراقب باألمـ المتحدة العاـ الماضي.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 الخميلآالف أسرة في مدينة  عشرةتقدم مساعدات عاجمة إلى  اإلماراتية ىيئة األعمال الخيرية 

الخيرية اإلماراتية مساعدات إعاثية عاجمة إلى أكثر مف عشرة آالؼ أسرة  األعماؿقدمت ىيسة  :واـ
حاصرتيا الثموج في مدينة الخميؿ جنوبي الضفة الغربية بعد موجة اإلعصار والثموج التي اجتاحت األراضي 

 الفمسطينية خالؿ األياـ األخيرة.
يسة في الضفة الغربية إنو تـ تخصيص مسة ألؼ درىـ لتوفير الخبز وقاؿ إبراىيـ راشد مدير مكتب الي

والحميب يوميًا ألفراد األسر التي حاصرتيا الثموج في مدينة الخميؿ وضواحييا وتقديـ مساعدات إعاثية 
 أخرى ليـ لمتخفيؼ عنيـ بعدما لحقيـ مف أضرار وآثار مدمرة لممتمكاتيـ.

 //الخميج، الشارقة، 
 
 بوشناق يحصل عمى الجنسية الفمسطينيةالتونسي لطفي  نالفنا 

القضية الفمسطينية ستبقى العمود الفقري لجمي  األعماؿ الفنية، ومحور الثقؿ "القدس العربي:  -راـ اهلل 
 ."السياسي في المنطقة العربية

سيس الفمسطيني بيذه الكممات عبر الفناف التونسي لطفي بوشناؽ عف مشاعره بعد المقاء الذي جمعو بالر 
، وذلؾ بعد تسميمو "احتراـ الشعب الفمسطيني ليذا الفناف"محمود عباس في راـ اهلل، وأكد فيو أبو مازف عمى 

 جواز سفر فمسطينيا.
نما التقى كذلؾ بوكيؿ وزارة اإلعالـ محمود خميفة الذي  ولـ يقتصر لقاء بوشناؽ عمى الرسيس الفمسطيني، وا 

الفناف العربي ذو الصوت الرخيـ، ي تي مف "را إلى أنو يستحؽ التكريـ إذ أنو احتفى بالفناف الكبير، مشي
 . "أىمية أعمالو التي تطرؽ فييا لقضايا الوج  العربي ولموقفو الداعـ لمقضية الفمسطينية



 
 
 

 

 

           23ص                                    3171العدد:            08/02/2103األربعاء  التاريخ:

مف جانبو أعرب لطفي بوشناؽ عف اعتزازه كونو مواطنا تونسيا وفمسطينيا عربيا يغني لمحب والمساواة 
 واصفا جواز السفر الفمسطيني ب نو أرف  األوسمة التي ناليا في مشواره الفني. والحرية،

كما أشار إلى ما أسماه بتقصير الفنانيف والمبدعيف العرب أماـ حجـ التضحية التي يقدميا الشعب 
تطبيعا، الفمسطيني، داعيا إياىـ إلى زيارة فمسطيف بالقوؿ إف ىذه الزيارة لمسجيف وليس لمسجاف، وأنيا ليست 

 ."أي زيارة لفناف ومبدع عربي لفمسطيف إنجاححرص القيادة والشعب الفمسطيني عمى "وأشاد بػ
 //القدس العربي، لندن، 

 
 أوروبيون: بناء المستوطنات "ضربة قاتمة" لعممية السالم سفراء 

اسيمية مف أف أية أعماؿ الكبرى في تؿ أبيب، الحكومة اإلسر  حذر سفراء الدوؿ األوروبية الػ: يو بي أي
بناء بالمستوطنات عقب إطالؽ سراح الدفعة الثالثة مف األسرى الفمسطينييف القدامى، في نياية الشير 

 الجاري، سيشكؿ "ضربة قاتمة" لعممية السالـ بيف إسراسيؿ والفمسطينييف.
ا إسراسيؿ مف أف أوروبي رفي  المستوى، قولو إف السفراء حذرو  دبموماسيونقمت صحيفة "ىآرتس" عف 

"إعالنات جديدة حوؿ البناء في المستوطنات بعد اإلفراج عف األسرى بنياية الشير الجاري قد تكوف ضربة 
 قاتمة لعممية السالـ" وطالبوا ب ف تمتن  إسراسيؿ عف خطوة كيذه.

في تؿ أبيب، اجتمعوا األوروبي فإف سفراء بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وايطاليا، واسبانيا،  لمدبموماسيووفقا 
مساء أمس م  مدير عاـ وزارة الخارجية اإلسراسيمية، نيسيـ بف شطريت، وذلؾ بعد ساعات مف صدور بياف 
عف مجمس وزراء خارجية اإلتحاد األوروبي، أمس، وجاء فيو أف االتحاد "سيقدـ رزمة دعـ سياسي 

 نياسي". واقتصادي وأمني عير مسبوؽ لمجانبيف في حاؿ التوصؿ إلى اتفاؽ
وأضاؼ بياف مجمس وزراء خارجية دوؿ اإلتحاد انو بحاؿ التوصؿ إلى اتفاؽ سالـ نياسي، سيقدـ اإلتحاد 
األوروبي إلى "إسراسيؿ والدولة الفمسطينية المستقبمية اتفاؽ شراكة متميزة" تشمؿ حرية الدخوؿ إلى األسواؽ 

بعالقات األعماؿ باإلضافة  واالرتقاء االستثماراتو األوروبية وعالقات ثقافية وعممية أوثؽ وتسييؿ التجارة 
 إلى تحسيف الحوار السياسي والتعاوف األمني م  الطرفيف.

لشطريت إف دوليـ ستنظر بخطورة إلى إعالنات إسراسيمية  خمسةومف جانبيـ، قاؿ سفراء الدوؿ األوروبية ال
كيذا إلى تفجير المفاوضات اإلسراسيمية  جديدة حوؿ البناء في المستوطنات وأنو في حاؿ أدى قرار إسراسيمي

الفمسطينية، فإنيـ سيحمموف المسؤولية إلسراسيؿ.وفي موازاة ذلؾ استدعت وزارات خارجية ىذه الدوؿ،  -
السفراء اإلسراسيمييف في لندف، وبرليف، وروما، وباريس، ومدريد، إلى لقاءات حصموا خالليا عمى رساسؿ 

 إلى إسراسيؿ. مشابية لرسالة سفراء ىذه الدوؿ
ومف المتوق  أف تفرج إسراسيؿ عف الدفعة الثالثة مف األسرى الفمسطينييف، الذيف سجنوا قبؿ توقي  اتفاقيات 

 كانوف األوؿ/ديسمبر الحالي. أوسمو، في 
ستنفذ خطوة مشابية مقابؿ السمطة الفمسطينية،  خمسةووفقا لمصحيفة اإلسراسيمية، فإف الدوؿ األوروبية ال

يجتم  قناصميا م  مسؤوليف فمسطينييف، وستستدعي وزارات خارجية ىذه الدوؿ السفراء الفمسطينييف حيث س
 لدييا لتمرير رسالة مشابية لتمؾ التي تـ تمريرىا إلسراسيؿ.

أوضحوا لمدير عاـ وزارة الخارجية اإلسراسيمية أف أوروبا جدية  خمسةوفي المقابؿ، فإف السفراء األوروبييف ال
تقمؿ مف أىميتيا  أالواألمني عير المسبوقة، وطالبوا إسراسيؿ " واالقتصاديمؽ برزمة الدعـ السياسي فيما يتع
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سراسيؿ  ونحف عمى استعداد لمتحدث معكـ اآلف حوؿ كيؼ سيكوف مستقبؿ العالقات بيف اإلتحاد األوروبي وا 
 في حاؿ وجود تحرؾ باتجاه السالـ".

 //الحياة، لندن، 
 
 الدولية قمقة عمى األوضاع اإلنسانية الخطيرة في غزة بسبب المنخفض باعيةالر المجنة  

أشرؼ اليور: أعرب ممثؿ المجنة الرباعية الدولية توني بمير عف بالل قمقو، جراء األوضاع اإلنسانية  - عزة
وء الخطيرة في قطاع عزة، ال سيما بعد العاصفة األخيرة التي ضربت المناطؽ الفمسطينية وزادت مف س

الظروؼ، في وقت تتواصؿ فيو معاناة السكاف المنكوبيف مف العاصفة، وتزداد فيو حجـ وكمية الخساسر 
 المادية.

عمى الوض  اإلنساني  "آثارًا كارثية"وقاؿ بمير في بياف صحفي أصدره إنو كاف لمظروؼ الجوية القاىرة 
 دمرة.ىناؾ، حيث تركت آالؼ األشخاص بال م وى والعديد مف المنازؿ الم

تدىور آخر في األوضاع المتردية أصاًل في عزة والتي "وأشار إلى أف الظروؼ الجوية الصعبة أدت إلى 
لى القطاع  ."تعاني مف أزمة مستمرة في الطاقة، وتقييد لحركة البضاس  مف وا 

، وسيمتيا وفي البياف أشاد ممثؿ الرباعية باإلجراءات األخيرة التي قامت بيا السمطة الوطنية الفمسطينية
حكومة إسراسيؿ بيدؼ تخفيؼ اآلثار المباشرة لمعاصفة، والتي شممت إدخاؿ مضخات لممياه، ومساعدات 

 مميوف لتر مف الوقود الصناعي لمحطة الكيرباء في عزة عبر المنحة القطرية. إنسانية و
عمى العاصفة الجوية مف حيوية في الظروؼ الحالية، حيث زادت اآلثار المترتبة "وقاؿ إف ىذه اإلجراءات 

الضرورة الممّحة لمتدخؿ الفوري بيدؼ تجنب م ساة وكارثة إنسانية في القطاع، وبرىنت مجددًا عمى الحاجة 
 ."إلى حؿ أكثر ديمومة لممشاكؿ التي يعاني منيا الناس ىناؾ

ة، وطالب إليجاد حؿ داسـ ألزمة الطاقة المستمر  "شكؿ فوري"وطالب أيضا كافة األطراؼ بالتصرؼ بػ 
اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية إلعادة فتح المعابر بما يسمح بحركة األفراد "الحكومة اإلسراسيمية بػ

والبضاس  بيدؼ إعادة ت ىيؿ االقتصاد في عزة والذي مف ش نو أف يقمؿ االعتماد عمى المساعدات ويحسف 
 ."مف صمود المواطنيف ىناؾ

 //القدس العربي، لندن، 
 
 يبحث م  نظيره اإلسرائيمي التحديات األمنية المشتركة كيياألمر  الدفاعير وز  

، م  نظيره اإلسراسيمي االثنيفبحث وزير الدفاع األميركي، تشاؾ ىاعؿ، ىاتفيًا أمس : يو بي أي -كا يأمر 
ة السالح موشيو يعموف، التحديات األمنية المشتركة في المنطقة، وجّدد التزاـ واشنطف بمن  إيراف مف حياز 

 النووي.
وقاؿ مساعد السكرتير الصحافي لمبنتاعوف، كارؿ ووغ، في بياف، إف ىاعؿ اتصؿ بنظيره اإلسراسيمي 
لموصمة تشاورىما الوثيؽ حوؿ التحديات األمنية المشتركة في المنطقة والتعاوف الدفاعي القوي بيف واشنطف 

 وتؿ أبيب.
 كانوف األوؿ/ ؿ األخيرة إلى منطقة الخميج وتصريحاتو في وذكر البياف أف الوزيريف بحثا في "زيارة ىاع

ديسمبر في حوار المنامة بالبحريف"، مضيفًا أف الوزير األميركي "أكد عمى التزاـ الواليات المتحدة بمن  إيراف 
 مف حيازة سالح نووي".
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سبيؿ التخمص  وأضاؼ أف ىاعؿ ويعموف "ناقشا الوض  في سوريا بما في ذلؾ جيود المجتم  الدولي في
مف برنامج السالح الكيمياسي السوري".وأشار البياف الى أف الوزيريف تعيدا بمواصمة التشاور الوثيؽ بش ف 
ىذه القضايا وعيرىا مف القضايا اإلقميمية ذات األولوية، وجددا الت كيد عمى "القوة عير المسبوقة لمعالقة 

سراسيؿ". الراب  بيف الوزيريف،  االجتماعالياتفي، بعد  االتصاؿي ىذا وي ت الدفاعية بيف الواليات المتحدة وا 
 الذي جرى في منتدى ىاليفاكس لحمف الدولي في كندا الشير لماضي.

 //الحياة، لندن، 
 

 لضبط النفس لبنان و"إسرائيل" األمن يدعو مجمس 
اليدوء بعد مقتؿ جندي إسراسيمي برصاص جندي  إلىإسراسيؿ ولبناف " الدولي كاًل مف األمفدعا مجمس 

جمي  األطراؼ الحفاظ عمى اليدوء "، تبناه باإلجماع أمس. وحث المجمس في بياف "لبناني عمى الحدود
الجيشيف اإلسراسيمي والمبناني مواصمة تعاونيما "في بيانيـ  . وطالب أعضاء المجمس الػ"وضبط النفس

 . "ط الضوء عمى ىذا الحادث الذي وصؼ ب نو خطيرم  قوات اليونيفيؿ مف اجؿ تسمي
الحكومة المبنانية ومفاده  أجرتوقوات اليونيفيؿ أكدت عمى نتيجة التحقيؽ األولي الذي " أف إلىوأشار البياف 

ينتظروف نتاسج التحقيؽ الذي تجريو بيروت  "أنيـ األعضاء. وأوضح "الحادث وق  بداف  فردي أف
 ."واليونيفيؿ

 //روت، السفير، بي
 
 ةمميون دوالر لدعم الفمسطينيين الفارين من سوري تطمب  "ونروا"األ  

مميوف دوالر لدعـ الالجسيف  ونروا، أمس، الدوؿ المانحة لتوفير األدعت وكالة : )يو بي آي(
 الفمسطينييف الفاريف مف سوريا.

"خطة االستجابة الطارسة لحونروا المتعمقة بسوريا  "أونروا" فيميبو عراندي في بياف إفػوقاؿ المفوض العاـ ل
تستحؽ الدعـ الكامؿ مف المانحيف، ذلؾ أنيا في إطار عمؿ عممي وفعاؿ لتسييؿ معاناة الجسي فمسطيف 
داخؿ سوريا والمنطقة"، وأوضح أنو "عمى الرعـ مف الصعوبات التي ال توصؼ، والنزوح المنتشر الذي 

الفمسطينييف ومخيماتيـ، عير أف أونروا ستقوـ بالبناء عمى تجربتيا طغى اآلف عمى معظـ مجتمعات 
 لمعاميف الماضييف مف أجؿ االستمرار بمساعدة الجسي فمسطيف". 

مميوف دوالر،  وتاب  عراندي "مف أجؿ االستجابة بشكؿ مناسب ليذه الخطة، تطمب األونروا مبمل 
اإلنسانية لالجسي فمسطيف داخؿ سوريا، فيما تـ مالييف منيا لدعـ االحتياجات  سيتـ تخصيص 

 مميوف لحردف". وأوضح أف "الحاجة تبرز لمبمل  مميوف دوالر لمبناف ومبمل  تخصيص 
 مميوف دوالر مف أجؿ االستجابة الطارسة خارج نطاؽ أقاليـ العمميات الثالث تمؾ. 

 //الخميج، الشارقة، 
 
 صل دمشق تمييًدا لوصول طائرة المساعدات األوروبيةوفد حممة "الوفاء" ي 

سورية" إلى دمشؽ، قادًما مف بيروت،  منكوبيوصؿ وفد "حممة الوفاء األوروبية لعوف : قدس برس -دمشؽ 
في سادس تحرؾ ليا لتقديـ المعونات اإلنسانية لممخيمات الفمسطينية ومراكز اإليواء في دمشؽ وريفيا، 

 عف سابقاتو بإرساؿ المساعدات عبر الجو.حيث يختمؼ ىذا التحرؾ 
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وقاؿ المنسؽ العاـ لػ "حممة الوفاء األوروبية"، في مؤتمر صحفي عقد وصوؿ الوفد: "إف القافمة تنحاز لمعمؿ 
"، معرًبا عف سعادتو لوصوؿ مطم  فوالفمسطينيياإلنساني وتسعى لتخفيؼ المعاناة عف األىالي السورييف 

بعيا تابعة محممة بالمساعدات اإلنسانية، والتي ستنطمؽ يوـ الخميس المقبؿ مف القافمة السادسة التي سيت
ونروا وااللتقاء بمديرة منطقة دمشؽ لينا مرعي وناسب األوقاـ وفد الحممة بزيارة المقر العاـ لوكالة  ىولندا.

ىالي المنكوبيف في رسيس الوكالة عبد اهلل المحاـ، حيث تطرؽ المتحدثوف إلى حجـ المعاناة التي يعانيو األ
وكانت حممة "الوفاء" قد أعمنت عف انتياء استعداداتيا  سورية وباألخص ما يتعرض لو مخيـ اليرموؾ.

لتسيير طاسرة محممة بالمساعدات اإلنسانية مف ىولندا إلى دمشؽ، تستيدؼ مخيمات الالجسيف الفمسطينييف 
منخفض الجوي العميؽ الذي يضرب منطقة بالد ومراكز اإليواء في العاصمة السورية، ال سيما في ظؿ ال

ديسمبر الجاري / ومف المقرر أف تقم  الطاسرة مف مطار روترداـ يوـ التاس  عشر مف كانوف أوؿ الشاـ.
باتجاه دمشؽ، محممة ب طناف مف المساعدات اإلنسانية الخاصة بمستمزمات فصؿ الشتاء، ضمف حممتيا 

 رية مف برد الشتاء".الجديدة التي سيكوف شعارىا "ساعد سو 
 //قدس برس، 

 
 حرب عمى أردوغان بعد توقيف رجال أعمال وأبناء وزراء بتيم فساد 

أفاقت تركيا أمس، عمى موجة جديدة مف االعتقاالت ىّزت األوساط السياسية واالقتصادية، : الحياة –أنقرة 
ثة وزراء وبعضًا مف أبرز رجاؿ األعماؿ بعدما تبّيف أف بيف الموقوفيف المتيميف بفساد مالي، أبناء ثال

 الحاكـ. "العدالة والتنمية"المقربيف مف الحكومة وبيروقراطييف في مصارؼ الدولة وبمديات تابعة لحزب 
وسارعت المعارضة إلى دعوة حكومة رجب طيب أردوعاف إلى االستقالة فورًا، واتيمتيا بالتستر عمى الفساد 

بيف الحكومة وجماعة فتح اهلل عوليف الدينية، بعدما  "حرب مستعرة"سية عف ودعمو، فيما سرت تحميالت سيا
 تحالفا ضد الجيش سابقًا.

 ونفذت الشرطة التابعة لقسـ مكافحة الفساد المالي، حمالت دىـ واعتقاالت في أنقرة واسطنبوؿ طاولت 
لبيسة والتخطيط العمراني أردوعاف شخصًا، بينيـ أبناء وزراء الداخمية معمر عولر واالقتصاد ظفر شاعمياف وا

بيرقدار، إضافة إلى رجؿ األعماؿ المشيور عمي آعا أوعمو المقّرب مف الحكومة ومالؾ أضخـ شركة 
التاب  لمدولة، ورسيس بمدية الفاتح في اسطنبوؿ مصطفى  "بنؾ خمؽ"إنشاءات في تركيا، والمدير العاـ لػ 

 ظفيف في الوزارات الثالث.دمير )مف الحزب الحاكـ(، وبيروقراطييف ومو 
وذكرت مصادر في أجيزة األمف أف العممية أتت بعد سنة كاممة مف المتابعة والتنصت عمى مكالمات 
الموقوفيف والتثبت مف ضموعيـ في فساد مالي يقضي باستخراج أذونات بناء في أراٍض زراعية أو محميات، 

وز مجموعيا البميوف دوالر. وأضافت وتيسير قروض مف دوف ضمانات، في مقابؿ رشى مالية تجا
 ."أف التحقيقات ستتواصؿ لمكشؼ عف دور محتمؿ في القضية لموزراء الثالثة"المصادر: 

وكاف الفتًا أف المدعي العاـ الذي يقؼ وراء ىذه العممية، ىو زكريا أوز الذي اشتير بحمالتو األمنية ضد 
المحسوب عمى جماعة عوليف. واعتبرت الحكومة و  "المطرقة"و "أرعينيكوف"الجيش سابقًا، في قضيتي 

العممية جزءًا مف حرب معمنة م  الجماعة، إذ عّمؽ يالتشف أكدوعاف، مستشار أردوعاف، عمى األمر قاساًل: 
. أما رسيس الوزراء فرأى "محاولة االنتقاـ واإلساءة لف تؤدي سوى إلى مفاقمة األحقاد واستحالة المصالحة"

ف قوى مدعومة مف بؤر ظالـ، داخؿ تركيا وخارجيا، البتزاز الحكومة وتغيير محاولة م"في ما حدث 
 ."ستتصدى ليذا االبتزاز ولف ترضخ لتيديدات"وأف حكومتو  "لف تنجح"، مؤكدًا أنيا "سياساتيا
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تركيا ليست جميورية موز، لكي يحاوؿ بعضيـ الت ثير في سياستيا مف الخارج أو الداخؿ، "وأردؼ: 
 ."نتخابات وىي قريبة. وعمى مف يريد إسقاط الحكومة أف يمج  إلى صناديؽ االقتراعوالفيصؿ ىو اال

وكاف خالؼ دّب بيف أردوعاف وجماعة عوليف، بعد مطالبة األخيرة بالسيطرة عمى جياز االستخبارات، إثر 
ما سيطرتيا عمى أجيزة األمف والقضاء، في اتفاؽ تعاوف عير معمف م  الحكومة. لكف أردوعاف رفض 

، معمنًا الحرب عمييا، كما "المشاركة في الحكـ وتقاسمو بيف حزب سياسي وجماعة دينية"اعتبره طمبًا لػ 
عالؽ المعاىد الدراسية الخاصة التي ُتعتبر المنفذ األىـ  عمؿ عمى تصفية أتباعيا في مؤسسات الدولة وا 

 لمجماعة لمتواصؿ م  الشارع.
منية األخيرة ُتعتبر التحدي األكثر قوة وأىمية لمجماعة التي لكف تحميالت أشارت إلى أف العممية األ

استطاعت أف تعتقؿ ابف وزير الداخمية، فيما يعتقد أردوعاف ب نو نجح في تصفيتيا مف مؤسسات الدولة، قبؿ 
 مارس المقبؿ./ االنتخابات البمدية في آذار

، وشّكؿ مركز "االستقالة فوراً "إلى ودعا حزب الشعب الجميوري )األتاتوركي( المعارض حكومة أردوعاف 
العدالة "حزب  "األتاتوركيوف"متابعة لحزمة، متعيدًا كشؼ كؿ تفاصيؿ التحقيؽ أماـ الناخبيف. واتيـ 

 بالتستر عمى الفساد وتشجيعو في وزاراتو وبيف أعضاسو. "والتنمية
في البرلماف التركي، تنديدًا  في عضوف ذلؾ، بدا أربعة نواب أتراؾ يؤيدوف األكراد، إضرابًا عف الطعاـ

 برفض القضاء طمبًا بإطالؽ خمسة نواب أكراد موقوفيف في شكؿ موقت.
 //الحياة، لندن، 

 
 ضد مصر إرىابيعمل  أي فياسمًا واحدًا لشخص من حماس متورط  أعطوني: "الوطنلـ " الزىار 46

طاع الذى يمثؿ "كرة الميب المشتعمة" تجػاه لـ يكف الوصوؿ إلى قطاع عزة سياًل. إنو الق: كتب: منى مدكور
مصر عمى حدودىا الشمالية، سواء كاف ذلؾ عمى المسػتوى األمنػى أو السياسػى أو الشػعبى أيضػًا. "الػوطف" 
يجػاد جمػؿ مفيػدة ومحػددة يمكػف مػف  ىنا مف أجؿ البحث عف إجابات عف المسات مف عالمػات االسػتفياـ، وا 

أشخاص يتـ اتياميـ بشكؿ مباشر بالضموع فيمػا يحػدث داخػؿ الػوطف. خالليا قراءة المشيد المصرى بعيوف 
نحػػف اآلف داخػػؿ "عػػريف األسػػد" الحمسػػاوى. الكػػؿ يتعامػػؿ بػػاحتراـ، لكنػػو احتػػراـ مشػػوب بالحػػذر والترقػػب تجػػاه 
اسـ الجريدة المستقمة "الوطف" التى يرى اإلخواف والحمساويوف أنيا أحد األسباب القوية لسقوط حكـ اإلخػواف 

رسػػى، ومػػا بػػيف أسػػسمة كانػػت اإلجابػػة عنيػػا "الصػػمت المطبػػؽ"، وأخػػرى ُفتحػػت فييػػا النيػػراف المباشػػرة عمػػى وم
شخوص بعينيـ، ت تى حوارات كشؼ األسرار والعالقة بيف ما يحدث فى مصر وحماس مف عمميػات متواليػة 

 يناير.  14ؿ ثورة يونيو بؿ تعود أحداثيا أيضًا إلى ما قب 30وأحداث ال تيدأ، ليس فقط مف بعد ثورة 
"الوطف" أجرت لقاءات حصرية م  قيادات حماس، ننشرىا عمى حمقات، ممتزميف الحيادية التامة فى نقؿ كؿ 
حرؼ وكممة وجممة خرجت عمى ألسنتيـ، خاصة أف لدييـ انطباعات وأحكامًا مسبقة ضد اإلعػالـ المصػرى 

طف" ننشػر حػواراتيـ وتصػريحاتيـ وآراءىػـ بمنتيػى برمتو، متيميف إياه بػ"الكذب والتضميؿ"، وىا نحف فػى "الػو 
 الدقة والمينية.

فػػى بيػػو منزلػػو فػػى منطقػػة الرمػػاؿ الجنوبيػػة بغػػزة، ووسػػط إجػػراءات أمنيػػة مشػػددة، اسػػتقبؿ القيػػادى الحمسػػاوى 
محمود الزىار، محررى "الوطف" مازحػًا: "كيػؼ تتيػوروف وتقػابموف إرىابيػًا مثمػى؟ أال تخػافوف عمػى أنفسػكـ؟". 

 30الزىار، خػالؿ حػواره المطػوؿ مػ  "الػوطف"، الموقػؼ السياسػى الػذى تعيشػو "حمػاس" مػا بعػد ثػورة  وكشؼ
يونيػػو، وحقيقػػة االتيامػػات التػػى تطاليػػا بالضػػموع فػػى العديػػد مػػف العمميػػات اإلرىابيػػة واألحػػداث الدمويػػة التػػى 
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لػوطف"، باعتبارىػػا جريػػدة شػيدتيا مصػػر. وعمػى الػػرعـ مػف التحفظػػات الشػػديدة لػدى "حمػػاس" وقياداتيػا تجػػاه "ا
معارضة لجماعة اإلخواف و"حماس"، فى ظؿ اتيامات كثيرة تطػاؿ الحركػة فيمػا يتعمػؽ بضػموعيا فػى زعزعػة 
اسػػتقرار مصػػر، فػػإف الصػػحيفة تمكنػػت مػػف تحقيػػؽ االنفػػراد بػػ وؿ حػػوار معػػو، بعػػد رفضػػو مػػرارًا الحػػديث ألى 

  وكاذبًا.وساسؿ إعالـ مصرية، التى تعتبرىا "حماس" إعالمًا مضمالً 
 
 يونيو؟ 31كيف تصف لنا طبيعة العالقة ما بين "حماس" ومصر اآلن وتحديدًا بعد ثورة  *
بكػػػػؿ أسػػػػؼ التعامػػػػؿ مػػػػ  "حمػػػػاس" أصػػػػبح أمنيػػػػًا فقػػػػط، بعػػػػدما انقطعػػػػت كػػػػؿ وسػػػػاسؿ االتصػػػػاؿ السياسػػػػى  -

ىابيػة فػى مصػر ىػو يونيو"، وما يرّوج فى مصر حاليػًا مػف أننػا وراء كػؿ العمميػات اإلر  30واالقتصادى بعد "
إفػػؾ وافتػػراءب فػػاألجيزة األمنيػػة فػػى مصػػر وخاصػػة المخػػابرات العامػػة المصػػرية تعمػػـ تفاصػػيؿ التفاصػػيؿ عػػف 
"حماس"، ليس فقط مف الناحية السياسية، بؿ عف أفرادىا فردًا فردًا وتوجياتيـ، وىذا األمر ينػدرج معػو أيضػًا 

فى عػزة، وأنػا مت كػد أنيػـ ال يقبمػوف مػا يقػاؿ فػى اإلعػالـ معرفة األجيزة األمنية عف كؿ الفصاسؿ الفمسطينية 
المصػػرى ضػػدنا مػػف إسػػاءة وتشػػيير واتيامػػات باطمػػة بزعزعػػة االسػػتقرار والضػػموع فػػى كػػؿ العمميػػات اإلرىابيػػة 
التى تحدث بيا. ومنذ سنوات ونحف تجمعنا كقادة مف "حماس" لقاءات واتصاالت ىاتفية متبادلػة مػ  قيػادات 

حربيػػة والعامػػة، ويعرفػػوف تمامػػًا كػػؿ شػػىء عنػػا، ويػػدركوف أيضػػًا أف كػػؿ مػػا يقػػاؿ ضػػدنا ىػػو مػػف المخػػابرات ال
 محض أكاذيب وتمفيؽ.

 
 متى كان آخر اتصال جم  بينكم وبين قيادات األجيزة السيادية فى مصر؟*
وف فػى منذ نحو أسبوع، وكميا اتصاالت تحمؿ احترامًا متباداًل، فعديد مف أعضاء ىذه األجيػزة كػانوا يعممػ -

، وبالتالى خبايانا عنػدىـ، وىػذا أمػر إيجػابى، حيػث إنيػـ يعرفوننػا معرفػة شخصػية ويعرفػوف 24عزة منذ عاـ 
ما إذا كنػا نكػذب أـ ال، وىػؿ نحػف متورطػوف بالفعػؿ فيمػا يحػدث فػى مصػر أـ ال.. ونحػف حافظنػا عمػى ىػذه 

طينية سػواء كػاف ذلػؾ تاريخيػًا أو العالقة ألىمية مصر لنا، وحفاظًا عمى دور مصػر كػذلؾ فػى القضػية الفمسػ
 مستقبميًا، ونحف أحرص الناس عمى أال ينحرؼ دور مصر تجاه القضية الفمسطينية.

 
* قـد يكـون ىنـاك مبـرر لتــدخل "حمـاس" حاليـًا فـى الشـأن المصــرى.. وتحديـدًا بعـد سـقوط حكـم اإلخــوان، 

ل كثيرًا عمييم!  ألنيا كانت تعو 
حمػػاس" متػػورط فػػى أى عمػػؿ إرىػػابى ضػػد مصػػر، أو أعطػػونى اسػػـ أعطػػونى اسػػمًا واحػػدًا لشػػخص مػػف " -

يونيػو" أو قبميػا، مػا داـ ال يوجػد دليػؿ  30عممية واحػدة موثقػة بالػدالسؿ قامػت بيػا "حمػاس" ضػد مصػر منػذ "
 فميس مف حؽ أحد اتيامى أبدًا.

 
مـن العمميـات  * كثير من التقارير األمنية وتحقيقات النيابة أثبتت ضموع عناصر من "حمـاس" فـى العديـد

اإلرىابية "اقتحام السجون، موقعة الجمل، االتحادية، المقطم، العمميـات اإلرىابيـة فـى سـيناء، مـذابح رفـح 
 ضد الجنود، وغيرىا الكثير"!

أواًل: ال أعتػػرؼ بصػػدقية أى مػػف ىػػذه التقػػارير، ثانيػػًا: كػػؿ مػػف يػػدعى أننػػا تورطنػػا فػػى أى عمػػؿ مػػف ىػػذه  -
يواجينػػا بالػػدليؿ، عيػػر ذلػػؾ ف نػػا أعتبػػر كػػؿ مػػا يقػػاؿ أكاذيػػب وافتػػراءات ضػػد  العمميػػات التػػى ذكػػرت عميػػو أف
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"حمػاس" والبّينػػة عمػى مػػف اّدعػػى، الػذى يػػّدعى ىػػو مصػر بإعالميػػا وأجيزتيػا، ومػػف يػػّدعى عميػو أف يقػػدـ لنػػا 
 البينة!

 
 * لكــن الجــيش قتــل عديــدًا مــن العناصــر اإلرىابيــة مــن بيــنيم فمســطينيون فــى ظــل حممتــو لمقضــاء عمــى

 اإلرىاب فى سيناء!
إذا كػػاف ىنػػاؾ أشػػخاص خرجػػوا مػػف عػػزة، فغػػزة فييػػا كػػؿ مػػا ال يخطػػر لكػػـ عمػػى بػػاؿ، وعػػزة ليسػػت كميػػا  -

"حماس"، فغزة فييا عديد مف الفصاسؿ األخرى، مثاًل ىناؾ تكفيريوف وسػمفيوف متطرفػوف، وىػؤالء دخمنػا نحػف 
مػػػنيـ ناسػػػًا فػػػى مسػػػجد ابػػػف تيميػػػة فػػػى رفػػػح كحمسػػػاوييف معيػػػـ فػػػى معركػػػة وقتمػػػوا مػػػف "حمػػػاس" ناسػػػًا وقتمنػػػا 

سنوات، وىناؾ أناس مف ىذه الجماعات التكفيريػة اعتُقمػوا لسػنوات طويمػة، وآخػروف  5الفمسطينية مف حوالى 
ىربػػوا مػػف عػػزة ولػػدييـ أفكػػار متطرفػػة ومتشػػددة، إذف حينمػػا يخػػرج أحػػد مػػف عػػزة ال تحاسػػبنى عمػػى أنػػو مػػف 

ذا كػػاف ىنػػاؾ مػػثاًل أشػػ خاص مػػف "حمػػاس" ذىبػػوا إلػػى سػػوريا وعممػػوا مػػ  النظػػاـ السػػورى أو "حمػػاس" فقػػط، وا 
 ضده بشكؿ فردى، فما ذنب "حماس" لتحاسب كمنظمة عنو وتحمميا لمسسوليتو؟!.

 
* انضــمامو لحركــة حمــاس فــى حــد ذاتــو مســئولية تقــ  عمــى عــاتقكم.. ألســتم القــوة الحاكمــة فــى القطــاع 

 ة وما تيربو من سالح عبر األنفاق غير الشرعية؟وبالتالى مسئولون عن خروج ىذه العناصر من غز 
ال كػاف كػؿ  - ىذا عير صحيح، نحف نتحمؿ مسسولية قراراتنا فقط، ولػيس مسػسولية أفػراد كػانوا ينتمػوف لنػا، وا 

 شخص قاتؿ مثاًل نحّمؿ أباه المسسولية عنو ألنو كاف يعيش فى كنفو.
عمػػؿ إرىػابى "يعمػػؿ مػػف رأسػػو" دوف أى ىػؿ تعنػػى أف أى عنصػػر حمسػاوى ُيقػػبض عميػػو بسػػبب ضػموعو فػػى 

 توجيو مسبؽ مف الحركة؟
 أعطينى مثااًل السـ بعينو مف "حماس" ُقبض عميو بتوجيو مف قيادة "حماس"، ال يوجد. -
 

 * ىل تقصد أن كل من ُقبض عمييم من عناصر "حماس" مؤخرًا ال عالقة لمحركة بيم؟
لوحيػػد الػػذى قُػػبض عميػػو فعميػػًا وكػػاف ينتمػػى لنػػا ىػػو ال يوجػػد شػػخص واحػػد قُػػبض عميػػو ينتمػػى لػػػ"حماس"، ا -

الجناح العسكرى لػ"حماس"، حتى ظروؼ القبض عميو كانت مفتعمة  -أيمف نوفؿ، القيادى فى كتاسب القساـ 
وعيػػر قانونيػػة، ولػػـ يكػػف ىنػػاؾ شػػىء ضػػده، فقػػد كػػاف "نوفػػؿ" فػػى العػػريش بعػػد اقتحػػاـ المعبػػر، وكػػاف يشػػترى 

بض عميو ألنو معػروؼ لػدى الجيػات األمنيػة المصػرية ب نػو يتبػ  كتاسػب القسػاـ بعض الحاجيات الغذاسية، فقُ 
 فقط ال عير.

 
 * ولماذا لم تفرج عنو مصر الحقًا إذا كان غير مطموب أمنيًا؟

الوزير عمػر سػميماف، ناسػب رسػيس الجميوريػة السػابؽ، حينمػا سػ لناه عػف أسػباب اعتقػاؿ أيمػف نوفػؿ، كػاف  -
لػو: "أيمػف نوفػؿ عنػدى فػى المخػزف، اعممػوا المصػالحة الفمسػطينية الفمسػطينية وتعػالوا رده الوحيد عمينا ىو قو 

خػػػدوه منػػػى"، أيمػػػف نوفػػػؿ لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ أى اتيػػػاـ حقيقػػػى ضػػػده، فقػػػد كػػػاف مجػػػرد رىينػػػة سياسػػػية عنػػػد عمػػػر 
 سميماف.

 
 يناير! 25* لكن "حماس" ىى من ىر بت أيمن نوفل بعد ذلك فى واقعة اقتحام السجون فى ثورة 
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أياـ  1"حماس" لو كانت ىّربت "نوفؿ" كانت أتت بو إلى عزة فى اليوـ التالى، لكف "نوفؿ" وصؿ عزة بعد  -
 مف واقعة اقتحاـ السجوف، و"حماس" لـ تقتحـ السجوف كما يشاع.

 ىؿ تمقيتـ مؤخرًا مف األجيزة األمنية المصرية أى استدعاءات رسمية لمتحقيؽ؟
تممػػؾ قضػػية حقيقيػػة ثبػػت فعميػػًا تورطنػػا فييػػا فعمييػػا أف تسػػتدعينا لمتحقيػػؽ، ال لػػـ يحػػدث، وأى جيػػة أمنيػػة  -

 ونحف عمى أتـ االستعداد لممثوؿ أماميا.
 

* إذا كنت تؤكد أن كل ما يقـال ضـد "حمـاس" محـض افتـراء وأكاذيـب.. فممـاذا "حمـاس" تحديـدًا ىـى التـى 
 يكون ىناك دليل واحد كما تقول؟ يأتى ذكرىا فى معظم األحداث اإلرىابية التى شيدتيا مصر دون أن

ألف "حماس" تتفؽ عقاسديًا وفكريًا مػ  اإلخػواف المسػمميف فػى مصػر، وبعػد اإلطاحػة بحكػـ اإلخػواف ُأخػذت  -
"حماس" فى مرمى النار كذلؾ، عمى اعتبار أف "الكػؿ فػى سػمة واحػدة"، وىنػاؾ سػبب آخػر وىػو الحممػة التػى 

ى الحركػػػة المصػػػّنفة أمريكيػػػًا ب نيػػػا "منظمػػػة إرىابيػػػة"؟ إنيػػػا تقودىػػػا مصػػػر "لمقضػػػاء عمػػػى اإلرىػػػاب"، ومػػػا ىػػػ
"حماس"، إذف جرى إشراكنا فى ىذه القضية رعـ أنفنا لمجرد أف يقاؿ إف مصر تحارب اإلرىػاب، كمػا أف مػا 
ذا أردتػـ أف تنتقمػوا مػػف  ُيكتػب فػى اإلعػالـ المصػرى كػذب ومػػا يقػاؿ مػف األجيػزة األمنيػة فػػى مصػر كػذب، وا 

ا لالنتقػػاـ مػػنيـ أيضػػًا فػػى تػػونس وليبيػػا والجزاسػػر وأفريقيػػا وباكسػػتاف، ادخمػػوا فػػى معركػػة كونيػػة اإلخػػواف فػػاذىبو 
 ضد ىؤالء الناس.

 
* لكن ىناك عناصر من "حماس" ُقبض عمييا واعترفت تفصيميًا فـى التحقيقـات بانتمائيـا لمحركـة والعمـل 

 حيوية!وفق مخططات محددة تستيدف الجيش والشرطة وقياداتيما والمنشآت ال
 88كذابوف، وآخر لعبة حدثت فى ىذا النطاؽ، ادعاء القبض عمى خميػة إرىابيػة مػف حركػة حمػاس تضػـ  -

عنصرًا حمساويًا فى العريش، وحينما انتيوا مف التحقيقات معيـ اتضح أنيػـ يتبعػوف حركػة "فػتح"، وأنيػـ مػف 
ت التػػى حػػدثت بػػيف "حمػػاس" و"فػػتح" العناصػػر الفتحاويػػة الياربػػة مػػف عػػزة إلػػى الضػػفة الغربيػػة عقػػب المواجيػػا

، وأف بعضًا منيـ يتبعوف األجيزة األمنيػة التابعػة لمحمػد دحػالف، القيػادى فػى حركػة فػتح ورسػيس 1000عاـ 
قوة األمف الوقاسى الفمسطينى السابؽ فى عزة، وعاشوا فى العريش بعد ذلؾ وتاجروا فى "المخدرات والجنس"، 

 فى عيد مبارؾ والبعض اآلخر ما زاؿ مختبسًا فى العريش.وُطرد بعضيـ مف قَبؿ األمف المصرى 
 

* بعض التحقيقات أثبتت تورط قن اصة "حماس" فـى عديـد مـن عمميـات االغتيـال، بدايـة مـن أحـداث ثـورة 
 يونيو، وكذلك ضموعيا فى مذبحة بورسعيد.. ما تعميقك؟ 31يناير وصواًل إلى ما بعد ثورة  25
بمػػوؾ"، وال عالقػػة لػػػ"حماس" بيػػذه العمميػػات إطالقػػًا، "حمػػاس إخػػواف مسػػمميف" ىػػؤالء القّناصػػة مػػف الػػػ"بالؾ  -

وتنػػتيج منيجػػًا إسػػالميًا، فيػػؿ تعتقػػدوف أف ىنػػاؾ شخصػػًا مػػف "حمػػاس" ممكػػف أف يقتػػؿ مصػػريًا مسػػممًا مثمػػو 
لمجرد خالؼ سياسى؟ واّل حتى مسيحى بػرىء؟! لػدينا جيػراف مسػيحيوف فػى عػزة يمكػنكـ سػؤاليـ عػف طبيعػة 

 المودة بيننا. عالقة
 

 عمى خالف سياسى! 2117* لكنكم قتمتم فمسطينيين مسممين من "فتح" فى حربكم معيا فى 
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عيػػر صػػحيح، الػػذى بػػدأ المعركػػة والػػذى قتػػؿ وضػػرب النػػار كانػػت "فػػتح"، وفػػى مرحمػػة مػػا كػػاف ال بػػد مػػف  -
و "الغرباؿ" مف طمقات الدفاع عف النفس، ولو خرجتـ لحواسط المنزؿ الخارجية ستجدوف كؿ جيات المنزؿ شب

 "آر بى جى". 3الرصاص التى أطمقتيا "فتح" ضدى، بخالؼ مدخؿ المنزؿ الذى ُضرب بعدد 
 

 * وماذا عن العثور عمى قنابل يدوية الصن  مكتوب عمييا "كتائب القسام" فى سيناء؟
احػدة، وىػى أنػو فػى نعـ كانت ىناؾ قنابؿ يدوية مكتوب عمييا كتاسب القساـ، لكف ىذه الرواية ليػا قصػة و  -

حينما اشتد العدواف اإلسراسيمى عمى قطاع عزة، تمثمت عبقرية "حمػاس" فػى إمكانيػة صػن  قنابػؿ  1004عاـ 
يدويػة تمكنيػػا مػػف ضػػرب إسػػراسيؿ، وكانػػت تػػوزع مجانػػًا عمػػى الفمسػػطينييف، وأحػػد مصػػان  ىػػذه القنابػػؿ اليدويػػة 

فػػى يػػـو مػػا، فجمعػػت السػػمطة الفمسػػطينية وقتيػػا موجػػود فػػى منطقػػة شػػرؽ الزيتػػوف وحػػدث فيػػو انفجػػار بالخطػػ  
قنبمػػة يدويػػة، وىػػى التػػى  8000"فػػتح" كػػؿ القنابػػؿ اليدويػػة منعػػًا لتكػػرار الحػػادث، وكػػاف لػػدييا مػػا يزيػػد عمػػى 

 استخدمتيا بعد ذلؾ عف طريؽ عناصرىا لمترويج ب ف "حماس" ىى مف تيدد أمف مصر بيذه القنابؿ.
 
 
 

 * ما الدليل عمى ما تقولو؟
عػػت فػػى أيػػدينا وثيقػػة، عبػػارة عػػف رسػػالة موّقعػػة ومختومػػة موجيػػة مػػف "جيػػاد الخػػرازيف"، مسػػسوؿ "فػػتح" وق -

األمنػػى فػػى إقمػػيـ مصػػر، يطالػػب فييػػا "فػػتح" بإرسػػاؿ قنابػػؿ يدويػػة حتػػى نضػػعيا فػػى رابعػػة العدويػػة، لكػػى تُػػتيـ 
قصػػودة ومحػػددة حركػػة حمػػاس ب نيػػا ىػػى مػػف توجػػو أسػػمحتيا وقنابميػػا ضػػد مصػػر، إذف نحػػف أمػػاـ أكاذيػػب م

 لػ"شيطنة" حماس.
 

 * ما المصمحة من "شيطنة" حماس إن لم تكن متورطة فعميًا؟
إف ما يحدث اآلف تجاه "حماس" مف ترويج لمشاسعات واألكاذيب ضدىا فػى اإلعػالـ المصػرى، ومػا ترتػب  -

، عميو مف عضػب فػى الشػارع المصػرى لػيس فقػط تجػاه كػؿ مػا ىػو حمسػاوى، بػؿ ضػد كػؿ مػا ىػو فمسػطينى
ذا كػػاف  51وكػػ ف التػػاريخ يعيػػد نفسػػو، فبعػػد ىزيمػػة  انتشػػر فػػى الشػػارع المصػػرى أف الفمسػػطينى بػػاع أرضػػو، وا 

! ومػػف الػػذى بػػاع 51الفمسػػطينى بػػاع أرضػػو فػػػ"إحنا نحػػارب نيابػػة عنػػو ليػػو؟"، إنػػو لتبريػػر ىػػزيمتيـ فػػى حػػرب 
ؿ سماسػرة اكُتشػؼ فيمػا أرضو؟ إنيما عاسمتػاف فمسػطينيتاف فقػط فػى شػماؿ فمسػطيف "انضػحؾ عمػييـ مػف خػال

 بعد أنيـ جواسيس إسراسيميوف".
 

جنديًا عمى الحدود تحمل عالمة اسـتفيام كبيـرة.. و"حمـاس"  06* تظل مذبحة رفح األولى التى ُقتل فييا 
 متيمة بأنيا وراءىا!

ظػؿ أواًل: ىذه المذبحة كانت فى عيد مرسى، ونحف كمػا تقولػوف موالػوف لػو، فكيػؼ لنػا أف نفعػؿ ذلػؾ فػى  -
حكمػػو؟ ثانيػػًا: مػػف قػػاموا بيػػذه الجريمػػة ىربػػوا إلػػى منطقػػة حدوديػػة مشػػتركة مػػا بػػيف دولػػة االحػػتالؿ ومصػػر، 
وبالتالى لـ ييربػوا إلػى عػزة، وُقتمػوا ىنػاؾ بعػد اشػتباكيـ مػ  إسػراسيؿ، وجثػثيـ موجػودة عنػد اإلسػراسيمييف، ولػو 

لكانػت فضػحتنا، فيػذه ىديػة ليػا عمػى طبػؽ كانت إسراسيؿ تعرؼ أف واحدًا مف ىؤالء اإلرىابييف مف "حماس" 
 مف فضة لكى تشّير بحركة المقاومة اإلسالمية عمى اعتبار أنيا منظمة إرىابية.
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* إذا لــم تكـــن "حمـــاس" ىــى التـــى ارتكبـــت الجريمـــة فمــن فعميـــا، خاصـــة أن "مرســى" لـــم يخـــرج بنتـــائج 

 التحقيقات عمى الرغم من وعده لممصريين بذلك وقتيا؟
اذا لػـ يخػرج "مرسػى" بنتػاسج التحقيقػات كمػا وعػد، ىػو المسػسوؿ عػف ذلػؾ. أنػا أتحػدث فقػط عػف ال تس لينى لم

سراسيؿ، وعمى مصر أف تعرؼ مف نفذ ىذه الجريمة، لكف نحف لـ  "حماس"، وىناؾ تعاوف أمنى بيف مصر وا 
 نفعميا.

 
ن "مرســى" * بعـض المحممـين تحـدثوا عـن ضـموع مباشـر لـــ"حماس" فـى حـادث رفـح األول، وأن عـدم إعـال 

 نتائج التحقيقات ىو حماية لـ"حماس"؟
ىذا اسمو "استعباط" لمشارع المصرى، ىؿ المفروض أف يعػرؼ "مرسػى" مػف القاتػؿ أـ أف األجيػزة األمنيػة  -

ىى التى يجب أف تعرؼ وتبمغو بيوية القاتؿ؟ األجيزة األمنية طبعًا، إذف قيادات األجيزة األمنية التى كانت 
حػػػادث رفػػػح موجػػػودة اآلف، لمػػػاذا ال تخػػػرج وتعمػػػف عػػػف القاتػػػؿ الحقيقػػػى لجنػػػود رفػػػح؟  تشػػػرؼ عمػػػى تحقيقػػػات

 فػ"مرسى" لـ يعد فى الحكـ!
 

حـادث رفـح  * بعض المصادر األمنية صرحت لإلعالم بأن عدم إعالن "مرسى" عن الجنـاة الحقيقيـين فـى
 ألنيم عناصر من "حماس" و"مرسى" لم يرد إعالن النتائج.

يَّػؿ ال أعتػرؼ بػو وىػو كػاذب، ىػؿ خرجػت المخػابرات الحربيػة أو العامػة وقالػت ذلػؾ أى مصدر أمنػى مج -
 صراحة؟ واإلعالـ اآلف أصبح مفتوحًا ولـ يعد ىناؾ شىء يمكف تخبستو عف الرأى العاـ.

 
 * لكن العاممين فى الجيات السيادية غير مصرح ليم بالتعامل م  اإلعالم فى تصريحات مباشرة.

يؽ عبدالفتاح السيسى أف يطمب مف المخػابرات أف تعمػف نتػاسج ىػذه التحقيقػات عمػى الػرأى أال يستطي  الفر  -
العاـ؟ أليس ىو المسسوؿ عف ىذه األجيزة السيادية، ومصر تحارب اإلرىاب اآلف ونحف مصػنفوف عمػى أننػا 

 إرىابيوف؟ أليس مف مصمحة األجيزة السيادية أف تثبت أننا مف فعؿ ذلؾ؟
 

عـن صـفقة بـين "مرسـى" و"حمـاس" تحـت اسـم "غـزة الكبـرى"، تجـرى خالليـا توسـعة  * جرى الحديث بقوة
 تعميقؾ؟ الرقعة الجغرافية لغزة بأراٍض مستقطعة من سيناء، برعاية أمريكية قطرية. ما

 لقد وصؿ اإلعالـ المصرى إلى درجة مف اإلسفاؼ ال يمكف تقبميا، لكف دعينى أرد عميؾ بالخريطة. -
كيمػو فػى رفػح،  81يشرح عمى خريطة كبيرة لغزة ما يقوؿ(، ثـ تاب : يربطنػا بحػدود مصػر  )قاـ "الزىار" وبدأ

كيمو الباقيػة مشػتركة مػا بػيف مصػر واألراضػى المحتمػة، مػا الػذى فعمػو االحػتالؿ اإلسػراسيمى؟ عػرض  150والػ
ى سػػػيناء صػػػفقة كػػػاآلتى: أف ت خػػػذ إسػػػراسيؿ القػػػدس مػػػف فػػػتح، ويعطػػػوا لػػػػ"أبومازف" منطقػػػة أخػػػرى تعويضػػػية فػػػ

كيمػػومترًا لكػػى تتوسػػ  عػػزة عمػػى أسػػاس أف ىنػػاؾ انفجػػارًا سػػكانيًا مرتقبػػًا فػػى ظػػؿ مسػػاحة صػػغيرة،  81بعػػرض 
وتعطى إسراسيؿ مصر فى المقابؿ جزءًا مف النقب فى عممية أطمؽ عمييا "تبادؿ األراضى"، لكف ماذا حدث؟ 

%، وطبعػػًا 0الػػب إسػػراسيؿ بنسػػبة % مػػف مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة، فػػى حػػيف تط1"أبومػػازف" وافػػؽ عمػػى نسػػبة 
 الجانب المصرى رفض تمامًا ونحف أيضًا رفضنا ىذا الكالـ.
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 * "أبومازن" لو تصريحات تؤكد أن "مرسى" وافق عمى ىذه االتفاقية تحت اسم "دولة غزة الكبرى"؟
يخػدـ إسػراسيؿ  كؿ أحاديث "أبومازف" كاذبة تمامًا، وأنا قمت لو فى وجيو: "أنت كاذب". وىذا مشروع أمنى -

 برعاية "أبومازف"، و"حماس" رافضة ىذا الموضوع تمامًا، واهلل ينتقـ مف كؿ واحد كذاب!
 

 * ىناك تقارير ترصد أن "حماس" اشترت بعض األراضى فى سيناء "بالوكالة" لمتوطين بطريقة أخرى؟
ناء لػػيس فييػػػا بيػػ  أو شػػػراء أو أواًل: أعطينػػى عقػػدًا واحػػػدًا يثبػػت ىػػػذا الكػػالـ، وطبعػػػًا لػػف يوجػػػد. ثانيػػًا: سػػػي -

ذا ما فرضنا ىذه القصة ما اليدؼ لػػ"حماس" أف  تمميؾ، ومف يشترى فإنو يشترى بوض  اليد يعنى مغامرة. وا 
ت خذ أراضى فى سيناء؟ نحف أماـ أكذوبة كبرى ضد "حماس"، ولػف نكػوف أبػدًا ضػحية لسػقوط حكػـ اإلخػواف 

 فى مصر.
 

ترفـوا بـأن عناصـر مـن "حمــاس" اشـترت بالفعـل أراضـى فـى شــبو * لكـن ىنـاك بعـض البـدو فـى ســيناء اع
 الجزيرة بالوكالة، فضاًل عن تمويل عناصر جيادية بيا.

لف أرد عمى ىذه السخافات إال بجممة واحدة: "لو أتينا ببدوى ووضعناه عند أجيزة األمف سيعترؼ أنػو مػف  -
والسؤاؿ األىـ: ىؿ "حماس" ممنوعة مف شراء قتؿ عمرو بف العاص!"، أيف الوثاسؽ والعقود التى تثبت ذلؾ؟ 

األراضػػى فػػى مصػػر، بعيػػدًا عػػف موضػػوع سػػيناء، ألنػػو ال بيػػ  فييػػا أصػػاًل وال شػػراء؟ عيػػر صػػحيح، ف نػػا لػػدّى 
ذا مػػا أردت أف أشػترى شػػقة كفمسػطينى فػػى القػػاىرة 51بيػت فػػى اإلسػماعيمية ومسػػجؿ باسػـ أبػػى منػػذ عػاـ  ، وا 

 مثاًل ىؿ سيمنعنى أحد؟ بالطب  ال.
 

 * أنت متيم بالتخطيط لممحاولة الفاشمة الغتيال وزير الداخمية المصرى مؤخرًا؟
)ضػاحكًا(: "دى لعبػة حمػػوة أوى!"، وأعتبػر أنيػا مجػػرد "فػيمـ ىنػػدى"، وال يخػرج السػيناريو الػػذى قيػؿ إال مػػف  -

قيػؿ لػى  "واحد شارب نوع مضروب مف أنواع الخمور!"، ىناؾ توصيؼ آخر ممكف أف أقولو لكنى لف أفعؿ!
إننػػى كنػػت قاعػػد مػػ  محمػػود عػػزت، المرشػػد العػػاـ المؤقػػت لإلخػػواف فػػى عػػزة، مػػ  إنػػو مػػش موجػػود فػػى عػػزة 
ننػػى فػػى ىػػذا االجتمػػاع الجينمػػى صػػممت أف أعتػػاؿ وزيػػر  أصػػاًل، ومسػػسوؿ السػػمفية الجياديػػة فػػى سػػيناء، وا 

انتشػػػرت ىػػػذه الروايػػػة الداخميػػػة المصػػػرى عمػػػى أسػػػاس أنػػػو ىػػػو مػػػف قتػػػؿ النػػػاس فػػػى رابعػػػة العدويػػػة! وبعػػػد أف 
الحمقاء والممجوجة أو الفيمـ اليندى فى اإلعالـ المصرى كاف أوؿ مف روجيا خيرى رمضاف وأحمد موسى، 
وس قاضييما قريبًا لكى يثبتا ىذه القصة الكاذبة، فترويج مثؿ ىذه الرواية فى ظرؼ حساس وحاسـ مثؿ اآلف 

 يعنى أنيـ يحكموف عمّى باإلعداـ.
 

تيــار اســم محمــود الزىــار تحديــدًا لكــى يجــرى اتيامــو فــى محاولــة اغتيــال وزيــر الداخميــة * لمــاذا جــرى اخ
 المصرى؟

ىناؾ لعبة قذرة تجرى ضدى وضد "حماس"، ويس ؿ فى ذلؾ خيرى رمضاف وأحمد موسػى، ألػـ يقػؿ أحمػد  -
 موسى فى يـو مف األياـ إف ىناؾ كرة أرضية تحت األرض فى رابعة العدوية؟!

 
 ية المصرية سحبت منك عمى خمفية اتيامك بالتخطيط الغتيال وزير الداخمية؟* قيل إن الجنس
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أى قبؿ حكـ "مرسى"! ألف  1088لـ تسحب منى الجنسية المصرية! ولمعمـ أنا حصمت عمييا فى نوفمبر  -
ىناؾ مف يروج أف "مرسى" أعطاىا لى بعد وصولو إلى الحكـ مجاممة ألنى مف "حماس"، كما حصؿ بعػدىا 

عمػػػى الجنسػػػية أيضػػػًا عػػػدا ابنػػػة واحػػػدة فقػػػط كانػػػت فػػػى فتػػػرة الحمػػػؿ ولػػػـ تسػػػتط  الػػػذىاب إلػػػى مصػػػر  أبنػػػاسى
 لمحصوؿ عمى الجنسية.

 
 يونيو؟ 31من قيادات "حماس" بعد ثورة  06* ىل صحيح أنو جرى إسقاط الجنسية المصرية عن 

أنػػا القيػادى الوحيػػد  عيػر صػحيح، ألنػػو ال يوجػد أى مػف قيػػادات "حمػاس" يحمػؿ الجنسػػية المصػرية عيػرى! -
الػػذى حصػػػمت عمييػػػا حسػػػب القػػػانوف ألف والػػػدتى مصػػػرية، ولمعمػػـ أنػػػا لػػػـ أمػػػارس أيضػػػًا حقػػػى الدسػػػتورى فػػػى 
التصػػويت فػػى االنتخابػػات البرلمانيػػة أو الرساسػػية الماضػػية، ألنػػو قانونػػًا ال يمكػػف أف أقػػوـ بحػػؽ التصػػويت إال 

 سنوات. 4بعد مرور 
 

 ن "حماس" والمؤسسة العسكرية المصرية فى الفترة المقبمة؟* إلى أين يذىب مؤشر العالقة بي
أستطي  أف أقوؿ إف كؿ االتصاالت مقطوعة بيننا، وىى أصاًل لـ تكف قاسمة فى فترة حكـ "مرسى" أيضًا،  -

"عمػػرىـ مػػا ربطػػوا معانػػا خػػط"، فػػالممؼ الخػػاص بػػػ"حماس" كػػاف فػػى يػػد الػػوزير عمػػر سػػميماف فقػػط، وىػػـ اآلف 
 وقطعوا الكيرباء ومنعوا السفر واعتبروا كؿ واحد فمسطينى مجرمًا وكؿ واحد حمساوى إرىابيًا.أعمقوا األنفاؽ 

 
 * ألم توجد أى وساطات لفتح حوار بين "حماس" والمؤسسة العسكرية مؤخرًا؟

ال، لػػـ يحػػدث، حتػػى اتصػػاالتنا مػػ  الجيػػات السػػيادية يبػػدو مػػف خالليػػا أنيػػـ لػػدييـ أوامػػر بالتعامػػؿ األمنػػى  -
معنا، بمعنى استفسار عمى قضية أمنية أو ما شابو، لكف أى عالقات سياسية فيى ممنوعة تمامًا. ولقد فقط 

طرحػػت مبػػادرة تشػػكيؿ لجنػػة أمنيػػة بػػيف مصػػر و"حمػػاس" لمتعػػاوف، خصوصػػًا أف تعاوننػػا األمنػػى مػػ  األجيػػزة 
فييػا شػخص معػيف لػدى  السيادية كاف موجػودًا مػف قبػؿ، مػثاًل يتصػموف بنػا ويقولػوف إف ىنػاؾ عمميػة متورطػاً 

 "حماس"، فنبحث عنو ونجده فى منزلو.
 

 يونيو، ومصر رفضت؟ 31* ىل تقدمت "حماس" بطمب رسمى لمصر لوقف ىدم األنفاق بعد ثورة 
ليس لدينا أى اتصاالت سياسية م  الجانب المصرى أو المؤسسة العسػكرية، لكػف نحػف نوجػو ىػذا الطمػب  -

ألف األنفاؽ ليست عايتنا ولكنيا المتنفس الوحيد الذى نتنفس منو، و"الغريؽ عالنية اآلف بوقؼ ىدـ األنفاؽ، 
يتعمػؽ بقشػة"، وعمميػة ىػػدـ األنفػاؽ ىػى بإيعػاز مباشػػر مػف "أبومػازف"، وىػو طػػرؼ فييػا لحصػار حكومػة عػػزة 
 وت ليػػب سػػكاف القطػػاع عمييػػا مػػف خػػالؿ تجويػػ  النػػاس، والتعػػاوف األمنػػى الفتحػػاوى اإلسػػراسيمى يحػػتـ عميػػو أف
سػراسيؿ مػف أنػو إذا انفجػر  يدف  مصر إلى ذلؾ، والشعب فى عزة يدرؾ ىذه المعبة تمامػًا. وأحػذر "أبومػازف" وا 

 الوض  فى عزة فسيكوف فى وجو إسراسيؿ.
 

* ىل تمقت "حماس" من التنظيم الدولى لإلخوان أى أوامر لمتحـرك فـى الفتـرة المقبمـة فيمـا يتعمـق بالشـأن 
 المصرى؟

اس" لػػـ ولػػف نتػػدخؿ فػػى الشػػ ف المصػػرى أبػػدًا، أمػػا مػػا يػػروج عػػف ضػػخامة وقػػوة "التنظػػيـ أواًل: نحػػف "كحمػػ -
الػػػػدولى لإلخػػػػواف" فػػػػى أنػػػػو مػػػػف يعطػػػػى أوامػػػػر لػػػػػ"حماس" وأوامػػػػر لإلخػػػػواف فػػػػى مصػػػػر وأوامػػػػر لإلخػػػػواف فػػػػى 
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أفغانسػتاف، فيػو أمػر مضػحؾ جػدًا، ىػؿ حينمػا قػررت "حمػاس" االنتفاضػة أخػذت القػرار مػف التنظػيـ الػدولى؟ 
حيف حممت "حماس" السالح فى مواجية االحتالؿ اإلسراسيمى أخذت قرارىا مف التنظيـ الػدولى؟ اإلخػواف ىؿ 

 موجودوف فى كؿ مكاف فى العالـ، ىذا ىو التعريؼ الحقيقى لكممة "التنظيـ الدولى".
 

 يونيو ثورة أم انقالب؟ 31* "حماس" تعتبر أن 
مػػا تػػدخمت فػػى أى شػػ ف مصػػرى أو عربػػى منػػذ نشػػ تيا  ال أتػػدخؿ فػػى ىػػذا الموضػػوع، ألف "حمػػاس" عمرىػػا -

ودخمػت فيػو معركػة بالػدـ،  00خالؼ "فػتح"، والػدليؿ عمػى ذلػؾ أف "فػتح" اعتبػرت النظػاـ األردنػى خاسنػًا عػاـ 
وتكػػرر األمػػر مػػ  حػػافظ األسػػد مػػثاًل، و"حمػػاس" كانػػت موجػػودة فػػى تمػػؾ الفتػػرات ولػػـ تتػػدخؿ، فمصػػر "تخمػػ  

 خؿ!شوكيا ب يدييا" ونحف ال نتد
 

 * لكنك تحمل الجنسية المصرية، يعنى أنت مصرى أيضًا ومن حقك اإلدالء برأيك.
سػنوات عمػى الحصػوؿ عمػى الجنسػية المصػرية، ألنػو رأى سياسػى  4ال يمكننى أف أدلى برأيى قبؿ مػرور  -

 وأنا ليس لدّى حؽ ممارسة العمؿ السياسى حتى إف كاف مجرد رأى.
 

لخاص عمى "فيس بوك" بعد فض اعتصام "رابعة العدويـة": "الميـم أىمـك * إذن، لماذا كتبت عمى حسابك ا
 الجيش المصرى"؟

أواًل: أنا ليس لى صفحات عمى فيس بوؾ، وكؿ الصفحات الموجػودة باسػمى ال أعػرؼ عنيػا شػيسًا. ثانيػًا:  -
ثًا، وىذا أمر أنا ال أعرؼ كيؼ أفتح "فيس بوؾ" أصاًل، وليس لدّى الوقت لكى أتعمـ ما ىو "فيس بوؾ". وثال

ميـ: أنا مػف األسػاس لػيس عنػدى شػبكة إنترنػت فػى المنػزؿ، وحػيف يريػد أبنػاسى التواصػؿ مػ  النػت، يقتربػوف 
 مف شباؾ المنزؿ لكى "يمتقطوا" بعضًا منو مف أى مف الجيراف.

 
تعـرف أى  * ىناك حـديث عـن محـاوالت إليجـاد مصـالحة مـا بـين اإلخـوان والنظـام المصـرى الحـالى، فيـل

 مات عن أطرافيا؟معمو 
ال أعػػرؼ، وكػػؿ قيػػادات اإلخػػواف محبوسػػوف، ومػػف يػػروج أف أعضػػاء مػػف التنظػػيـ الػػدولى دخمػػوا عمػػى خػػط  -

ىػػذه المحػػاوالت ىػػو واىػػـ ألف "أىػػؿ مكػػة أدرى بشػػعابيا"، وىػػذا يعنػػى أف أىػػؿ مصػػر أدرى أيضػػًا بشػػعابيا، 
اليًا ليست فى إيجاد أجواء المصالحة، ونصيحة "ماتنفخوش فى التنظيـ الدولى قوى كده". والميمة الصعبة ح

بؿ فى إيجاد الوسيط الػذى لديػو قػدر مػف الثقػة الحػذرة عمػى األقػؿ لػدى الطػرفيف ليسػتطي  أف يوصػؿ وجيتػى 
النظر بكؿ أمانة وثقة ويكوف لو ثقؿ أيضًا عند كمييما، حتى تكوف لديو القدرة عمى إيجاد الطريقة التى يمبػى 

 يجاد آلية لمضمانات لتنفيذ ىذه المطالب.فييا أكبر مطالب لكؿ طرؼ وا  
 

* لكــن الشــارع المصــرى اآلن قــد ال يقبــل بيــذه المصــالحة، فــى ظــل حالــة احتقــان واضــحة ضــد اإلخــوان 
 وممارساتيم الترويعية شبو اليومية.

ال يمكف إطالؽ حكـ معمـ عمى الشارع المصرى، فيو مزيج أو "موزايكو"، والشارع المصػرى ال يمكػف أف  -
%، خصوصػًا أنػو دخػؿ عمػى الخػط فػى صػؼ اإلخػواف عناصػر جديػدة 800ف ب نو م  أحػد بعينػو بنسػبة توق

ككتمة مضادة لمنظاـ، منيا بعض قوى المعارضة وأىالى بعض الشيداء ممف ُقتمػوا دوف القصػاص، فالشػعب 
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، ومػف المصرى شعب متعػاطؼ بطبعػو. إذف نحػف أمػاـ حالػة متغيػرة ولػيس أمػاـ أى طػرؼ إال أف يوجػد حػالً 
الجريمػػة أف يصػػؿ أى طػػرؼ مػػف الطػػرفيف فػػى تفكيػػره إلػػى أنػػو يجػػب عميػػو أف يػػتخمص مػػف الطػػرؼ اآلخػػر! 

 ألنيـ فى النياية مصريوف.
 

 * عمى األقل تقويض العمل السياسى لتنظيم اإلخوان بعد حمو.
ف فػى واقعػة الناس التى تذوؽ طعـ الحرية صعب أف تقبؿ عيرىا، وعمى سػبيؿ المثػاؿ البنػات الالتػى ُحبسػ -

الصػػبح" خػػرجف بنفسػػية أعمػػى مػػف النفسػػية التػػى دخمػػف بيػػا السػػجف! مصػػر طػػوؿ عمرىػػا ب جنحتيػػا  0"بنػػات 
 تعيش، صحيح ىناؾ جناحاف وكؿ جناح فيو ريش، لكف إذا نزعت ريشة مف الذيؿ اختؿ توازف مصر.

 
 ذا عمى "حماس"؟* ىناك توجو إلعالن تنظيم اإلخوان جماعة إرىابية، كيف يمكن أن ينعكس قرار كي

جرى إدراجنا كمنظمة إرىابية مف "فتح" بعد  1006"حماس" جربت ىذا الموضوع مف قبؿ، فنحف منذ عاـ  -
فوزنا فى االنتخابات، وىذا لـ يحدث ألننػا إرىػابيوف بػؿ ألنيػـ كػانوا يخططػوف إلسػقاط حكومػة "حمػاس" بػ ى 

سراسيمية، ومحمد دحالف قاؿ لى صراحة فى ىػذا المكػاف الػذى نجمػس فيػو اآلف:  طريقة، بتوجييات أمريكية وا 
 "أنتـ شيريف وباى باى"، لكنو لـ يحدث.

 
 * البعض راىن عمى زوال حكم "حماس" من خالل حركة "تمرد غزة" التى خرجت لمنور مؤخرًا.

مركػػز "تمػػرد عػػزة" موجػػود فػػى القػػاىرة ويػػديره محمػػد دحػػالف، و"أبومػػازف" حػػاوؿ أف يػػدخؿ عمػػى خػػط "تمػػرد  -
عمى اعتبػار أنيػا ممكػف أف تكػوف "الفرخػة المػى سػتبيض لػو ذىبػًا"، وكمػؼ بعػض األشػخاص مػف مكتبػو عزة" 

اليػـو الػذى -نػوفمبر  88السياسى إلدارة الموضوع، لكف عمى األرض اآلف أيف ىى "تمػرد عػزة"؟ بػؿ إف يػـو 
يحػدث فيػو شػىء.  كاف يومًا أقؿ مف العػادى ولػـ -حددتو "تمرد" لمخروج فى مظاىرات إلسقاط حكـ "حماس"

وحػػاولوا بعػػدىا أف يقيمػػوا يومػػًا "لمصػػػفير" ضػػد "حمػػاس" والنتيجػػة "محػػدش صػػػّفر"! ويػػوـ آخػػر قػػالوا إنػػو يػػػوـ 
"الضرب بالحمؿ" ضد "حماس"، لكف واضح أف الحمؿ كاف فييػا طبػيخ! ويػـو آخػر "لمباللػيف"! الفكػرة كميػا أف 

 وس فيف"!"تمرد" حصمت عمى تمويؿ كبير "وماكانتش عارفة تصرؼ الفم
 

 * ىل اعتقمت "حماس" أيًا من قيادات "تمرد غزة"؟
 ال، لـ يحدث. -

 06/02/2103، الوطن، مصر
 

 مأزق حماس وثوابتيا الوطنية 47
 د. موسى أبو مرزوؽ
عّبر البعض عف مػ زؽ "حمػاس" الشػامؿ الػذي تعيشػو الحركػة بعػد سػقوط حكػـ اإلخػواف المسػمميف فػي مصػر 

تتعرض لو الحركة، في ىذه األياـ، مف حممة شاممة، مف أطراؼ عدة، ليػدرؾ  )كما يقولوف(، وال أرى نفي ما
المتاب  عدـ عفوية المس لة، فحينما س ؿ الرسيس أبو مازف السيد كيري، وزير خارجية الواليػات المتحػدة، عػف 
ة اعتراضات "حماس" عمى خطتو، طم نو ب نػو سػي تييا مػا يشػغميا. وأريػد أف أشػير لػبعض فصػوؿ ىػذه األزمػ

 المشار إلييا:
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)أواًل( حممة إعالمية عير مسبوقة مف قبؿ اإلعالـ المصري تنقصػيا المينيػة والموضػوعية والدقػة، ومعظميػا 
حداث أزمات فػي الكيربػاء  مختمؽ ال أساس لو مف الصحةب فقد اتيمت الحركة بتخريب االقتصاد الوطني، وا 

شػػػاعة الفوضػػػى باقتحاميػػػا والبتػػػروؿ، وتيديػػػد األمػػػف الػػػوطني بتيريػػػب السػػػالح، عبػػػر األ نفػػػاؽ إلػػػى مصػػػر، وا 
السػػػجوف وتيريػػػب اإلخػػػواف، وقتػػػؿ المتظػػػاىريف فػػػي التحريػػػر، واسػػػتيداؼ الجنػػػود وضػػػباط الجػػػيش المصػػػري، 
وأخيػػرًا محاولػػة اعتيػػاؿ وزيػػر الداخميػػة والػػدفاع، وعيرىمػػا. ورعػػـ نفػػي الحركػػة المسػػتمر لكػػؿ تمػػؾ االتيامػػات، 

يـ مف يثبت عميو جـر إلػى القضػاء، واألكثػر إيالمػًا أنػو حينمػا يتبػيف مػف وتحدي مروجييا بإبراز الدليؿ، وتقد
الكػؼ عػف أقػواليـ،  -عمى األقػؿ -قبؿ األجيزة األمنية خط  االتيامات، ال يبادر مروجوىا إلى االعتذار، أو

وىنػػاؾ عشػػرات األمثمػػة، أضػػرب مػػثاًل بعضػػيا، اُتيمػػت الحركػػة بقتػػؿ الجنػػود المصػػرييف السػػتة عشػػر فػػي رفػػح 
(، ثػػػـ تػػػـ إلقػػػاء القػػػبض عمػػػى الفاعػػػؿ، ويػػػدعى أبػػػو منيػػػر، واُتيمػػػت بقتػػػؿ الجنػػػود العاسػػػديف مػػػف 4/2/1081)

إجازاتيـ في الشيخ زويد، وألقي القبض عمى الفاعؿ، وُيْدعى عادؿ حبارة، واُتيمت بقتؿ المقدـ المبروؾ، وتـ 
قػػبض عمػػى مػػف حػػاوؿ اعتيػػاؿ إلقػػاء القػػبض عمػػى الفػػاعميف، وأحػػدىـ يػػدعى أحمػػد عػػزت شػػعباف، كمػػا ألقػػي ال

وزيػػر الداخميػػة، وكػػذلؾ عمميػػة التفجيػػر فػػي حافمػػة الجنػػود )األتػػوبيس(، التػػي تػػـ اإلعػػالف عنيػػا، وقامػػت بيػػا 
 جماعة "أنصار بيت المقدس" حسب ما جاء في صحيفة "المصري اليوـ".

لحصػػار الجػػاسر وعيػػر )ثانيػػًا( إعػػالؽ األنفػػاؽ، التػػي تعتبػػر شػػرياف الحيػػاة لقطػػاع عػػزة، والتػػي ُحفػػرت بسػػبب ا
اإلنسػاني، الػػذي فرضػو الكيػػاف الصػييوني، و"الرباعيػػة الدوليػػة"، فعمػد النػػاس إلػى إخػػوانيـ فػي مصػػر، وكػػانوا 
يػػ مموف أف تمبػػى حاجػػاتيـ، بطػػرؽ قانونيػػة طبيعيػػة، فمّمػػا تعػػذر ىػػذا األمػػر، كانػػت األنفػػاؽ تمبيػػة الحتياجػػات 

سػػؤولية التاريخيػػة واإلنسػػانية عػػف أىػػالي قطػػاع عػػزة، أىػػالي القطػػاع. وكػػاف السػػكوت المصػػري، نابعػػا مػػف الم
وأصػػبح عمػػى جػػانبي الحػػدود بػػاس  ومشػػتر، وصػػان  وصػػاحب حاجػػة، وعػػرض وطمػػب، ولػػـ ُييػػدد االقتصػػاد 
الػػوطني المصػػري، بػػؿ أخػػذ القطػػاع متطمباتػػو، وانػػتعش االقتصػػاد فػػي شػػماؿ سػػيناء، حينمػػا بمػػل حجػػـ التجػػارة 

قفػػػاؿ األنفػػػاؽ مضػػػر لمجػػػانبيف، وكنػػػا نرجػػػو وال نػػػزاؿ أف تكػػػوف المتبادلػػػة أكثػػػر مػػػف مميػػػار ونصػػػؼ المميػػػ ار، وا 
 التجارة عادية وقانونية فوؽ األرض.

ومػػا أثيػػر حػػػوؿ البتػػروؿ، كسػػػمعة مدعمػػة، حاولنػػػا تجػػاوز المسػػػ لة، عبػػر إخواننػػػا العػػرب، وتػػػـ تزويػػد القطػػػاع 
العامة لمبتروؿ، وكنا نرجو  بشحنة بتروؿ قطري، تعذر نقمو، ألكثر مف عاـ ونصؼ العاـ، مف مخازف الييسة

أف يكػػوف فػػي ذلػػؾ عنػػًى عػػف شػػراء البتػػروؿ المػػدعـ عبػػر األنفػػاؽ. ولػػـ يشػػكؿ البتػػروؿ، فػػي أي وقػػت، أزمػػة 
" مػػف اسػػتيالؾ مصػػر 814مصػػرية، فػػي الطاقػػة، كمػػا يػػدعي الػػبعض، فحاجػػة قطػػاع عػػزة مجتمعػػة ال تعػػادؿ 

ميجػػا مػػف الكيربػػاء فقػػط، وىػػي ال  10مػػا قيمتػػو مميػػوف لتػػر يوميػػًا(. أمػػا الكيربػػاء فتبيػػ  مصػػر، رسػػميًا  30)
ميجػا، ىػذه  360تشكؿ أي نسبة تذكر مف استيالؾ شػارع واحػد فػي مصػر، ولعػؿ حاجػة القطػاع تصػؿ إلػى 

ميجػػػا مػػػف الكيػػػاف  810ميجػػػا مػػػف مصػػػر، و 10ميجػػػا ) 850األيػػػاـ، وال يصػػػؿ لممػػػواطف، اآلف، منيػػػا سػػػوى 
 لـ يتجاوزىا حتى اآلف.الصييوني(، مما يجعؿ القطاع يعيش أزمة حادة، 

)ثالثػػًا( إعػػالؽ معبػػر رفػػح البػػري، باسػػتثناء سػػاعات قميمػػة، ولػػدواٍع إنسػػانية. ويعتبػػر ىػػذا المنفػػذ الوحيػػد لقطػػاع 
عزة، وال عنًى لمقطاع عػف مصػر، ومجنػوف مػف يضػحي بيػذه العالقػة، ألي أسػباب كانػت، وعبػر ىػذا المنفػذ 

مميوف في قطاع عزة،  810يـ في الخارج، وىناؾ أكثر مف يتواصؿ الفمسطينيوف مف أبناء قطاع عزة م  ذوي
 ومثميـ خارج القطاع، كما أف حاجة القطاع لمتعميـ والصحة والعمؿ، ال تتحقؽ إال عبر ىذا المعبر.
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)رابعًا( مناعمة سمطة راـ اهلل الموقؼ الرسمي وعير الرسمي المصري، في ترديػد األكاذيػب، وتشػجي  إعػالؽ 
ت حوؿ فتح معبر رفح، كنا نتمنى أف تغمب فييا المصػمحة الوطنيػة، فقػد انعكسػت الحممػة، األنفاؽ، والمياترا

 وآثارىا عمى كؿ الفمسطينييف، بال استثناء.
)خامسػًا( خػػروج الحركػة مػػف سػػوريا، الػذي أمػػاله عمػػى قيػادة "حمػػاس" الطمػب منيػػا تحديػػد موقفيػا مػػف النظػػاـ، 

نظػػاـ السػػوري لمحركػػة ومػػا وفػػره ليػػا مػػف حريػػة عمػػؿ، ولػػـ تنكػػر ت ييػػدًا أو عػػدـ ت ييػػد، مسػػتعينيف بمػػا قدمػػو ال
الحركة ذلؾ، ولكنيا وقفت م  مبادسيا وسياساتيا بعدـ التدخؿ في الشػ ف السػوري، فكمػا كانػت عالقػة النظػاـ 
السػػوري دافسػػة، كػػاف الشػػعب السػػوري حاضػػنًا ووفيػػًا، فآثرنػػا الخػػروج مػػف السػػاحة عمػػى االنحيػػاز، ولعػػؿ موقػػؼ 

لنصػح الػذي قػالوا انيػـ ال يحتاجونػو، حيػث أّننػا فػي موقػ  ال يسػمح لنػا بتقػديـ مثػؿ ىػذا النصػح، الحركة في ا
لكف ال ب س، فقد استفاؽ الجمي  ب ف ال حؿ أمني يجدي، وال حؿ عسكري يحسـ، والجمي  يعترؼ ب ف الحؿ 

 السياسي ىو المخرج.
ف كػؿ مػا يشػاع عػف كتاسػب ومقػاتميف  نعـ خسرنا سوريا، موقعًا، لكننا كسػبنا سػوريا، تاريخػًا ومبػادئ وِقيمػا، وا 

ف كنا قد عممنا فػي الخػدمات اإلنسػانية والطبيػة والمعيشػية ألىػالي المخيمػات، وقػد  لحماس، محض افتراء، وا 
قدمنا ىذه الخدمة أثناء وجودنا وبعد خروجنا، وال ننفي أف بعض منتسبي الحركة، سابقًا، انحازوا إلى الثوار، 

دارات الدولػة الحزبيػة فػػي سػوريا، أمػا الحركػػة ولكػف ىػذا الفعػػؿ ف عمػو آالؼ مػف أبنػػاء الجػيش السػوري، نفسػػو وا 
 فقد حافظت عمى سياساتيا، ولـ تتدخؿ في الش ف السوري مطمقًا.

لقد دفعنا عاليًا ثمف عدـ تدخمنا في الش ف الداخمي السوري، وكاف الثمف ىو خروجنا مػف سػوريا، التػي كانػت 
ة لنا. لـ يكف األمر سياًل عمػى القيػادة وال عمػى العناصػر، إذ لػـ تعػد ىنػاؾ سػاحة تجمػ  الساحة األىـ بالنسب

المكتب السياسػي، وكػاف شػتاتًا قاسػيا عمػى أبنػاء الحركػة، ولكّنػو بكػؿ ت كيػد أقػؿ ضػررًا مػف االنحيػاز والتػدخؿ 
ؼ نفػس الموقػؼ مػ  في ش ف عربي داخمي. وعمى مدى الثالثة أعواـ الماضية لـ نسئ ألحد وكنا ومازلنا نقػ

الشػػػعب السػػػوري فػػػي محنتػػػو، رافضػػػيف عمميػػػات القتػػػؿ الجمػػػاعي والتيجيػػػر القسػػػري، ودعونػػػا األشػػػقاء العػػػرب 
 لتحمؿ مسؤولياتيـ أماـ قتؿ ىؤالء األبرياء، ونحف ال نممؾ إال الكممة والموقؼ.

بقاء العالقة )سادسًا( العالقة م  إيراف ت ثرت في ما جرى في سوريا، وحاولنا عزؿ مواقفنا المخ تمفة حوليا، وا 
م  إيراف بمستواىا المعروؼ، ولكف العالقة تػ ثرت، ونحػاوؿ تػرميـ مػا عطػب منيػا، خدمػة لشػعبنا ولقضػيتنا، 

 وكذلؾ العالقة م  "حزب اهلل" في لبناف.
ميػ  )سابعًا( أما عالقاتنا العربية األخرى، فبقيت عمى حاليا، منذ سنوات عػدة، وقاعػدتنا فػي التعامػؿ مػ  الج

أف قضػػية فمسػػطيف قضػػيتيـ، أيضػػًا، وىػػـ الػػذيف يقػػدروف المسػػتوى الػػذي يقفػػوف عنػػده فػػي دعػػـ القضػػية، ولػػف 
تكػػوف منػػا عػػداوة بسػػبب بعػػض مػػواقفيـ العػػابرة مػػف "حمػػاس"، أحيانػػًا، أو مػػ  أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني، فمػػيس 

عنػػا أي نميمػة، واف يسػػمعوا عنػدنا فػاسض عالقػػات، لنسػتغني عػف ىػػذه العالقػات، وكػؿ مػػا نرجػوه أال يسػمعوا 
منػا مباشػػرة، وىػػا ىػػي عالقاتنػػا مميػػزة مػػ  معظػػـ دوؿ المنطقػػة، والتػػاريخ يشػػيد ب نػػو لػػـ يبػػدر منػػا إال كػػؿ خيػػر 

 ليـ، وكؿ ىمنا وتركيز عممنا في مواجية عدونا، وخدمة شعبنا.
ة، منػػذرة باجتيػػاح )ثامنػػًا( ثمػػة حممػػة صػػييونية مركػػزة، وتيديػػدات بػػالحرب ممنيجػػة، ومنػػاورات عمػػى حػػدود عػػز 

قريب، وسياسات خانقة في المعابر م  قطاع عزة، فال يدخؿ مف حاجات القطاع، عبر كـر أبوسػالـ، إال مػا 
" مػف حاجػة القطػاع، وىنػاؾ قاسمػة مػف الممنوعػات، وبػذراس  مختمفػة، ممػا حػّوؿ القطػاع إلػى سػػجف 30يعػادؿ 

ومعالجػػػة ميػػػاه الصػػػرؼ الصػػػحي، وجمػػػ   مميػػػوف إنسػػػاف، بحاجػػػة إلػػػى ميػػػاه الشػػػرب، 810كبيػػػر، يعػػػيش فيػػػو 
القمامة، إضافة إلى من  كػؿ مسػتمزمات الصػناعات، المتوقفػة مػف سػب  سػنوات، وأدوات البنػاء، ومسػتمزماتو، 
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". نعـ ىذه مشاكمنا، ولكنيػا ليسػت جديػدة، لقػد مػّر القطػاع عمػى 60مما أوصؿ نسبة البطالة في القطاع إلى 
القطػاع، حسػب مػواقعيـ فػي المسػؤولية، لتجػاوز المشػكالت، واحتػواء مثميا، وصبر أىمو، ويعمؿ كؿ مف في 

 األزمات.
 

 ىذا المقام: نعم تمك مآزق ومشكالت، لكن ىناك أسئمة مشروعة، ونقاطا ميمة، ال بد من التذكير بيا في
 
ىػػؿ مػػ زؽ "حمػػاس" مػػتالـز مػػ  صػػعود اإلخػػواف فػػي مصػػر، وبالتػػالي تغيػػب "حمػػاس" مػػ  عيػػابيـ؟ ألػػـ  -8

 م  سياسات مشابية في السابؽ؟نتعايش 
"حماس" موجػودة حيػث يوجػد الشػعب الفمسػطيني. ووجػود قياداتيػا فػي أي مكػاف، أو انتقػاليـ منػو، ىػؿ   - 1

يعنػػي تراجػػ  "حمػػاس" واخػػتالؼ الحػػاؿ؟ وأذكػػر ىنػػا طػػرد األردف لقيػػادات المكتػػب السياسػػي، مػػرتيف، واعتقػػاؿ 
 اريخ الحركة.واستشياد قيادات الحركة في الداخؿ، عمى مدى ت

مف في المنطقة ال يعيش الم زؽ، المنطقة ب كمميا تعيش في حالة انعداـ وزف، فالسمطة الفمسطينية فػي  - 3
أثنػػاء  –ظػػؿ مفاوضػػات الحمػػؿ الكػػاذب، واألزمػػات التػػي ال تنتيػػي فػػي الضػػفة، وعيرىػػا، فيكفػػي أف تعمػػـ ب نػػو 

تػـ استشػياد  -ومجمؿ فصاسؿ الشعب الفمسطيني المفاوضات المرفوضة مف المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
منزال ومنش ة، وطرد العديػد مػف العػاسالت  842وحدة سكنية في الضفة، وتدمير  4221فمسطينيًا، وبناء  13

المقدسية. إذا كانت سمطة راـ اهلل تدعي تمثيميا لمفمسطينييف، فيذه األحػداث تعكػس أزمػة وجػود، ولػيس أزمػة 
قطػاع تمػـز سػمطة راـ اهلل أف تقػؼ أمػاـ مسػؤولياتيا فػي أزمػات الشػعب الفمسػطيني، معيشية، بؿ اف مشػاكؿ ال

بداًل مف ممارسة انتيازية سياسية وصولية مبتذلػة لمواجيػة "حمػاس"، فػي سػاحات عربيػة معروفػة والتحػريض 
 عمييا.

امتػػػداد  ىػػؿ تركػػت "حمػػاس" مسػػػؤوليتيا الوطنيػػة، التػػي الؾ الكثيػػروف فييػػػا، حيػػث اعتبػػروا أف "حمػػاس" - 5
لإلخػػواف المسػػمميف، واف انتماءىػػا ىػػذا أخرجيػػا مػػف كونيػػا جػػزءًا مػػف الجماعػػة الوطنيػػة، وأبعػػدىا عػػف كونيػػا 
حركػػػة تحػػػرر وطنػػػي، وحركػػػة مقاومػػػة، قػػػد كثػػػر الحػػػديث حػػػوؿ ىػػػذا، خاصػػػة مػػػف أصػػػحاب األيػػػديولوجيات 

عػػػف مواقػػػؼ وثوابػػػت المختمفػػػة، مػػػ  اإلسػػػالمييف وخػػػروج اإلخػػػواف مػػػف الحكػػػـ، قػػػّدـ ليػػػؤالء مسػػػاحة لمحػػػديث 
"حماس". وقػد سػبؽ ؿ"حمػاس"، حينمػا عّرفػت عػف نفسػيا، أف ذكػرت بوضػوح مرجعيتيػا اإلسػالمية، وخمفيتيػا 
اإلخوانيػػػة، وانتماءىػػػا القػػػومي، ومسػػػؤوليتيا الوطنيػػػة، كحركػػػة تحػػػرر، وأكػػػدت عمػػػى مػػػوازيف طرحيػػػا السياسػػػي 

صػػػمحة الخاصػػػة، واجتنػػػاب كػػػؿ أدوات المتمركػػػز عمػػػى الوحػػػدة الوطنيػػػة، وتغميػػػب المصػػػمحة العامػػػة عمػػػى الم
التػػػداف  الػػػداخمي العنيػػػؼ، والعمػػػؿ المشػػػترؾ مػػػ  الكػػػؿ الػػػوطني، مػػػذكرًا فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ ت خرىػػػا فػػػي تشػػػكيؿ 

( حتػػى انتيػػاء الفتػػرة القانونيػػة، لتصػػؿ مػػ  1006الحكومػػة، بعػػد فوزىػػا فػػي االنتخابػػات )كػػانوف الثاني/ينػػاير 
ى. و"حمػػاس" وقعػػت عمػػى اتفاقيػػة األسػػرى المعدلػػة، التػػي سػػميت اآلخػػريف إلػػى حكومػػة الوحػػدة الوطنيػػة األولػػ

(، ووافقػػت عمػػى مرتكزاتيػػا األساسػػية، ومسػػتعدة لتحويميػػا إلػػى برنػػامج 11/6/1006"وثيقػػة الوفػػاؽ الػػوطني" )
وطنػػي جػػػام ، ووقعػػػت عمػػػى اتفاقيػػػة المصػػػالحة الفمسػػػطينية، بعػػدما تمنعػػػت أشػػػيرًا، حتػػػى نثبػػػت حػػػؽ التوافػػػؽ 

االتفاقيػػة، سػواًء فػػي التشػكيؿ الػػوزاري، أو القضػػاء وىيساتػو، أو األمػػف ومؤسسػػاتو، أو  الػوطني فػػي كػؿ محػػاور
 عير ذلؾ.. 

حينمػػا كػػاف الخيػػار ؿ"حمػػاس" فػػي التعامػػؿ االقتصػػادي والتبػػادؿ التجػػاري، كػػاف رأييػػا الواضػػح، الػػذي ال لػػبس 
ضفة والقطاع لمكياف الصييوني، فيو، عمقيا العربي عوضًا عف "اتفاقية باريس"، التي ُتعمِّؽ تبعية اقتصاد ال
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وىػػي ال تتيػػرب مػػف ىػػذا الطػػرح، ال طمعػػًا فػػي سػػيناء، وال عيرىػػا، فيػػي ال تػػرى لحػػؽ العػػودة بػػدياًل، وال حتػػى 
لحؿ عادؿ لقضية الالجسيف، ألنو ال عدؿ في ىذه المس لة، عير عودة الشعب الفمسطيني إلى أرضو ودياره. 

ف لػػـ يجػػد اسػػتجابة فػػي كػػؿ المراحػػؿ، ال فػػي  وطرحػػت "حمػػاس"، أكثػػر مػػف مػػّرة، وفػػي أزمنػػة عديػػدة، فيميػػا، وا 
 زمف الرسيس مبارؾ، وال زمف المشير طنطاوي، وال في زمف الرسيس مرسي، وحتى اآلف.

ما ىو داف  "حماس"، حتى تعترؼ بالرسيس أبو مازف رسيسًا لمسمطة الفمسػطينية، عمػى الػرعـ مػف انتيػاء  - 4
ونية، وىجومػو الػذي ال يتوقػؼ عمػى الحركػة، وتحريضػو عمييػا، فػي كػؿ مكػاف، فترتو الرساسية، وشرعيتو القان

إف ما فعمتو "حماس" في ىذا الصدد تغميبًا لممصمحة الوطنية، وحتى نحافظ عمى تماسؾ التمثيؿ الفمسطيني، 
 ولو بحده األدنى. و"حماس"، حينمػا كانػت تنتقػد فعمػو وسياسػاتو وتمسػكو بخيػار التفػاوض، رعػـ كػؿ العػورات
والمثالػػب، واسػػتجابتو لمضػػغوط األمريكيػػة فػػي التفػػاوض، ورفضػػو الػػذىاب إلػػى المؤسسػػات الدوليػػة، خصوصػػًا 
الحقوقيػة منيػا، كمسػ لة بديييػة العتػراؼ المجتمػ  الػدولي بفمسػطيف، كدولػة مراقػب، فػي الجمعيػة العامػة، كنػػا 

 نقؼ معو في المواقؼ اإليجابية، ونذكر ما لو، كما نذكر ما عميو.
ى الػػرعـ مػػف عػػدـ اعتػػراؼ "حمػػاس" ب وسػػمو، ومػػا نػػتج عنيػػا فػػإف الحركػػة تعاممػػت مػػ  "أوسػػمو" كػػ مر عمػػ - 6

عراءاتيػػا، ولكنيػػا المسػػؤولية الوطنيػػة، بعػػد أف وصػػؿ الفسػػاد  واقػػ ، ودخمػػت االنتخابػػات، ال لشػػيوة السياسػػة، وا 
الشػعب، كانػت عنػد حسػف  في السمطة، والتآمر عمى المقاومة مبمغًا ال يمكف السػكوت عميػو، وعنػدما اختارىػا

ظنػػػو، ولػػػػـ تخذلػػػػو، وتتخمػػػى عػػػػف مسػػػػؤولياتيا، والثقػػػػة التػػػي أوالىػػػػا الشػػػػعب إلييػػػػا، وىػػػذا مػػػػا أعضػػػػب الكيػػػػاف 
الصييوني، و"الرباعية الدولية"، وبعض الدوؿ العربية، فحوصرت "حمػاس"، ومػف بعػد الحصػار تػـ االنقػالب 

مواطنػًا، ونػتج عػف ىػذا االنقسػاـ البغػيض،  360عمييا، وحدثت األزمة، وقتؿ مػف "فػتح" ومػف "حمػاس" قرابػة 
الذي لـ يكف خيارنا. ودعونا، حينيا، أبو مازف لموقػوؼ أمػاـ مسػؤولياتو، وعػودة األمػور إلػى مػا كانػت عميػو، 
ولكنػػػو أبػػػى، ومػػػ  ذلػػػؾ واجينػػػا كػػػؿ الضػػػغوط التػػػي مورسػػػت مػػػف الكثيػػػريف، وأبقينػػػا عمػػػى السػػػمطة الفمسػػػطينية 

نياء االنقساـ الفمسطيني.وقوانينيا ولـ نفت  نطالب ب  الوحدة الوطنية، وا 
انطالقًا مف مسؤولياتنا الوطنية، ووحدة شعبنا وقضيتو الوطنية، فاننػا لػـ نخطػو خطػوة، إال وكانػت المصػمحة 
الوطنية ىي راسدنا، فنحف شعب تحت االحتالؿ، يجب أف تزوؿ كؿ أسباب التفرقة بػيف أبناسػو، لصػالح وحػدة 

 أعداسنا، والحفاظ عمى حقوقنا. وطنية، لنستطي  مواجية
ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف األخطػػاء والتجػػاوزات، ونحػػف نعتػػرؼ بيػػا، مػػ  ذلػػؾ ت كيػػدنا المسػػتمر، ونيجنػػا الكمػػي  - 0

يتعػػزز، يومػػًا بعػػد يػػوـ، إننػػا حركػػة تحػػرر وطنػػي فمسػػطيني، وحركػػة مقاومػػة ذات مرجعيػػة إسػػالمية، وسػػنبقى 
إلػػى القػػدس واألقصػػى، ودعوتنػػا لموحػػدة الوطنيػػة واجػػب،  نحػػافظ عمػػى خطنػػا المقػػاوـ، وسػػتبقى البوصػػمة تشػػير

نياء االنقساـ دْيػف، وسػنحافظ عمػى عمقنػا العربػي واإلسػالمي، وعمػى عالقاتنػا المبنيػة  والمصالحة الوطنية، وا 
عمى التمسؾ بحقوؽ شعبنا في أرضو، وعودتو إلييػا، واالختالفػات فػي السػاحة الوطنيػة لػف تحػؿ إاّل بػالحوار 

 ريـ االحتكاـ لمسالح، ويبقى الشعب ىو الَحَكـ الفصؿ، والناطؽ الرسمي الوحيد.المسؤوؿ، وتح
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مػف خالؿ القرف الماضي، ظير العديد مف الثورات الشعبية وحركات التحػرر فػي معظػـ دوؿ العػالـ الثالػث، و 

بينيا، بالطب ، البمداف العربية. وأعمب ىػذه الثػورات انتصػرب وحػررت أوطانيػا، رعػـ قسػوة الظػروؼ وصػعوبة 
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التحػديات التػػي واجيتيػػا.. بْيػػد أف الشػػعب الفمسػػطيني، ورعػػـ كػػؿ مػػا قّدمػػو مػػف تضػػحيات، مػػا زاؿ قابعػػًا تحػػت 
ذا لػػـ ينتصػػر حتػػى ىػػذه المحظػػة؟ سػػؤاؿ االحػػتالؿ، ومػػا زالػػت آفػػاؽ الحريػػة التػػي يحمػػـ بيػػا بعيػػدة المنػػاؿ! فممػػا

 برسـ اإلجابة.
العديػػد مػػف الدراسػػات واألبحػػاث حاولػػت أف تتصػػدى ليػػذا السػػؤاؿ الكبيػػر، مػػف دوف أف تحظػػى بإجابػػة شػػافية 
شاممة، ذلؾ ألنو ال يمكف اإلجابة عف سؤاؿ إشكالي مف ىذا النوع مػف دوف تفكيكػو إلػى أجػزاءب حيػث سػنجد 

بػػػةب قػػػد تكػػػوف فػػػي أداء القيػػػادة وطريقتيػػػا فػػػي إدارة الصػػػراع، أو فػػػي عيػػػاب فػػػي كػػػؿ جػػػزء بعضػػػًا مػػػف اإلجا
اإلستراتيجية وعدـ وضوح الرؤية، أو في اختالؿ موازيف القوى، أو بسبب التخاذؿ العربي والصمت الدولي.. 

 إلخ.
إف أي دراسػػة تبحػػث فػػي ىػػذا السػػؤاؿ سػػتق  فػػي خطػػ  منيجػػي إذا أصػػدرت أحكاميػػا عمػػى النتػػاسج بمعػػزؿ عػػف 

لمقػػدمات، أو خػػارج سػػياقاتيا التاريخيػػة، أو مػػف خػػالؿ المقارنػػات مػػ  الثػػورات األخػػرى التػػي انتصػػرتب إذ أف ا
ف كانػػت مفيػػدة ألخػػذ العبػػر، إال أنيػػا قػػد تكػػوف عيػػر  لكػػؿ ثػػورة ظروفيػػا الخاصػػة، وبالتػػالي فػػإف المقارنػػات، وا 

 موضوعية إف لـ تراِع الخصوصيات، واختالؼ البيسات السياسية.
 

 ة الدولية لمقضية الفمسطينيةالخصوصي
ىذه المقالة تجادؿ في أف طبيعػة الصػراع، والخصوصػية الدوليػة لمقضػية الفمسػطينية، كانتػا مػف أبػرز أسػباب 
تػػػ خر إحػػػراز النصػػػر، أو إخفػػػاؽ الثػػػورة الفمسػػػطينية حتػػػى اآلف. ويػػػرى خبػػػراء اسػػػتراتيجيوف أف إسػػػراسيؿ فػػػي 

أحضاف اإلمبريالية العالمية، وقد ت سس ىذا المشروع في  األساس عبارة عف مشروع سياسي نش  وترعرع في
الساحة الدولية كإحدى نتاسج الحرب العالمية األولى، ثـ الثانية، وأصبح جزءًا مف النظاـ الدولي الذي يسػمي 

وقػػػد ُحػػػدد ليػػػذا المشػػػروع االسػػػتعماري دور وظيفػػػي معػػػيف، ىػػػو حمايػػػة المصػػػالح «. الشػػػرعية الدوليػػػة»نفسػػػو 
المنطقة، )مناب  النفط والممرات الماسية(، وليكػوف بمثابػة شػرطي المنطقػة، وعصػا عميظػة يمػوح  األميركية في

بيػػا فػػي وجػػو الخصػػوـ، ورأس جسػػر فػػي خدمػػة المشػػروع السياسػػي اإلمبريػػالي، وموقعػػًا عسػػكريًا متقػػدمًا، يقػػّدـ 
اراتي، فضػػاًل عػػف المطػػارات والمػػوانئ ومنصػػات الصػػواريخ وعيػػر ذلػػؾ مػػف أشػػكاؿ الػػدعـ الموجسػػتي واإلسػػتخب

 دوره األىـ في سياؽ الحرب الباردة في حقبة الصراع م  االتحاد السوفياتي السابؽ.
إذا كانت إسراسيؿ ىي حامية مصالح المشروع األميركي وأداتو في المنطقةب فإف ثورة الشػعب الفمسػطيني فػي 

إف التنػاقض بػيف المشػروعيف سػيبمل المقابؿ ىي حركة التغيير التي سػتواجو ىػذا المشػروع وأدواتػوب وبالتػالي فػ
حػػده األقصػػى. لػػذلؾ، ومنػػذ بػػدء الصػػراع، اكتسػػبت القضػػية الفمسػػطينية خصوصػػية دوليػػة، وحظيػػت ب ىميػػة 
سياسػػػية كبيػػػرة، لػػػيس عمػػػى مسػػػتوى اإلقمػػػيـ وحسػػػب، بػػػؿ عمػػػى مسػػػتوى العػػػالـ. وىػػػذه األىميػػػة تنبػػػ  مػػػف كػػػوف 

لمنػاطؽ االسػتراتيجية فػي العػالـ، حيػث المصػالح فمسطيف تق  في قمب الشػرؽ األوسػط الػذي يعتبػر مػف أىػـ ا
الحيوية لمدوؿ الكبرى. ومف المعروؼ تاريخيًا أف مف يحكـ فمسطيف يسيطر عمى المنطقة، وبالتػالي يسػتطي  
الػػتحكـ بػػالممرات الماسيػػة ومنػػاب  الػػنفط، وىػػذا يعنػػي أف كػػؿ دولػػة ذات طمػػوح سياسػػي سػػتكوف معنيػػة بإيجػػاد 

م  أحد أطراؼ الصراع. ومػف البػدىي أف الخصوصػية الدوليػة لمقضػية سُتكسػب  موطئ قدـ ليا عبر تحالفيا
العمػؿ السياسػي أىميػة قصػوى، ومػف ناحيػة أخػػرى سػتقّيد ىػذا العمػؿ بػالقوانيف الدوليػة، وسُتخضػعو لحسػػابات 

 الجغرافيا السياسية وموازيف القوى.
 

 الدعم األميركي والدولي إلسرائيل
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إلسػػراسيؿ قػػد ضػػػرَب الُبعػػد اإلنسػػاني فييػػا، وأفقػػدىا المحتػػوى الطبيعػػػي ألي يػػرى بػػاحثوف أف الػػدور الػػوظيفي 
دولػػة، وجعػػؿ منيػػػا مشػػروعًا اسػػػتعماريًا محضػػًا، حتػػػى أف الػػبعض شػػػّبييا بحاممػػة طػػػاسرات أميركيػػة ضػػػخمة، 

عمػى  األمر الذي أدى لربطيا بالكامؿ بالدواسر اإلمبريالية العالمية، بحيث ال يمكنيا الفكاؾ منيا أو االعتمػاد
نفسيا ككياف مستقؿ. وبسبب ما تقّدمو مف خدمات لمصمحة اإلمبريالية، فإنيا تحصؿ عمى المساعدات التي 

 تمّدىا ب سباب الحياة.
لمتوضػػػيح، ُتعتبػػػر إسػػػراسيؿ أكبػػػر متمػػػؽا إلجمػػػالي المعونػػػات األميركيػػػة منػػػذ الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة. وحسػػػب 

مػػا يزيػػد  1003يركيػػة المباشػػرة إلسػػراسيؿ منػػذ ت سيسػػيا حتػػى العػػاـ تقػػديرات لخبػػراء، بمػػل إجمػػالي المعونػػة األم
مميار دوالر. وتبمل قيمة النفقات المعمنة لدعـ إسراسيؿ سنويًا أكثر مػف ثالثػة مميػارات دوالر، وىػذا  850عمى 

اسر المبمل ال يشمؿ المساعدات عير المباشرة. فضاًل عف األمواؿ التي تدفعيا الخزينة األميركيػة بسػبب الخسػ
عيػػر المرسيػػة والضػػرر االقتصػػادي النػػاجـ عػػف دعميػػا إلسػػراسيؿ، والتػػي تبمػػل عشػػرات المميػػارات، فضػػاًل عػػف 

 المساعدات األوروبية.
األميركية أف إسراسيؿ كمفت الواليات المتحدة « كريستياف ساينس منيتور»وعمى سبيؿ المثاؿ، كشفت صحيفة 

مميػػػار دوالر(، أي أف كػػػؿ  8600تريميػػػوف دوالر ) 8,6 مػػػا يقػػػارب 1004و 8203ماليػػػًا فػػػي الفتػػػرة مػػػا بػػػيف 
، وىػو خبيػر اقتصػادي «تومػاس سػتوفار»دوالر. ونقمػت الصػحيفة عػف  4000مواطف أميركي دفػ  إلسػراسيؿ 

أميركػػي قػػاـ بحسػػاب تكمفػػة دعػػـ الواليػػات المتحػػدة لمدولػػة الييوديػػة، أف الػػرقـ المػػذكور يمثػػؿ أكثػػر مػػف ضػػعؼ 
 يتوقؼ األمر عنػد الػدعـ المػاليب فقػد اسػتخدمت واشػنطف فػي مجمػس األمػف حػؽ تكمفة الحرب في فيتناـ. وال

أكثػػر مػػف أربعػػيف مػػرة ضػػد قػػرارات كانػػت سػػتديف إسػػراسيؿ، كمػػا أعاقػػت جيػػد الػػدوؿ العربيػػة « الفيتػػو»الػػنقض 
وؿ لوض  الترسانة النووية اإلسراسيمية عمى جدوؿ أعماؿ الوكالة الدولية لمطاقة الذرية. وفػي حػرب تشػريف األ

ىرعػػت الواليػػات المتحػػدة إلنقػػاذ إسػػراسيؿ بمػػدىا بجسػػر جػػوي مػػف المسػػاعدات العسػػكرية. وفػػي العػػػاـ  8203
، وبنػاء عمػى تمػؾ االتفاقيػة التػـز «اتفاقيػة التفػاىـ االسػتراتيجي»وقعت الحكومة األميركية م  إسراسيؿ  8218

منػػيب األمػػر الػػذي أدى إلػػى تبمػػور الطرفػػاف بتوثيػػؽ مجػػاالت التعػػاوف، وبخاصػػة فػػي المجػػاليف العسػػكري واأل
 تحالؼ استراتيجي استخدمتو إسراسيؿ في الحصوؿ عمى المزيد مف المعونات العسكرية والدعـ السياسي.

الحظنا في منػاطؽ أخػرى مػف العػالـ كيػؼ أدى الػدعـ األميركػي )واألوروبػي( دورًا حاسػمًا فػي تغييػر الصػورة 
إثبػات فشػػؿ النمػػوذج االشػػتراكي فػػي مقابػػؿ النمػػوذج الرأسػػمالي بالكامػؿب ففػػي زمػػف الحػػرب البػػاردة، ومػػف أجػػؿ 

المتحػالؼ مػ  الغػرب، قػػدمت الواليػات المتحػدة دعمػًا عيػػر محػدود لحميفاتيػا فػي شػػرؽ آسػيا )كوريػا الجنوبيػػة، 
تايواف، ىونل كونل(، حتى تفوقت بشكؿ كبير عمػى خصػوميا مػف الػدوؿ المجػاورة. وفػي أمثمػة أخػرى، كانػت 

عـ الدولي في إحداث التغيير، فموال تطور الموقؼ العالمي مف جنوب إفريقيا لما أمكف إسقاط تبرز أىمية الد
نظػػاـ األبارتيايػػد بالكيفيػػة التػػي حػػدث فييػػا، ولػػوال الػػدعـ الػػدولي لمػػا أمكػػف لػػدوؿ مثػػؿ جنػػوب السػػوداف، تيمػػور 

ذي يعنػي أنػو لػوال ىػذا الػدعـ الشرقية، كوسػوفو وعيرىػا أف تنػاؿ اسػتقالليا واعتػراؼ العػالـ بيػا. وىػو األمػر الػ
األميركي عير المحدود لما تمكنت إسراسيؿ مف التفوؽ عمى جيرانيا، ولما انتصرت في معظـ حروبيا، ولكف 

 ىذا ال يعني إنكارًا لكونيا دولة منظمة وقوية، امتمكت شروط االنتصار، وأعّدت لممعركة كما يجب.
 

 طبيعة الصراع ومحتواه
ومػف دوف عنػؼ تمكػف « عانػدي»لينػد جػوىرة التػاج الممكػي، وأىػـ مسػتعمراتياب إال أف كانت بريطانيا تعتبر ا

مف إلحاؽ ىزيمة تاريخية بيا. فرنسا كانت تعتبر الجزاسر قطعػة منيػا، إال أف الثػوار الجزاسػرييف وبعػد سػنوات 
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ف مػف حكػػـ مػف الكفػاح المريػػر أجبروىػا عمػى الجػػالء. حكومػة جنػػوب افريقيػا العنصػرية عمػػى مػدى ثالثػة قػػرو 
، ومػػػف «مانػػديال»األقميػػة البيضػػاء، كػػػاف لػػدييا يقػػيف تػػػاـ بػػ ف ىػػذه الػػػبالد سػػتظؿ خاضػػعة ليػػػا لحبػػد، إال أف 

 زنزانتو، تمكف مف جمب الحرية لشعبو. واألمثمة كثيرة، وال مجاؿ لتعدادىا.
بيف القػوى التػي  الفارؽ بيف ثورة الشعب الفمسطيني وعيرىا مف تمؾ الحركات التحررية ىو في طبيعة الفوارؽ

اسػػتعمرت تمػػؾ الشػػعوب، وبػػيف االحػػتالؿ الصػػييوني بطبيعتػػو التوسػػعية اإلجالسيػػة، ودوره الػػوظيفي اإلقميمػػي، 
ومكانتو وأىميتو في النظاـ الدولي، وبالتالي الفارؽ بيف صعوبات العمؿ والنضاؿ في الحالتيف، وبخاصة أف 

مػػًا حميفػػًا لمفمسػػػطينييف، بػػؿ كػػاف عػػػداسيًاب مسػػتترًا تػػػارة العمػػؽ العربػػي المحػػػيط بفمسػػطيف تبػػيف أنػػػو لػػـ يكػػػف داس
وواضحًا تارة أخػرى. بمعنػى آخػر أف طبيعػة المشػروع اإلسػراسيمي مختمفػة عػف طبيعػة القػوى التػي قاتمتيػا تمػؾ 
الثورات، فقد كانت تمػؾ القػوى حتػى مػ  ىزيمتيػا وانػدحارىا تجػد خيػارات االنسػحاب، أو تغييػر بنيتيػا، وتظػؿ 

البريطػػاني ُأجمػػي عػػف الينػػد )وعػػف سػػاسر المسػػتعمرات( لكنػػو عػػاد إلػػى موطنػػو. الفرنسػػيوف تخمػػوا حيػػة. الجػػيش 
عػػف الجزاسػػر، لكػػنيـ عػػادوا إلػػى فرنسػػا. األميركيػػوف ُىزمػػوا فػػي فيتنػػاـ لكػػنيـ عػػادوا أخيػػرًا إلػػى ديػػارىـ. حكومػػة 

د، لكنيػا دخمػت فػي الفصؿ العنصري في جنوب إفريقيػا تخمػت عػف الحكػـ، وتنازلػت عػف سػيطرتيا عمػى الػبال
حكومػػة وحػػدة وطنيػػة مػػ  المػػؤتمر الػػوطني االفريقػػي مػػف دوف أف يضػػطر البػػيض إلػػى مغػػادرة الػػبالد. أمػػا فػػي 
الصراع العربي الصييوني، فإف األمر مختمؼب حيث ُرِبطت مصالح اإلسراسيمييف، بؿ وحتى وجػودىـ نفسػو، 

بقػاء إسػراسيؿ، حتػى صػار ىػذا الكيػاف ركنػا ميمػا بمقدار بقاء كيانيـ متفوقػًا، وُربطػت مصػالح الػدوؿ الكبػرى ب
مػػف المعادلػػة السياسػػية التػػي تحكػػـ النظػػاـ الػػدولي، وبالتػػالي فػػإف المسػػاس بيػػذا الكيػػاف، فضػػال عػػف تػػدميره، 
يتطمػػب أواًل تػػدمير أسػػس المعادلػػة السياسػػية الدوليػػة، أو تغييػػر الخارطػػة السياسػػية عمػػى األقػػؿ، وىػػذا األمػػر 

عريض، أو قوة عظمى تكػوف قػادرة عمػى ذلػؾ، أو اسػتنياض عناصػر القػوة العربيػة يحتاج إلى تحالؼ دولي 
كميا. األمر الذي لـ يحدث أبدًاب ألف ىذا األمر ليس بمقػدور الشػعب الفمسػطيني تحقيقػو بمفػرده، لػذلؾ ظمػت 

كػػف ل الثػػورة فػػي مرحمػػة الػػدفاع االسػػتراتيجي، عمػػى أمػػؿ إحػػداث التغييػػر المنشػػود، أو وصػػوؿ الػػدعـ العربػػي.
القيػػادة الفمسػػطينية ال يمكػػف ليػػا أف تنتظػػر أمػػرًا ال يظيػػر فػػي األفػػؽ أي بارقػػة أمػػؿ لتحقيقػػوب لػػذلؾ بعػػد حػػرب 
أكتػوبر، واتضػاح معػػالـ الخارطػة السياسػية الجديػػدة، تبػيف ليػا مػػدى صػعوبة تحقيػؽ األىػػداؼ الكبػرى، ومػػدى 

صػار واحػد ذي معنػى تػاريخي، وقيمػة عبثية انتظار ما لػف يػ تيب فكانػت آنػذاؾ فػي أمػّس الحاجػة لتحقيػؽ انت
سياسية واستراتيجية، يمكف لو أف يشكؿ بداية انتقاؿ نحو آفاؽ جديدة ومختمفة، وبخاصة أف الثورة كانت فػي 
حالة حصار ودفاع، وتتكبد خساسر فادحة. فتبنت آنذاؾ البرنامج المرحمي الػذي جعػؿ العػالـ يػتفيـ ألوؿ مػرة 

 المطالب والحقوؽ الفمسطينية.
 
 سؤولية الجانب الفمسطينيم

يمكػػف أف نعػػّدد أسػػبابًا كثيػػرة متداخمػػة )ذاتيػػة وخارجيػػة( أدت إلػػى إضػػعاؼ الثػػورة الفمسػػطينية، لكػػف عمينػػا أف 
نػػدرؾ أف السػػبب األسػػاس لقػػوة العوامػػؿ الخارجيػػة التػػي أعطتيػػا كػػؿ ىػػذا التػػ ثير الطػػاعي فػػي توجيػػو مسػػارات 

صػػراع األساسػػية القػػادرة عمػػى حسػػـ الصػػراع لػػـ تكػػف فػػي أيػػدي الثػػورة ىػػو أف عناصػػر القػػوة الكبػػرى وأدوات ال
الفمسطينييف، وىي مف األساس عوامؿ خارجية، ألف القضية الفمسطينية ذات أبعػاد دوليػة، وألف إسػراسيؿ ىػي 
أصػػػاًل مجػػػرد مشػػػروع اسػػػتعماري دولػػػي. بمعنػػػى أف الجغرافيػػػا السياسػػػية ىػػػي عامػػػؿ أساسػػػي وحاسػػػـ فػػػي إدارة 

دوؿ المنطقة مزيدًا مف أوراؽ القػوة والتػ ثير.. فػي الوضػ  الطبيعػي كػاف مػف المفتػرض الصراع، وىذا يعطي ل
أف تكوف ىذه األدوات ىي عناصر قوة لمصمحة القضية الفمسطينية، أي أف األمػة العربيػة والػدوؿ اإلسػالمية 
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مف بعيد، لو أنيا سخرت مواردىا وطاقاتيا وعناصر قوتيا لمصمحة فمسطيف لتمكنت مف حسـ الصراع منذ ز 
ولكػػف مػػا جػػرى كػػاف ىػػو العكػػس فػػي أكثػػر األحيػػاف، ولػػو تتبعنػػا المسػػار التػػاريخي لوجػػدنا كيػػؼ كانػػت دوؿ 
الجػػوار تػػؤثر سػػمبيًا عمػػى مسػػارات الثػػورة، ورأينػػا كيػػؼ عػػانى الفمسػػطينيوف أحيانػػًا ظمػػـ ذوي القربػػى أكثػػر ممػػا 

 عانوا ظمـ إسراسيؿ.
ألنيػػا تخمػػت عػػف الكفػػاح المسػػمح، أو ألنيػػا مارسػػتو بطريقػػة  مػػف جيػػة ثانيػػة، اعتبػػر الػػبعض أف الثػػورة أخفقػػت

خاطسة، األمر الذي جعميا تتكبد ىزاسـ عسكرية متالحقة، أدت إلى خسػارتيا مواقعيػا واحػدًا تمػو اآلخػر. فيمػا 
يرى آخروف أف حصر الكفاح الفمسطيني بالجانب العسكري ىو سبب تمقييا ىذه الخساسر كميا، ألف إسػراسيؿ 

قوة العسكرية عمى الجانب الفمسطيني لدرجة ال تقبؿ المقارنة، وبالتػالي كػاف خطؤىػا االعتمػاد عمػى متفوقة بال
ىماؿ النضاؿ السياسي.  الكفاح المسمح وحده في البدايات، وا 

 06/02/2103، السفير، بيروت
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 شاىيف أبو العز

( الػػذي نػػاؿ قػػدرًا ميمػػًا مػػف The Iron Gageو )أصػػدر رشػػيد الخالػػدي باإلنكميزيػػة كتابػػ 1006فػػي سػػنة 
االىتماـ في األوساط األكاديمية واإلعالمية األميركية. ال يتناوؿ ىذا الكتاب الصراع الفمسطيني ػ اإلسراسيمي 
بوجوىو المتعددة، بؿ يقصر كالمو عمى أحد طرفي ىذا الصراع وحػده، أي عمػى الفمسػطينييف وعمػى جيػدىـ 

فػػي الحصػػوؿ عمػػى االسػػتقالؿ الػػوطني، ولمػػاذا لػػـ يتمكنػػوا مػػف الوصػػوؿ إلػػى اسػػتقالليـ  المتمػػادي الػػذي بػػذلوه
عمى عرار بقية الشعوب المسػتعمرة. وىػذه الدراسػة تركػز، إذًا، عمػى فشػؿ الفمسػطينييف فػي إقامػة دولػة وطنيػة 

المجتمػ  خاصة بيػـ، بينمػا نجػح الييػود فػي ت سػيس مثػؿ ىػذه الدولػة. عيػر أف المؤلػؼ لػـ يرعػب فػي مقارنػة 
الفمسػػػطيني بػػػػالمجتم  الييػػػػودي، بػػػػؿ رعػػػب فػػػػي مقارنتػػػػو بالمجتمعػػػػات العربيػػػة المجػػػػاورة، فوجػػػػد أف المجتمػػػػ  
الفمسطيني كاف متقدمًا بالدرجة نفسيا التي كاف عمييا جيرانو إف لـ يتفوؽ عمػييـ. وكػاف لممجتمػ  الفمسػطيني 

(، ومػ  ذلػؾ فشػؿ 36ػػ34رف الماضػي )ص بيويتو الوطنيػة منػذ أواسػؿ عشػرينيات القػ« شعور متطور لمغاية»
المجتم  الفمسطيني في تحقيؽ طموحاتو الوطنية، بينمػا تمكنػت الشػعوب المجػاورة، بمػا فػي ذلػؾ الييػود، مػف 

يتعػرض المؤلػؼ بالنقػد لمروايػة الفمسػطينية عػف النكبػة التػي تمػادت فػي االدعػاء بػ ف  تحقيػؽ تمػؾ الطموحػات.
بكثير، وأف الجيوش العربية تخاذلت، وال سيما الجيش األردني، الذي كاف الفمسطينييف واجيوا قوة أقوى منيـ 

(، ويتساءؿ: لماذا لػـ تكػف ىنػاؾ مقاومػة أكثػر تنسػيقًا 54يقوده ضباط إنكميز متواطسوف م  الصييونية )ص 
 ألؼ فمسطيني خالؿ بضعة أشير؟ وىػذا الكتػاب 040لمواجية تجريد الفمسطينييف مف ممتمكاتيـ؟ ولماذا فّر 

 «.النكبة»محاولة نقدية جادة لتعقب األسباب العميقة ليذه الكارثة التي دعيت 
 

 بريطانيا واإلخفاق الفمسطيني
يتساءؿ الكاتب عما حّؿ بػالمجتم  الفمسػطيني المػدني والقػروي الػذي انيػار بسػرعة أذىمػت حتػى الصػييونييف 

لتي طالما رّوجت أف سبب فرار الفمسػطينييف في ذلؾ الحيف. وفي محاولة اإلجابة ينقض الرواية اإلسراسيمية ا
ىػػو أنيػػـ بػػدأوا حربػػًا ضػػد المجتمػػ  الييػػودي وخسػػروىا، وأف الػػدوؿ العربيػػة قامػػت كػػذلؾ بػػاليجوـ عمػػى الدولػػة 

(. وفػي ىػذا السػياؽ 51الوليدة وخسرت الحػرب. وأف رحيػؿ الفمسػطينييف كػاف النتيجػة البدىيػة ليػزيمتيـ )ص 
، وكذلؾ في القتاؿ 8250، ثـ في قرار التقسيـ سنة 8236لفمسطيني في ثورة رأى المؤلؼ أف أسباب الفشؿ ا
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لػى الشػروط 8251و 8250العاميف  ، تعود إلى قبؿ ذلؾ بسنوات كثيػرة، بػؿ إلػى بدايػة االنتػداب البريطػاني وا 
 المجحفة التي وضعتيا عصبة األمـ آنذاؾ.

كواليػػة عثمانيػػة، كانػػت إسػػالمية عمػػى  ومػػف مفارقػػات ىػػذه الشػػروط عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، أف فمسػػطيف، وىػػي،
(. والحػظ 21الغالب، لكنيا وقعت تحت سيطرة دولة مسيحية كانت تريد إقامة وطف قومي ييودي فييا )ص 

يرلنػػدا والينػػد وقعػػت جميعيػػا تحػػت سػػيطرة االنتػػداب اإلنكميػػزي،  الكاتػػب كيػػؼ أف ثالثػػة بمػػداف ىػػي فمسػػطيف وا 
(. والحػظ أيضػًا أف 12ثػـ لمتقسػيـ بعػد أحػداث داخميػة داميػة )ص لكنيا خضعت لمتالعب باليويػات الدينيػة، 

إنكمترا كانت تعتمد عمى بعض الجماعات المحمية لتنفيذ سياستيا مثؿ السيخ والباتاف في اليند، والجورعا في 
نيباؿ، وبدو الحجاز والشاـ في فمسطيف والعراؽ. وخمص إلػى االسػتنتاج أف البريطػانييف وضػعوا الفمسػطينييف 

 قفص حديدي، األمر الذي منعيـ مف تطوير مؤسسات دولتية يمكنيا أف تتحوؿ إلى مؤسسات دولة. في
 

 فشل النخبة
لعؿ أبرز ما في ىذا الكتػاب ىػو دراسػة أحػواؿ النخبػة السياسػية الفمسػطينية وانقسػاماتيا. وُيقصػد بالنخبػة ىنػا 

العثمػاني والبريطػاني أمثػاؿ آؿ الحسػيني  الذيف تصدروا الحياة السياسية في فمسػطيف فػي العيػديف« الوجياء»
والنشاشػيبي والخالػػدي وعبػػد اليػػادي والعممػػي... إلػػخ. ويسػػتغرب الكاتػػب، بػػؿ يمقػػي بعػػض الظػػالؿ عمػػى كيفيػػة 
اختيػػػار المنػػػدوب السػػػامي البريطػػػاني ىربػػػرت صػػػموسيؿ الحػػػاج أمػػػيف الحسػػػيني لمنصػػػب اإلفتػػػاء، وىػػػو، عمػػػى 

يف فػػي األزىػػر، ولػػـ تكػػف لػػو حماسػػة دينيػػة، بػػؿ كانػػت لػػو خمفيػػة صػػغر سػػنو، لػػـ يتمػػؽ معػػارؼ دينيػػة إال لسػػنت
عممانيػػة عنػػدما خػػدـ ضػػابطًا فػػي الجػػيش العثمػػاني، وتػػولى مسػػؤوليات مدنيػػة فػػي حكومػػة فيصػػؿ فػػي دمشػػؽ 

(. ويعتقػػػد المؤلػػػؼ أف اختيػػػار الحػػػاج أمػػػيف الحسػػػيني لمنصػػػب اإلفتػػػاء كػػػاف القصػػػد منػػػو 820ػ  826)ص 
الػذي ُعػزؿ مػف رساسػة بمديػة القػدس بعػد صػدامات موسػـ النبػي موسػى  إضعاؼ موق  موسى كػاظـ الحسػيني

(. وسػػّمط المؤلػػؼ الضػػوء 22، وُعػػّيف، بػػداًل منػػو، راعػب النشاشػػيبي )ص 8210بػيف العػػرب والييػػود فػػي سػنة 
عمى براعة الحاج أميف في استخداـ المؤسسة الدينية التي تسمـ قيادتيا لبناء قاعدة شعبية واسعة مف األتباع 

ميدييف لعاسمة الحسيني، ومف الوطنييف الذيف رأوا فيو زعيمًا لحػركتيـ، ومػف المنتفعػيف مػف شػبكة المصػالح التق
التي كاف يسيطر عمييا، وذلؾ كمو كاف معاكسًا لما جرى في الدوؿ العربيػة التػي بنػى الزعمػاء حضػورىـ فػي 

القػػوتمي والكتمػػة الوطنيػػة سػػياؽ ت سػػيس أحػػزاب عممانيػػة مثػػؿ سػػعد زعمػػوؿ وحػػزب الوفػػد فػػي مصػػر، وشػػكري 
يعتقد رشيد الخالدي أف  (.808ػ  800وأيضًا حزب الشعب وعبد الرحمف الشيبندر في سوريا... وىكذا )ص 

تحػت حكػـ « حؿ الدولة الواحػدة»قد فشؿ، ويتوق  أف تتداف  األمور، بقوة األمر الواق ، نحو « حؿ الدولتيف»
بمد صػغير منفصػميف، أو إبقػاء ذلػؾ الكيػاف تحػت حكػـ الييػود مف المستحيؿ إبقاء شعبيف في »إسراسيؿ، ألف 

(. ولنػا فػي ىػذا 148)ص « مثمما تبّيف في النيايػة أف مػف المسػتحيؿ إبقػاء جنػوب أفريقيػا تحػت حكػـ البػيض
سينشػػػ  نتيجػػػة التفػػػاوض بػػػيف الفمسػػػطينييف « حػػػؿ الدولػػػة الواحػػػدة»الشػػػ ف رأي. لنتسػػػاءؿ قبػػػؿ أف نجيػػػب: ىػػػؿ 

سػػراسيؿ، أـ نتيجػػة  « حػػؿ الدولػػة الواحػػدة»الكفػػاح المتواصػػؿ سياسػػيًا وعسػػكريًا؟ فػػإذا كػػاف الػػبعض يعتقػػد أف وا 
يمكف أف ينش  نتيجة التفاوض، وجراء اقتناع الطرفيف وقبوليما بيذا الحؿ فيو ساذج وأمي وبال خبرة سياسية 

ف الكفػػػاح عمػػػى اإلطػػػالؽ. أمػػػا إذا كػػػاف المقصػػػود إليػػػو التوصػػػؿ إلػػػى ىػػػذا الحػػػؿ مػػػف خػػػالؿ مسػػػيرة طويمػػػة مػػػ
« حػػؿ الػػدولتيف»السياسػػي والعسػػكري، والتفػػاوض فػػي الوقػػت نفسػػو، فػػإف الحػػؿ الممكػػف، فػػي ىػػذا السػػياؽ، ىػػو 

ف لـ يتحقؽ حتى اآلف، إال أنو ما زاؿ ُيعتبر الحؿ الوحيد الػواقعي والقابػؿ لمتحقػؽ، حتػى لػو لػـ يكػف  الذي، وا 
 ىو الحؿ التاريخي العادؿ.
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)ترجمػة ىشػاـ عبػد  1001ة العربيػة لمدراسػات والنشػر فػي بيػروت سػنة صدرت الترجمػة العربيػة عػف المؤسسػ
 اهلل(.

 06/02/2103، السفير، بيروت
 

 انتخابات حزب العمل اإلسرائيمي والحالة الداخمية 51
 عمي بدواف
تػػوج حػػزب العمػػؿ اإلسػػراسيمي نيايػػة مػػؤتمره األخيػػر بفػػوز الييػػودي الغربػػي األشػػكنازي إسػػحؽ حػػاييـ ىرتػػزوغ 

، واإلطاحة بالزعيمة السابقة شيمي يحيموفيتش. وتشير المعمومات التي نشػرت أو تسػربت عػف برساسة الحزب
أعمػاؿ المػػؤتمر، إلػػى أف اليػػـ الػػداخمي المتعمػؽ بالوضػػ  العػػاـ فػػي إسػػراسيؿ كػاف األسػػاس عمػػى جػػدوؿ أعمػػاؿ 

ستراتيجي والمتعمؽ المؤتمر، بعكس المؤتمرات السابقة التي كانت تركز عمى القضايا ذات البعد اإلقميمي واإل
 بمصير الدولة العبرية وعممية التسوية وعيرىا مف الممفات الصعبة.

وقػػػد يكػػػوف السػػػبب أف ىنػػػاؾ مشػػػكالت اجتماعيػػػة واقتصػػػادية تتفػػػاقـ كػػػؿ يػػػـو فػػػي إسػػػراسيؿ، وأف ىنػػػاؾ قناعػػػة 
ت فػي راسخة ب ف المخاطر التي تواجييا أقؿ مما ىي عميو في أي مرحمة مضت نتيجة مػا يجػري مػف تحػوال

 العالـ العربي، وانشغاؿ العالـ بممفات أعقد مف القضية الفمسطينية.
فمػا ىػػي حػػاؿ الوضػػ  العػاـ لإلسػػراسيمييف مػػف الزاويػػة االجتماعيػػة واالقتصػادية، وىػػؿ ُيتوقػػ  أف نشػػيد تحػػوالت 

 داخمية ليا عالقة بيذا الش ف؟
لى تقديـ كانت الحكومات اإلسراسيمية المتعاقبة تعمؿ دومًا عمى تحقيؽ معدال ت دخؿ مرتفعة لعموـ الناس، وا 

مختمػػؼ الت مينػػات االجتماعيػػة، والغايػػة كانػػت داسمػػًا تػػوفير المزيػػد مػػف عوامػػؿ الجػػذب لمييػػود مػػف دوؿ العػػالـ 
، والحد مػف احتمػاالت اليجػرة المعاكسػة التػي كانػت «أرض السمف والعسؿ الموعودة»لميجرة واالستيطاف في 
 تظير مف حيف آلخر.

ذاتو، كانت ومػا زالػت التشػققات داخػؿ المجتمػ  اإلسػراسيمي تػدف  بفسػات كثيػرة نحػو القػاع، وىػو مػا في الوقت 
دفػػ  فػػي فتػػرات معينػػة فػػي أواخػػر سػػتينيات القػػرف الماضػػي، لػػوالدة مجموعػػات مػػف الييػػود ذات تكػػويف طبقػػي 

، لكنيػا بقيػت «البوصػمة»أو « ماتسػبف»بقيػادة شػارلي بيطػوف، وحركػة « حركػة الفيػود السػود»مسحوؽ، مثػؿ 
عمى مستوى معيف مف االنتشار والت ثير والفعػؿ، ولػـ تتحػوؿ إلػى مجموعػات ذات امتػداد وحضػور كبيػر بػيف 
النػػاس، لكنيػػا عبػػرت عػػف طبيعػػة ىػػذا الكيػػاف وآفػػػاؽ مسػػتقبمو فػػي ظػػؿ عمميػػة الصػػراع الػػداسر فػػي المنطقػػػة، 

 وتعاظـ كفاح الشعب الفمسطيني.
تتبعيػػا الحكومػػات اإلسػػراسيمية ثقيمػػة، حػػيف يػػرى النػػاس أنيػػا تثقػػؿ كاىػػؿ كػػذلؾ، فػػإف السياسػػة الضػػريبية التػػي 

دافعػػي الضػػػريبة مػػػف صػػػغار وكبػػػار التجػػػار ورجػػػاؿ األعمػػػاؿ، وتقتطػػػ  مػػػف أمػػػواليـ مبػػػالل كبيػػػرة، مػػػ  عيػػػاب 
خػػدمات تشػػجيعية، تػػنعش تجػػارتيـ، وُتحّسػػف أعمػػاليـ، وتجػػذب إلػػى مشػػاريعيـ رؤوس أمػػواٍؿ جديػػدة، بػػؿ إف 

بية أدت إلى نفور رؤوس األمواؿ، وىروب بعض كبار رجاؿ األعماؿ، وَتَعطّػؿ مشػاري  كبيػرة السياسة الضري
 كاف ُيعّوؿ عمييا كثيرًا في إنعاش الحياة االقتصادية.

إضافة إلى ذلؾ، ىناؾ موقؼ ساسد عند قطاعات مف الشراسح الوسطية ومف قػاع المجتمػ  فػي إسػراسيؿ يقػوؿ 
لجيػات المتنفػذة وحضػورىا وسػطوتيا تتػ لؼ مػف ثالثػة أطػراؼ، أوليػا األجيػزة إف المكونات الرسيسية لييكمية ا

األمنيػػة ب ذرعيػػا المختمفػػة، ومعيػػا الجػػيش. وثانييػػا أصػػحاب رؤوس األمػػواؿ. وثالثيػػا مجموعػػات رجػػاؿ الػػديف 
يا مف الييود المتدينيف والمتطرفيف عمى وجػو الخصػوص، الػذيف يسػتنزفوف المػوارد الماليػة العامػة كمػا تسػتنزف
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كما يمكػف القػوؿ إف اتسػاع اليػوة بػيف الفقػراء واألعنيػاء، وتآكػؿ الطبقػة الوسػطى، ووجػود  معيـ المستوطنات.
فػػوارؽ اجتماعيػػػة كبيػػػرة بػػيف النػػػاس، إضػػػافة إلػػى وجػػػود ىػػػوة متزايػػدة يومػػػًا بعػػػد يػػوـ بػػػيف المجموعػػػات اإلثنيػػػة 

ت، وسػػيؿ التناقضػػات الكامنػػة داخػػؿ الكيػػاف المشػػّكمة لمدولػػة العبريػػة، وتحديػػدًا بػػيف الييػػود مػػف مختمػػؼ القوميػػا
الػػػذي قػػػاـ عمػػػى أنقػػػاض الكيػػػاف الفمسػػػطيني، كانػػػت ومػػػا زالػػػت عوامػػػؿ أساسػػػية فػػػي توالػػػد حػػػاالت االحتقػػػاف 

 االجتماعي.
إف الدولة العبرية تعاني عمميًا مف فوارؽ كبيرة بيف الناس ومف السياسة االقتصادية االجتماعيػة التػي اتبعتيػا 

يمية منذ أكثر مف عقديف مف الزمف، والتي تمثمت في التخمي عف دولة الرفاه واتباعيػا نيػج الحكومات اإلسراس
االقتصاد الحر والخصخصة وتقميص اإلنفاؽ عمى الخػدمات العامػة كػالتعميـ والصػحة، وىػو مػا أَضػرَّ بشػكؿ 

ؼ عنػػػػد مػػػػف ىنػػػػا، إف حػػػػدة التناقضػػػػات داخػػػػؿ إسػػػػراسيؿ ال تقػػػػ كبيػػػػر بقطاعػػػػات الشػػػػباب والشػػػػراسح الوسػػػػطى.
التناقضػػات بػػيف الييػػود وفػػؽ أصػػوليـ القوميػػة واإلثنيػػة فقػػط، بػػؿ تتعػػدى ذلػػؾ نحػػو الفػػوارؽ فػػي نمػػط الحيػػاة، 
فالبوف شاس  عمى سبيؿ المثػاؿ بػيف الييػود الشػرقييف )السػفارديـ( والغػربييف )األشػكناز(، وبػيف ييػود إسػراسيؿ 

شػػمورا( عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ الػػذيف بػػاتوا يمثمػػوف مػػف ذوي األصػػوؿ األوروبيػػة الغربيػػة وبػػيف ييػػود إثيوبيػػا )الفال
البروليتاريػػػا وفػػػؽ األدبيػػػات الماركسػػػية واالشػػػتراكية العماليػػػة التػػػي ينتمػػػي إلييػػػا العديػػػد مػػػف أحػػػزاب إسػػػراسيؿ، 

اليسػػػػػار »التػػػػػي تػػػػػدعي ب نيػػػػػا تمثػػػػػؿ « ميػػػػػرتس»خصوصػػػػػًا حػػػػػزب العمػػػػػؿ، الحػػػػػزب المؤسػػػػػس لمدولػػػػػة وكتمػػػػػة 
نيػػػاىو أمػػػاـ معػػػادالت صػػػعبة، قػػػد تسػػػتطي  تحقيػػػؽ نقػػػالت ىامػػػة فػػػي وبالنتيجػػػة، إف حكومػػػة نتا «.الصػػػييوني

معالجتيا، ولكنيا ستواجو مصاعب كبيرة في ظؿ التركيبة الطبقية لممجتم  حيث ازدياد معدالت البطالة بيف 
 قطاعات الشباب، وَتَذّمر شراسح مف الطبقة الوسطى التي تعتبر رأس الرمح في قيادة الحراكات االجتماعية.

 08/02/2103، ، لندنالحياة
 

 :كاريكاتير 50

 

 
 08/02/2103الخميج، الشارقة، 


