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    :كاريكاتير
***  

  
   بالتحريض على الحركة في مصرفتح تثبت تورط حماس تكشف وثائق جديدة: البردويل .1

كشفت حركة حماس، عن وثائق جديدة تثبت تورط حركة فـتح، بـالتحريض ضـد               :  نبيل سنونو  -غزة
صرية؛ فيما لوحت بالكشف عن مزيد من تلـك الوثـائق           الشعب الفلسطيني؛ بالتعاون مع وسائل إعالم م      

تقديم الجناة إلـى    "إلى  " فتح"، داعيةً   "لكن كل شيء بقدره، وما يحقق المصلحة ويكشف الباطل سنقوم به          "
  ".المحاكمة

ـ      صالح البردويل، تتحـدث عـن      . ، القيادي في حماس  د     "فلسطين"إحدى الوثيقتين اللتين كشف عنهما ل
رة تم تأجيرهما من أجل إسقاط الفتيات لصالح هذه العملية، وتفاصيل تركيب كـاميرات              شقتين في القاه  "

  ".في غرف النوم واألسعار واألثمان والمرجعيات لهذه الغرف
  

  وثائق حقيقية
مليون بالمائة على صدقية الوثائق، وأنه تم توجيه رسـالة مـن            "ووفقًا للبردويل؛ فإن الوثيقة الثانية تدلل       

 مصر سميح برزق إلى مفوض األقاليم الخارجية في فتح جمال محيـسن؛ لتـشكيل لجنـة                 مسؤول إقليم 
  ".تحقيق في تسريب الوثائق وكيف تم ذلك، وأن هذه اللجنة تم تشكيلها من ثالثة أشخاص، بينهم امرأة

ـ         " فتح"وعقد أعضاء    أس نشر الوثائق بسبب الي   "في مصر، األربعاء، مؤتمرا صحفيا اتهموا فيه حماس  ب
إن : "أسامة القواسمي منكرا صـحة الوثـائق  " فتح"؛ فيما قال الناطق باسم      "واألزمة السياسية التي تعيشها   

، " العام الماضي يكتب عليها دولة فلسطين      11الوثائق الرسمية من الرئاسة أو جهاز المخابرات منذ شهر          
  .على حد قولهم

ـ      لتي ال قيمة لها والشروع فورا فـي التحقيقـات،          الكف عن المكابرة ا   "لكن البردويل نصح حركة فتح ب
يعلمون مليون بالمائة أن الوثائق حقيقية، ومـن ال علـم           ) فتح(هم  : "، مضيفًا "وتقديم الجناة إلى المحاكمة   

  ".لديه بها عليه أن يراجعها عن قرب، ولدينا اعترافات مصورة بالفيديو لمصادر الوثائق
 بالذهول إذا اطلعوا علـى الوثـائق الجديـدة          -قيادات فتح –صابوا  أخشى أن ي  : "وقال القيادي في حماس   

مواجهة الشعب بالحقيقة وعـدم التنـصل       " فتح"، مشيرا إلى أنه يتوجب على       "والفيديو في القريب العاجل   
  .منها
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إن من يدخل إلى مواقع الداخلية يجد وثائق موقعة باسم السلطة وأخرى باسم دولة فلسطين، ومن                : "وتابع
يجد أن هناك من وقع باسم السلطة وفـي لحظـة           ) الرئيس الفلسطيني الراحل  (ع أيام ياسر عرفات     يراج

  ".معينة وقع البعض باسم الدولة، وهذه قضية معنوية
من قـاموا بهـذه     "وشدد القيادي في حماس على أن هناك خبراء محايدين يمكن الرجوع إليهم؛ وأكد أن               

انون بعقوبات قاسية، سنالحقهم قانونيا؛ ألن خيانة الشعب الفلسطيني         الجريمة الكبرى التي يعاقب عليها الق     
  ".وشهادة الزور من أكبر الكبائر

من جهة أخرى، نفى البردويل االدعاءات بأن تكون حماس  قد طلبت من رئيس السلطة محمود عبـاس،       
أي إنـسان   "عدم وجـود    التوسط إلطالق سراح معتقلين ينتمون إليها في مدينة المقطم المصرية، مؤكدا            

  ".معتقل بتهمة حقيقية أو مزيفة في المقطم وال غيره ونحن نتحدى من يقول غير هذا
) فـتح (إن هذا جزء من الفبركات، وحرف األنظار عن حقيقة األمور، وهـم             : "وتمم القيادي في حماس   

ة الكبرى التي تم ارتكابهـا  يكابرون، والمطلوب منهم أال يكابروا تجاه الوثائق الحقيقية التي أثبتت الجريم     
  ".بحق الشعب الفلسطيني، وعليهم التحقيق فيها

  4/8/2013، فلسطين أون الين
  

   برشلونة في بيت لحم ويشيد بالزيارة التاريخية والداعمة للشعب الفلسطينيفريقعباس يستقبل  .2
 والخليل، استمرت احتفت فلسطين أمس، بزيارة تاريخية لفريق برشلونة اإلسباني إلى مدينتي بيت لحم

  .عدة ساعات، ضمن جولة تشمل إسرائيل
وجاءت زيارة برشلونة بكامل نجومه يتقدمهم أفضل العب في العالم األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي 

  .نيمار، دعما لجهود تحقيق السالم بين الفلسطينيين وإسرائيل
والعبي لفريق برشلونة اإلسباني ، مشيداً الرئيس محمود عباس في مقره بمدينة بيت لحم إدارة استقبل 

  .بزيارتهم التي وصفها بالتاريخية والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته
هذه زيارتكم األولى لفلسطين ولكنكم كل يوم تكونون في بيوتنا وكل أبناء شعبنا يتابعونكم : وقال الرئيس

 المحبة والسالم مهد سيدنا المسيح عليه عبر التلفاز، ونحن سعداء جداً أن تزورونا في بيت لحم مدينة
وقد زرتم كنيسة المهد وأرجو أن تكونوا قد تمتعتم بعبق األنبياء خاصة سيدنا عيسى عليه .. السالم
  .السالم

نعلم أنكم تحملون رسالة أخرى غير الرياضة وهي السالم، لذلك نطمئنكم وانتم تزوروننا فإننا : وأضاف
فأل خير وفأل حسن لزيارتكم لنا، وتأكيد على نواياكم الطيبة تجاه تحقيق نعقد محادثات السالم، وهذا 

  .السالم
  .في المرة القادمة ستأتون إلينا محتفلين بالسالم: واختتم الرئيس حديثه بالقول

إنه شيء مهم زيارتنا لمدينة بيت لحم ومعرفة : من جانبه، قال رئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل
  .المسيحمكان والدة السيد 

شكر خاص للشعب الفلسطيني والرئيس عباس على حفاوة االستقبال، وشرف كبير لنا في : وأضاف
  .برشلونة أن يستقبلنا الرئيس عباس شخصيا

توقيت الزيارة مهم جدا ألنه جاء مع انطالق المفاوضات في واشنطن التي نأمل أن تحقق : وتابع روسيل
ونتمنى لكل األطفال الذين .. شلونة لتحقيق السالم ستقدمه فوراالسالم، وان أي شيء تستطيع تقديمه بر
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رأيناهم في بيت لحم أن يعيشوا بحرية وسالم ألنهم أمل المستقبل، وإذا كان تواجد برشلونة سيفيد تحقيق 
  .السالم فإننا سنتواجد دائما

قبالهم العديد من رجال وكان فريق برشلونة قد استهل جولته بزيارة كنيسة المهد ببيت لحم، وكان في است
الدين المسيحيين، ورئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل رجوب، وعدد من قادة األجهزة األمنية، والمئات 
من محبي الفريق الكتالوني الذين اصطفوا على جانبي الطريق الذي سلكته بعثة فريق برشلونة وهم 

  .يرتدون زي النادي ويرفعون أعالمه
ء جبريل الرجوب، ورئيس نادي برشلونة ساندرو روسيل، أن زيارة فريق برشلونة من جهته أكد اللوا

  .لفلسطين لحظة تاريخية بالنسبة للشعب الفلسطيني وخطوة باتجاه تحقيق السالم في المنطقة
وأضاف الرجوب، في مؤتمر صحافي عقده مع روسيل، في مقر الرئاسة بمدينة بيت لحم أن فريق 

، وهذه خطوة باتجاه تحقيق السالم في المنطقة، "جولة السالم" في جولة اسمها برشلونة يزور المنطقة
  .وستتوج بيوم من األيام بأن تلعب كافة الشعوب في المنطقة مع بعضها عندما تقوم الدولة الفلسطينية

  4/8/2013األيام، رام اهللا، 
  

  عدام بحق مدانين بجرائم قتل بعد العيدإ أحكامتنفيذ : هنية .3
س الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية أن حكومته ستقوم بعد عيد الفطر بتنفيذ أحكام كشف رئي

  .اعدام بحق متهمين بقضايا جنائية
جاء ذلك خالل تعزية هنية، مساء الجمعة لعائلة التلباني، بفقدانهم ابنهم عليان الذي راح ضحية عملية 

 الماضي الواقع وسط قطاع غزة حيث تم اعتقال سطو مسلح نفذها مسلحون على مصنع والده األربعاء
  .الجناة

لن : "وقال.وأكد هنية في كلمة له على أن القانون سيأخذ مجراه ولن يفلت أي مجرم من هذه الجريمة
  ".نفرط في الحفاظ علي أمننا الداخلي وال يمكن أن نسمح بأي من كان بالعبث باألمن الداخلي

د بين عائلة التلباني ورجال اإلصالح والوزراء والقيادات، ودراسة وأشار هنية إلى االجتماع الذي عق
تشكيل محكمة جنايات كبرى للنظر في مثل هذه الجرائم الكبيرة، مشدداً على أنه سيكون هناك تنفيذ 

  .ألحكام باإلعدام بحق جناة ارتكبوا جرائم القتل، وذلك بعد عيد الفطر
ن التي تشجب وتعارض تنفيذ حكم اإلعدام، لكنه استطرد وأبدى هنية احترامه لمؤسسات حقوق اإلنسا

  ".أيضاً نحترم دمائنا وشرعنا وقانوننا: "بالقول
  4/8/2013، فلسطين أون الين

 
 الجاري  الشهر13 أسيراً بعد العيد في 26 دفعات بينهم أربعإطالق األسرى على : عريقات .4

 4 سيطلقون على 104ريقات أن األسرى الـ أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب ع: القدس المحتلة
  . الجاري13دفعات، وأن المجموعة األولى ستطلق في 

في السياق نفسه، كشف عريقات أن اطالق األسرى القدامى سيكون على اربع دفعات، وأن اسرائيل 
 آب 13 اسيراً من األسرى القدامى في 26رفضت اطالقهم مرة واحدة، فيما وافقت على اطالق 

  .ريالجا
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وأوضح ان القيادة الفلسطينية ابلغت اميركا وإسرائيل انها لن تقبل الحلول االنتقالية بل تعمل على طرح 
كل الملفات النهائية على طاولة المفاوضات، وعلى رأسها الحدود والقدس والالجئين والمياه 

ان القيادة الفلسطينية كما نفى وجود اي لجان سرية في المفاوضات مع اسرائيل، مؤكداً . والمستوطنات
  .شكلت لجنة اشراف عليا على المفاوضات مكونة من ستة اشخاص

وصرح وكيل وزارة شؤون األسرى والمحررين من مدينة رام اهللا زياد ابو عين بأن الشعب الفلسطيني 
ا قبل ينتظر ان تتمخض األيام القليلة المقبلة عن اإلفراج عن دفعة من األسرى الفلسطينيين المعتقلين م

: وتابع. الفطر» الجهود تبذل لإلفراج عن الدفعة األولى من األسرى قبل عيد«وقال ان . اتفاق اوسلو
 .»هذه مرحلة اساسية ستحقق الفرحة للشعب الفلسطيني، وستزيد الثقة في العملية السياسية التفاوضية«

  4/8/2013الحياة، لندن، 
  

  د براءة حماس من التورط بأحداث مصرتؤك" تمرد"تصريحات منشق عن حركة : زهريأبو  .5
المصرية المنشق محمـود العربـي      » تمرد«اعتبرت حركة حماس مساء امس تصريحات منسق حركة         

وشدد الناطق باسم الحركة سـامي أبـو        . دليالً قاطعاً على براءتها من الزج باسمها في الساحة المصرية         
ركات تورطت فيها بعض الجهات من بينهـا        فب«زهري في بيان على ان كل االدعاءات بهذا الشأن هي           

في مصر إلى متابعة هذه الواقعة ومحاسبة المتورطين        » القائمة«ودعا السلطات   . »بعض القيادات األمنية  
  .وضمان وقف عملية التحريض الممنهج ضد حركته

مـدير  وكان العربي قال الخميس الماضي في مسيرة مؤيدة لمرسي باإلسكندرية إن اللواء ناصر العبـد                
، »مـرغم «مباحث االسكندرية كان يحضر مجموعة من البلطجية داخل معسكر األمن المركزي بمنطقة             

ويوزع عليهم مالبس عسكرية خاصة بكتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وتصويرهم             
  .ونشرها على أنهم عناصر من حركة حماس

  4/8/2013، الدستور، عّمان
 

  تندد بإفطار تطبيعي في رام اهللا " الجبهة الشعبية" .6
الـذي  ” اإلسـرائيلي “، أمس، بما سمي اإلفطار الفلسطيني  ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“نددت   :غزة

أقيم في إحدى قرى رام اهللا، في الوقت الذي يجري نهب األرض وحرق الـزرع والبيـوت والمـساجد                   
  .تالل وقطعان المستوطنينوتهويد القدس والتنكيل بالفلسطيني على يد جيش االح

ودانت الجبهة هذه اإلفطارات ووصفتها بالتطبيعية المقيتة والمؤذية لمشاعر الشعب الفلسطيني، والمسيئة            
للدين والقضية والحقيقة، ورأت في هذه الممارسات السرية التي ال يعلم بها الفلسطيني والرأي العـام إال                 

ليال جديدا على ممارسات وعادات يخجل أصـحابها مـن          بعد حصولها وعبر وسائل إعالم االحتالل، د      
هذه الممارسات مؤشر على نهج سياسي ترسخ مع إبرام اتفاقية أوسـلو            “البوح بها في العلن، وقالت إن       

يقرر مصير الشعب الفلسطيني وحقوقه من وراء ظهر أبنائه وقواه السياسية واالجتماعية، ما يدلل علـى                
  .”أنه ال يمثل إال أصحابه

البت باستشعار خطورة ما يجري في الساحة الفلسطينية ومفاعيله التدميرية، وبضرورة تعاضد قـوى              وط
  .الشعب ورموزه في صد موجات التطبيع المتالحقة والمطبعين

  4/8/2013، الخليج، الشارقة
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  وفد من الفصائل الفلسطينية في لبنان يزور ضريح القائد مغنية في يوم القدس .7
القيادي في حـزب     القوى والفصائل الفلسطينية لمناسبة يوم القدس العالمي ضريح          زار وفد من  : بيروت

الحاج عماد مغنية في روضة شهداء المقاومة اإلسالمية في الغبيري ببيروت ووضع الوفد اكاليل من               اهللا  
» أبوحسن سـالمة  «الزهور على الضريح وقرأ الفاتحة على روح الشهيد مغنية والشهيد علي حسن ديب              

  .لشهيد هادي نصراهللا وأرواح كافة شهداء المقاومة في الروضة المباركةوا
وضم الوفد عن حركة فتح أمين سر فصائل منظمة التحرير العميد توفيق عبداهللا، عضو المكتب السياسي                
للتحرير الفلسطينية عباس الجمعة، وعضو اللجنة المركزية لحزب الشعب ابو فراس ايـوب، الـشيخين               

محمد قدور عن الهيئة اإلسالمية الفلسطينية لإلرشاد والتوجيه، ومسؤول الجبهة الديمقراطية           سعيد قاسم و  
في بيروت احمد مصطفى، خليل الحاج وعلي موسى عن حركة حماس، بالل أبو طارق ومحمود ألّومي                

  .عن حركة فتح اإلنتفاضة، وأبو بالل مرعي عن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
د العميد عبداهللا، فأكد على خيار المقاومة اإلسالمية الباسلة وأمينها العام سماحة الـسيد      وتحدث باسم الوف   

  .حسن نصراهللا
  4/8/2013، الحياة الجديدة، رام اهللا

  
 اإلسرائيلية تصادق على زيادة عدد المستوطنات في قائمة بلدات األولوية القومية الحكومة .8

أن الحكومة اإلسرائيلية ستصادق في جلستها األسبوعية كشف موقع هآرتس صباح ، الـحد، النقاب عن 
اليوم، على قائمة بلدات ومدن األولوية القومية، وستحدد خريطة البلدات التي ستدرج في هذه القائمة، 
وشكل وحجم المنح والهبات والمساعدات الحكومية في مختلف المجاالت، كاإلسكان والبنى التحتية 

صحيفة إن القائمة التي ستتم المصادقة عليها اليوم ستشمل زيادة كبيرة في عدد وقالت ال. والتعليم واألمن
برئاسة نفتالي " البيت اليهودي"المستوطنات، وال سيما تلك التي يقطنها المستوطنون من مؤيدي حزب، 

  .بنيت
 مستوطنة، بينها مستوطنات معزولة 15وبحسب موقع هآرتس على الشبكة فإن الحديث يدور عن 

ية، مقابل إزالة بلدتين يسكنها الحريديم، من القائمة المذكورة، في سياق ما اعتبرته الصحيفة نتيجة ونائ
  .طبيعية لتركيبة االئتالف الحكومي القائم برئاسة نتنياهو

  4/8/2013، 48عرب 
  

  التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين ضئيلةفرص: ديكل .9
ي ديكل الذي ترأس مديرية المفاوضات مع الفلسطينيين عن أعرب البريغادير احتياط أود: بيت لحم

  .اعتقاده بأن فرص التوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين ضئيلة
وأشار البريغادير احتياط ديكل، امس الى أن الفجوات بين الطرفين في القضايا الجوهرية أصبحت اكثر 

 الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس عمقاً من الماضي وانه ليست هناك ثقة متبادلة بين رئيس
  .محمود عباس
ان مصلحة إسرائيل تستلزم بلورة تسويات انتقالية بغية تثبيت حل الدولتين للشعبين ميدانياً "ورأى ديكل 

 من أراضي 60%وانه يمكن في المرحلة الراهنة إقامة دولة فلسطينية لها حدود مؤقتة على مساحة 
  ".ن إخالء اي مستوطنةالضفة الغربية دو
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  .وذكر البريغادير احتياط ديكل ان كال الطرفين ليس متحمساً لذلك
  4/8/2013األيام، رام اهللا، 

  
  يدعو إلى تدنيس الحرم القدسيإسرائيلينائب  .10

بزعامة رئيس الوزراء اإلسرائيلي " الليكود"دعا زعيم الجناح األكثر تشدداً في حزب :  وكاالت-القدس 
موشي فيجلين أول من أمس آالف اإلسرائيليين " الكنيست"نياهو وعضو البرلمان اإلسرائيلي بنيامين نت

  .إلى تدنيس الحرم القدسي الشريف
إن منع اليهود من دخول جبل الهيكل "وقال فيجلين، في تصريح للقناة السابعة في التلفزيون اإلسرائيلي، 

قلق، إضافة إلى ارتباطه بالتحرك الدبلوماسي خالل رمضان يشكل مصدراً لل) الحرم القدسي الشريف(
  ".بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية) عملية السالم(

يجب التضحية من أجل وصول اليهودي الى المكان المقدس لذلك، علينا الحضور الى هناك "وأضاف 
  ".باآلالف

  4/8/2013األيام، رام اهللا، 
  

  يس يحول مسجداً تاريخياً بالقدس إلى كناالحتالل .11
اإلسرائيلية بتحويل مسجد إسالمي " دائرة اآلثار"كشفت مصادر صحفية عبرية النقاب عن قرار لـ 

  .تاريخي في مدينة القدس المحتلة، تعرض مؤخرا العتداء من قبل متطرفين يهود، إلى كنيس يهودي
ل مسجد النبي قررت تحوي" دائرة اآلثار"العبرية في نسختها اإللكترونية أن " هآرتس"وذكرت صحيفة 

  .داوود في القدس إلى كنيس يهودي وإزالة كافة المظاهر اإلسالمية عنه
وكان متطرفون يهود قد أقدموا على اقتحام مسجد النبي داوود التاريخي الواقع في حي آل الدجاني 
 جنوب غرب المسجد األقصى المبارك، للمرة الثانية خالل أسبوعين، وخلعوا وحطموا الجدران الثالثة

  .التابعة له المصنوعة من السيراميك والرخام العثماني العريق
  4/8/2013، فلسطين أون الين

  
   الحالي13في " القدامى"إطالق سراح الدفعة األولى من األسرى الفلسطينيين : فارسقدورة  .12

ألسرى الدفعة األولى من ا"قال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس إن : نادية سعد الدين –عمان 
في سجون االحتالل اإلسرائيلي سيطلق سراحها في الثالث عشر من الشهر " القدامى"الفلسطينيين 

  .، وفق اتفاق استئناف المفاوضات"الحالي
الجانب الفلسطيني طلب شمول المجموعة األولى للعدد األكبر "من فلسطين المحتلة إن " الغد"وأضاف لـ

  )".1993( أسرى من المعتقلين قبل اتفاق أوسلو 104هم من إجمالي المفرج عنهم، والبالغ عدد
 أسرى كاملين على أربعة دفعات، حيث سيطلق سراح الدفعة 104اإلفراج سيطال الـ "وأوضح أن 

، تزامناً مع االستعداد لعقد جلسة مفاوضات جديدة في األراضي "األولى منهم بعد عيد الفطر مباشرة
  .المحتلة

طيني زود اإلدارة األميركية بقائمة أسماء األسرى المطلوب اإلفراج عنهم وفق الجانب الفلس"وأفاد بأن 
  ".معيار األقدمية، ولم يقدم رقماً أصماً، فيما قامت األخيرة بدورها بتسليمها إلى الجانب اإلسرائيلي
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، "قدميةالرفض الفلسطيني لتحديد أسماء األسرى المفرج عنهم إسرائيلياً، وإنما اعتماد معيار األ"وأكد 
  ".وجود بعض اإلشكاليات لدى سلطات االحتالل لم يتم حلها حتى اآلن"الفتاً إلى 

 –، في إطار المفاوضات الفلسطينية "عدم وجود لجنة تفاوض خاصة باسم األسرى"وأشار إلى 
ا تقديم نادي األسير كل المعلومات الوافية بهذ"اإلسرائيلية التي أعلن عن استئنافها مؤخراً، مبيناً 

  ".الخصوص إلى الوفد الفلسطيني المفاوض
 من ضمن الـ 1948 أسيراً من فلسطين المحتلة العام 14المطالبة الفلسطينية باإلفراج عن "وشدد على 

  .، مؤكداً رفض فكرة اإلبعاد ألي أسير سيتم اإلفراج عنه" أسرى المطلوب إطالق سراحهم104
نية تتعلق بهؤالء األسرى باعتبارهم مواطنين وتوقف عند مزاعم سلطات االحتالل بمشاكل قانو

وتضم قائمة األسرى المطلوب ". تتلكأ لوضع العراقيل أمام إطالق سراحهم"إسرائيليين لديها، معتبراً أنها 
 أسرى من حاملي هوية القدس 6 وحوالي 1948 أسيراً من فلسطين المحتلة العام 14إطالق سراحهم 

  .ة، فيما البقية من الضفة الغربية المحتلة أسيراً من قطاع غز26المحتلة، و
  4/8/2013الغد، عمان، 

  
  تهدد خان يونس بفعل أزمة الوقود والكهرباء"  إنسانيةكارثة"تحذير من  .13

أعلنت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة، أمس، أنها قد تضطر إلى وقف عشرات  : رائد الفي-غزة 
رف الصحي، ومعالجة النفايات الصلبة، ومحطات الخدمات، خصوصاً في مجاالت معالجة مياه الص

  .تحلية المياه، بسبب أزمة الوقود 
وأعرب رئيس بلدية خان يونس يحيى األسطل في بيان، عن قلقله الشديد نتيجة تفاقم أزمة الوقود ما 
ينعكس سلباً على خدمات الصرف الصحي والمياه والنظافة وصحة البيئة والخدمات العامة، إضافةً إلى 

وأكد أن ما يحدث في قطاع غزة مقدمة . عدم قدرة البلدية على تأمين الوقود ومشتقاته لتشغيل اآلليات 
  .لكارثة إنسانية في شتى المجاالت سينتج عنها تدهور الحياة اإلنسانية 

  4/8/2013الخليج، الشارقة، 
  

   أسرىسبعة تعزل النقبإدارة سجن  .14
في سجن النقب وأسفر عن وقوع إصابات " 8قسم " الذي جرى في قال نادي األسير إن االقتحام: رام اهللا

  .في صفوفهم، جرى خالل تأدية األسرى لصالة التراويح
وأشار النادي، في بيان صحافي، أمس، أن األسرى فوجئوا بقوة كبيرة تدهم القسم، وتشرع بحملة تفتيش 

محمد جبر عبد اهللا، رائد : نهمقمعية بحقهم، وقامت باالعتداء عليهم وعزل عدد من األسرى، عرف م
  .األشقر، أحمد منصور، أحمد مباركة، قصي رضوان، رياض مسكاوي، هزاع شريم

وأوضح البيان أن إدارة سجن النقب شرعت بسحب الكهربائيات من القسم، وفرضت غرامات على 
  .األسرى، وحرمت عددا منهم من الزيارة

  4/8/2013األيام، رام اهللا، 
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   يعتقل قاصراً بالخليل ويعتدي عليه مكبالًيإسرائيلجندي  .15
اإلسرائيلية، فيديو بثته وسائل إعالم عبرية حول قيام جندي من " بتسليم"نشرت منظمة :  وكاالت-القدس 

حرس الحدود اإلسرائيلي باعتقال فلسطيني قاصر، في الخليل واالعتداء عليه وهو مكبل اليدين وإجباره 
  .على المشي حافي القدمين

 أيام، قرب نقطة للشرطة جوار 10العبري، فإن الحادثة وقعت منتصف الليل قبل " والال"فقا لموقع وو
الحرم اإلبراهيمي، حيث يوضح الفيديو اقتياد شرطي إسرائيلي لشاب فلسطيني إلى سيارة شرطة 

ض إسرائيلية، ويتحدث معه وهو مكبل اليدين وحافي القدمين، ويوجه صفعات على عنقه، وتظهر بع
  .المشاهد أن الجندي يتلفظ بألفاظ توحي بأنها تهديد ضد المعتقل دون معرفتها

  4/8/2013األيام، رام اهللا، 
  

   يؤجرون أراضي للفلسطينيين لاللتفاف على مقاطعة منتجات المستوطناتمستوطنون .16
العبرية أمس أن مستوطنين في مستوطنات غور » هآرتس«كشفت صحيفة :  سما–القدس المحتلة 

ردن يقومون بتأجير أراضي المستوطنات إلى مجموعة من المزارعين أو الشركات الزراعية األ
الفلسطينية من أجل فالحتها وإنتاج مزروعات تكون فلسطينية لاللتفاف على القرار األوروبي بمقاطعة 

  .منتجات المستوطنات
اضيهم إلى مزارعين ، فإن العديد من المستوطنين أجروا أخيراً جزءاً من أر»هآرتس«وبحسب 

فلسطينيين من أجل زراعة األرض واستثمارها بما يخدم المزارع الفلسطيني لجهة توافر المياه 
  .واإلمكانات، كما يخدم المستوطنين لجهة تمكنهم من تسويق هذه المنتجات على أنها فلسطينية

قع في حدود المستوطنات وأوضحت أن لديها معلومات عن قيام المستوطنين بتأجير هذه األراضي التي ت
  .بغور األردن بشكل سري، مشيرة إلى أن الطرفين يريدان إبقاء هذه المعلومات سرية

  4/8/2013الحياة، لندن، 
  

   الفلسطينية في لبنانالمخيماتفي مسيرات ومهرجانات ".. يوم القدس العالمي" .17
مهرجانات وندوات في ، بمسيرات و"يوم القدس العالمي"أحيت هيئات ولجان وفصائل فلسطينية 

الرد الحقيقي على ما يقوم "، وأن "ان القدس ستبقى قلب الصراع"المخيمات، شددت المواقف خاللها على 
به االحتالل وقطعان مستوطنيه هو التكاتف لتحقيق مصالحة وطنية على قاعدة التمسك بكل الثوابت 

  ".الوطنية الفلسطينية وحق العودة
جبهة "مسيرة، تحدث فيها عضو قيادة " لجنة دعم المقاومة في فلسطين"في مخيم الرشيدية، اقامت 

، والقيادي في "حزب اهللا"عباس الجمعة عن منظمة التحرير، وحسن خليل عن " التحرير الفلسطينية
يوم القدس هو يوم للوحدة "وشددوا على ان . الجهاد االسالمي ابو سامر موسى عن لجنة دعم المقاومة

التمسك بخيار الكفاح والمقاومة من اجل تحرير القدس وكل االرض "واكدوا ". مةوالتمسك بالمقاو
  ".الفلسطينية من دنس االحتالل

 الفلسطينية مهرجانا، في حضور النائب علي خريس، -وفي مخيم البص، أقامت لجنة التنسيق اللبنانية 
  .تفي لبنان فتحي أبو العردا" فتح"أمين سر فصائل منظمة التحرير وحركة 
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القدس التي تواجه تحديات خطيرة من تهويد ومصادرة االمالك وطرد اهلها "وقال أبو العردات ان 
حشد كل الطاقات العربية "، مشددا على اهمية "ومعالمها الدينية واالجراءات االحتاللية الصهيونية

  ".واالسالمية من اجل القدس
 فلسطين مسيرة تخللتها كلمة من سميح احمد، باسم وفي مخيم الجليل بعلبك، اقامت لجنة دعم المقاومة في

  ".على العهد حتى تحرير القدس وفلسطين"اللجنة، وكلمة النائب علي المقداد، شددا 
والقيت كلمات لكل . وفي مخيم برج البراجنة احيت لجنة دعم المقاومة في فلسطين يوم القدس العالمي

، وأمين سر منظمة التحرير فتحي ابو العردات، من عضو المجلس السياسي في حزب اهللا حسن حب اهللا
واكد المتحدثون ضرورة االلتفاف حول القدس وشعب القدس، والحق . وممثل حركة حماس علي بركة

  .في المقاومة من اجل تحرير فلسطين واالقصى
القدس : "وفي مخيم البداوي، أقامت لجنة مهرجان حق العودة ولجنة مسيرة العودة مسيرة كشفية بعنوان

انطلقت المسيرة من امام مسجد عمر بن الخطاب الى مقبرة ". برافر لن يمر"و" وانّا هنا باقون.. تجمعنا
الشهداء حيث القيت كلمتان واحدة باسم الفصائل القاها امين السر ابوخالد غنيم واالخرى باسم لجنة 

رة القضية الفلسطينية لدعم وشددت الكلمتان على ضرورة نص. مهرجان حق العودة القاها حسين فريجة
مشروع برافر التهجيري "، وعلى ان "حقنا في العودة الى فلسطين دعوة لتحرير كامل التراب الفلسطيني

  ".لن يمر
  4/8/2013المستقبل، بيروت، 

  
  يواصلون اعتصاماتهم التضامنية"إسرائيل"المعتقلين في سجون   األردنييناألسرىأهالي  .18

ى األردنيين المعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي أمس سلسلة  واصل أهالي األسر:عمان
  .اعتصاماتهم، المتضامنة مع أبنائهم األسرى، المضربين عن الطعام منذ نحو ثالثة أشهر

ونفذ أهالي األسرى ونشطاء ومتضامنون أمس اعتصاما لهم أمام الديوان الملكي في عمان، طالبوا خالله 
ة أبنائهم األسرى، خاصة وأن أوضاع المضربين منهم عن الطعام منذ اكثر من الحكومة باالهتمام بقضي

  . يوما، تتردى وتزداد سوءا، فيما دخل بعضهم مرحلة الخطر الحقيقي على حيواتهم90
ورفع المعتصمون الشعارات واليافطات المذكرة بقضية االسرى، ومعاناتهم الكبيرة، مطالبين بضرورة 

الل االسرائيلي لالفراج عنهم، أو نقلهم إلى األردن لقضاء باقي محكومياتهم الضغط على سلطات االحت
  .قريبا من أهاليهم

وينفذ أهالي األسرى االردنيين في اسرائيل منذ ما قبل دخول ابنائهم في اضراب مفتوح عن الطعام 
 .سلسلة اعتصامات وفعاليات تضامنية مع قضية أبنائهم، تكاد تنفذ بصورة يومية

  4/8/2013عمان، الغد، 
  

   معبر رفح مع غزةتفتحمصر  .19
 أعادت السلطات المصرية  امس فتح  معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة :)د ب أ  (-القاهرة  

  . ساعات من االتجاهين من  أجل عبور الحاالت االنسانية والمرضية 4وذلك لمدة 
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تجاهين  امس بعد إغالقه  الجمعة    وقال مصدر أمني مصري مسؤول إنه تم فتح معبر رفح  من اال
الفتا إلى ان المعبر سوف يعمل لمدة أربع  ساعات لعبور جميع الفلسطينيين من المرضى والحاالت 

  .االنسانية
  4/8/203الرأي، عمان، 

  
  دفع عملية السالم يساعد الواليات المتحدة في آسيا:  لكيريمساعد .20

يع في وزارة الخارجية لشرق آسيا داني راسل أول صرح المسؤول األميركي الرف:  أ ف ب-واشنطن 
من أمس بأن دفع عملية السالم مفيد للواليات المتحدة في آسيا عبر تحسين صورتها بين المسلمين 

  .الشباب
ورفض االنتقادات التي تتهم وزير الخارجية جون كيري بعدم التركيز على آسيا، موضحاً أنه سمع إشادة 

جدية وحيوية جهود وزير الخارجية «وقال إن .  التي تبذل في الشرق األوسطفي هذه المنطقة بالجهود
  .»والرؤية المرتبطة بها تغير النظرة النمطية للواليات المتحدة على أنها منحازة وال تساعد

كانت ترى منذ فترة طويلة أن الواليات المتحدة ال «وأضاف أن الغالبية المسلمة في إندونيسيا وماليزيا 
وأشار إلى أن سكان . »كقوة بناءة في جلب المصالحة والسالم والعدالة إلى الشرق األوسطتشارك 

ليست لديهم أي تجربة مع الواليات المتحدة غير «إندونيسيا وماليزيا يغلب عليهم الشباب، وهذا يعني أنه 
سياسيون في غالبية يواجه القادة ال«وتابع أنه نظراً لهذه اآلراء السلبية . »النظرة النمطية الموروثة

األحيان صعوبة في تبرير أو الحصول على دعم واسع من الرأي العام للقيام بخطوات كبيرة لدعم 
الواليات المتحدة ومساعدة البرامج المهمة لنا، سواء كانت مرتبطة بمكافحة اإلرهاب أو مكافحة انتشار 

  .»األسلحة أو غيرها
  4/8/2013الحياة، لندن، 

  
  ما مصمم على إنهاء الصراع بالرغم من استهتار البعض بالمفاوضاتأوبا": معاريف" .21

العبرية امس، تقريراً مطوالً حول انطالق المفاوضات وما ” معاريف“نشرت صحيفة :  وكاالت-القدس
  .يدور حولها بالرغم من ان بعض القادة في إسرائيل قللوا من شأنها والبعض وصفها بالسخرية

وغيره لم يؤمنوا ” نفتالي بينيت“ا، ان وزراء إسرائيليين مثل وزير االقتصاد في تقريره” معاريف“وقالت 
بلحظة ان المفاوضات ذات يوم ستكلل بالنجاح أو ظهور نتائج إيجابية على ارض الواقع في كل اجتماع 

  .بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على طاولة واحدة
 الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على مر السنين وأضافت الصحيفة ان واشنطن تلعب دورا هاما إلنهاء

  .وذلك من مصلحتها االستراتيجية بحسب ما وصفتها الصحيفة
وأكملت الصحيفة في عددها الخاص امس بخصوص المفاوضات ان األغلبية في إسرائيل وقفت ضد 

ن ورام وكانت قد وصفت جوالته المكوكية بين واشنطن وعما” جون كيري“وزير الخارجية األميركي 
  .لن تجدي نفعا” كيري“وذلك العتقاد عند البعض ان جوالت ” المثيرة للسخرية”اهللا والقدس بـ 

مصمم هذه المرة إلنهاء الصراع ” أوباما“ومن ناحية أخرى أشارت الصحيفة إال ان الرئيس األميركي 
يس اميركي يؤثر في بين الطرفين حيث يريد ان يحدث نتائج إيجابية وتاريخية لتسجل في عهده كأول رئ

  .المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
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لديه الكثير من األوراق في جعبته لكنه ال يريد ان يحرقها في بداية مشوار ” أوباما“وتقول الصحيفة ان 
  .”النفس األخير“المفاوضات ويريد أن يطلقها كما وصفت الصحيفة عند 

  4/8/2013األيام، رام اهللا، 
  

   الجاري13في " أوسلو" من أسرى 26فاق سالم في نهاية نيسان إطالق كا تطمح التيأمر .22
تطمح الواليات المتحدة األميركية بأن يتوصل الفلسطينيون واإلسرائيليون إلى  :عبد الرؤوف أرناؤوط

اتفاق نهائي بحلول نهاية نيسان المقبل، ومع ذلك فان مسؤولين أميركيين شددوا على أن هذا التاريخ ليس 
  .نهائياً

اإلسرائيلي األخير في واشنطن مثل بداية -وقال مسؤول أميركي بعد إشارته إلى أن االجتماع الفلسطيني
وأضاف "  أشهر من اآلن هو نهاية شهر نيسان9عملياً فان "المفاوضات الرسمية المباشرة بين الطرفين 

كان الهدف هو الوصول إن " األيام"رداً على سؤال في إيجاز مغلق مع صحافيين وصلت نسخة منه لـ 
  ".نعم هذا هو هدفنا"إلى اتفاق نهائي بحلول ذلك التاريخ 

ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى من المباحثات في المنطقة بين المفاوضين الفلسطينيين واإلسرائيليين 
ن بعد نهاية عطلة عيد الفطر بعد أكثر من أسبوع، وبالتزامن فانه يتم اإلفراج عن الدفعة األولى م

  .1993األسرى ما قبل اتفاق أوسلو العام 
  4/8/2013األيام، رام اهللا، 

  
   السياسي هو الفائز من رابعة العدويةاإلسالم .23

  عبد الباري عطوان
ال بد ان نعترف بكل وضوح ان الواليات المتحدة االمريكية نجحت وحلفاؤها العرب في اجهاض مسيرة 

صيغة جديدة الى سدة الحكم مجددا، سواء كانت ديكتاتوريات الثورات العربية، واعادة الديكتاتوريات ب
  .عسكرية او مدنية طائفية الطابع، لكنها ستكون ومصالحها، الخاسر االكبر في نهاية المطاف

قد تدمرت او انهكت، ولكن هذا ال ) العراق، مصر، سورية(صحيح ان الجيوش العربية الرئيسية الثالثة 
كبرى في مأمن، فالبديل عن الجيوش هو الفوضى المسلحة، وهذه في حد يعني ان اسرائيل حليفتها ال

  .ذاتها اكثر خطورة على المديين القريب والمتوسط
االدارة االمريكية اوكلت لحلفائها في المنطقة مهمة قتل المسيرة الديمقراطية، سواء من خالل ضخ 

هائلة، وقد ادوا هذه المهمة على اكمل المليارات من الدوالرات، او توظيف قدرات التضليل االعالمي ال
  .وجه طوال العامين الماضيين، ولكن النتائج جاءت معاكسة تماما

الهلع االمريكي االوروبي الذي نراه في اوضح صوره يتجسد حاليا في حجيج المسؤولين الغربيين الى 
عدم القدرة على الحسم القاهرة النقاذ االنقالب العسكري المصري من المأزق الذي تورط فيه، من حيث 

  .واعادة السيطرة على االوضاع االمنية والسياسية هو المؤشر االبرز في هذا الخصوص
فشل االنقالب العسكري يعني تحول مصر الى دولة فاشلة في المنطقة، وانهيار كل المخططات االمريكية 

المن لالسرائيليين، وصعود الغربية في تحقيق االستقرار وما يتبعه من تدفق النفط رخيصا، وتحقيق ا
موجات التشدد االسالمي، وهذه هي الخطوط االكثر احمرارا بالنسبة الى االستراتيجية االمريكية في 

  .المنطقة
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بعد عشر سنوات على عملية التفكيك التي خططت لها امريكا جيدا في المنطقة، وبتوصية من حلفائها 
أت بالحرب على العراق واحتالله، وها هو السحر ينقلب على اليهود االسرائيليين وغير االسرائيليين، وبد

الساحر، فالعراق الذي خسرت فيه امريكا اكثر من الفي مليار دوالر بات خارج سيطرتها ويقف في 
المعسكر االيراني المعادي لها، والحرب في سورية دخلت مرحلة الجمود وعدم الحسم وتبلور ثالثة 

لدولة المركزية القوية، ومصر محور االرتكاز الرئيسي في هذا المثلث كيانات شبه مستقلة بدال من ا
  .تنجرف نحو المجهول

العربية يوم االحد تحسبا لهجمات قيل انها من اغالق االدارة االمريكية للعديد من سفاراتها في المنطقة 
احد العناوين الرئيسية التي تؤشر لهوية المرحلة المقبلة، وفشل ما يسمى بالحرب " القاعدة"تخطيط تنطيم 

  .على االرهاب، وبدء صعود الجيل الثاني من هذه المنظمة التي ترفع راية االسالم الجهادي
قاعدة (وافغانستان ) بذرته السياسية االولى(ن تأسيسه في السودان وبعد عشرين عاما م" القاعدة"تنظيم 

وفق موقف (بات قوة رئيسية يصيغ تطورات االحداث في المنطقة سلبا او ايجابا ) انطالقته العسكرية
جبهة النصرة ودولة العراق (فقد بات احد القوى الرئيسية في سورية ) الناظر وعقيدته االيديولوجية

شهد الشهر الماضي قفزة نوعية وكمية في عملياته (ون ان يخسر وجوده في العراق ود) االسالمية
اقام امارات في اكثر (، وتحول الى قوة ضارية في ليبيا )ابرزها اقتحام السجون وتصعيد اعمال التفجير

وبات يسيطر تقريبا على منطقة الساحل االفريقي، ويثبت تواجده النامي في شبه صحراء ) من مدينة
  .يناءس

بالنسبة الى االستراتيجية االمريكية في المنطقة، وهذا ما يفسر حالة االرتباك " بيضة القبان"مصر هي 
الراهنة التي نراها في تضارب التصريحات والمواقف االمريكية، والهجمة الدبلوماسية المتمثلة في تغيير 

ورد مفجر الحرب في سورية، وارسال واستبدالها بالسفير روبرت ف) مدام اندرسون(السفيرة االمريكية 
  .وليم بارنز نائب وزير الخارجية للبحث عن مخارج وتسويات

امريكا ضخت اكثر من اربعين مليار دوالر منذ اتفاقات فك االرتباط في اواخر السبعينات وقبيل توقيع 
 الصراع مع ، ذهب معظمها الى المؤسسة العسكرية بهدف تدجينها واخراجها من1979كامب ديفيد عام 

اسرائيل، هذه المليارات التي حققت اهدافها على مدى اربعين عاما مرشحة حاليا العطاء نتائج عكسية 
  .تماما، اي فقدان السيطرة على مصر وانجرافها نحو الفوضى

الخطأ الكارثي الذي ستندم عليه امريكا واسرائيل في المنطقة العربية فيما هو قادم من ايام، هو تشجيع 
يش المصري على االنقالب واطاحة حكم ديمقراطي ورئيس منتخب، مع تسليمنا الكامل باالخطاء الج

القاتلة التي ارتكبها الرئيس مرسي ويضيق المجال لتعدادها، فاستخدام الجيش للقوة لتفريق المعتصمين 
ن الى العمل المسالمين في ميداني النهضة ورابعة العدوية، سيشعل الحرب االهلية، ويدفع بالمتشددي

او (السري المسلح، وعدم استخدام القوة يعني الفوضى وتفاقم حالة عدم االستقرار، وانهيار هيبة الدولة 
  .والمؤسسة العسكرية، وهي الهيبة التي ظلت مصانة على مدى قرون) ما تبقى منها

لها، وتحقيق دول خليجية اعتقدت مخطئة ان وأد الثورة المصرية، ودعم االنقالب سيشكل انتصارا 
اهدافها بعدم وصول عملية التغيير الديمقراطي الى داخل حدودها، ولم تتصور مطلقا ان عملية الوأد هذه 

  .مستحيلة، وان البديل هو الفوضى
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جديد اعتصامات رابعة العدوية احياء االسالم السياسي العربي، في السعودية وبعض دول الخليج خاصة، 
االتصال االجتماعي بعد اغالق القنوات الفضائية االعالمية الرسمية وشبه وينعكس هذا بجالء في وسائل 

  .الرسمية امام رموزه ودعاته، فهؤالء باتوا نجوم التويتر والفيسبوك
قد تكون مليارات النفط ساهمت في تهدئة الغاضبين في الشارع الخليجي، لكنها في الوقت نفسه، وبعد ان 

  .بات الشارع يطالب بالمزيد منهاذهب مفعولها، مثل مسكن اآلالم، 
االنعاكسات المباشرة لما يحدث في مصر على منطقة الخليج ستظهر في المستقبل القريب، ايا كانت 
طرق التعاطي مع معتصمي رابعة العدوية ورئيسهم الشرعي المعتقل، بالقوة او بالحلول السياسية 

  .فاالسالم السياسي هو الرابح في الحالين
  3/8/2013، انالسبيل، عّم

  
  حسابات السياسة ومصالح األمة : والربيع العربيوإيرانحماس  .24

  أحمد يوسف.د
عندما بدأت ثورات الربيع العربي كان اهتمام السياسة اإليرانية يتركز حول ما يحـدث فـي البحـرين،                  

ي هناك   ربطه بباقي أشكال الحراك القائمة في المنطقة؛ باعتبار أن ما يجر           - من حين آلخر     -وحاولت  
هو تعبير عن تحركات احتجاجية ضد سياسات الظلم واالستبداد وهدر الحريـات والكرامـة اإلنـسانية،            
وربما أكثر من ذلك كون البحرين تقطنها أغلبية شيعية وحظوظها في الحكومة والبرلمان ال تعكس نسبة                

ـ     سرة الحاكمة، والتي يعتبرها    ، كما أن ثروات البالد تتحكم بها األ       %60تعدادها السكاني الذي يتجاوز ال
  .البعض أنها مجرد تابعية للمملكة العربية السعودية

قد تكون إيران أصابها بعض االرتياح لما كان يقع في تونس وليبيا ومصر واليمن، كونها جمهوريات لها                 
مواقف سلبية تجاه إيران، وهي تقع في دائرة الوالء والتبعيـة للغـرب، وخاصـة الواليـات المتحـدة                   
األمريكية، وبالتالي فإن سقوط تلك األنظمة وظهور أنظمة كان فيها لإلسالميين حضوراً فاعالً ربما يفتح               
المجال لعالقات جديدة تُسهل من مهمة دخول إيران الدولة على خط السياسة العربية، وبناء تحالفات قوية                

 المعـادي للـسياسة اإليرانيـة،       تضعف من مكانة الملكيات القائمة في دول الخليج، والتي تمثل المحور          
والمحرض األول لدول المنطقة التخاذ مواقف تقطع الطريق أمام إيران من التوغـل داخـل الخريطـة                 

  .العربية وإقامة عالقات أو تحالفات استراتيجية مع دولها
  ..!!وفجأة جاء الدور على سوريا

 على مستوى الدولة سوف تـصل إليهـا         لم يدر بخلد اإليرانيين أن أهم معقل لهم بمنطقة الشرق االوسط          
 فـي   - وبدون مقدمات    -رياح الحراك الشعبي ومطالب اإلصالح والتغيير والديمقراطية، ويصبح فجأة          

  .دائرة االستهداف، وتنشط بعض دول الخليج عبر فضائياتها العمالقة بتوجيه شاشاتها إليه
 سوريا، وإن كانت جذوة األحداث ومـسرح       هنا أدرك اإليرانيون الخطر، وشعروا بأن المؤامرة أكبر من        

  .العمليات تقع داخل أراضيها
ال شك أن إيران كانت تتعرض لهجمات عدائية عاتية من قبل الغرب تستهدف اسـتقرارها واقتـصادها                 
وأمنها الداخلي، حيث التهديدات اإلسرائيلية بضرب منشاءاتها النووية لم تتوقف، والتحركات األوربيـة             

اداتها النفطية مستمرة، كما أن االتهامات األمريكية واألوروبية لها بدعم اإلرهـاب هـي              لإلطاحة باقتص 
بهدف شيطنتها وتوفير الذرائع للتشهير بها وتشويه مكانتها المتميزة بالمنطقة، إضافة لعملهـا الـدؤوب               
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 وحركتـي   لكسر تحالفاتها مع قوى الممانعة، والتي كانت سوريا هي أحد أهم أركانها، وكذلك حزب اهللا              
  .حماس والجهاد اإلسالمي

لقد تحسست إيران حجم الخطر الذي يتهددها، والمحاولة المستميتة لعزلها من خالل العمـل لقصقـصة                
لذلك، لم تتأخر في حسم موقفها تجاه دعم النظام السوري، بالرغم من وجود             .. أجنحة حلفائها في المنطقة   

وده اإلصالحية، وأن السياسة في سوريا تتحكم بهـا أجهزتـه           قناعة بأن بشار األسد لم يلتزم الوفاء بوع       
األمنية، وأن فضاء الحريات داخل سوريا محدود، وأن الطائفة العلوية تحظى بامتيازات ومكانة خاصـة               
جعلتهم يتحكمون بمفاصل الحياة السياسية واالقتصادية واألمنية، ويتواجدون في كل أماكن الحكم وسلطة             

 ومستفز لباقي الطوائف والمستويات السياسية داخل حزب البعث؛ التنظيم المهـيمن            القرار، وبشكل مثير  
  .على معظم أشكال الحياة السياسية والمعيشية في سوريا

 هو حماية النظام واستمرار بقائه، ويمكـن        - اآلن   -لقد كانت وجهة نظر اإليرانيين أن المطلوب عمله         
" مؤامرة غربية "خر وتأتي الحقاً، ألن ما يجرى هو في الحقيقة          لمطالب اإلصالح والتغيير والتجديد أن تتأ     

هدفها إخراج سوريا من معادلة الصراع مع إسرائيل، وتحطيم قدرات جيشها من خالل إشـغاله بمقاتـل                 
  .جانبية، حتى ال تبقي لسوريا الدولة إال األطالل ليبكي عليها من يشاء

حرك بقوة للحفاظ على الدولة السورية مـن االنهيـار،          من هنا، حاولت إيران ومخططو السياسة فيها الت       
وعملت في كل اتجاه لتعبئة وحشد جميع حلفائها للوقوف معها في الدفاع عن بشار األسد، ونجحت فـي                  
إقناع الرئيس بوتين وأركان دولته من السياسيين والعسكريين بموقفها في أهمية حماية النظام في سوريا؛               

  .ي لروسيا في المنطقة العربيةباعتبار أنه آخر حليف قو
كما هيأت األجواء من خالل الماكينة اإلعالمية الموالية لها لشنِّ حملة مضادة تواجـه بهـا الفـضائيات                  

لذلك، وجدنا فضائيات مثل العالم والمنار والميادين       .. الجزيرة والعربية ويورونيوز  : الممولة خليجياً، مثل  
 الموقف اإليراني، الذي يرى أن الصراع في سوريا إنمـا هـو             تقدم هي األخرى تغطيات منحازة لجهة     

مؤامرة غربية هدفها اإلطاحة بجبهة الممانعة لصالح إسرائيل، واسـتنزاف قـدرات الجـيش العربـي                
السوري، وكذلك جرّ حزب اهللا إلى أتون ذلك الصراع وإرباك حركة أولوياته وحرف مساراتها من مهمة                

وب قادمة مع إسرائيل إلى التورط في المعارك الطاحنـة علـى األراضـي              اإلعداد واالستعداد ألية حر   
  .السورية
  بيضة القبان وحجر الرحى: حماس

م، حاولت حماس التدخل لمنـع      2011في بداية األحداث والتظاهرات السلمية التي وقعت في سوريا عام           
للقاء مع الرئيس بشار األسـد      استشراء الحراك الشعبي وتطوره في اتجاه الثورة الشعبية، ولذلك قامت با          

وبالعديد من قيادات األمن السوري لتقديم الرأي والمشورة واسداء النصيحة، ولكن بعدما تأكدت الحركـة       
ممثلة برئيس مكتبها السياسي األخ خالد مشعل بأن كل خيارات النظام هي مع الحـل األمنـي، قـررت                   

لسياسي في دمشق سيشكل لها عبئاً أخالقيـاً وقـد          الرحيل بهدوء عن سوريا، ألن استمرار بقاء مكتبها ا        
يحرجها كثيراً أمام أنصارها وحلفائها وبين شعوب أمتها العربية واإلسالمية، خاصة مع تعـاظم القتـل                

لذلك، بـدأت   .. من هنا، قررت مغادرة سوريا والبحث عن مواطن استقرار أمنة لقياداتها          .. ومجازر الدم 
ها في أكثر من عاصمة عربية وإسالمية، ووجد قادتها بعض الساحات           باالبتعاد عن دمشق، وحطت رحال    

  .التي فتحت لهم المجال اآلمن لإلقامة الهادئة، وبشرط العمل بسرية وبدون ضجيج إعالمي
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 اإلخوة في إيران، وحاولوا في البدايـة        - بالطبع   –إن هذا الموقف الذي اتخذته حركة حماس لم يعجب          
هو مؤامرة مخطط لها ضد جبهة الممانعة، وأن هدفها هـو رأس المقاومـة              إقناع حماس بأن ما يجري      

  .ممثلة بحزب اهللا وحركة حماس
كانت لحركة حماس رؤية أخرى لتفسير كل ما يجري وهي أن القضية ال تخرج عن سياق مـا يـدور                    
 داخل المنطقة من تحركات شعبية وتعبيرات احتجاجية ال تخرج عن تطلعات الـشعوب ورغباتهـا فـي                

اإلصالح والتغيير والديمقراطية؛ أي أنها كلها ثورات تبحث فيها الشعوب عن الحرية المسلوبة والكرامة              
  .اإلنسانية الضائعة في متاهات األنظمة الدكتاتورية أو الملكيات الدائرة بتبعية مذلة في فلك الغرب

 تفهمـاً إيرانيـاً، وتـوترت    -  آنذاك –لم يلق هذا الموقف الذي اتخذته حماس ممثلة في مكتبها السياسي            
، وذلك مـن خـالل      "ليِّ الذراع "العالقة بينهما، بعدما لجأ اإلخوة في إيران إلى اعتماد سياسة الضغط و           

أو التوقف عن تقديمه، حيث إن إيران تعلم أنهـا هـي            ) الحركة والحكومة (تقليص الدعم المالي لحماس     
ي يصل لحماس ال يمكن أن يقارن أو يغطي غياب دعم           الممول األهم للحركة، وأن باقي أشكال الدعم الذ       
 بعض الدول العربية واإلسـالمية أو حتـى         - أحياناً   -إيران البالغ السخاء، قياساً بالدعم الذي تجود به         

  .الحركات اإلسالمية ومؤسساتها المنتشرة حول العالم
كانت أحياناً تقوم بتوجيه النقد     ظلت حماس على موقفها األخالقي الثابت بتغليب المبادئ على المصالح، و          

للنظام السوري؛ بسبب المجازر الفظيعة وحمامات الدم التي يرتكبها النظام وأجهزته األمنية تجاه القـرى               
  .والبلدات التي تحتضن الثورة والثوار

  حرب حجارة السجيل
لفلسطينية للعمق  كان صمود قطاع غزة في وجه العدوان اإلسرائيلي، والضربات التي وجهتها المقاومة ا            

اإلسرائيلي في سابقة لم تحدث في تاريخ هذا الصراع، إيذاناً بإعادة إيران لحساباتها ومواقفها تجاه حركة                
صحيح أن إليران الكثير من الفضل في دعم إمكانيات حركة حماس العسكرية وتطوير قدرات              .. حماس

لقسام بتصنيع صواريخها التي طالت مدن تـل        كوادرها األمنية، وتوفير التكنولوجيا التي سمحت لكتائب ا       
  .أبيب والقدس الغربية، وشكلت تهديداً استراتيجياً لهذا الكيان اإلسرائيلي الغاصب

لقد وجدت إيران في هذا التطور النوعي على مستوى الصمود والتحـدي والجـسارة فـي المواجهـة                  
يح مسار عالقاتها مع الحركة، فعاودت      العسكرية مع إسرائيل لحركة حماس شيئاً يتطلب منها إعادة تصح         

تقديم الدعم المالي من جديد، وإن كان لها بعض العتب على رئيس المكتب السياسي األخ أبو الوليد الذي                  
  .حاول في أحاديثه الصحفية اختصار أو تجاهل دور إيران فيما تحقق للمقاومة من صمود وانتصار

  م والمغرمشركاء في المغن: حماس وحركة النهوض العربي
مع حجم الدمار الذي لحق بسوريا، والنكبة التي حلت بالفلسطينيين المقيمين فيها، وعجز المجتمع الدولي               
عن القيام بأي دور يؤدي إلى وقف شالالت الدم والخراب الذي طال كل األماكن في سوريا، وأحال هذا                  

بين األمتين العربية واإلسالمية، لبشاعة مـا       البلد العزيز على قلوبنا جميعاً إلى كارثة إنسانية يندى لها ج          
لحق باألهل في سوريا من قسوة ودمار، أدى ألوسع حركة تهجير ولجوء لـدول الجـوار فـي تركيـا                    

إن هذه الوقائع المأساوية واألحـداث الداميـة التـي          .. واألردن ولبنان، وأيضاً لجمهورية مصر العربية     
  .ي األفظع واألشد همجية في تاريخنا المعاصرتجري داخل ساحة الصراع في سوريا تعتبر ه

وفي ظل وضعية الضعف والتآكل الذي أوهى عظام أمتنا، والهوان الذي لحق بها، أدركت حركة حماس                
واإلخوة في إيران ضرورة القيام بعمل شيء ولو حتى خارج نطاق خالفهما الـسياسي حـول الملـف                  
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 يمكن التفاهم حولها والعمل باتفاق من أجلهـا؛ أي       السوري، حيث إن هناك مصالح مشتركة بين الطرفين       
  ".نعمل فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختالفنا فيه: "على قاعدة

وفي سياق ما جرى داخل منطقتنا العربية وعلى ساحتنا الفلسطينية، فإن المراجعة للوقـائع واألحـداث                
 النظر في كل ما سبق من حسابات كانت حينها مفرطة           تطرح أمام كل ذي عينين مشهداً يدفعنا إلى إعادة        

 قد تحقق معهـا شـيئاً مـن         – في بعض مساراتها     -في التفاؤل حول الربيع العربي، وأن المسألة ربما         
 هـي أن إسـرائيل      - حتى اللحظـة     -الطموح واألمل وأصابت بعض الخير، ولكن المحصلة النهائية         

  .استفادة من جني ما تحقق من كسب وتغيير جراء الربيع العربيوالغرب يبدو أنهما هما الطرفان األكثر 
لقد نجح الغرب وإسرائيل وبعض حلفائهم العرب في المنطقة من تحويل حلم األمة إلى كابوس مـزعج،                 

 هيبة وسمعة وموقع قوى اإلصالح والتغيير الحيّة في األمة؛ أال وهم اإلسـالميون،              - بال شك    –أصاب  
اب الوسطية اإلسالمية الى االنكماش والتراجع والكمون للوراء لـسنوات أخـرى            وهذا ربما يدفع بأصح   

قادمة، لحساب تيارات أكثر تطرفاً واندفاعاً نحو التشدد وسفك الدماء، باعتبار ما سوف يراه البعض أنه                 
مسيرة فاشلة ألصحاب النموذج اإلسالمي في الحكم، واتهامهم بأنهم لم يكونوا على مـستوى تطلعـات                

جماهير أو الوعود التي قدموها لها، وأنها قد أصيبت بانتكاسة بعـد أن منحـتهم أصـواتها وقـدمت                   ال
  .التضحيات الكبيرة من أجل نجاحهم في الوصول إلى سدّة الحكم

اليوم، يظهر جلياً في طرفي معادلة الصراع حجم التآمر الذي تمّ إلجهاض هذه الثـورات مـن ناحيـة،                   
التيارات العلمانية إلخراج اإلسالميين من الحكم، وإظهارهم كطرف خاسـر ال           والجهد الذي بذلته بعض     

  .يمكن المراهنة عليه من ناحية أخرى
لقد تمكن المتآمرون في الدوائر الغربية على ثورات الربيع العربي، والمتواطئون معهم من أبناء جلدتنا،               

اين ما بـين اإلسـالميين والعلمـانيين،        من تحطيم ما لدى األمة من قدرات، وتوسيع شُقة الخالف والتب          
 أننا ومـن خـالل      - نحن اإلسالميين    -وتعميق جذور العداء والكراهية بينهما من جديد، بعدما اعتقدنا          

الشراكة السياسية يمكننا خلق فضاءات مريحة للتعايش السياسي، وتكييف عالقـة إدارة شـئون الحكـم                
  .رات أمتنابالشكل الذي يضمن حماية مستقبل أوطاننا وقد

  ؟.هل كان اإليرانيون على حق: ختاماً
يقولون إن العبرة بالخواتيم، وأن كل المؤشرات الحالية ال تبشر بالخير، بالرغم أن المطلوب منا أن نكون             

كانت إيران تحذر بأن ليس كل ما يجري يبعث على االطمئنان، فهي تشتم رائحة مؤامرة               .. متفائلين دائماً 
س المشروع اإلسالمي وشل قدرات الفعل المقاوم وركائزه العسكرية الداعمة فـي            تحاك هدفها ضرب رأ   

المنطقة، وأن الذي تتعرض له سوريا تحت ستار الحراك الشعبي إنما يخفي معه أهدافاً أخرى ذات أبعاد                 
كانت إيران ترى وتحاول إقناع حلفائها االستراتيجيين في المنطقة بأن دوافـع حركـات              .. خطيرة وقاتلة 

االحتجاج الشعبي ربما تقف وراءها نوايا طيبة، ولكن هناك من يرقب ويتربص القتناص اللحظة التـي                
 - ال يختلف عليه اثنان      -يخلط بها األوراق وتحويل المسار من حراك سلمي مطالب باإلصالح والتغيير            

  .إلى مواجهات عنفية تسمح باالختراق واشعال فتيل االنفجار
ون إن االجهاز على المقاومة؛ حماس وحزب اهللا والجهاد اإلسـالمي هـو الهـدف،             كان اإليرانيون يقول  

وتحطيم سوريا الدولة هو هدف آخر، حيث ستخلو الساحة إلسرائيل للهيمنة عـسكرياً علـى المنطقـة،                 
وإلعادة ترسيم جغرافيا الحدود واالنتماءات السياسية واأليدولوجية بالشكل الذي يحفظ للغرب مـصالحه             

  .ة وامتيازاته في مجال النفط والغازالحيوي
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ربما الشيء الذي لم يقله راسم السياسة في طهران هو أن تحقيق مثل هذه األهداف معناه تحويل إيـران                   
لذلك، ومن خالل مخرجات مـشهد الربيـع   .. الدولة إلى جسد بدون أطراف، وساحة مفتوحة لالستهداف      

نا فهم هذه العودة الراشدة للتواصل بين حماس وإيران،         العربي وتزامن الحراك الشعبي المصاحب له يمكن      
والتي تمثل صوت الحكمة والعقل إلنقاذ ما يمكن انقاذه، وإعادة ترتيب األولويات على ضوء ما نـشاهده                 

 - كما تعلمنـا     –وفي السياسة   .. من نتائج، فالذي ال يحسن قراءة حاضرة لن يتمكن من صناعة مستقبله           
  .ق في كل شيء، ولكن يجب ان نتوافق على كل شيءليس من الضروري أن نتف

  4/8/2013، وكالة سما اإلخبارية
  

   اإلسرائيلية ليست حدثاً-المفاوضات الفلسطينية  .25
  حسن شامي

 اإلسـرائيلية،   -توحي التغطية اإلعالمية، المكثفة نسبياً، لإلعالن عن إطالق المفاوضـات الفلـسطينية             
  .حدث، أو متنه، يقتصر على اإليحاء بهذه األهمية ال غيرمع ذلك يكاد وجه ال. بوقوع حدث مهم

صحيح أن اإلدارة األميركية حرصت على إظهار رعايتها المباشرة لتجديد التفاوض بعد توقفـه بـضع                
سنوات، وعلى أن تعلن توافق الطرفين المتنازعين وأن يعقد اللقاء األول في البيت األبيض، كما أعلنـت                 

ة السالم هو السفير األميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، إال أن وزير             تسمية مبعوث خاص لعملي   
فقـد  . الخارجية جون كيري بدا وحده متفائالً بإمكانية التوصل بعد تسعة شهور إلى حل نهائي للنـزاع               

استُقبِل نبأ إطالق المفاوضات بمقدار كبير من التحفظ، ليس في منطقتنا فحسب بل حتى فـي العواصـم                  
  .نصيب الشكوك في جدية المفاوضات يفوق بكثير نصيب التعويل عليها. ربية والدوليةالغ

يتساءل كثيرون بحق، وفي غير بلد، عما عدا مما بدا كي يستأنف التفاوض بعد لعبة شد حبـال وبعـد                    
ة، مناكفات بين إدارة أوباما وحكومة نتانياهو انتهت كما نعلم إلى عض أصابع بدا فيه أوباما، غير مـر                  

علـى  » التنـازالت «من حليفه االستراتيجي، وإن اقتصرت هذه       » تنازالت«ضعيفاً وعاجزاً عن انتزاع     
فهل اجتمعـت اليـوم     . إعالن إسرائيلي عن تجميد االستيطان، غير الشرعي أصالً، مدة ثالثة أشهر فقط           

لشرق األوسط  شروط أفضل لتجديد المفاوضات وما عساها تكون؟ هل هي ثمرة الجوالت المكوكية في ا             
، وإن كان يحفها كثيـر مـن الغمـوض          »الربيع العربي «لكيري لمواكبة تحوالت أطلقها ما يعرف بـ        

واحتماالت التخبط والمراوحة في رمال مستقبل مجهول؟ ما هي حسابات الطرف اإلسرائيلي وتلك التـي             
و؟ ال مفر من الخوض     تخص المفاوض الفلسطيني في سياق هذا الربيع الممتنع عن تشكيل سياق كما يبد            

في مثل هذه المسائل والتساؤالت لمن يحاول العثور على خيط أبيض وسط حزمة من الحبال السود التي                 
  .تلف عنق القضية الفلسطينية

تحدثت تقارير إعالمية، خصوصاً في الصحافة اإلسرائيلية، عن رسائل ضـمانات وتطمينـات قـدمتها               
وقيل إن الرسائل تضمنت عدم إقـدام أي        . عوين إلى التفاوض مجدداً   اإلدارة األميركية لكال الطرفين المد    

وفسر بعضهم هذا بأنه لجـم ألي إحـراج فـي           . طرف على التسبب في مشاكل خالل شهور التفاوض       
المحافل الدولية قد يسببه الطرف الفلسطيني، خصوصاً في الجمعية العامة المقبلة لألمم المتحـدة التـي                

في المقابل، ودائماً وفق بعض المفسرين، تلجم الرسائل الطرف اإلسـرائيلي           ). رسبتمب(ستُعقد في أيلول    
  .االستيطان، كما جاء حرفياً في بعض التقارير» تكثيف«وتمنعه من اإلقدام على 
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في الحالة األولى، الفلسطينية، نجد مطالبة أميركية باعتماد واقعية سياسية وديبلوماسية مفهومة وإن كانت              
في الحالة الثانية، اإلسرائيلية، تبدو المطالبة األميركية أقرب إلى الجدال النقـدي            . ستياءمدعاة رفض وا  

لماذا ال يكون القضم الديموغرافي للقدس وللضفة الغربيـة         . االستيطاني» التكثيف«والشعري حول وجه    
  .ينفهذا أقرب إلى النثر المتخفف من التكثيف والضغط الشعري... بالملعقة وليس بالجرافة؟

سـوى الوعـد    » الربيع العربي «خالفاً العتقاد شائع عن الضعف الفلسطيني الذي لم تحمل له سنونوات            
بمزيد من العزلة والالمباالة، يبدو الطرف الفلسطيني أقل حرجاً مـن الطـرف اآلخـر فـي خـوض                   

 ونتمـسك   نستجيب الرغبة األميركية ونذهب إلى المفاوضـات      : فهو يستطيع أن يقول دائماً    . المفاوضات
وبهذا نضع الطرف اإلسرائيلي في موقف حرج باعتباره من يـرفض عمليـة             . بمواقفنا الثابتة كما سابقاً   

والحال أن الحكومة اإلسـرائيلية     . السالم ويعطّلها، وبذلك أيضاً نضع اإلدارة األميركية أمام مسؤولياتها        
رشوة الفلسطينيين وذر الرماد في عيون      فهي تستطيع   . االئتالفية ليس لديها ما تخسره، من وجهة نظرها       

كثيرة، مصابة أصالً بنوع من الرمد الطوعي، عبر اإلفراج عن نيف ومئة سجين، ومـن ثـم التمـسك                   
بالبؤر االستيطانية وتوسيعها وتغليف ذلك بالحاجة الوجودية إلى أمن استثنائي يتعدى السياسة والتـاريخ              

ذرع بضبابية المشهد المتولد عـن الثـورات فـي مـصر            ويسع المفاوض اإلسرائيلي أن يت    . والمصالح
وسورية، وتعاظم الظاهرة اإلسالمية في شقّيها السياسي اإلخواني والجهادي القاعدي للتشديد على أولوية             

غير أن الكالم الذي جرى تداولـه عـن         . كل ذلك متوقع  . االعتبارات األمنية في رسم خريطة التفاوض     
 حرية التفاوض المباشر من دون أي تدخل، إضافة إلى الحـديث عـن              ترك الراعي األميركي للطرفين   

ضرورة أن يكون الجزء المهم من المفاوضات سرياً، يرمي حجراً كبيراً فـي بحيـرة النيـات الطيبـة                   
  .للتفاوض

الحديث عن سرية المفاوضات يعيد إلى األذهان حكاية تفاهمات أوسلو التـي ُأجريـت بـالتوازي مـع                  
اضها فريق فلسطيني يتمتع بصدقية أكبر وبثقة من الشارع تفـوق الثقـة الممنوحـة               مفاوضات علنية خ  

ومعلوم ما وصلت إليه أوسلو وكيف جرى تدجين الفلـسطينيين المتواصـل،            . للسلطة الفلسطينية الحالية  
خصوصاً بعد موت زعيمهم التاريخي ياسر عرفات بطريقة غامضة، بات من شبه المؤكـد أنـه كـان                  

 وكانت مفاوضات أوسلو تندرج، كما تصورها الطـرف األقـوى فـي المعادلـة، فـي                 .ضحية اغتيال 
وتحقق ذلك إلى   . استراتيجية تهدف إلى عزل المسألة الفلسطينية عن مدارها اإلقليمي العربي واإلسالمي          

 ظروف  حد بعيد، ما يسمح باعتبار العملية التفاوضية المستجدة هذه األيام استئنافاً لالستراتيجية ذاتها في             
  .تخبط عربي يعد سابقة

وسـعي كـل مـن    » اإلخـوان «فالوضع المصري مرشح لتعقيد متزايد في ظل الصراع بين العسكر و     
الوضع السوري يتجه بدوره نحو استنقاع دموي معطوف        . الطرفين إلى احتواء اآلخر باسم شرعية معينة      

م فقط، بل بين فصائل تنسب نفسها       على مزيد من التشظي والنزاعات المفتوحة، ليس بين معارضة ونظا         
الدولـة اإلسـالمية فـي العـراق     «و » جبهة النصرة«الى المعارضة كما هي حال النزاع مع إسالميي         

، ناهيك عن اتساع المواجهة بين اإلسالميين واألكراد على خلفية عرقيـة واقتـصادية نفطيـة                »والشام
  .وأيديولوجية

، كالتحريض على القتل ودعـوتهم إلـى فـض          »اإلخوان«دات  يبقى أن التهم المتدفقة في مصر ضد قيا       
ما ينبغي أن يثير االنتباه أكثر هـو التهمـة          . اعتصامهم ألنه يهدد األمن القومي، ال تبشر بتسوية مقبولة        

التهمة غريبة أيـاً    . الفلسطينية» حماس«الموجهة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع حركة          
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هي الخاسر األكبر في التقلبات الحاصلة عربياً، وليس        » حماس«.  والقانوني للتخابر  يكن التفسير الحقوقي  
  .مستبعداً أن تكون المفاوضات المتجددة حلقة في مسلسل إنهاك الفلسطينيين ودفعهم إلى االحتراب

  4/8/2013، الحياة، لندن
  

  !ضد حماس أم معها؟:  والثورةالشباب .26
  نهاد الشيخ خليل. د

ن الوضع الجديد في مصر جعل حماس في مهب الريح، وأن الثورة باتت وشـيكة ضـد                 يعتبر البعض أ  
يعتمد هؤالء في تحليلهم على زيادة إحكام الحصار، وبالتالي توقف دخول األموال إلـى              . حماس في غزة  

  !غزة، والعودة إلى األوقات التي كانت البضائع شحيحة، وحينها سيثور الناس على حماس
  قابل للتحقق؟هل هذا ممكن، أو 

المستقبل في علم اهللا، لكننا نحاول القراءة والتنبؤ بما يمكن أن يحدث في مصر، وفي غزة أيضاً، وذلـك                   
  :من خالل النقاط التالية

لقد تم تجريب هذا األسلوب، وخلت المحالت من بضائع كثيرة بما فيها حليب األطفال، إضافة إلى                : أوالً
الغاز، أما عن الكهرباء فحدث وال حرج، وصدرت في حينه الدعوات           نقص شديد في السوالر والبنزين و     

للثورة على حماس؛ ألن الحكومة والحركة في غزة فاشلتان، وعاجزتان عن توفير متطلبات الحد األدنى               
  .من احتياجات الناس

وبالفعل حدثت الثورة، ولكن الناس ثارت مع حماس وليس ضد حماس، فدخلت الجماهير إلى العـريش                
راً للحصار، ثم حفر الشباب األنفاق إلدخال البضائع، وصمد الناس في حربين مع حماس، وتضامنت               كس

أطراف خارجية عديدة مع غزة وحماس، وجاءت السفن والقوافل لكـسر الحـصار، إلـى أن حـدثت                  
  .تصدعات حقيقية في جدار الحصار

لمصريين، حيث تمكنت من ترسـيخ      لم تعتمد حماس في ترسيخ وجودها على اإلخوان المسلمين ا         : ثانياً
أقدامها في غزة عندما كان اإلخوان في مصر بال حول وال قوة، ولذلك فإن بقاء مرسي سيقوي المقاومة،                  

  .لكن لو نجح تغييبه فال أعتقد أن هذا سيضعف المقاومة أو حماس
ضـخ أمـوال رهيبـة    الجيش المصري، وبقية أجهزة الدولة العميقة، احتاج إلى عامين ونيف، مع  : ثالثاً

لتجميع قاعدة شعبية مساندة لهم، إضافة إلى تشويه صورة اإلخوان، وتم توظيف كل مؤسـسات الدولـة                 
اإلدارية واإلنتاجية والقضائية والشرطية لخدمة التمرد، واستخدم الجيش قوته المادية والمعنويـة بـشكل              

أما في غـزة،    . وير عبر الطائرات  مكثّف إلخراج الجماهير، وترتيب وتضخيم احتشادهم من خالل التص        
  .فإن دعاة التمرد واالنقالب فإنهم ال يملكون شيئاً من هذا

االنقالب على اإلخوان في مصر تحقق، ألن كل مؤسسات الدولة معه، ورفـضت التعـاون مـع                 : رابعاً
، الرئيس المنتخب، أما بخصوص غزة، فإن حماس تمتلك كتلة شعبية واسعة وصلبة مؤيدة لحماس بقـوة               

تستطيع حماس والقسام االدعاء في أية لحظة أنها تمتلك تفويضاً من هذه الكتلة لعمـل أشـياء كثيـرة،                   
وحماس تسيطر على كل أجهزة السلطة، وتمتلك إعالماً قادراً على توصيل رسالتها، والمؤسسة األمنيـة               

ق األرض وتحـت    للحكومة في غزة قادرة على الضبط والسيطرة، والقدرات التي يمتلكها القـسام فـو             
  .األرض ال تضاهيها قوة فلسطينية أخرى
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رغم كل ما توافر من إمكانيات للتمرد في مصر، إال أن قسماً كبيراً مـن الجمـاهير ال تـزال                    : خامساً
ترفض نتائج التمرد، وتتحدى بخطوات يتسع ويتصاعد إيقاعها، وترفض التسليم بنتائج ما جرى، رغـم               

لى مساندة رجال األعمال، وجيش المثقفين الداعمين للتمرد والثورة علـى           قوة الجيش والداخلية، إضافة إ    
  .اإلخوان

بعد سرد ما تقدم يمكن القول إن الدعوة للثورة على حماس في غزة غير واقعية، فدعاة الثـورة ليـسوا                    
ثوريين، ويراهنون على القذف بالشباب للمواجهة، ويمكن القول إن المحرضين على التمرد ال يريـدون               
إسقاط حكم حماس في غزة، ألنهم يدركون قبل غيرهم أن إمكانياتهم ال تسمح لهم بالسيطرة على غـزة                  

  .في ظل وجود أجنحة المقاومة المسلحة بإمكانياتها المختلفة
وتتركز أهداف دعاة الثورة والتمرد إلى تصعيد القالقل، وزيادة المشاكل التي يعاني منها الناس، وإبقـاء                

قرار، في محاولة لتوظيف معاناة الناس وغضبها في انتزاع مواقف سياسية مـن حركـة               حالة عدم االست  
  .حماس

هذه الصورة ليست خافية على الشباب في غزة، وهم أكثر ذكاء، وأرقى وعيـاً مـن المتـذاكين الـذين                   
عرض يتنبؤون بالثورة، وينظِّرون لها، خاصة بعد أن رأى الشباب في غزة وغيرها، حجم الخديعة التي ت               

، وأنهم عملـوا لـصالح الثـورة        )مضحوك عليهم ( يونيو، إذ تبين لهم أنهم       30لها الشباب المصري بعد     
  .المضادة

وفي المقابل، فإن الشعب الفلسطيني لم يوقع ألحد على بياض، وأن األجيال الجديـدة لـديها قـضاياها،                  
ة عالية، وإيجـاد الحلـول المناسـبة        ومشاكلها، وطموحاتها، هذه القضايا ال بد من التعامل معها بمسئولي         

لمشاكل مستفحلة مثل البطالة، وتوفير المساكن، وتطوير الخدمات الصحية، وإصالح شـبكات الطـرق،              
  .وتيسير الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والبلديات

ـ                  ي غـزة   أود التأكيد على أن عدم استجابة الشباب لدعوات الثورة المزعومة، ال يعنـي أن الـشباب ف
جامدون، بالعكس، فإن غزة تزخر بطاقات شابة ال تتوقف عن التفكير بوسائل تـوفير أسـباب العـيش                  

  .الكريم، إضافة إلى التقدم على طريق إعادة بناء حركة التحرر الوطني الفلسطيني
أن إذا انتبهت حماس، حكومة وحركة، إلى احتياجات الشباب وقضاياهم ومشاكلهم وتطلعاتهم، فبإمكانهـا              

تجندهم في ثورتها نحو التحرر، وإذا أهملت، أو تقاعست وقصرت فسيزداد طمـوح خـصوم حمـاس                 
  !لتوريطها في مواجهات مع الشباب

 3/8/2013، فلسطين أون الين
 

   للمفاوضات، هل من جديد؟والعودةحركة فتح  .27
   رشيد شاهين

ذلك أنه ال بد للجميع أن يدرك، أن ما في البداية ال بد من التوضيح أن العنوان أعاله جاء بشكل مقصود،            
يجري اآلن بين الفلسطينيين ودولة االحتالل ليس مفاوضات بين هذين الطرفين، كما درجت العادة، بـل                
هي مفاوضات بين أحد الفصائل الرئيسية في الساحة الفلسطينية، فصيل قرر استثمار وضعه وسـطوته               

نفراد بالوضع وبالقرار الفلسطيني، دون التفات إلى بقيـة         ونفوذه وسيطرته على المال والسلطة، وقرر اال      
األطراف في الساحة، تلك األطراف التي من المفروض أنها تعتبر حليفا استراتيجيا، و تشكل أيضا غطاء                
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لحركة فتح من خالل وجودها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الـشرعي والوحيـد للـشعب                 
  .الفلسطيني

ة بشخص السيد أبو مازن تقرر بعد ثالثة أعـوام مـن توقفهـا، العـودة إلـى طاولـة                    حركة فتح ممثل  
بما في ذلك العديد من أبناء حركة فـتح قيـادات وكـوادر             "المفاوضات، وإدارة الظهر لكل المعارضين      

لهذه العودة غير المبررة وغير المفهومة، على الرغم أنه لم يحدث أي تغييـر فـي المواقـف                  " وأنصار
سات التي كانت تمارسها دولة االحتالل وما زالت، حيث االستمرار في بناء المستوطنات ما زال               والممار

على أشده، وعطاءات البناء آلالف الوحدات السكنية االستيطانية تصدر بشكل أسبوعي حتـى ال نقـول                
تالف بين ما   يومي، والعربدة االحتاللية ما زالت على ما هي عليه، ولم يلمس المواطن الفلسطيني أي اخ              

  .كان قبل أعوام ثالثة، وبين ما يجري اليوم وما سيجري غدا
العودة إلى المفاوضات غير مفهومة أيضا في ظل عدم استنادها إلى مرجعيات واضحة المعالم، سواء من                

وال القانون الدولي، وإجرائها بعيدا عن األمم المتحدة وتفـرد الواليـات المتحـدة              " 1967"ناحية الحدود   
فها، وهي الدولة المعروفة بعدائها للفلسطينيين والعرب ومحاباتها ومساندتها لدولـة االحـتالل منـذ               بمل

  .تأسيسها
الزلـزال  "كما يأتي قرار العودة إلى المفاوضات عشية صدور قرار أوروبي غير مسبوق أحدث ما يشبه                

 على ان أراضي عـام      بحسب وصف وسائل اإلعالم في دولة االحتالل، قرار ينص        " أو الهزة األرضية  
 هي أراض محتلة، وانها ال تعترف بالمستوطنات، وسوف تقـاطع كـل مـا يمكـن أن تنتجـه                    1967

المستعمرات القائمة في هذه المناطق، وهو القرار الذي كان يجب أن يكون السند واألساس الذي تـستند                 
  .ن مقابلإليه حركة فتح قبل أن تقرر العودة إلى المفاوضات هكذا بشكل مجاني وبدو

العودة إلى المفاوضات تأتي أيضا في ظل شعور صهيوني بالعزلة، عزلة نتجت عن المواقف المتطرفـة                
لدولـة  " رافعـة "التي تتخذها حكومة االحتالل بقيادة الصهيوني نتانياهو، ومثل هذه العودة إنما تـشكل              

كن هنالك أي مبرر لتقديم مثل      االحتالل هي في أمس الحاجة إليها من أجل الخروج من هذه العزلة، ولم ي             
  .هذا العون لحكومة االحتالل

كما أن هذه العودة أتت في ظل تخبط للسياسة األمريكية في المنطقة، وفي ظل مواقف غير محـددة وال                   
محسومة في العديد من القضايا الهامة، ومنها في المقدمة، األوضاع في سوريا وكذلك في مصر، عـدا                 

مع الحلفاء في القارة األوروبية، الذين يحاولن النأي في مواقفهم عن مواقف            عن اختالف وجهات النظر     
  .أمريكا، التي أثبتت عدم قدرتها على التعامل بشكل واضح وقاطع مع األزمات المختلفة في المنطقة

 الرفض العام والشامل للعودة إلى طاولة المفاوضات من قبل الغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني،              
كما يحاول البعض الترويج، بل ألن للفلسطينيين تجربـة         " عبثيا"ومن جميع الفصائل الفلسطينية، لم يكن       

  .هذه المفاوضات تراكمت على مدار عقدين من الزمن" عبثية"عميقة في 
يحاول البعض تبرير العودة إلى المفاوضات بقضية األسرى وضرورة اإلفراج عنهم، وكـذلك التلـويح               

االقتصادية وخنق الفلسطينيين، علما بأن الموضوعين هما مـسؤولية مـن فـاوض ووقـع               بالتهديدات  
االتفاقيات السابقة، ابتداء من أوسلو وما بعد أوسلو، وهو فقط يتحمل مسؤولية هذين الملفين، ألنه وضـع     

  .رقاب األسرى ولقمة العيش رهينة في يد عدو ال يعرف الرحمة، وال يحفظ المواثيق وال العهود
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لحديث الدائر عن تحقيق انفراجة، أو الوصول إلى اتفاق خالل أشهر تسعة، يشير بال مواربة، أن دولـة              ا
االحتالل تمارس مع حليفها اإلستراتيجي الخداع من جديد، حيث أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على مدار                 

  ة جدا؟عقدين من الزمن، فما الذي استجد؟ وما الذي سيستجد خالل هذه الفترة القصير
الشارع الفلسطيني برمته يعارض العودة إلى المفاوضات، ألنه بات يدرك ومن خالل تجربته وفطرتـه               
ومعرفته بهذا العدو اللئيم، أن ال مجال للصلح أو السالم مع أعداء كانت نواياهم وما زالت هـي عـدم                    

 العقلية التي أتت بهـؤالء      االعتراف بالحقوق الفلسطينية، وعدم االعتراف أصال بالشعب الفلسطيني، وأن        
مازالـت  " أرض بال شعب لشعب بـال أرض "المستعمرين من أركان الدنيا األربع، إلقامة دولة لهم على     

  .هي ذات العقلية االستعمارية االحاللية االستيطانية
 2000إن من غير المتوقع أن يحصل المفاوض الفتحاوي على ما عرض على الراحل عرفات في العام                   

يل المثال، خاصة في ظل التغيرات التي جرت منذئذ وحتى اللحظة، ومن غير المتوقع في ظـل                 على سب 
الظروف العربية واإلقليمية السائدة أن تستجيب قيادات الكيان للحق الفلسطيني، كما أن ظروف االنقـسام               

انـب  أضعفت إلى حد كبير الموقف الفلسطيني، باإلضافة إلى ذلك، فـإن اإلعـالن المـستمر مـن الج                 
الفلسطيني بأن ال خيار لديه  سوى المفاوضات حددت بشكل واضح وصريح أعلى ما يمكـن أن يكـون                   
عليه السقف الفلسطيني، ومن هنا فإن من غير المؤمل استجابة الجانـب اآلخـر للمطالـب الفلـسطينية                  

  .1967بانسحاب من األراضي المحتلة عام 
ى المفاوضات، ألنها لن تحقق الحد األدنى للفلسطينيين،        باختصار، فإن ال مصلحة فلسطينية في العودة إل       

وهي ليس سوى مصلحة خالصة للراعي األمريكي، والمستفيد األكبر من هذه العودة هو دولة االحتالل،               
التي هي في أمس الحاجة للخروج من عزلتها ولومها من قبل العالم، ولسوف تستمر دولة االحتالل فـي                  

 شيئا لم يكن، وسوف تعمل على إقامة المزيد من الوقائع والحقائق علـى              ممارساتها على األرض وكأن   
األرض، وسوف تستمر في سرقة المزيد من األرض الفلسطينية، وإقامة المزيد من المـستوطنات، مـع                

من اللوم والضغط الدوليين، خاصة إذا ما أقـدمت         " متحللة"مالحظة أنها سوف تقوم بكل ذلك بينما تكون         
  .عن األسرى الذين كان يفترض أن يفرج عنهم قبل عقدين من الزمنعلى اإلفراج 

  
 3/8/2013، 48عرب 
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