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عادة اإلعمار بحل   والحمد هللا يعد   …تعقد جلستها األولى في غزة  حكومة التوافق .0  المشاكل وا 
حكومة من غزة نقاًل عن مراسلها أشرف الهور، أن  ،01/01/4104، لندن، القدس العربيذكرت 
الدكتور رامي ، وأعلن ركانها في غزة للمرة األولى أمسالوطني الفلسطينية اجتمعت بكامل أ التوافق

، اإلسرائيلي، "إيريز"الحمد هللا رئيس حكومة التوافق الفلسطينية فور دخوله قطاع غزة من بوابة معبر 
، وأكد أنه قدم «خلف ظهورنا»أنه ال يمكن فصل القطاع وعزل سكانه، وأن االنقسام الفلسطيني 

مود عباس، لمباشرة العمل ونجدة غزة، مشيرا إلى حجم الدمار الذي للقطاع ممثال عن الرئيس مح
خلفته إسرائيل في حربها األخيرة، وذلك قبل أن يعقد اجتماعا لحكومته في منزل الرئيس عباس الذي 

مقر للحكومة، ويتناول طعام الغداء في منزل إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي  إلىحول 
 اء ماجد فرج مدير المخابرات العامة، الذي قدم ضمن وفد الوزراء.لحماس، بحضور اللو 

كان في استقبال نقاًل عن مراسلها فتحي صّباح، أنه  ،01/01/4104الحياة، لندن، وأضافت 
« فتح»والمحافظين وقيادات من حركة « الغزيين»الحمد هللا والوفد المرافق له وزراء حكومته األربعة 

لسطينية ونواب ووزراء سابقون وشخصيات وطنية واعتبارية وعشرات رجال والفصائل الف« حماس»و 
 الحرس الرئاسي واألمن التابعين للسلطة وعدد من رجال التشريفات الرئاسية.

في « حماس»طمأنة رجال الشرطة الذين عينتهم  إلىوسعى الحمد هللا خالل المؤتمر الصحافي 
 41تطمين نحو  إلىجنب مع الحرس الرئاسي، إضافة  إلىأعقاب االنقسام، ووفروا الحماية له جنبًا 

حلواًل جذرية لمشكلة »السابقة، وقال إن أمام الحكومة « حماس»ألف موظف آخرين تابعين لحكومة 
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، معبرًا عن أمله في أن تُنهي اللجنة اإلدارية القانونية التي تبحث «الموظفين في قطاع غزة
 «.أوضاعهم، أعمالها خالل أشهر قليلة

أن  الحمد هللاوفي ما يتعلق بمؤتمر إعادة اإلعمار المقرر عقده في القاهرة األحد المقبل، أوضح 
ينجح »، معبرًا عن أمله في أن "أنهت كل الخطط التفصيلية الالزمة لعرضها على المؤتمر"الحكومة 

 ."المؤتمر في تجنيد أموال تمكن الحكومة من البدء بإعادة اإلعمار
تأخذ على عاتقها تجنيد دعم كل الدول العربية واإلسالمية والشقيقة لتجميع »ة وأكد أن الحكوم

األموال الالزمة إلعمار غزة، وعلينا أن نعطي األمل ألبناء قطاع غزة، والعمل مع كل المؤسسات 
، متوقعًا أن تستغرق إعادة «الدولية لرفع الحصار الظالم... وتجنيد باليين الدوالرات في سبيل ذلك

 عمار سنوات عدة.اإل
لنتمكن من اإلقالع معًا ونعيد »تغليب الوحدة الوطنية، مطالبًا الفصائل بدعم الحكومة  إلىودعا 

واجب الحكومة الرئيس إغاثة غزة وا عادة إعمارها، »وشدد على أن «. ما كان عليه إلىقطاع غزة 
ت آالف فرص العمل فهذه مسؤولية أخذناها على عاتقنا، وبتعاون الجميع سننهض وسنوفر مئا

، الفتا الى أنه «تصميم الحكومة على إنهاء االنقسام وتداعياته السلبية»وأشار إلى «. للمواطنين
 سيتنقل بين الضفة الغربية وغزة لتسيير شؤون حكومته.

وكان الحمد هللا قال للصحافيين لدى وصوله القطاع، إن الوزراء سيغادرون القطاع اليوم. ووجه 
المشاعر »ت الشهداء والجرحى وأصحاب البيوت المدمرة وسكان القطاع، قائاًل إن التحية لعائال

تحتشد وأنا أقف اليوم على أرض قطاع غزة، عنوان الصمود والكرامة، حامية الحق والتاريخ، 
وحارسة الهوية والمكان، وال يسعني وأنا في جزء من وطني العزيز النابض بصمود البطولة، إال أن 

كبار لمن صانوا شعبنا وصنعوا صموده األسطوري أتوجه باسم  «.الرئيس )عباس( بتحية إجالل وا 
، مشددًا على أن «العمل البناء والجاد لمعالجة تداعيات االنقسام وتحقيق الوحدة»وأكد التزام الحكومة 

 «.الحكومة لن تكتفي بالعمل على إعادة إعمار القطاع، بل ستعمل من أجل تنميته
الحكومة واجبًا إنسانيًا وأخالقيًا ومهمة وطنية بحاجة لكل الطاقات لوضع سنوات  أمام»وقال إن 

االنقسام خلف الظهور والمضي في طريق المصالحة ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في 
إعادة اإلعمار ورفع الحصار وفتح كل المعابر وا عادة تشغيل المطار ورفع قيود الحركة في الضفة 

 «.وغزة
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هدفنا األسمى إنهاء االحتالل، وما نبذله من جهود بتوفير مقومات الصمود وتقديم كل "اف أن وأض
الحاجات والخدمات له، يوزاي عماًل حثيثًا من الرئيس والقيادة لتدويل قضية شعبنا واالنتصار لحقوقه 

لزام إسرائيل بوضع حد للعقاب الجماعي ووقف است  ."هداف المدنيينالوطنية وتوفير الحماية الدولية وا 
يذكرنا بحجم المسؤولية الملقاة على "واعتبر أن حجم الدمار الهائل وما يعيشه الشعب الفلسطيني 

عادة البناء وتكليف مؤسسة  عاتق الحكومة، ويجب أن نقف جميعًا وسويًا من أجل رفع الحصار وا 
ة غزة للحياة الطبيعية فلسطينية توفير كل حاجات شعبنا، وأهم أولوياتنا وعماد عملها ضمان عود

 ."والوحدة الكاملة مع الضفة والقدس الشرقية عاصمة فلسطين
مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة  أمسوتناول الحمد هللا والوفد المرافق طعام الغداء ظهر 

 ، رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية في منزله.«حماس»
ادة اإلعمار محمد مصطفى أن موظفين تابعين كشف نائب رئيس حكومة الوفاق، رئيس لجنة إعو 

للسلطة سيتولون اعتبارًا من األحد المقبل العمل على معابر القطاع، موضحًا أن ذلك أمر يطمئن 
المانحين تجاه مجريات عملية إعادة اإلعمار، خصوصًا بوجود مخاوف لدى بعض األطراف المانحة 

 تتعلق بآلية إدخال مواد البناء.
-الخميس، إن من المقرر أن يعقد ليل "الحياة"فلسطينية مرافقة لمدير المخابرات لـ وقالت مصادر 

اجتماعًا لكبار ضباط المخابرات العامة في قطاع غزة للبحث في سبل العمل في القطاع،  الجمعة
 وسيستمع إلى همومهم ومشكالتهم خالل السنوات السبع الماضية.

رام هللا اليوم، لم يلتق أي  إلىبقية أركان الحكومة عائدًا وأوضحت أن فرج الذي سيغادر القطاع مع 
أو رئيس جهاز األمن الداخلي الذي شكلته الحركة في أعقاب  "حماس"مسؤول أمني من حركة 

سيطرتها على القطاع بدياًل من جهاز األمن الوقائي، الذي منعت عناصره وعناصر المخابرات 
 ة من مزاولة أي عمل في القطاع.العامة وبقية األجهزة األمنية والشرطي

 
 يؤكد أن حكومة الوفاق أمام تحٍد كبير إلعادة أعمار غزة الحمد هلل خالل لقائه هنية .2

إسماعيل هنية، نائب لقاءه أكد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد هللا، في كلمة له خالل 
لالجئين، غرب مدينة غزة، أن  في منزله في مخيم الشاطئ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،

حكومة الوفاق أمام تحد كبير إلعادة إعمار ما دمرته )إسرائيل(، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان لمتابعة 
 إعادة اإلعمار.
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وأضاف الحمد هللا:" لن ينتهي الصراع مع )إسرائيل(، إال بالسالم العادل والشامل الذي يقوم على 
قامة الدولة على األراضي الفلسطينية أساس قرارات مجلس األمن، والجمعي ة العامة لألمم المتحدة وا 

 وحل قضية الالجئين".0631المحتلة عام 
واتهم الحمد هللا، )إسرائيل( بمحاولة إفشال عمل الحكومة، مضيفا:" واصلنا العمل وقدم الدعم الالزم، 

خال المساعدات إلى قطاع وفق اإلمكانيات، وشكلنا غرفة عمليات مشتركة مع المؤسسات الدولية إلد
 غزة".

 9/01/4104، فلسطين أون الين
 
 الوطني تنشر تفاصيل خطتها الوطنية إلعمار قطاع غزة التوافقحكومة  .3

نشرت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، تفاصيل خطتها الوطنية لإلنعاش المبكر  الرأي: –غزة 
عادة إعمار قطاع غزة، التي قدرت تكلفتها اإلجما  مليارات دوالر. 4لية نحو وا 

وذكرت الحكومة في خطتها المفصلة والشاملة لإلنعاش ودعم جهود اعادة إعمار غزة، أن المبلغ 
 011و، ومليارمليون $ من أجل اإلغاثة الفورية  404متطلبات رئيسية منها:  3جرى توزيعه على 

ر غزة ودعم مشاريع إعادة من أجل إعادة إعما $مليار 1.4ومن أجل اإلنعاش المبكر،  $ مليون
 .1101و 1103و 1102اإلعمار خالل األعوام 

مليون ومائة ألف$ موزعة كاآلتي:  111وأوضحت أن القطاع االجتماعي بلغت تكلفته اإلجمالية 
 .اإلعمارمليون $ إلعادة  140المبكر و لإلنعاشمليون$  102و لإلغاثةمليون $  142

مليون $، والصحة  301بـ خصصة للحماية االجتماعية قدرت وأشارت الحكومة إلى أن التكلفة الم
 مليون $. 010التكلفة  بلغتمليون $، والتربية والتعليم العالي  100والدعم النفسي واالجتماعي بـ 

 42وفيما يتعلق بالمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والمؤسسات الدينية؛ فبلغت تكلفتها المالية 
 مليون $.

مليون $،  0600أيضًا قطاع خدمات هام يتعلق بالبنية التحتية والبيئة وتبلغ تكلفته  وتشمل الخطة
 34ب خصصت لها ميزانية تقدر  لالنفجارباإلضافة إلى إزالة األنقاض ومخلفات الحرب القابلة 

 مليون $.
مليون $، في حين  133أما قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، فخصصت لها الحكومة 

مليون $ لقطاع الطاقة،  002و المشردة،مليون$ للسكن والمأوى لألسر  0001مبلغ  خصصت
 والبيئة. للطرق $مليون  10الحدودية، ومليون $ للمعابر  22و
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من أهمية لالقتصاد الفلسطيني  لما يمثلهوفي الجانب االقتصادي، ركزت الخطة على إعادة إنعاشه 
 بشكل عام والغزي بشكل خاص.

مليون $ لقطاع الصناعة،  326مليون $، و 420الزراعي، فقدرت الحكومة تكلفته بـ  القطاع أما
 مليون $ للتجارة والخدمات العامة. 111باإلضافة إلى 

 إجماليةمليون $ لتشجيع االستثمار، بتكلفة  021مليون $ للتشغيل، و 36هذا وحددت أيضًا مبلغ 
 مليون$. 0132بلغت 

مليون $ مقسمة على  003خطة أن إجمالي التكلفة لهذا القطاع بلغ ، فذكرت الالحكومةأما قطاع 
 003عدة قطاعات فرعية منها: القدرة التشغيلية لمؤسسات الحكم المركزي والتي بلغت التكلفة لها 

 مليون $. 30مليون $، والقدرات التشغيلية لمؤسسات الحكم المحلي 
 مليون للتنفيذ والتنسيق. 31حقوق اإلنسان، وماليين $ لسيادة القانون و  1هذا وتم تخصيص مبلغ 

مليون $،  4131الحكومية  اإلعماروبذلك يصبح إجمالي التكلفة المالية لخطة اإلنعاش وا عادة 
مليون  0004المبكر  واإلنعاشمليون $،  404ومجموع المبلغ المخصص لإلغاثة لكافة القطاعات 

 .$ 1431ال اعمار، وا عادة $
  9/01/4104، غزة، نية لإلعالموكالة الرأي الفلسطي

 
 استعداد لتنسيق عملية دخول الكويتيين إلى القدسعلى الكويت ب: سفارة فلسطين طهبوبرامي  .4

ردا على ما نشرته النهار في عددها اليوم أمس حول مسعى عدد من النواب إليجاد : سميرة فريمش
سطينية للسماح للكويتيين بزيارة مكتب حكومي ينسق مع السلطة الفل إنشاءآلية قانونية من خالل 

أن  للنهارالمسجد األقصى رحب سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب بهذا المسعى. وقال 
مثل هذا اإلعالن يأتي في توقيت هو األكثر الحاحًا وحاجة لاللتفاف حول المسجد األقصى المبارك 

حتالل اإلسرائيلي لفرض كامل سيطرته ومدينة القدس في ظل حملة شرسة غير مسبوقة يقوم بها اال
نهاء الوجود العربي اإلسالمي فيه. وأضاف أن زيارة المسجد األقصى  على المسجد األقصى وا 
المبارك لم ولن تكون تطبيعًا مع الُمحتل ُمشددًا على ان زيارة السجين ال تعني تطبيعًا مع السّجان، 

ة هي للمسلمين جميعًا وليست للفلسطينيين وحدهم وأن المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرف
وأن واجب حمايتها هو فرض عين على كل مسلم، والصالة في أولى القبلتين وثالث الحرمين 

 الشريفين هي تأكيد ألحقية المسلمين بمقدساتهم. 
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 وحول آلية الدخول إلى مدينة القدس، أكد السفير طهبوب أن سفارة دولة فلسطين في الكويت على
كامل عملية  أناستعداد لتنسيق عملية دخول المواطنين الكويتيين إلى المدينة المقدسة، مشيرًا إلى 

على جوازات سفر  إسرائيليةالتنسيق تتم من خالل الجهات الرسمية الفلسطينية وأن ال أختام 
 المواطنين الكويتيين.

 01/01/4104النهار، الكويت، 
 
 الجاري الشهردوالر لموظفي غزة باألسبوع األخير من  0111سليم السقا: الحكومة ستصرف  .5

دوالر كدفعة مالية لموظفي  0111إن الحكومة ستصرف  سليم السقاقال وزير العدل المستشار 
من شهر أكتوبر الجاري  األخيرألف موظف في األسبوع  11قطاع غزة المدنيين المقدر عددهم بـ 

 عبر مكاتب البريد.
وكالة الرأي الحكومية عصر الخميس، أنه جرى خالل اجتماع مجلس وذكر السقا في تصريح ل

 دوالر وتم الموافقة على ذلك. 0111الوزراء برئاسة رامي الحمد هللا مناقشة موضوع صرف الـ 
مليون دوالر من قطر إلى نيويورك، وفي انتظار وصولها إلى  31وأشار إلى أنه تم تحويل مبلغ 
 ر عملية الصرف.خزينة الحكومة لتبدأ على الفو 

وأكد السقا أن هذه الدفعة لن تحل أزمة موظفي غزة، مبيًنا أن الحكومة ستعمل على إيجاد حل دائم 
 لها عبر اللجنة اإلدارية والقانونية التي تم تشكيلها للنظر في أوضاع الموظفين القانونية.
 9/01/4104وكالة الرأي الحكومية، غزة، 

 
 مهمةغزة يحمل دالالت سياسية لتوافق في حكومة اإيهاب بسيسو: اجتماع  .6

أكد الناطق باسم حكومة التوافق الفلسطينية، د. إيهاب بسيسو أن االجتماع الذي يرأسه : جميل حامد
رئيس الوزراء رامي الحمد هللا في غزة يحمل دالالت سياسية هامة ويمثل خطوة هامة في تعزيز 

لتوافق، وشدد على أنه يضع على رأس سلم أولوياته جهود المصالحة والوحدة الوطنية ودعم حكومة ا
 إعادة إعمار قطاع غزة.

" قال بسيسو إن االجتماع في غزة "يأتي بعد أن ذللت الكثير من 40وفي تصريح خاص بـ "عرب 
العقبات التي كانت تعترض ذلك، وأهمها منع إسرائيل وزراء الضفة الغربية من الوصول إلى 

 القطاع".
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اع الحكومة في غزة "يحمل دالالت سياسية هامة للغاية ويؤسس لمرحلة جديدة في واعتبر أن اجتم
 المضي في ملف المصالحة وتعزيز العمل الوحدوي في الساحة الفلسطينية".

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودا منذ أربعة شهور لعقد هذا االجتماع الذي جاء بعد جهود حثيثة 
جتمع الدولي للضغط على حكومة االحتالل بعدم إعاقة عقد بذلتها حكومة التوافق على صعيد الم

هذا االجتماع ومنح الوزراء من الضفة الغربية التصاريح الالزمة لدخول قطاع غزة عبر معبر بيت 
 حانون.

يعتبر الملف األبرز على طاولة اجتماع الحكومة في غزة  اإلعمارواعتبر بسيسو أن ملف إعادة 
اعات أخرى في المستقبل باعتبار غزة جزء من الوطن وال شيء يفصلها والذي سيعتبر فاتحة الجتم
هذا االجتماع كنقطة ارتكاز لعملنا في المرحلة القادمة  إلىننظر  أنناعن الضفة الغربية. وقال "

والمستقبل"، مضيفا أنه بعد هذا االجتماع ال يوجد ما يمنع من ترسيخ هذه االجتماعات وهذه الخطوة 
الحكومة التي بدأتها منذ أربعة أشهر الماضية وهي بحاجة لدعم ومساندة من كافة  تعبر عن سياسة

 الوطنية.الفصائل 
باجتماع إعادة اإلعمار المزمع عقده  لاللتحاقوأضاف أن جزءا من الوزراء سيتوجهون إلى القاهرة 

لت مستمرة من في الثاني عشر من تشرين األول )أكتوبر( وأن االتصاالت مع الجهات الدولية ما زا
أجل الضغط على الحكومة اإلسرائيلية لرفع العراقيل التي تضعها أمام وزراء الحكومة سواء من 

 غزة.الضفة الغربية أو قطاع 
 9/01/4104، 48عرب 

 
 عشراوي: اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين ضرورة إنسانية وأخالقية .7

حنان عشراوي، أنه في حال قيام البرلمان  أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
البريطاني بالتصويت لصالح االعتراف بدولة فلسطين يوم االثنين المقبل، فإن ذلك سيشكل خطوة 

نحو تحمل مسؤولياتها  0640نوعية تتخذها بريطانيا بشأن فلسطين منذ وعد بلفور ونكبة عام 
 نا.شعبالتاريخية وتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على 

جاء ذلك خالل لقاء عشراوي، مع مراسلين وصحفيين من وسائل اإلعالم البريطانية في فلسطين، 
وذلك قبل تصويت البرلمان البريطاني على االعتراف بدولة فلسطين بأيام قليلة، حيث رحبت 
عشراوي وثّمنت مبادرة مجموعة من البرلمانيين البريطانيين بمطالبة حكومتهم االعتراف بدولة 

وقالت: "نأمل أن يعكس هذا التصويت الرمزي موقف الرأي العام الذي يدعم حقنا بإقامة  فلسطين.
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دولتنا، وأن يؤثر في صنع القرار السياسي بحيث تتحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية والقانونية"، 
بعد، مشددة على أن منظمة التحرير ما زالت تدعو جميع دول العالم التي لم تعترف بفلسطين 

 السالم.بضرورة االعتراف بها باعتباره التزامًا حقيقيًا بتحقيق العدالة ومتطلبات 
وأشارت عشراوي إلى أن دعم االعتراف بدولة فلسطين يلقى تأييدا كبيرًا من األحزاب السياسية 

 والمجتمع المدني والكنائس في بريطانيا.
 01/01/4104الخليج، الشارقة، 

 
 "وفاوكالة "كيل مجلس إدارة قرار رئاسي بإعادة تش .8

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة األنباء  :رام هللا
 والمعلومات الفلسطينية 'وفا'، برئاسة علي حسين.

 9/01/4104، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 تكمال ملفات المصالحةيدعو إلى اسفي غزة و  الحمد هلل يستقبلهنية  .9

قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن زيـارة حكومـة الوفـاق الفلسـطينية 
 إلى قطاع غزة، يجب أن تكون مقدمة الستكمال باقي ملفات المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

لوزراء رامي الحمد هللا، في منزله وأكد هنية في كلمة له خالل استقبال حكومة الوفاق، برئاسة رئيس ا
فــي مخــيم الشــاطئ لالجئــين، غــرب مدينــة غــزة، إن زيــارة حكومــة الوفــاق يجــب أن تكــّرس الســتكمال 
ملفات المصالحة، وفي مقدمتها التحضير لالنتخابات البرلمانية والرئاسية، وتفعيل المجلـس التشـريعي 

 لمنظمة التحرير الفلسطينية.)البرلمان(، وعقد اجتماعات اإلطار القيادي المؤقت 
وأكد هنية خالل كلمته أن أهالي قطـاع غـزة يتطلعـون إلـى لنتـائو ملموسـة وعمليـة، والبـدء الفـوري فـي 

 إعادة إعمار ما دمرته الحرب اإلسرائيلية.
ودعا هنية إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية، وعدم التمييز بين موظفين الحكومتين السابقتين في غزة 

 الغربية.والضفة 
واتفقت حركتا "حماس وفتح"، مؤخرا، عقب لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة على تنفيـذ كافـة بنـود 
اتفـــاق المصـــالحة األخيـــر الـــذي وقـــع عليـــه فـــي أبريل/نيســـان الماضـــي، وتجـــاوز جميـــع العقبـــات التـــي 

 غزة.اعترضت تطبيق بنوده، وتمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع 



 
 

 

 

 
           04ص                                     3363 العدد:    01/01/4104 الجمعة التاريخ:

 

وشــدد هنيــة، علــى أن التحــدي أمــام حكومــة الوفــاق هــو البــدء فــي إعمــار قطــاع غــزة، قبــل بــدء فصــل 
يواء آالف المشردين.  الشتاء وا 

يومـــًا،  20وشــنت )إســـرائيل( فــي الســـابع مــن يوليو/تمـــوز الماضــي حربـــًا علــى قطـــاع غــزة، اســـتمرت 
لحاق دمار واسع في المن 1026وتسببت باستشهاد   ازل والبنية التحتية.فلسطينيًا، وا 

ودعــا هنيــة إلــى أن تكــون هــذه الزيــارة مقدمــة لزيــارات أخــرى قادمــة، وأن يقــيم بعــض الــوزراء فــي غــزة 
 لالطالع عن قرب الحتياجات المواطنين والموظفين.

وشدد هنية، على أن ما حققته المقاومة خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة، وصـمود أهـالي قطـاع غـزة، 
ـــــب  كامـــــل،اء االحـــــتالل بشـــــكل يســـــتوجب "إنهـــــ ـــــتم اختصـــــار مطال ـــــة فلســـــطينية، ال أن ي قامـــــة دول وا 

 الفلسطينيين بمساحة صيد وميناء ومطار".
 9/01/4104، فلسطين أون الين

 
 عقد جلسة مجلس الوزراء في غزة خطوة مهمة على طريق تكريس الوحدة الوطنية: فتح .01

متحــدث باســم حركــة فــتح، أن عقــد جلســة مجلــس ـــ فــادي أبــو ســعدى: أكــد أســامة القواســمي، ال رام هللا
الوزراء في قطاع غزة خطوة مهمة على طريق تكـريس الوحـدة الوطنيـة، ورسـالة لكـل مـن يهمـه األمـر 
أن الـــرئيس محمـــود عبـــاس والقيـــادة الفلســـطينية وحركـــة فـــتح وكافـــة الفصـــائل عازمـــة كـــل العـــزم علـــى 

 ق الحرية واالستقالل.المضي قدما نحو الوحدة الوطنية كمحطة هامة على طري
نحــن اليــوم ننجــز خطــوة مهمــة علــى طريــق الوحــدة الوطنيــة، كمــا تــم اتخــاذ خطــوات »وقــال القواســمي 

مهمة على صعيد االنضمام للمؤسسات الدولية وأهمهـا حصـول فلسـطين علـى صـفة الدولـة فـي األمـم 
األمـم المتحـدة، كمـا أن المتحدة بما يمّكنها من االنضمام إلى المؤسسات والمنظمات المنضوية تحـت 

األســـابيع واألشـــهر القادمـــة ستشـــهد تطـــورا علـــى هـــذا الصـــعيد، وهنـــاك مؤشـــرات إيجابيـــة علـــى صـــعيد 
ــة الفلســطينية، كمــا أننــا عملنــا ومــا زلنــا نعمــل علــى تعزيــز صــمود  اعتــراف دول أوروبيــة مهمــه بالدول

ع المختلفـة وخلـق فـرص الشعب الفلسطيني على أرضه من خالل مؤسسات السـلطة الوطنيـة والمشـاري
عمل لجميع القطاعات، رغم الضائقة المالية ، باإلضافة إلى المقاومة الشعبية التي نعمل يوميا علـى 

 «.تطوير أساليبها وأدواتها الفاعلة
فرحـب هـو اآلخـر بانعقـاد حكومـة الوفـاق الـوطني فـي « فـدا»أما حزب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

، وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن تكـــون هـــذه المناســـبة 1111منـــذ االنقســـام عـــام غـــزة وذلـــك للمـــرة األولـــى 
الترجمة الحقيقية الستعادة الوحدة الوطنية وا عالنا نهائيا ال رجعة فيه بطي صفحة االنقسـام البغـيض، 
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داعيًا مختلف القـوى والفصـائل ومؤسسـات المجتمـع المـدني واألهلـي فـي قطـاع غـزة، إلـى التعـاون مـع 
لوطني في القيام بالمهام المنوطة بها، مشيرا إلى أن الخطوة المباشرة اآلن هي إكمال حكومة الوفاق ا

 االستعدادات لضمان إنجاح مؤتمر إعادة اإلعمار.
 01/01/4104القدس العربي، لندن، 

 
 ى إلنهاء االنقساماجتماع الحكومة في غزة خطوة أول تعد انالجبهتان الشعبية والديمقراطية  .00

ي أبو سعدى: رحبـت الجبهتـان الشـعبية والديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين، فـي بيـان مشـترك، ـ فاد رام هللا
بعقــد حكومــة الوفــاق اجتماعهــا فــي قطــاع، واعتبرتــاه خطــوة أولــى ومهمــة فــي ســبيل إنهــاء االنقســام، 
وتنفيذ اتفاق المصالحة، والبدء بالخطوات الجادة للتخفيف من معاناة المـواطنين، خاصـة بعـد العـدوان 

إلســرائيلي األخيــر علــى القطــاع، مشــددتين علــى ضــرورة ان أن تكــون هــذه الخطــوة اإليجابيــة مقدمــة ا
 لتنفيذ الحكومة التزاماتها وتحّمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة،

ودعــت الجبهتــان الحكومــة لزيــارة وتفقــد المــواطنين بشــكل دائــم مــن خــالل تفعيــل مقــر مجلــس الــوزراء 
زيـــد مـــن اجتماعـــات مجلـــس الـــوزراء وبشـــكل دوري فـــي المحافظـــات الجنوبيـــة والشـــمالية بغـــزة، وعقـــد م

 عن كثب على حجم المعاناة والدمار الذي خلفه العدوان. لالطالع
وطالــب بيــان الجبهتــين بضــرورة إيجــاد حلــول ســريعة للنــازحين الــى مراكــز اإليــواء، وتــوفير حــل بــديل 

يل لجنــة وطنيــة لمتابعــة عمليــة اإلعمــار تســند وتــدعم يصــون كــرامتهم قبــل حلــول فصــل الشــتاء، وتشــك
جهـــود الحكومـــة. وشـــددتا علـــى تمكـــين الحكومـــة مـــن أخـــذ دورهـــا وتحمـــل مســـؤولياتها فـــي العمـــل لفـــك 
عــــادة اإلعمــــار، والعمــــل الفــــوري علــــى وقــــف المناكفــــات السياســــية واإلعالميــــة، ومعالجــــة  الحصــــار وا 

العامــة والمصــالحة المجتمعيــة، واعتبرهــا خطــوة  موضــوعات الحكومــة والمــوظفين والرواتــب والحريــات
 مهمة على صعيد البدء الجاد بتوحيد المؤسسات الوطنية، وصواًل لالنتخابات التشريعية والرئاسية.

ودعتــا لإلســراع فــي هــذه العمليــة واالتفــاق بــين الحكــومتين الفلســطينية والمصــرية إلدخــال وشــراء مــواد 
 اإلعمار من مصر عبر معبر رفح.

 01/01/4104س العربي، لندن، القد

 

 

 في غزة الجهاد تدعو الحكومة لمباشرة اإلعمارحركة  .02
دعــت حركـة الجهــاد اإلســالمي، حكومـة الوفــاق الــوطني الفلسـطيني إلــى القيــام بـدورها "بمــا يليــق : غـزة

 بتضحيات وصمود المواطنين بغزة والمباشرة في إعادة األعمار".
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ة فـــي بيـــان عبــر صـــفحته فـــي "فيســبوك"، مســـاء الخمـــيس، إن وقــال خالـــد الــبطش القيـــادي فـــي الحركــ
نهـاء  مشاركتهم في اسـتقبال وفـد حكومـة الوفـاق الـوطني جـاء ترحيًبـا ودعًمـا لخطـوات تعزيـز الوحـدة وا 

 االنقسام.
وأوضــح الــبطش، أن اســتكمال خطــوات الوحــدة الوطنيــة هــو ضــمان لســحب الــذرائع ممــن يريــد إبقــاء 

 عمار بغزة واستمرار معاناة المتضررين من العدوان األخير.االنقسام، إلفشال إعادة اإل
ودعـــا الـــبطش إلـــى طـــّي صـــفحة الماضـــي، وفـــتح صـــفحة جديـــدة فـــي العالقـــات الوطنيـــة الفلســـطينية، 

كمال ترتيب البيت الداخلي، لمنع أي ذريعة أمام إعادة اإلعمار.  وا 
 9/01/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 االحتالل بإنهاءمرتبط  أمرزة من العدوان وتحقيق جميع مطالبها : حماية غ"الديمقراطية" .03

رحـــب عضـــو المكتـــب السياســـي للجبهـــة الديمقراطيـــة لتحريـــر فلســـطين صـــالح زيـــدان بانعقـــاد : رام هللا
 اجتماع حكومة التوافق الوطني في غزة. 

ذ دورهـــا تمكـــين الحكومـــة مـــن أخـــ إلـــىمتعـــددة، حيـــث دعـــا زيـــدان  إعالميـــةجـــاء ذلـــك خـــالل مقـــابالت 
عادةوتحمل مسؤولياتها في العمل لفك الحصار   عمار قطاع غزة. إ  وا 

 عمـاراإلمـؤتمر  إلنجـاحوطالب زيدان المجتمـع الـدولي وخاصـة الـدول العربيـة بالـدعم المـادي الفعـال 
مــن الشــهر الجــاري، والضــغط علــى حكومــة نتنيــاهو لفــك الحصــار وفــتح جميــع  01المقــرر عقــده فــي 

 على غزة. اإلسرائيليدمره العدوان  ما إلعمارالمعابر 
 اإلســرائيليدعــم الوفــد الفلســطيني الموحــد فــي مفاوضــاته غيــر المباشــرة مــع الجانــب  إلــىودعــا زيــدان 
دعــم شــعبي فلســطيني ودولــي لتمكينــه مــن تحقيــق  أوســعالشــهر الحــالي واســتنهاض  12والمقــررة فــي 

 مطالب الشعب.
على غزة بشكل كامل وضمان عدم تكـراره وحمايـة عمليـة  اإلسرائيليالعدوان  إنهاءوأضاف زيدان ان 

ــــب وضــــع اســــتراتيجية سياســــية تقــــود  اإلعمــــار ــــىواســــتثمار انتصــــار وتضــــحيات غــــزة يتطل  نهــــاءإ إل
 االحتالل. 

وشــدد زيـــدان علــى ضـــرورة توقيـــع فلســطين علـــى ميثــاق رومـــا وانضـــمامها لمحكمــة الجنايـــات الدوليـــة 
اءلة والمحاكمـــة وفـــرض العقوبـــات علـــى مـــا تـــم اقترافـــه خـــالل المســـ أمـــام اإلســـرائيليلوضـــع االحـــتالل 

 العدوان على القطاع. 
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القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لوضع اسـتراتيجية  اإلطاربعقد اجتماع  اإلسراعودعا الى 
 .1100/2/4سياسية ونضالية موحدة، والعمل على تطبيق بنود المصالحة الواردة في اتفاق 

 01/01/4104، ديدة، رام هللاالحياة الج

 
 ما يعنينا اآلن الحقائق واألفعال على األرضيحيى موسى معلقًا على زيارة الحمد هللا لغزة:  .04

اعتبر القيادي في حركة حماس يحيى موسى، أنـه منـذ تشـكيل هـذه الحكومـة لـم يحـدث : محمد فروانة
لفترة السابقة كانـت تـتحجو بـذرائع كثيـرة طيلة ا»أن تحملت مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، الفتًا إلى أنه 

 «.تجاه حل مشاكل السكان في القطاع
اجتماع الحمد هللا في غزة ال ينبغي الحديث عنه باعتبار »، قال موسى إن «السفير»وفي حديث إلى 

ــًا إلــى أنــه «أن هنــاك شــيئًا كبيــرا قــد حــدث أمــر طبيعــي، إذ ان غــزة تقــع ضــمن واليــة الســلطة »، الفت
ـــة الفلســـطيني ـــد اجتماعاتـــه فـــي غـــزة كمـــا يعقـــدها فـــي الضـــفة الغربي ـــوزراء وينبغـــي أن يعق ة ومجلـــس ال
 «.المحتلة

وعّبر القيادي الحمساوي عن أمله في أن تكون هذه الزيارة بداية إلرادة سياسية وأداء الواجب الـوطني 
زيين معلقة علـى تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ال سيما أن آمال الغ

 هذه الحكومة في أن تقوم بواجباتها تجاه القطاع المحاصر.
نما الحقائق واألفعال على األرض تتحدث عن نفسها »واعتبر موسى أن  ما يعنينا اآلن ليس الشكل وا 

 «.لهذه الحكومة، فليس هناك وقت يمكن أن يضيع في أي مناكفات سياسية
  01/01/4104السفير، بيروت، 

 
ن المعركة التفاوضية حول تبادل األسرى مع االحتالل زال: قريباً نمحمد  .05  ستدشَّ

قال القيادي البارز في حماس محمد نزال إنه "من المنتظر أن تدّشن "المعركة التفاوضـية" حـول : غزة
تبـــادل األســـرى، فـــي وقـــت قريـــب جـــدا"، مؤكـــدا "ال معلومـــات مجانيـــة" حـــول أعـــداد األســـرى الصـــهاينة 

 وأحوالهم. 
ضــح نــزال فــي تصــريح علــى صــفحة الفيســبوك الخاصــة بــه أن المقاومــة الفلســطينية وفــي طليعتهـــا وأو 

حركة حماس، تعّلمت مــن تجاربها، أن اإلعالن عــن أعداد األسرى، وأوضـاعهم، ال ينبغـي أن يكـــون 
 "مّجانا"، وأي معلومات عنهم، البد أن تكون "مدفوعة الثمن".
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ـــن أســر الجنــدي الصــهيوني "شـــاؤول آرون"، دون توضــيح وأضــاف إن حمــاس "اكتفــت بــاإلعال ن، عــ
وضعه وحالته الصحية، وتوقفت عند هذا األسير فقط، داعيا "كل المحبين، والحريصـين علـى إطـالق 

 سراح األسرى، أن يتوّقفوا عن "القيل والقال، وكثرة السؤال" عن عدد األسرى.
لمسلح لحماس "التـي حافظـت علـى "جلعـاد شـاليط" حي ـا، وأكد القيادي نزال، أن كتائب القسام الجناح ا

دون الوصول إليه من قبل أجهزة أمن العــدو الصهيوني، وعمالئهم في قطـاع غـزة، مـدة خمسـة أعـوام 
ونّيف، ستحافـظ علــى مـا لـديها مـن األسـرى، حتـى يتحقـق وعـدها لألسـرى فـي سـجون االحـتالل، بـأن 

 يمّن هللا عليهم بالفرج والتحرير.
وخــتم قــائال "إننــي علــى يقــين، أن "شــمس الحريــة"، سـتـشـــرق عـلـــى أســرانا البواســل، وأن مــا مــّن هللا بــه 
علـى إخوانهم، الـذين سـبقوهم، إلـى نيـل الحريـة، قبـل ثالثـة أعـوام، سـيتحّقق لهـم إن شـاء هللا. ويقولـون 

 متى هو: قل عسى أن يكون قريبا".

 01/01/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "القسام" تعلن فتح باب التجنيد في صفوفها بغزة .06

أعلنــت كتائــب عــز الــدين القســام الجنــاح المســلح لحركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" عــن فتحهــا بــاب 
 التجنيد في صفوفها للشباب الفلسطينيين في قطاع غزة.

ي حـــي وقـــال متحـــدث باســـم كتائـــب القســـام خـــالل مهرجـــان نظمتـــه حركـــة "حمـــاس"، مســـاء اليـــوم، فـــ
الشــجاعية شــرقي مدينــة غــزة، لالحتفــال بـــ"االنتصار" علــى جــيش االحــتالل اإلســرائيلي خــالل الحــرب 
األخيــرة علــى القطــاع، تحــت عنــوان "مهرجــان الشــجاعية قلعــة األحــرار وبوابــة االنتصــار": "نعلــن عــن 

يعـرف أيـن فتح باب التجنيد في صفوف كتائـب القسـام أمـام شـباب قطـاع غـزة ومـن أراد االلتحـاق بنـا 
 يجدنا".

وأضــاف المتحــدث باســم القســام أن "رجــال القســام وســالحهم بخيــر وهــذه رســالة يجــب أن تصــل لكــل 
 أحرار العالم ونحن جاهزون لكل احتمال يطرأ على األرض".

وأشار إلى أن مقاتلي كتائب عـز الـدين القسـام خاضـوا معـارك ضـارية فـي مختلـف أنحـاء القطـاع مـع 
 يلي خالل الحرب األخيرة.جيش االحتالل اإلسرائ

مقـاتلي  سـيبدأهاوقال إن "معركة العصـف المـأكول هـي بدايـة التحريـر والمعركـة القادمـة مـع االحـتالل 
 القسام".

 9/01/4104، فلسطين أون الين
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 : غزة أكدت صحة خيار المقاومة ووثيقة األسرى هي الحل للوفاق الوطنيمروان البرغوثي .07

علــى قطــاع  األخيــرةالحــرب  إنالفلســطيني مــروان البرغــوثي  األســيرقــال : خــاص -رأي اليــوم -عمــان
غــزة أكــدت علــى صــحة خيــار المقاومــة، وأهميــة تــدعيم وتعزيــز إمكانيــات المقاومــة فــي كــل األراضــي 

ال يفهـم لغـة المفاوضـات، ومعنـى السـالم، إال عنـدما “الفلسطينية المحتلة، منبها ان العدو الصـهيوني 
وحــدة الشــعب “ أهميــة، ومؤكــدا علــى ”إلــى عــبء ثقيــل ال يمكــن احتمالــه طانواالســتي االحــتالليتحــول 

نهـــاء كـــل  والقضــية والـــوطن، ووحـــدة الفصــائل والســـلطة، وتعزيـــز ومســاندة حكومـــة الوفـــاق الــوطني، وا 
 .االنقساممظاهر 

في ذكرى استشـهاد القيـادي الفتحـاوي ماجـد أبـو  اإلسرائيليةوفي رسالة أرسلها من معتقله في السجون 
أوســع “نســخة منهــا، أضــاف البرغــوثي انــه يتعــين علــى العــالم أن يطلقــوا ” رأي اليــوم”شــرار ووصــلت لـــ

، إلـى جانـب إطـالق ”عليهـا واقتصـاديةحملة دولية لمقاطعة إسرائيل وعزلها، وفرض عقوبات سياسـية 
ارهـا وثيقـة إلى وثيقة األسرى للوفاق الـوطني، باعتب واالستنادأوسع مقاومة شاملة في الضفة والقدس، 

 القواسم السياسية والنضالية المشتركة.
رئاســـية وتشــريعية، ولعضـــوية المجلـــس الــوطني، ومـــن أجـــل  النتخابـــات البرغـــوثي بالتحضــيروطالــب 

عــادة بنــاء النظــام السياســي الفلســطيني، الــذي يعــيش حالــة مــن الــوهن والعجــز فــي الســنوات  تطــوير وا 
 األخيرة.

شــرار فــي ذكــرى اغتيالــه الثالثــة  أبــولنعــيم مــؤثر، تحــدث فيـه عــن  كـل مــا ســبق، أورده البرغــوثي الحقــا
فــي التاســع مــن  األخيــروالثالثـين، مســتذكرا أنــه كــان فــي قســم العــزل فــي سـجن طــولكرم عنــد استشــهاد 

حيث وقـع هـذا الخبـر وقـع الصـاعقة علـى األسـرى، لمـا كـان للشـهيد القائـد مـن حـب “، 0600أكتوبر 
” الخبـز المـر“ضلين وأبناء شـعبنا، وقـد قـرأت روايـة الشـهيد أبـو شـرار وتقدير واعتزاز في صفوف المنا

 ”.في ذلك الوقت
مــن خــالل متــابعتي للمســيرة النضــالية للقائــد الشــهيد عرفــت أننــا أمــام “وأضــاف البرغــوثي فــي رســالته، 

 قـدم لنـا أبـو” ، وزاد ”وهامـة عاليـة متميـزة، شـكلت ظـاهرة خاصـة فـي حركـة فـتح وقيادتهـا كبيـرة،هامة 
شرار مثااًل وقدوة للمثقف الثائر والفدائي المخلص الوفي المؤمن بقضية شعبه والمستعد للتضحية فـي 

 ”.سبيله، وقد كان أبو شرار مثااًل للجيل الشاب والتغيير في حركة فتح
الرجل الذي آمن بضرورة تسليح الرأس قبـل تسـليح األيـدي، والـذي آمـن بـروح “شرار بأنه  أبوووصف 

النظيفــة التــي تتعفــف عــن مــد يــدها علــى مــال الثــورة  الثــوري، واليــدائي مــن خــالل ســلوك العمــل الفــد
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تكـون بعيـدة عـن كـل مظـاهر  أنوالشعب، والتي تعيش حالة من التقشف، ألن حياة المناضلين يجب 
البــذو والتــرف والحيــاة المرفهــة، فهــذا قــدر الثــوار والمناضــلين الــذين يختــارون طريــق الثــورة والمقاومــة 

والتضـحية، طريـق الفـداء والنضـال والكفـاح، والـذين يكرسـون حيـاتهم كاملـة لقضـية  االستشهاديق وطر 
 ”.شعبهم ووطنهم

فيهـــا  أضـــافوقـــدم أبـــو شـــرار ألبنـــاء فـــتح نموذجـــًا وقـــدوة، حســـب وصـــف البرغـــوثي فـــي رســـالته التـــي 
 إيـادجهـاد وأبـو وواصلنا السير على خطاه وخطى كل شهداء شعبنا العظيم، يتقدمهم أبو عمار وأبـو “

وسعد صايل وأبو صيري وغسان كنفاني والشقاقي وأحمد ياسين وأبو علي مصطفى والجعبري وثابت 
 ”.ثابت ورائد الكرمي ومهند أبو حالوة ووفاء إدريس ودالل المغربي وآيات األخرس، وغيرهم

ونتـرحم علـيهم، بـل ال لـذرف الـدموع، وال لنسـتذكر الشـهداء فقـط “هـذه الـذكرى  إحيـاء البرغـوثيواعتبـر 
مــن أجــل ان تكــون مناســبة لتجديــد العهــد والوفــاء لــذكرى األعظــم واألكــرم منــا جميعــًا، هــؤالء الشــهداء 
الـذين يمثلــون ضـمير وروح هــذا الشــعب وهـذه األمــة، ومــن أجـل ان نجــدد القســم بالسـير علــى خطــاهم 

طريـق  والشـهادة،الحريـة  طريـق النضـال والمقاومـة، طريـق طـريقهم،فأنبل تكريم للشـهداء هـو مواصـلة 
 ”.النصر القادم ال محالة

(، العهــد والقســم لشــهداء 10وجــدد البرغــوثي فــي رســالته التــي وقعهــا باســمه مــن ســجن هــداريم زنزانــة )
وراية فلسطين التي سقط الشـهداء وهـم يحملونهـا، ان تظـل  راية المقاومةشعبنا في كل مكان ان تبقى 

نواصل نضالنا على هدى مبادئهم وأفكارهم، وانا على ثقة ان “، وان ”أيادينا“مرفوعة عالية خفاقة في 
لـى الحريـة والعـودة   مسـيرة شـعبنا، وان واالسـتقاللدمـاء الشـهداء الطـاهرة سـتعبد الطريـق إلـى القـدس وا 

بات مسألة وقت، وان مصيره كما النازية والفاشية  االحتاللستنتصر طال الزمن أم قصر، وأن زوال 
فــي النهايــة أقــول فــي ذكــرى شــهيدنا وقائــدنا “وخــتم بقولــه  ”.إلــى مزبلــة التــاريخ ســتعمارواالوالعنصــرية 

، وهـا 6/01/0600الكبير والمعلم ماجد أبو شرار، لقـد كتبـت بيـان نعيـك للمناضـلين فـي السـجن فـي 
في الصهيوني، وهذا يؤكد أننا نو  االحتاللعامًا هذه الكلمة في زنازين  33أنا أكتب اليوم وبعد مرور 

 ”.باء واألجدادآلبالعهد، وان األجيال لن تفرط بالحقوق التاريخية األصيلة في بالدنا أرض ا
 9/01/4104، رأي اليوم، لندن

 

 الزهار: سنعيد ترتيب عالقاتنا بمن يساندنا بال ثمن .08
أكد القيادي في حركة حماس الدكتور محمود الزهار، أن حركته ستعمل على ترتيب عالقاتهـا : جباليا

 ع كل دولة يمكن أن تساند القضية الفلسطينية بال ثمن.م
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وقال الزهار خالل كلمته في حفل تكريم شهداء )العصف المـأكول( ببلـدة جباليـا شـمال القطـاع، أمـس 
عـــادة ترتيـــب 01-6الخمـــيس ) (: "صـــنعنا انتصـــارنا كشـــعب، ومـــا علينـــا إال تطـــوير أدوات مقاومتنـــا وا 

 دنا وتساندنا بال ثمن".عالقاتنا مع كل دولة يمكن أن تساع
وتابع: "علينا أيًضـا كفصـائل مقاومـة أن نرتـب أوراقنـا وأن نتوحـد ونخطّـط وُنصـّنع أكثـر، وأن نمضـي 

 ".إنسانفي طريقنا لتحقيق وعد التحرير الذي نراه أقرب مما يتصور أي 
لت وشـدد الزهـار علــى أن المقاومـة الفلسـطينية ضــربت خـالل معركــة العصـف المـأكول كــل شـبر وصــ

إليــه أســلحتها، مضــيًفا: "علمنــا فــي العــدوان األخيــر الــذي تصــدينا لــه كيــف نحــرر فلســطين، وســنعمل 
 على تطوير سالحنا مسافًة وقدرة وتأثيرا".

 9/01/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 الحية: الشعب الفلسطيني خلف المقاومة ومساند للقسامخليل  .09
كتـب السياسـي لحركـة حمـاس، أن الشـعب الفلسـطيني سـيبقى أكد الدكتور خليل الحيـة عضـو الم: غزة

 خلف المقاومة الفلسطينية ومسانًدا لكتائب القسام حتى تحرير األرض.
وقـال الحيــة خـالل كلمتــه بمهرجـان الشــجاعية الــذي حمـل اســم "قلعـة األحــرار وبوابـة االنتصــار" مســاء 

ة، وسّخرت مـا امتلكتـه مـن مقومـات (، إن كتائب القسام نذرت نفسها للنصر والشهاد01-6الخميس )
 وقدرات في مجابهة العدو أثناء العدوان على القطاع، بعدما أخفتها عن الجميع.

وأشــار إلــى أن طريــق االنتصــار يحتــاج لوحــدة الشــعب الفلســطيني، مؤكــًدا اســتمرار حركتــه للســير فــي 
ار يحتـاج لوحـدة صـف خلـف طريق الوحدة، متابًعا "خيارنا واسـتراتيجيتنا هـي المصـالحة، ألن االنتصـ

 هدف وغاية ووسيلة واحدة".
ـــار  ـــة خي ـــى االنتصـــار وحماي ـــه التمســـك بالثوابـــت الفلســـطينية، والتصـــميم عل ـــة تأكيـــد حركت وجـــدد الحي

 المقاومة، وامتالك القوة وتعزيزها حتى تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.
لصــهيوني علــى غــزة، مؤكــًدا وأضــاف أن قيــادة حركــة حمــاس تنحــاز لمــن دمــرت بيــوتهم فــي العــدوان ا

 عدم تخليها عنهم، وستبقى حماس وفية لشعبها وشهدائها.
 9/01/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 حماس تعد مفاجآت بحرية جديدة خالل أي مواجهة مقبلة على غرار زكيم"القناة الثانية":  .21
تجهــز لمفاجـآت بحريـة جديــدة زعمـت القنــاة العبريـة الثانيـة أن حركــة حمـاس فـي غـزة : القـدس المحتلـة

 خالل أي مواجهة مقبلة على غرار عملية زيكيم.
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وعرضــت القنــاة تقًريــرًا عــن تــدريبات للــزوارق الحربيــة الصــهيونية قبالــة ســواحل قطــاع غــزة، ضــمن مــا 
 أسمته استعداداتها لمفاجآت حماس البحرية.

 ا مفاجًئا من قبل حركة حماس.ويشير التقرير إلى أن تدريبات قوات البحرية تحاكي هجوًما بحري  
ولفتـت إلــى أن الــزوارق الحربيــة تعمــل علـى مــدار الســاعة فــي مراقبــة الحـدود البحريــة مــن قطــاع غــزة؛ 
لى قطاع غزة، فيما تمنع الصيادين الفلسطينيين من الصيد ألكثر من  وذلك منعًا لعمليات تسلل من وا 

 أميال بحرية. 3
 9/01/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الجنرال مروم: إيران ت حاول تسخين الحدود الشمالي ة بواسطة حزب هللا بسبب عزلتها  .20

أعـرب قائـد سـالح البحرّيـة السـابق، الجنـرال فـي االحتيـاط، إليعـزر مـروم،  زهير أنـدراوس: - الناصرة 
ة، بـين لبنـان عن خشيته من أّن الجمهورّية اإلسالمّية اإليرانّيـة تسـعى لتسـخين منطقـة الحـدود الشـماليّ 

سرائيل، مستعيًنا بالهجوم الذي نّفه عناصر حزب هللا على دوريةم إسـرائيلّيةم فـي مـزارع شـبعا اللبنانّيـة  وا 
 الُمحتّلة.

وقال الجنرال مروم لصحيفة )معاريف( العبرّية إّنه ما مـن شـك بـأّن تفجيـر العبـوة الناسـفة بـالقرب مـن 
ســـراع حـــزب هللا إلـــى إعـــالن تحملـــه المســـؤولية عـــن هـــذا مـــزارع شـــبعا يـــوم أّول مـــن أمـــس الثالثـــاء، وا  

التفجيـــر، يطرحـــان الســـؤال: لمـــاذا قـــّرر حـــزب هللا اآلن عـــرض نفســـه مـــدافًعا عـــن ســـكان لبنـــان باســـم 
 المقاومة؟

ولفت أيًضا إلى أّنه بغّض النظر عن الحجة التي لجأ إليها حزب هللا لتنفيذ هـذه العمليـة، فـإن الهـدف 
س بإسرائيل، مشّدًدا على أّنه لدى حزب هللا العديد من األسباب التي تدعوه إلـى األبعد منها هو المسا

ذلك، ومنها على سبيل الذكر ال الحصر، االنتقام من إسرائيل لقيامها بقتل القائـد العسـكرّي فـي حـزب 
 هللا، الشهيد حسن اللقيس في بيروت في بداية العام الجاري، على حّد قوله.

رائيلّي النظرّيــة اإلســرائيلّية القائلــة إّن حــزب هللا هــو الــذراع األمامّيــة إليــران، وبنــاء وتبّنــى الجنــرال اإلســ
ــة اإلســالمّية  علــى ذلــك، أضــاف، فــإّن الســؤال الــذي يجــب طرحــه هــو: هــل هنــاك مصــلحة للجمهورّي

ســرائيل؟ ولفــت إلــى أّنــه مــن أجــل اإلجا بــة اإليرانّيــة اآلن فــي انــدالع مواجهــة عســكرّية بــين حــزب هللا وا 
علـى السـؤال المطــروح، ال مفـّر مـن أن  نأخــذ بعـين االعتبـار أّن إيــران ُتعـاني فـي الوقــت الحـالي عزلــة 
سياسّية كبيـرة، فالواليـات المتحـدة األمريكّيـة تـرفض إشـراكها فـي االئـتالف الـدولّي الـذي يحـارب تنظـيم 

 0+2ينهـا وبـين مجموعـة الـدول في كلّم من سورّية والعراق، والمفاوضات الجارية ب" الدولة اإلسالمّية"
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حـــول برنامجهـــا النـــووّي تســـير بـــبطء شـــديد، وعليـــه، بـــرأي الجنـــرال، ال ُيمكـــن إليـــران أن  تقـــوم بتقـــديم 
 التنازالت التي ُيطالب بها الغرب. 

عــالوة علــى ذلــك، قــال الجنــرال مــروم، فــإّن مصــر وتركيــا بــدأتا اســتعادة دورهمــا اإلقليمــّي فــي منطقــة 
مريكــا تلهــث وراءهمــا. فهــل هــذا مــا يــدفع طهــران نحــو تســخين الوضــع فــي منطقــة الشــرق األوســط، وأ

الحـــدود بـــين إســـرائيل ولبنـــان بواســـطة حـــزب هللا؟ وهـــل تحـــاول طهـــران أن  تعـــود إلـــى مركـــز األحـــداث 
اإلقليمّية من خالل إثارة التوتر في هـذه المنطقـة ثـم العمـل علـى تهدئتـه؟ ال نملـك أي إجابـة عـن هـذه 

 كّن ذلك كّله ُيحّتم على إسرائيل أن  تكون في أقصى درجات الحذر والجهوزية.التساؤالت، ل
وخُلص الجنرال إلى القول إّنه يتعّين أيًضا على إسرائيل أن ُتحّمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة 

طقــة عــن عمليــة الثالثــاء الماضــي، وأن  تطلــب مــن مجلــس األمــن الــدولّي إعــادة الهــدوء واألمــن إلــى من
 الحدود مع لبنان.

في الوقت نفسه على إسرائيل أن ترّد بقسـوةم علـى أي مسـاس بسـيادتها كـي يكـون بإمكانهـا أن تسـتعيد 
 قوة الردع وتحول دون أّي تصعيد أو  حرب استنزاف، على حّد قوله.

 9/01/4104، رأي اليوم، لندن
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ــه المحلــل العســكرّي فــي صــحيفة )هــآرتس(، عــاموس هرئيــل، حكومــة  زهيــر أنــدراوس: - الناصــرة  نّب
نتنيـــاهو، إلـــى ضـــرورة أخـــذ تهديـــدات حـــزب هللا علـــى محمـــل الجـــد، معتبـــًرا أّن المنظمـــة تعمـــل بشـــكل 

مـا تعتبـره عـدواًنا مستمر من أجل تثبيت ميزان ردع جديد مع إسرائيل وهي ال تريد ضـبط نفسـها أمـام 
من جانبها. وأضاف أّنـه علـى الـرغم تصـريحات القـادة اإلسـرائيليين بشـأن الحـرب علـى غـزة، يبـدو أّن 
حزب هللا ليس خائًفا وال يرتدع عن شن هجمات بوتيرة منضبطة ضد جنود الجيش اإلسرائيلّي. ولفـت 

د وحـدة نـزع األلغـام حينمـا كـانوا إلى بحسـب التحقيقـات األولّيـة يبـدو أن مقـاتلي حـزب هللا رصـدوا جنـو 
 يحاولون تفكيك حقل عبوات ناسفة فشّغلوها بتحكم عن بعد.

الـذي حددتـه إسـرائيل بشـأن الهجمـات فـي الشـمال خـرق منـذ  "الخـط األحمـر"وهكذا بحسب هرئيل فإّن 
عمليـــة تفجيـــر عبـــوات ناســـفة  00وقعـــت علـــى الحـــدود الشـــمالية  1103زمـــن. فمنـــذ آب )أغســـطس( 

طالق ق طالق نار من أسلحة خفيفة، على حّد تعبيره.وا   ذائف وا 

 9/01/4104، رأي اليوم، لندن
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 جلسة الحكومة الفلسطينية في غزة تكشف تناقض السياسة اإلسرائيليةهآرتس:  .23
اعتبر المحلل السياسـي فـي صـحيفة "هـآرتس" بـراك رفيـد، اليـوم الجمعـة، أن مجـيء رئـيس : ـرب40عــ

امــي الحمــد هللا مــن رام هللا إلــى قطــاع غــزة، يــوم أمــس، وجلســة الحكومــة حكومــة الوحــدة الفلســطينية ر 
التي عقدت في المقر المهجور للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليس أقل من حـدث تـاريخي، حيـث 

 تعود السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة من البوابة الرئيسية. 1111أنه للمرة األولى منذ العام 
لسة االحتفالية في غزة أبرزت التناقض المسـمى "سياسـة الحكومـة اإلسـرائيلية وبحسب الكاتب فإن الج

حيال الفلسطينيين عامة، وحيال قطاع غزة خاصة"، وأبرزت الفجوة الكبيرة بين خطابـات وتصـريحات 
 االسـتراتيجيةنتنيـاهو وأفيغـدور ليبرمـان ونفتـالي بينيـت، وبـين الواقـع علـى األرض، كمـا أبـرزت غيـاب 

 ر اإلسرائيلي وراء الخطوات التي يبادر إليها الفلسطينيون.واالنجرا
ويضــيف رفيـــد أن الحكومـــة اإلســـرائيلية تعــيش فـــي تنـــاقض، ففـــي العلــن )أمـــام الـــرأي العـــام ومصـــوتي 

 اليمين( فهي "تشتم" حكومة الوحدة، بينما تتعاون في الخفاء، وبهدوء، مع الحكومة ذاتها.
ــــت حكو  ــــاهو حارب ــــابع أن حكومــــة نتني ــــراف ويت مــــة الوحــــدة الفلســــطينية مــــدة شــــهرين، ورفضــــت االعت

، وأدانتهـا فـي كافـة أنحـاء العـالم، وقالـت للجمهـور اإلسـرائيلي إن الحـديث وزراءهابشرعيتها، وقاطعت 
عن "حكومة حماس وحكومة إرهاب". كما أن حكومة نتنياهو قررت، قبـل عـدة أسـابيع، اإلعـالن عـن 

 حدة الفلسطينية، على أنه "منطقة معادية".قطاع غزة، حيث عقدت جلسة حكومة الو 
وأشار رفيد أيضا إلى أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وفي خطابه في األمم المتحدة، 
قبــل اقــل مـــن شــهرين، عــرض نفـــس الموقــف، حيــث قـــال إن "حركــة حمــاس توجـــه صــواريخها بشـــكل 

ريمة حرب". وأضاف، في حينه، أنه يقـول للـرئيس متعمد باتجاه المناطق السكنية"، معتبرة أن ذلك "ج
الفلسطيني عباس إن "هذه هي جرائم الحرب التي نفذت من قبل حمـاس، شـركاء عبـاس فـي الحكومـة 
التـــي يترأســـها ويتحمـــل المســـؤولية عنهـــا. هـــذه جـــرائم حـــرب حقيقيـــة كـــان علـــى عبـــاس أن يحقـــق فيهـــا 

دانتها في كل المنابر".  وا 
كـل ذلـك، بحسـبه، لـم يمنـع نتنيـاهو مـن المصـادقة علـى دخـول قافلـة رئـيس  كما يشير الكاتب إلـى أن

حكومـة الوحـدة ووزرائـه إلـى غـزة، عـن طريـق إسـرائيل ومعبـر بيـت حـانون )إيـرز(. كمـا لـم يمنعـه مــن 
التوصــل إلــى اتفــاق مــع ممثلــي حكومــة الوحــدة، بوســاطة األمــم المتحــدة، بشــأن إقامــة آليــة رقابــة علــى 

 تستخدم إلعادة إعمار قطاع غزة.مواد البناء التي س
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ويقول رافيد إنه في الواقع لم يكن هناك أية خيارات أمام إسرائيل. فـالمجتمع الـدولي يعتـرف بالحكومـة 
الفلســطينية، ويرغــب بنجاحهــا. وال تســتطيع إســرائيل، حتــى لــو رغبــت بــذلك، مقاطعــة حكومــة الوحــدة 

 الفلسطينية أو منعها من القيام بدورها.
مصر، التي تعمل حكومة نتنياهو على تطوير العالقة معها بمنتهى الحساسية والتصميم ويضيف أن 

ضمن سياسة تستجيب لكافة مطالب مصـر، ستستضـيف، األسـبوع القـادم، مـؤتمر إعـادة إعمـار غـزة، 
 علما أن حكومة الوحدة الفلسطينية هي التي ستدير عملية إعادة اإلعمار.

بعـد كــل التصـريحات التـي أطلقـت الحتياجـات سياسـية داخليـة، فــإن ويتـابع أنـه إلـى جانـب ذلـك، فإنـه 
رئيس الحكومة ووزير األمن ووزير الخارجية يدركون أن دخول حكومـة الوحـدة الفلسـطينية إلـى قطـاع 
غزة يعني موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القطاع. وتعترف إسرائيل أن فـي ذلـك مصـلحة إسـرائيلية 

مسؤول إسرائيلي كبير بأن "إسرائيل تريد أن تعود السلطة الفلسطينية إلى أمنية وسياسية، حيث صرح 
 قطاع غزة، حتى لو أطلق على ذلك حكومة مصالحة أو حكومة وحدة".

ويشير رفيد إلى أن إسرائيل حاولت، قبل ثالثة شهور، منع دفع رواتب الموظفين الحكوميين في غزة، 
ألمــم المتحــدة، روبــرت ســيري، بســبب محــاوالت األخيــر وحــاول وزيــر الخارجيــة ليبرمــان طــرد مبعــوث ا

إيجـــاد حـــل. كمـــا يشـــير إلـــى أن حكومـــة الوحـــدة الفلســـطينية ســـتدفع، األســـبوع القـــادم، الرواتـــب ذاتهـــا 
للموظفين الحكوميين في قطاع غزة، بموافقة صامتة من الحكومة اإلسرائيلية. وبحسبه فـإن ذلـك يثيـر 

ويخلــص إلــى القــول إنــه "ربمــا كانــت ســتبدو األمــور مغــايرة لــو أفكــارا بائســة بشــأن الحــرب علــى غــزة. 
بداع   أكثر، واعتبارات سياسية داخلية أقل". دبلوماسيينكانت هناك سياسة واضحة، ومرونة وا 

 01/01/4104، 48عرب 
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ة اإلسرائيلية التي تدعو اإلسرائيليين إلى الهجرة إلى برلين، بسـبب قال القيمون على الحمل: 40عرب 
طلبـــا مـــن إســـرائيليين يطلبـــون الهجـــرة إلـــى العاصـــمة  6311غـــالء المعيشـــة فـــي إســـرائيل، إنهـــم تلقـــوا 

األلمانية للعمل والعيش هناك، وأنهم توجهوا إلـى المستشـارة األلمانيـة أنجـيال ميركـل، بطلـب الحصـول 
وقال المبادر إلى هـذه الحملـة للقنـاة الثانيـة للتلفزيـون اإلسـرائيلي إنـه "طلبـت  ا العمل.على آالف تأشير 

 سنوات بموجب شروط الحكومة األلمانية". 3ألف تأشيرة عمل مؤقت لمدة  12
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وأضــاف أنــه "توجهــت إلــى خبــراء اقتصــاديين ألمــان لكــي يســاعدوني فــي صــياغة خطــة إلنجــاع ســوق 
فإذا كانت األسعار في ألماني رخيصة إلى هذه الدرجة فعلـى مـا يبـدو أن السكن والغذاء في إسرائيل. 

 شيئا ما ناجح، فلماذا ال نتعلم منهم؟".
 9/01/4104، 48عرب 

 
 تعرف أن حزب هللا ليس في وارد خوض حرب معها... لكنها تستعد "إسرائيلتقرير: " .25

لـــــيون، السياســــيون والعســــكريون، علــــى أن يــجــــــمع الـــقـــــادة اإلسرائــيــ: آمــــال شــــحادة -القــــدس المحتلــــة 
الحادثين اللذين وقعا خالل يومين في األسبوع الجاري في منطقة شبعا، هما مجـرد حـادثين منفـردين. 
ويشّبهون هذين الحادثين بحـادث تسـلل الطـائرة السـورية التـي تـم إسـقاطها قبـل أسـبوعين فـوق األجـواء 

مـن ». ولكن هناك قوى، مـا زالـت تعتبـر أقليـة تـرى أنـه 0631الجوالنية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
الصحي أكثر النظر إلى الحادثين كجزء من سلسلة طويلة من األحداث التي وقعت في السنة األخيرة 

والتــي تشــير فــي شــكل واضــح إلــى وجــود بصــمات لـــ  –فــي لبنــان وســورية  –علــى الحــدود الشــمالية 
 «.لشيعي ينوي تغيير شروط اللعبة، بل بدأ في تغييرها، واالستيعاب بأن التنظيم ا«حزب هللا»

يسـتمد تشـجيعًا مـن الحـرب فـي قطـاع غـزة ليوجـه ضـربات إلـى « حزب هللا»وتحذر هذه القوى من أن 
إسرائيل ال تريد الحـرب مـع لبنـان خوفـًا مـن »الجيش اإلسرائيلي، من خالل االقتناع بفرضية تقول إن 

ن اعتـراف «القصـف الصـاروخي وتباهيــه بهـذه العمليـات يـأتي بعــد أيـام فقـط مـن قــول « ب هللاحـز »، وا 
 0طيلـة « حـزب هللا»رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، بيني غانتس، بأن جيشه نجـح فـي سياسـة ردع 

 (.1113سنوات )أي منذ 
رفــض فيــه « يــديعوت أحرونــوت»ويقــول أحــد القــادة البــارزين مــن هــذه القــوى، فــي تصــريح لصــحيفة 

الخـــط الحـــدودي يتغيـــر أمـــام ناظرينـــا، ويمكـــن مالحظـــة ازديـــاد وجـــود نشـــطاء »ه: اإلفصـــاح عـــن اســـم
حـزب »، بعضهم بالزي العسكري وبعضهم غير مسلح. كما يمكن رؤية الكثير من أعالم «حزب هللا»
 «.في القرى الحدودية، ومالحظة سياسة جديدة للتنظيم تنجح بردع إسرائيل أيضاً « هللا

إلـى أنهـا جـاءت ردًا علـى قيـام إسـرائيل بتغييـر قواعـد اللعبـة. « حزب هللا»وعزا هذا المسؤول تحركات 
يبــدو أنــه لــيس مصــادفة أننــا ال نســمع عــن هجمــات لســالح الجــو اإلســرائيلي ضــد تهريــب »ويضــيف: 

األسلحة من سورية إلى لبنان. ففي شباط )فبراير( األخير تم الهجوم جوًا على قافلة كانت تقل شحنة 
 بواســطة أحــد نصــر هللاطــورة المضــادة للطــائرات مــن ســورية إلــى لبنــان. وأوضــح مــن الصــواريخ المت

بعـد « تغيير شروط اللعبــة من جانب إسـرائيل»على ما أسماه  يسكتالصحافيين المقربين منه أنه لن 
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قيامها، وفق ما نشــر، بمهاجمة األراضي اللبنانية. ومنذ ذلك الحين شاهدنا سلسلة من العمليات ضــد 
ن  قوات الجيش اإلسرائيلي في المنطقة اللبنـانية وفي الجانب الشمالي من الحدود مع سـورية، والتـي وا 

مسـؤوليته عنهـا، إال أنـه كـان واضـحًا تورطـه فيهـا. ففـي آذار )مـارس( تـم تفعيـل « حزب هللا»لم يعلن 
 .كيلوغرام 11عبوتين ضد دورية عسكرية إسرائيلية على جبل روس، تزن كل واحدة منهما 

وكــان يمكــن حادثــًا كهــذا أن ينتهــي بأربعــة قتلــى وجــر إســرائيل إلــى حــرب ال ترغــب فيهــا، وفــي وقــت 
ى الحـــدود الســـورية، وفـــي تلـــك علـــ 111الحـــق جـــرت محاولـــة لـــزرع عبـــوة اســـتهدفت كتيبـــة المظليـــين 

نمـا إصـابات فقـط. وفـي المقابـل  الحادثة، أيضًا، انتهى األمر، لحسن الحظ، إلى عدم وقـوع ضـحايا وا 
يحـاول « حـزب هللا»وقعت ثالثة أحداث أخرى لم يكشفها الرادار اإلعالمي. وكـان التقـدير يومهـا بـأن 

و ينشـــغل اآلن فــي الحـــرب الســـورية، توجيــه ضـــربات خفيفــة إلســـرائيل مــن دون المخـــاطرة بحـــرب، فهــ
ولديــه مشــاكله الداخليــة مــع تنظيمــات الجهــاد العــالمي التــي تهــدد بــاحتالل أجــزاء مــن ســورية ولبنــان. 

 «.قرر أن يتحدى إسرائيل« حزب هللا»ولكن 
 

 اإلسرائيليينتصعيد يالئم 
ان في أوج االنشغال في مالئمًا جدًا لسياسة الجيش اإلسرائيلي، إذ إنه ك« حزب هللا»لقد جاء تصعيد 

مليــارات دوالر، مــدعيًا أنــه لــم يــبًن قوتــه كمــا يجــب  3 حــواليحربــه علــى الموازنــة. فهــو يطالــب بزيــادة 
لمواجهــة التحــديات الجديــدة، ولــم يــدرب قــوات االحتيــاط ولــم يتــزود باألســلحة المطلوبــة لحربــه المقبلــة 

لماليــة اإلســرائيلية صــد ادعــاءات الجــيش وقــد حاولــت وزارة ا«. حــزب هللا»علــى الجبهــة الشــمالية مــع 
مـا دفـع الجـيش إلـى الخـروج بحملـة واسـعة  –فقـط  –مليـون دوالر  611لكـي تقلـص هـذه الزيـادة إلـى 

لحشد التأييد الشعبي واإلعالمي لمطالبه. وراح الخبراء المختصون في شـعبة االسـتخبارات العسـكرية، 
إن حـــزب هللا يعمـــل اآلن علـــى مســـتوى »ئلين: يســـتدعون الصـــحافيين لتجنيـــدهم فـــي هـــذه المعركـــة قـــا

ضافة إلى حقيقة امتالكه  ألف صاروو، فإن ثلث قواته النظامية، قرابـة  011الجاهزية العليا لقواته. وا 
محــارب، يحــاربون فــي ســورية ويكتســبون التجربــة العســكرية الكبيــرة فــي مجــال الحــرب داخــل  2111

الصــواريخ ويحضـر معــدات متطـورة إلــى لبنـان. هكــذا المنـاطق المأهولـة. ويتــدرب رجالـه علــى إطـالق 
مثاًل، تم نقل صواريخ قصيرة المدى من سورية، كتلك التي اسـتخدمها األسـد لتـدمير األحيـاء. ويصـل 
مدى هذه الصواريخ إلى سبعة كيلومترات ويمكن كل واحـد منهـا حمـل مئـات الكيلوغرامـات مـن المـواد 

تسـببه لبلـدات خـط المواجهـة فـي الجليـل والمقـار العسـكرية  الناسفة، األمر الذي سيجعل الضـرر الـذي
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« حمــاس»علــى الحــدود الشــمالية يختلــف تمامــًا عــن الضــرر الــذي ســببته قــذائف الهــاون التــي أطلقتهــا 
 «.من غزة

ن كــان »ويؤكـد هــؤالء أنــه  ال يملــك، حاليـًا، مصــلحة فــي بـدء الحــرب، فإنــه يجــب « حــزب هللا»حتـى وا 
خطـط « حـزب هللا»سلسـلة األحـداث التـي وقعـت فـي الشـمال والتـذكر بـأن التعامل في شكل جدي مع 

إلـى الحـرب فـي غـزة، مـن دون أن « حمـاس»لحرب لبنـان الثانيـة ونـدم عليهـا، وهكـذا، أيضـا، انجـرت 
بأسـرع « الجـرف الصـامد»ترغب فيها. وعلى الجيش اإلسرائيلي زيادة جاهزيته واستخالص العبر مـن 

 «.هة أخرى إلى حرب غير مخططةما يمكن، كي ال تقود مواج
مليــار دوالر فـورًا لزيــادة موازنتـه، وحصــل علــى  0.2وبهـذه الطريقــة تمكـن الجــيش مـن الحصــول علـى 

«. حســب الحاجــة»و « وقــت الحاجــة»وعــد مــن رئــيس الــوزراء بنيــامين نتانيــاهو بــأن يزيــد هــذا المبلــغ 
 ويفترض أن يشهد الجيش تغييرًا في تدريباته حاليًا.

 
 المقبلةالحرب 

التحضير للحرب ال يعني بالضرورة أن الحرب واقعة، ولكن التجـارب تعلـم أن مثـل هـذا التحضـير قـد 
يجــر رجليــك إلــى الحــرب حتــى لــو لــم تكــن ترغــب بهــا. فكــم بــالحري عنــدما يكــون هنــاك الكثيــر مــن 

 المطالبين بالحرب؟
التصــعيد الحربــي، وفــق « حــزب هللا»يوجــد فــي إســرائيل مــن يطالــب الحكومــة بــأاّل تنتظــر حتــى يقــرر 

إن قطـع الـرؤوس الـذي نفـذه »مزاجه وتوقيته ومصـالحه. ويكتـب وزيـر الـدفاع السـابق، موشـيه أرنـس: 
كــان الســبب الوحيــد الـذي أيقــظ العــالم الغربــي علــى أخطــار اإلرهــاب « الدولــة اإلســالمية»جـالد تنظــيم 

يس أوبامــــا تحالفــــًا لمحاربــــة اإلســــالمي. فبعــــد بــــث العمــــل الفظيــــع علــــى شاشــــة التلفزيــــون شــــكل الــــرئ
اإلرهــابيين، وعلــى الفــور بــدأ بقصــف أهــداف التنظــيم. يعــرف أوبامــا وقــادة الــدول التــي انضــمت إلــى 

حــزب »التحــالف أن إســرائيل تحــارب اإلرهــاب اإلســالمي منــذ ســنوات طويلــة، ولوحــدها. إنهــا تحــارب 
لت إلـى مراحـل متقدمـة فـي إنتـاج دولـة اإلرهـاب التـي وصـ –الممول والمسلح والموجـه مـن إيـران « هللا

، التنظـيم الـذي يحمـل أيديولوجيـة مشـابهة «حمـاس»القنبلة النوويـة، وتحـارب  –سالح اإلرهاب البديل 
حـزب »والمسلح، أيضا مـن جانـب إيـران. فـي الواليـات المتحـدة وأوروبـا يعتبـر « اإلخوان المسلمين»لـ 
رائيل تحظى بتأييـد طفيـف فـي حربهـا ضـدهما، تنظيمين إرهابيين، ومع ذلك فان إس« حماس»و « هللا

داعـش و »هـل يوجـد حقـًا، فـارق بـين »ويضـيف:  «.بل تتعـرض أحيانـًا لالنتقـاد بسـبب محاربتهـا لهمـا
، يمكنــــه تفســـير الفــــارق فـــي التعامـــل معهــــا، وحقيقـــة عــــدم تشـــكيل تحــــالف «حـــزب هللا»و « حمـــاس»
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ــــة  هــــي صــــور متشــــابهة « هللا حــــزب»و « حمــــاس»و « داعــــش»؟ «حــــزب هللا»و « حمــــاس»لمحارب
هللا تنظـيم شـيعي، ولكـن  « حزب»هما تنظيمان سّنيان، و « حماس»و « داعش»لإلرهاب اإلسالمي. 

لديها عامل مشترا هو أن ثالثتها تعتبر الغرب عدوًا وتطمح إلى تدمير دولة إسرائيل. هذه التنظيمـات 
تحمـــــل كلهـــــا ذات « النصـــــرةجبهـــــة »و « القاعـــــدة»وغيرهـــــا مـــــن تنظيمـــــات اإلرهـــــاب اإلســـــالمي، ك 

 «.التي تدعو إلى تدمير إسرائيل« الجينات»
، هـو أيضـا، اعتبـر ذات مـرة تنظيمـًا لـه «حـزب هللا»يجـب عـدم الوقـوع فـي الخطـأ. »ويقول أرنس إنـه 

أهــداف محــددة: طــرد الجــيش اإلســرائيلي مــن جنــوب لبنــان. ولكــن بعــد انســحاب إســرائيل مــن الحــزام 
نشــاطه الــذي يهــدف إلــى تــدمير إســرائيل. « حــزب هللا»، واصــل 1111 األمنــي فــي جنــوب لبنــان عــام

لـذلك، فــإن هدفـه المحــدود، ظاهريــًا، لـم يكــن اإلنتــاج خيـال المــراقبين الــذين يجهلـون الحقــائق. التعامــل 
على أنـه الخطـر اإلرهـابي الوحيـد فـي العـالم، ينبـع عـن قصـر نظـر. ولسـوء الحـظ، فـإن « داعش»مع 

، وفوقهـــا «جبهـــة النصـــرة»و« حـــزب هللا»و« حمـــاس»و« القاعـــدة»ويشـــمل هـــذا الخطـــر أكبـــر بكثيـــر 
 «.جميعا، إيران

 01/01/4104الحياة، لندن، 
 
 محاوالت تقسيم األقصى ستفشلو : االحتالل إلى زوال قريب صالحالشيخ رائد  .26

الشيخ رائد صالح رئيس ، أن القدس المحتلة، 9/01/4104، المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر
أكد فشل المحاوالت الصهيونية للتقسيم ، م0640إلسالمية داخل األراضي المحتلة عام الحركة ا

 الزماني في المسجد األقصى ما دام هناك موقف رافض لهذه الخطوة الصهيونية.
وقال في تصريحات خاصة لـ "المركز الفلسطيني لإلعالم" تعليقًا على أحداث أمس في المسجد 

أن اإلخوة واألخوات طالب مصاطب العلم والمرابطين والمعتكفين في  المبارك: "من الواضح األقصى
المسجد األقصى المبارك كانوا على مدار السنوات الماضية السد المنيع الذي منع فرض تقسيم 

ونفى إمكانية نجاح االحتالل بفرض أي تقسيم زماني على  زماني على المسجد األقصى المبارك".
موقف رافض لهذا التقسيم ويتصدى له ويحاصر كل المقتحمين  المسجد األقصى ما دام هناك
 ويطاردهم في المسجد األقصى.

ويعتقد صالح أن االحتالل يحاول في هذه األيام أن يعوض هزيمته النكراء التي مني بها على 
األقصى المبارك في محاولة إلرضاء جماهير المجتمع  استهدافه للمسجدأعتاب عزة عبر 
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ستجعل محاوالته  األقصىًا أن استمرار المقاومة لكل أساليب االحتالل في المسجد الصهيوني، مبين
 ".ىخاسرة، وقال: "االحتالل ذاهب إلى زوال قريب إن شاء هللا تعال

قضية المسجد األقصى، مشيرًا  الحكام تجاهويفّرق الشيخ رائد صالح بين موقف الشعوب وموقف 
المدافعين عن القدس والمسجد األقصى والمستعدين إلى أن موقف الشعوب جزء ال يتجزأ من 

للتضحية بالروح والدم من أجل تحريرهما، مؤكدًا أن "األمل سيبقى قائمًا في هذه الشعوب، وسنبقى 
 على صلة محبة وأخوة معها".

 في ذات السياق تأّسف على موقف الحكام الذي بات إما متفرجًا أو متخاذاًل عما يجري، وفق تعبيره.
تعني اقتراب زواله، مشيرًا إلى  األقصىالشيخ صالح أن زيادة عدوانية االحتالل على المسجد  وعدّ 

 أن االحتالل الصهيوني يعاني من عقدة فهم المقروء وال ينجح في ذلك.
الشيخ رائد صالح ، أن محمود القيعيعن القاهرة  من، 9/01/4104، رأي اليوم، لندن وأضافت

ميدان رابعة العدوية بمدرعات الجيش المصري شّجع الصهاينة على قال إن دهس حرائر مصر في 
حرائر فلسطين، لدرجة ضرب االحتالل لحرائر فلسطين  األقصى وضدجرائمهم ضد المسجد 

 باألحذية.
بمناسبة اقتحام المتطرفين  -مساء الخميس” الجزيرة مباشر مصر“وأضاف صالح في حوار مع 

في دوائر الربيع  ضد أهلناأن األذى الذي وقع   -نود الصهاينةاليهود المسجد األقصى في حراسة ج
العربي بكل مواقعها أعطت جرعة من اإلرهاب لإلسرائيليين فوق إرهابهم، وأعطتهم جرعة من الدموية 

وقال صالح: مع ذلك، فنحن لسنا يائسين، ونحن على يقين أنه لن يصح اال  فوق دمويتهم.
لعربي تعثر للتآمر عليه، وسيتجاوز هذه العثرة إن شاء هللا، معوال مشيرا إلى أن الربيع ا الصحيح،

 بشعوبها وعلمائها. اإلسالميةعلى األمة 
 
 إداري في سجون االحتالل معتقل 111وأسير  6411": األسرى لرعاية الضمير" .27

في سجون  الفلسطينييننشرت مؤسسة الضمير لرعاية األسرى اليوم معطيات محّدثة حول األسرى 
 أسير. 3111حتالل حتى نهاية شهر أيلول)سبتمبر(، ووفق المعطيات يبلغ عدد األسرى اال

نائبا في المجلس تشريعي(،  06 )بينهم 211وأشارت المعطيات إلى أن عدد المعتقلين اإلداريين بلغ 
 ، فيما يبلغ عدد أعضاء المجلس التشريعي من إجمالي األسرى والمعتقلين00فيما بلغ عدد األسيرات 

16. 
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عاما. ومن  03-04تحت سن  13قاصرا بينهم  110ووفق إحصائيات المؤسسة من بين األسرى 
من قطاع  أسيرا 304و( 40الـ )فلسطينيو الداخل أسيرا من القدس ومائة من  320بين األسرى 

 غزة.
 11محكومون بأكثر من  أسيرا 433وأسيرا محكوما بمؤبد وأكثر،  413ووفق التقرير فإن هناك 

 31سنة، و 11أكثر من  قضوا أسيرا 31سنة في السجون، و 12أكثر من  قضواأسيرا  02ة، وسن
 أسيرا من القدامى ما قبل أوسلو.

9/01/4104، فلسطين أون الين  
 
 مزارعي الحدود جنوب غزة يهاجم االحتالل .28

ية لجنوب هاجمت قوات االحتالل اإلسرائيلية المتمركزة على الحدود الشرق«: القدس العربي»غزة ـ 
قطاع غزة يوم أمس مزارعي تلك المناطق، وأطلقت صوبهم رشقات من األسلحة الرشاشة، وذلك 

 القطاع لتفقد دمار الحرب األخيرة. إلىقبيل وصول رئيس الوزراء الفلسطيني للمرة األولى 
على وقال شهود عيان إن قوات االحتالل اإلسرائيلية المتمترسة في األبراج العسكرية المنتشرة 

الحدود، أطلقت صباح أمس نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه المزارعين الفلسطينيين الذين كانوا يعملون 
ولم تسفر العملية عن وقوع إصابات غير  شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أراضيهمفي 
 فرار المزارعين خشية على حياتهم. إلى أدتأنها 

01/01/4104، القدس العربي، لندن  
 
 زراعية واالحتالل يستولي على أراضٍ  ..: مستوطنون يقتلعون ويدمرون أشجار زيتونلحمت بي .29

واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم وصعدوا من  :الحياة الجديدة –محافظات 
فقد اقتحم عشرات المستوطنين أمس حوش الشهابي  هجماتهم مستهدفين المزارعين وأشجار الزيتون.

مالصق للمسجد األقصى ألداء طقوس خاصة عند حائط رباط الكرد، فيما دفع التواجد الكبير ال
والمكثف للمواطنين في المسجد األقصى المبارك، ونجاح العشرات في االعتكاف ليال برحابه، شرطة 

واقتلع مستوطنون أمس عشرات أشجار  االحتالل إلغالق باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين.
قرية حوسان غرب بيت لحم، واعتدوا على عائلة  أراضيزيتون مثمرة، ودمروا المئات منها، في 

 كانت تقطف الزيتون في واد يانون جنوب محافظة نابلس عقب محاولتهم سرقة المحصول.
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واستولت قوات االحتالل على أراض زراعية تابعة لبلدة الخضر وقرية نحالين، واعتقلت شابا وفتى 
 ة القديمة في القدس، واحتجزت شابين وطفاًل من بلدة يعبد.من البلد

01/01/4104، الحياة الجديدة، رام هللا  
 
 بالمائة 0ار المقدسي ة عبير زي اد: الدعم الفلسطيني  للقدس ال يتجاوز ثخبيرة اآل .31

ن أفرجت السلطات اإلسرائيلّية عن الناشطة المقدسّية عبير أحمد عثما زهير أندراوس:-الناصرة 
يوما. وكانت زياد قد تعرضت لالعتداء  02زّياد، وقررت إبعادها عن المسجد األقصى المبارك مدة 

الوحشّي من قبل جنود االحتالل أثناء توجهها لعملها في دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة 
 ى المبارك.صباح أمس األربعاء، على إثر اقتحام سلطات االحتالل والمستوطنين للمسجد األقص

ويذكر أّن زّياد متزوجة وأم ألربعة من األطفال وهي تعمل في دائرة األوقاف. كما أّنها خبيرة 
ومتخصصة في اآلثار اإلسالمّية في القدس، ومديرة للمركز النسوّي في حي الثورّي. وقد تعرضت 

مي رمزي إكتيالت من لالعتداء من قبل سلطات االحتالل أكثر من مرة. وتابع أمرها القانونّي المحا
 مؤسسة القدس للتنمية.

 "1111"وأكدت زّياد، أّن سلطات االحتالل اإلسرائيلّي تعمل بصورةم منتظمةم ومستمرةم في مخطط 
االستيطانّي والتهويدّي في مدينة القدس المحتلة، والذي يهدف إلى تهويد أجزاء كبيرة من شرقي 

ز المعالم اإلسالمّية المقدسّية القديمة فيها وتحويلها إلى القدس المحتلة، من خالل االستيالء على أبر 
لتنفيذ  شيكلمليار  4.2ممتلكات يهودية. وبّينت أّن بلدية االحتالل بالقدس رصدت موازنة تقدر بـ 

مليون دوالر دعمًا فلسطينيًا للمقدسيين خالل  31المخططات االستيطانية في القدس، مقابل أّقل من 
إلى أّن آخر هذه المخططات الرامية لتحقيق هذا الهدف، كان تمكن جمعية ذات العام. ولفتت 

وحساس في المدينة في  استراتيجي)عطيرت كوهنيم( من شراء مبنى البريد القديم الذي يقع في موقع 
 شارع صالح الدين لربطه بمستوطنة )باب الساهرة( الُمخطط إقامتها منذ سنوات.

من  %0لدعم الفلسطينّي للمدينة المقدسة ال يتجاوز ما نسبته من جهة أخرى، قالت زّياد إّن ا
، فيما لم شيكلمليون  3الميزانية اإلسرائيلّية المعدة، موضحًة أّن الميزانّية الفلسطينّية ال تصل إلى 

يصل أي شيء مما أقّره العرب خالل المؤتمرات العربية السابقة، وهذا األمر خلق نوًعا من اليأس 
 سطينيين.في نفوس الفل

9/01/4104، رأي اليوم، لندن  
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 الجسم الصحافي الفلسطيني يواصل اعتداءاته الممنهجة بحق   االحتاللالنقابة:  .30
رام هللا ـ "وفا": تواصلت االعتداءات واالنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين، خالل 

انًا في المحاوالت الدائمة لإلرهاب أيلول الماضي، بوتيرة ممنهجة، إليقاع ضرر جسدي بحقهم؛ إمع
 والبطش لتغيب الصورة والصوت للرواية الفلسطينية. 

وبّين التقرير الشهري للجنة الحريات الصحافية التابعة لنقابة الصحافيين الصادر، أمس، حجم 
االستهداف وديمومته بحق الحالة الفلسطينية وتعدد أشكاله من االعتقال والمنع من التغطية إلى 

 االستهداف بالرصاص وقنابل الغاز والضرب واالستدعاء.
رهابا بحق الصحافيين، حيث استشهد  أن إلىوأشار التقرير  الحرب على غزة كانت األكثر دموية وا 

آخرون خالل العدوان على غزة، كما تم  31صحافيًا فلسطينيا وواحد أجنبي، كما أصيب  03
 ية التي وقع بحقها إضرار متفاوتة.االعتداء على العديد من المؤسسات اإلعالم

01/01/4104، األيام، رام هللا  
 
 لحضور مؤتمر إعمار غزة في القاهرة "إسرائيل"جاهل دعوة تمصر ت .32

ذكرت مصادر مطلعة أنه من المنتظر أن يفتتح الرئيس : الشرق األوسط - واشنطن –القاهرة 
، «إعادة إعمار غزة»طين تحت عنوان: المصري عبد الفتاح السيسي مؤتمر القاهرة الدولي حول فلس

الذي ستستضيفه بالده بعد غد األحد، برعاية مشتركة مع الحكومة النرويجية، وبحضور الرئيس 
 الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن(.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه لم توجه دعوة إلى إسرائيل لحضور المؤتمر، بينما وجهت دعوة إلى 
المؤتمر. وأضافت أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة في الجلسة االفتتاحية  تركيا وقطر لحضور

للمؤتمر، تعقبها كلمة للرئيس الفلسطيني أبو مازن، ثم كلمة أخرى لبان كي مون األمين العام لألمم 
المتحدة، ثم جون كيري وزير الخارجية األميركي، وكاثرين آشتون الممثل األعلى للشؤون السياسية 

باالتحاد األوروبي، ونبيل العربي األمين العام للجامعة العربية، ثم محمد مصطفى نائب واألمنية 
يطاليا،  رئيس الوزراء وزير االقتصاد الفلسطيني. وسوف تلي ذلك مداخالت لوزراء خارجية فرنسا، وا 

 واألردن، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير.
 01/01/4104الشرق األوسط، لندن، 

 
 الهادفة لفرض سيطرتها على األقصى "إسرائيل"يدين إجراءات  "العمل اإلسالمي"ب جبهة حز  .33
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أدان حزب جبهة العمل اإلسالمي االعتداءات الهمجية اإلسرائيلية على المسجد األقصى أمس األول 
 زمانيا ومكانيا. األقصىاألربعاء والتي تهدف لفرض سيطرتها على 

ونطالب أمَّة العرب  اإلجراءات،إننا في الحزب ندين هذه  أمس أصدرهوقال الحزب في بيان 
والمسلمين بتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه المقدسات اإلسالمية في فلسطين، كما نحيي اإلخوة 

يقفون حاجزًا في وجه الغطرسة  الذين واألخوات المرابطين والمرابطات في ساحات األقصى
 «.الصهيونية

أن  إلىمشيرا  حقيقية،أن تبسط السيادة األردنية على المقدسات بصورة  وتمنى الحزب على الحكومة
السفير الصهيوني من عمان،  األردن مطالبا بطردما يجري يمثل اعتداًء صارخًا على سيادة 

 مقدساتنا.واستدعاء السفير األردني في تل أبيب، احتجاجًا على هذه الخروقات، واالعتداءات على 
اون اإلسالمي بالقيام بواجباتها تجاه المسجد األقصى واالنتصار لقضيته كما طالب منظمة التع

والشعب األردني ومؤسسات المجتمع المدني بالقيام بدورهم المعهود في نصرة المسجد األقصى 
قامة الفعاليات المعبرة عن سخطه واستيائه لما يحدث من تجاوزات واختراقات بحق المقدسات في  وا 

 فلسطين.

 01/01/4104مان، الدستور، ع
 
 يستلزم وقفة جادة األقصىنقيب المهندسين الزراعيين: االعتداء الصهيوني على  .34

غنيمة إن االعتداءات الصهيونية المتكررة على  أبوقال نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود 
 عليه، وهذا امر غير مقبول. األردنيةتشكل خرقا صارخا للسيادة  األقصىالمسجد 

بوصفها صاحبة المسؤولية على  األردنيةوعلى السيادة  األقصىاالعتداء على المسجد  أن واكد
 وقفة جادة، ومراجعة حقيقية لطبيعة العالقة مع هذا الكيان الغاصب. األقصى يستلزمالمسجد 

 01/01/4104الدستور، عمان، 
 
 على القدس: على الحكومة تدارك ما تبقى من الوالية في األردن المسلمين اإلخوان .35

بتدارك ما تبقى من األردنية الحكومة  الخميس يومفي األردن طالبت جماعة اإلخوان المسلمين 
''الخجولة'' إلى فعل يكافئ  واليتها على المقدسات، والكف عن التصريحات اإلعالمية التي وصفت بـ

يونية المتكررة للمسجد إلى االنتهاكات الصه إشارةحجم هذه االنتهاكات الصهيونية الغادرة، وذلك في 
 األقصى.
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وقالت الجماعة في بيان صحافي اليوم إن الموجة الجديدة من االقتحامات الدامية للمسجد األقصى 
المبارك جاءت ضمن مسار صهيوني حاقد؛ طبقًا لطقوس أحد أعيادهم المزعومة.وأكدت الجماعة أن 

د وصل إلى منتهاه بعد مواقف النظام استهتار الكيان الصهيوني بمكانة وقداسة المسجد األقصى ق
الرسمي العربي أثناء العدوان على غزة مما استحق الشكر والثناء من السفاح نتنياهو الذي يمهد هو 

 وقطعانه الهمجية إلتمام مخطط تقسيم األقصى مكانًا وزمانًا، على حد وصف البيان.
باالرتقاء إلى مستوى الحدث في  وأكدت الجماعة أن أبناء األمة العربية واإلسالمية مطالبون

االنتصار لألقصى بكل الوسائل الممكنة، كما طالبت الشعب األردني بكل شرائحه وهو األقرب 
لألقصى دومًا بأن يبقى في قلب جماهير أمته رافعًا لراية االنتصار لألقصى والمساند دومًا لنهو 

 المقاومة والتحرير.
 01/01/4104الغد، عمان،  

 
 طالع إسرائيلية تخترق األجواء اللبنانيةطائرة است .36

أعلن الجيش اللبناني، أن طائرة استطالع إسرائيلية خرقت األجواء اللبنانية من فوق : قنا –بيروت 
 بلدة كفر كال جنوب لبنان.

وأفاد بيان صدر عن الجيش، أن الطائرة نّفذت طيرانًا دائريًا فوق كافة مناطق الجنوب والبقاع 
 درت األجواء من فوق بلدة رميش جنوب البالد.الغربي، ثم غا

قذيفة مدفعية مستهدفًا محيط بلدة شبعا المحتلة وتالل  13قد أطلقت أمس األول  "إسرائيل" توكان
كفر شوبا جنوب البالد وذلك بعد تفجير عبوة ناسفة عند مرتفعات شبعا المحتلة في دورية إسرائيلية، 

 ي صفوف جنود االحتالل.ما أدى إلى وقوع عدد من اإلصابات ف
 9/01/4104الشرق، الدوحة، 

 

ــد رئــيس حــزب "القــواتلـــ"جعجــع  .37 ــة ومــا المقصــود بجبهــة جديدة؟عق  حزب هللا": عبــوة شــبعا خيان
ذاللبنانيــة" ســمير جعجــع مــؤتمرًا صــحافيًا فــي معــراب بعــد تأجيــل جلســة انتخــاب رئــيس الجمهوريــة،   وا 

رض لـه الجـيش اللبنـاني فـي كـل المنـاطق"، تسـاءل: وصف "عبوة شبعا بخيانة وطنية في ظل مـا يتعـ
 اإلسرائيليةردود الفعل  أن"ما المقصود بفتح جبهة جديدة في شبعا في الجنوب اللبناني؟ فلو افترضنا 

 كانت أقوى فماذا سيكون عندها موقف الجيش؟".
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العدو ليست من "حزب هللا" بالقول: "ليس من حقك التالعب بمصير اللبنانيين، فمقاومة  إلىوتوّجه 
مهماتك، نحن لدينا دولة في لبنان وأنت تتصرف وكأنها غير موجودة وهذه أكبر خدمة تُقدمها 

وا عطاؤها ورقة تفاوض جديدة في المنطقة على حساب  إيرانللعدو)...( ال ُيمكنك تلميع صورة 
 المواطن اللبناني )....(".

من؟ ومن أجل ماذا؟ وعندما تفتح جبهة شبعا مع وسأله: "بأي حقم تأخذ هؤالء الشباب للقتال هناك؟ ل
 أال تضعهم أيضًا تحت خطر الموت؟". إسرائيل

بيروت"، مذّكرا بالمنظمات التي كانت في السابق في  إلىوانتقد مقولة "لوال حزب هللا لوصلت داعش 
داعش" عين الرمانة أو األشرفية، وكانت أقوى من " إلىقسمم من بيروت ولم تستطع آنذاك الوصول 

 برسم خطة وطنية شاملة". اإلرهاب"محاربة  إلىبآالف المرات. ودعا 

 01/01/4104النهار، بيروت، 

 

 يبحثان تحضيرات مؤتمر إعمار غزة  عباسالعربي و  .38
أعلنت الجامعة العربية، الخميس، أن أمينها العام الدكتور نبيل العربي سيلتقي : مراد فتحي -القاهرة 

 د عباس، بعد غد السبت، بقصر الضيافة بالقاهرة.الرئيس الفلسطيني محمو 
ويأتي هذا اللقاء ضمن المباحثات التي سيجريها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة خالل 
زيارته، التي ستبدأ السبت المقبل على مدى يومين، حيث يشارك خاللها في أعمال المؤتمر الدولي 

ألحد المقبل برعاية مصر والنرويو واألمم المتحدة، بمشاركة إلعادة إعمار قطاع غزة، المقرر يوم ا
 منظمة إقليمية ودولية. 11ممثلي عدد كبير من الدول العربية واألجنبية، و

تطورات القضية الفلسطينية، ومتطلبات إعمار  أبو مازنومن المقرر أن يبحث العربي مع الرئيس 
 العدوان اإلسرائيلي األخير.قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي تعرض له جراء 

 9/01/4104الشرق، الدوحة، 
 
 زيارة المسجد األقصىلإليجاد آلية قانونية  مساعٍ الكويت:  .39

صيغة قانونية بعد اخذ مشورة  إيجاد إلىيسعى عدد من النواب : عبدهللا المجادي -الفي النبهان 
في القدس الشريف.  األقصىالمسجد الحكومة وموافقتها للسماح للمواطنين الكويتيين بالقيام بزيارة 

مخرج  إيجادمصدر برلماني لـ النهار ان هناك فكرة ربما تتبلور على ارض الواقع ولكن بعد  وأوضح
 .اإلسرائيليقانوني لتلك الزيارات بحيث ال تكون تطبيعا مع الكيان 



 
 

 

 

 
           31ص                                     3363 العدد:    01/01/4104 الجمعة التاريخ:

 

تكون مهمته مكتب حكومي تابع للدولة  إنشاءوأضاف المصدر البرلماني ان الفكرة تتمحور حول 
 التنسيق مع السلطات الفلسطينية للقيام بتلك الزيارات بحيث تكون كمجموعات ال فرادى. 

بزيارة بيت المقدس وكذلك النائب  اإلعالميينتلك الفكرة جاءت بعد قيام عدد من  أنوقال المصدر 
تلك كل  أنلرئيس الحكومة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وشدد المصدر على  األول

أال يكون هناك ختم على الجوازات الكويتية من قبل السلطات  واألخير األولشرطها  اإلجراءات
جهتين كويتية وفلسطينية. وفي اتجاه معاكس، اعتبر  واألخير األولوان يكون المسؤول  اإلسرائيلية

لتي صرفت على الجهد والتعب والدبلوماسية والتبرعات ا أنالنائب نبيل الفضل في تصريح لـ النهار 
الغزو الصدامي  أيامالفلسطينيين لم تأت بنتيجة ودون فائدة تذكر وخير دليل موقفهم ضد الكويت 

 الغاشم. 
التي ال تعد وال تحصى لو صرفناها على البدون لحلت قضيتهم منذ  األموالتلك  إنوقال الفضل 
 أنفلسطين لكنني ال انصح  بلد يشاء ومنها أي إلىيسافر  أنالكويتي يستطيع  أنالقدم، مضيفا 

 ال يستحقون. أناسيصرف الكويتي فلسا واحدا على 
 9/01/4104النهار، بيروت، 

 
 تركيا تستنكر اقتحام اإلسرائيليين لألقصى .41

استنكرت الخارجية التركية بشدة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، قيام  :األناضول –السبيل 
 األقصى أمس، ومحاولة إخراج المصلين منه. السلطات اإلسرائيلية باقتحام المسجد

أكتوبر، بمنع دخول  ( تشرين األول/0وأشار البيان إلى أن القوات األمنية اإلسرائيلية قامت أمس )
خراج المصلين من  المسلمين إلى المسجد األقصى الذي يعد مكانًا مقدسا لدى العالم اإلسالمي، وا 

وأعربت الخارجية عن قلقها إزاء  بجروح. الفلسطينيينر من المسجد بالقوة، ما أدى إلى إصابة الكثي
الممارسات، واالستفزازات اإلسرائيلية بخصوص المسجد األقصى، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى 

 كل المسلمين، والذي من شأنه أن يزيد من حالة التوتر، والتصعيد، وعدم االستقرار في المنطقة.
 " إلى وضع حد لموقفها الذي ينتهك حرية العبادة للمسلمين.ودعت الخارجية التركية، "إسرائيل

 01/01/4104السبيل، عمان، 
 
 مقابل أي تغيير جذري في سورية "إسرائيلـ": ال أمن لإيران .40
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حذر حسين أمير عبد اللهيان نائب وزير الخارجية اإليرانية التحالف الدولي  عمر هواش: –طهران 
سر األمريكية  والواليات المتحدة في سورية، ” تغيير جذري“مقابل أي ” تداعيات صعبة“ ائيل منوا 

إن أية ممارسات شيطانية تحت ذريعة مواجهة داعش تؤدي إلى تغيير جذري في سورية، “ وقال:
سرائيلسيكون لها تداعيات صعبة على التحالف   .”وأمريكا وا 

النظام في سورية عبر  في حال تم تغيير“أنه  األمريكانوكشف عبد اللهيان عن أن طهران أبلغت 
 ”.مواجهة اإلرهاب، عندها لن يبقى الكيان الصهيوني في مأمن

أن ” العراق والتحالف الدولي ضد اإلرهاب“وأكد عبد اللهيان خالل اجتماع في طهران تحت عنوان 
لن تسمح بإسقاط “، مضيفًا أنها ”أن يبقى بشار األسد رئيسًا لسورية إلى األبد ال تريد“طهران 

إن الجمهورية “ وقال: ”محور المقاومة عن طريق اإلرهابيين. والقضاء علىومة السورية الحك
اإلسالمية اإليرانية سوف تحمي حلفاءها ضمن القوانين الدولية، إن أي تغيير يطرأ على مسار 

 ”مواجهة اإلرهاب نحو هدف آخر، سيخلق ظروفًا لن يتوقعها المسؤولون األمريكيون والصهاينة.
 01/01/4104وم، لندن، رأي الي

 
ر األوضاع ومخططات التهويداإلمارات تحذر  .42  من تفجُّ

هللا بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أمس االقتحام  استنكر سمو الشيخ عبد: وام –ظبي  أبو
الهمجي للقوات اإلسرائيلية الخاصة للمسجد األقصى أول من أمس، واالعتداء على المصلين، في 

عيد العرش »وقدسية المكان، تمهيدًا إلدخال زوار يهود، بمناسبة ما يسمى  تعدٍّ على حرمة
، وأكد أن المجتمعات المتحضرة كما تتصدى لتطرف تنظيم داعش وخطرها، ستقف بقوة «اليهودي

 وحزم أمام التطرف اإلسرائيلي الذي يستفز المسلمين وينتهك حرمة مقدساتهم.
فتح باب القطانين أمام المتطرفين اليهود، واعتزام جماعات  وقال في تصريح أمس إن اعتزام إسرائيل
تكرار شرطة »واستنكر سموه «. من شأنها تفجير األوضاع»منهم إدخال مجسم للهيكل، ممارسات 

االحتالل جريمتها البشعة بإطالق الرصاص والقنابل داخل المسجد األقصى، ما أدى إلى إصابة 
بن زايد آل نهيان أن هذه الممارسات  عبد هللاضح الشيخ وأو  «.عشرات المصلين بجروح متفاوتة

من شأنها تفجير األوضاع المحتقنة أصاًل نتيجة الستمرار االحتالل اإلسرائيلي، وتطاوله على »
 «.المقدسات في مدينة القدس العربية بمقدساتها اإلسالمية والمسيحية

 01/01/4104البيان، دبي، 
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 "خيرية الشارقة"أضاحي  أسرة في فلسطين تستفيد من 711 .43
نفذ مكتب تمثيل الدولة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية مشروع توزيع األضاحي : وام –رام هللا 

من األسر الفلسطينية المحتاجة خالل أيام عيد  111 المقدم من جمعية الشارقة الخيرية لحوالي
 األضحى المبارك.

لمراكز واللجان المعنية، مئات األضاحي على األسر ووزع المكتب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وا
 المتعففة في العديد من المخيمات والمدن والقرى في مختلف المناطق الفلسطينية.

ويأتي المشروع الخيري واإلنساني تجسيدا للعالقات الطيبة التي تجمع الشعبين الشقيقين اإلماراتي 
قة الخيرية التي تنفذ المشاريع الخيرية في والفلسطيني ويعكس الصورة المشرقة لجمعية الشار 

 فلسطين.
 01/01/4104االتحاد، أبو ظبي، 

 
 مليار دوالر 0.6ونروا تتوجه لطلب مساعدة لغزة بـاأل  .44

مليار دوالر من مؤتمر للمانحين  0.3قالت وكالة )أونروا( إنها تعتزم طلب مساعدة بقيمة : الفرنسية
إعمار قطاع غزة بعد العدوان اإلسرائيلي طيلة خمسين يوما  يعقد األحد المقبل في القاهرة إلعادة

 خالل شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
وأعلن المتحدث باسم الوكالة كريستوفر غانس الخميس قبيل مؤتمر للمانحين الدوليين يعقد األحد في 

 ها".عاما من وجود 34القاهرة "أنه الطلب األكبر الذي تقدمه األونروا في غضون 
مليار  0.13مليار دوالر ) 0.3وأضاف غانس أن "الرقم الذي سنطلبه في القاهرة سيصل إلى 

 يورو(، وهو مبلغ غير مسبوق". وسيخصص نصف هذا المبلغ إلعادة إعمار منازل.
على  االستراتيجيصفحة بعنوان "الرد  02ووضعت األونروا خطة طارئة على شكل وثيقة من 

"، حسب وثيقة دعت إلى منح األولوية لبناء مساكن ومنشآت 1104ة في األعمال الحربية في غز 
لألونروا التي قصف قسم منها أثناء الحرب، إضافة إلى تحسين الظروف الطبية والصحية خصوصا 

 في ما يتعلق بمياه الشفة.
نسانية وستشارك الواليات المتحدة األميركية واالتحاد األوروبي والدول العربية ومنظمات اقتصادية  وا 

 في مؤتمر القاهرة.
 9/01/4104الجزيرة نت، الدوحة، 
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 المساهمة بإعادة إعمار غزة "إسرائيل"واشنطن: على  .45
أكدت وزارة الخارجية األميركية أن على إسرائيل أن تساهم في إعادة إعمار قطاع غزة : الفرنسية

تمر دولي للمانحين من المقرر المدمر جراء العدوان اإلسرائيلي األخير. جاء هذا التأكيد قبيل مؤ 
 انعقاده يوم األحد في القاهرة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي إن اإلدارة األميركية مرتاحة التفاق األمم المتحدة 
سرائيل والسلطة الفلسطينية على إجراءات لتسريع نقل مواد المساعدة إلى غزة، مع األخذ في  وا 

 يل األمنية".االعتبار "ضرورات إسرائ
وأضافت المتحدثة "نود أن نرى اتفاقا على وسيلة للمضي قدما في وقف إطالق نار دائم يعالو 

 المسائل البعيدة األمد، بحيث ال نواجه النزاع المتكرر".
ويشارك وزير الخارجية األميركي جون كيري األحد المقبل بالقاهرة في المؤتمر الدولي للجهات 

هدف إلى دعم الشعب الفلسطيني في القطاع والعمل على إعادة اإلعمار وتوفير المانحة لغزة الذي ي
 الموارد الالزمة لذلك.

 9/01/4104الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 ألف منزل مدمر في غزة خالل عامين 04قادرة على بناء  "األونروا" .46

ونروا(، أن الوكالة أعلن عدنان أبو حسنة، المستشار اإلعالمي لوكالة )األ: كفاح زبون - رام هللا
خطط »أكملت خططتها الكاملة وتصورها لعملية إعمار قطاع غزة. وأوضح في بيان صحافي أن 

حصاءات دقيقة للبيوت التي جرى تدميرها لالجئين الفلسطينيين  األونروا تعتمد على تصور كامل وا 
ئين أصيبت بأضرار ألف بيت لالج 01، مشيرا إلى أن نحو «خالل العمليات العسكرية اإلسرائيلية

في حال توفر التمويل الالزم ودخول مواد البناء »مختلفة خالل الحرب على غزة، وأضاف أنه 
 «.ألف بيت خالل عامين على أكثر تقدير 04بسهولة، فإن )األونروا( قادرة على بناء 

لك وشدد أبو حسنة على أن التدمير في غزة كبير، ويحتاج إلى تكاثف كافة الجهود إلنجاز ت
صالح ما دمرته الحرب، الفتا إلى أن مئات المهندسين والباحثين االجتماعيين يواصلون  المشاريع وا 
عمليات تقدير األضرار. كما أوضح أبو حسنة أنه سيتم خالل األيام واألسابيع المقبلة اإلسراع في 

 رب.دفع التعويضات لألضرار البسيطة ومستحقات اإليجار للذين دمرت بيوتهم خالل الح
 01/01/4104الشرق األوسط، لندن، 
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 غزةالعدوان على مدينة فرنسية تلغي توأمتها مع صفد بسبب  .47
ألغت مدينة "ليل" الفرنسية اتفاقية التوأمة التي سبق وان وقعتها مع مدينة صفد بشمال  :السبيل

 على العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. احتجاجافلسطين المحتلة وذلك 
حيفة "إسرائيل اليوم" في الشمال "داني برنر" أن القرار جاء كنوع من االحتجاج على وذكر مراسل ص

 تصرفات إسرائيل في حرب غزة األخيرة.
 01/01/4104السبيل، عمان، 

 
 تسليم صنعاء للحوثيين خطأ ارتكبه الجميع .48

يمن بأقل األضرار قد يصّح القول إّن السنوات االنتقالية الثالث الماضية، التي عبرها ال*: نداء هالل
الذي ولد ليلة « اليمن الجديد»، طويت بين ليلة وضحاها. فـ «الربيع العربي»مقارنة بمعظم دول 

أيلول )سبتمبر( الماضي ال ينسجم مع المتفق عليه في مؤتمر  11تسليم صنعاء إلى الحوثيين في 
ن حرب أهلية، وال نتاج اآللية الحوار الوطني. ولم يكن نتاج المبادرة الخليجية التي أنقذت البالد م

للتغيير السلمي. كان ال بد من أن  -لكن مرحلية  -« نموذجية»التنفيذية التي شكلت خريطة طريق 
التي تراكمت خالل عملية العبور نحو الدولة المنشودة إلى انفجار ما. ويمكن « الهفوات»تفضي 

 تلخيص بعض أبرز المؤشرات في اآلتي:
م رسم خريطة اليمن االتحادي على عجل، وبما ال يأخذ في االعتبار العوامل قرار لجنة األقالي -

 المتعارف عليها ومراكز القوى المتغيرة.
الالزمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، رغم مرور أشهر على اختتام  االستراتيجيةغياب  -

 أعماله.
 وقيته غير الموفق.عدم التهيئة لقرار رفع الدعم عن المشتّقات النفطية وت -
 شلل حكومة الوفاق الوطني ألسباب معروفة. -
ن كان بعضها محقًا. -  تعبئة شارعي ن تحت شعارات تصادمية، وا 
 ازدياد االستقطاب المذهبي والسياسي نتيجة حروب الشمال الصغيرة. -
وح في تقليل بعضهم من أهمية الطموح الحوثي بالتمّدد أبعد من صعدة، وعدم وضع هذا الطم -

 إطاري ه الميداني المحلي واإلقليمي الصحيح، وبالتالي عدم معالجته.
 فتح باب النقاش والتفاوض لمعالجة قضايا متوافق عليها في الحوار الوطني. -
 تبّخر الثقة المختلة ًأصاًل بين األطراف السياسية، وعدم اتخاذ إجراءات كافية إلعادة بنائها. -
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لكثيرة، ومنها سقوط اإلخوان المسلمين في مصر ونوري المالكي في العراق المتغّيرات اإلقليمية ا -
 في العراق وسوريا.« دولة الخالفة»وا عالن 

 الروسية الجديدة على الواليات المتحدة في المنطقة.« المشاغبة»انعكاسات  -
ل إذن كان من نصيب صنعاء أن تكون مسرح االنفجار الكبير، وربما من نصيب اليمن أن يشك

محطة جيواستراتيجية مالئمة لتقاطع المصالح. فالتساؤالت كثيرة حول دور المحيط اإلقليمي في 
الحوثي، بما في ذلك توفير التمويل والتدريب والسالح وحشد  عبد الملكتسليم الدولة اليمنية إلى 

 .القبائل. والتساؤالت كثيرة كذلك حول دور أطراف أخرى في توفير مناو الغلبة الحوثية
ذا كان هناك من  ذات « الصرخة»بقوة السالح، ومن جذبته « الشراكة الوطنية»لتحقيق « صرو»وا 

والمنجذبين وفي الفرصة الذهبية « الصارخين»الدوي المطلبي ظاهريًا، فإن هناك من استثمر في 
التي قدمتها المفاوضات مع الرئيس عبدربه منصور هادي من أجل فرض واقع جديد وتحقيق مآرب 

 تتفق بالضرورة مع مصلحة اليمنيين واليمن. لكن ما كان هزليًا ومحزنًا بامتياز هو سالسة ال
استغالل تلك المطالب الستباحة العاصمة في ظل سباق محموم إلعالن نجاحي ن متناقضي ن: 

 «.السلم والشراكة الوطنية»انقضاض الحوثي على الدولة، واتفاق 
الشامل في سلطة الدولة وهيبة أجهزتها « االنهيار»سؤولية عن ال يمكن أحد أن ينأى بنفسه عن الم

 1104أو عن إعادة العملية السياسية إلى المربع األول. فشتّان ما بين نزهة الحوثي في صنعاء عام 
. صدمة لم يستفق اليمنيون من هولها بعد. فقد 0631و 0640وبين غزوتي  اإلمامي ن في العامين 

وربما اليمن « اليمن الحوثي»في حالة موت سريري، وقّدمت مشروع  أدخلت العملية السياسية
، وفتحت باب المجهول على مصراعيه. ما حصل لم يكن «اليمن الجديد»الجنوبي على مشروع 

سقوطًا لعاصمة الوحدة فحسب، بل تسليمًا للدولة ولكّل ما تحمله من أعباء راكمتها العملية االنتقالية 
ة... تسليمًا، بل استسالمًا لقوة سالح إقليمي عاث ممانعة في لبنان وسورية ومظالم السنوات السالف

والعراق وها قد أحكم قبضته أخيرًا على اليمن. هل يردع المجتمع الدولي ذلك؟ وهل يريد أو يستطيع 
 أصاًل أن يردعه؟ هذا حديث آخر.

ما أنه لن يعود إلى عهد األكيد أن اليمن في عهد الدولة الحوثية لن يعود إلى ما كان عليه، ك
في الحلة التي عرفها اليمنيون. واألكيد كذلك أن ثمة حاجة إلى مبادرة جديدة، « الدولة الصالحية»

وطنية أواًل ثم خليجية ودولية، تحاول إعادة بعض من التوازن المفقود. مبادرة ال تلغي أي طرف، وال 
دولة على أنقاض أخرى، يبقى لكل منها  تصهر طرفًا في آخر. فمهما مزجت الرؤى اليمنية لبناء

 خصوصيته المذهبية والقبلية والمناطقية وامتداداته اإلقليمية والدولية.
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ن كانت ثمة إرادة سياسية إلطالق مبادرة جديدة، ولتلّقفها أيضًا، ينبغي التسليم بأال ترّحل األزمات  وا 
استعادة الدولة زمام األمور وتؤّجل االنفجارات وتضمر غلبة طرف على آخر. ينبغي البدء ب

السلم والشراكة »أيلول، يوم التوقيع المبتور على اتفاق  10وبمعالجات سريعة لهفوات ما قبل 
لكن ال يمكن أية معالجة أن تستوي تحت سطوة سالح غير سالح الدولة. هنا مفتاح «. الوطنية

فإما أن ُتمّكن الدولة من بسط الحل والمعضلة، حيث ال مجال لنجاح المعالجات والخطط الرمادية. 
ما أن يظل اليمن  سيطرتها وسيادتها وُيسّلم بشرعية الحكم إلى حين إجراء انتخابات عامة جديدة، وا 

 مشّرعًا للفوضى واالقتتال ولمشاريع الدويالت الصغيرة. وما أكثرها في هذه المنطقة المكلومة.
لمساعد األمين العام لألمم المتحدة  * صحافية مقيمة في نيويورك، مستشارة إعالمية سابقة

 ومستشاره الخاص لليمن
 01/01/4104الحياة، لندن، 

 
ع مصالح  و"داعش": خطر حماس إسرائيلية دراسة  مع الدول العربي ة المشتركة "إسرائيل"وس 

رأت دراســة صــادرة عـــن مركــز أبحـــاث األمــن القــومّي، التـــابع لجامعــة تـــل  زهيــر أنـــدراوس:–الناصــرة 
لُمــــرتبط عضـــوًيا بالمؤسســــتين األمنّيــــة والسياســـّية فــــي تـــل أبيــــب، والــــذي يرأســـه الجنــــرال فــــي أبيـــب، ا

االحتياط، عاموس يدلين، رئيس شعبة االستخبارات العسكرّية السـابق فـي الجـيش اإلسـرائيلّي )أمـان(، 
ـــا إلـــى توّســـع المصـــاإلســـالميةرأت أّن عمليـــة الجـــرف الصـــامد وتنـــامي قـــوة تنظـــيم )الدولـــة  الح (، أّدي

المشتركة للجناح المعتدل في الشـرق األوسـط، بقيـادة مصـر والسـعودية، زاعمـًة أّن حركـة  االستراتيجية
حماس باتـت ُتشـّكل عبًئـا وتهديـًدا علـى الريـاض والقـاهرة، والسـلطة الفلسـطينّية واألردن، الفتـًة إلـى أّن 

ـــة باتـــت تـــدرس خطواتهـــا أيًضـــا واالبتعـــاد عـــن تمّســـكها بم ـــة العبرّي ـــى الدول واصـــلة ســـيطرة حمـــاس عل
 القطاع.

، ذلـك اسـتراتيجيةوشّدّدت الدراسة على أّن إعـادة إعمـار غـّزة أصـبح بالنسـبة للـدول التـي ُذكـرت حاجـة 
أّنــه بــدون إعــادة بنــاء القطــاع، ســيبقى التهديــد قائًمــا، ولكــّن المعضــلة، بحســب الدراســة، تكمــن فــي أّن 

، ولكـــن الـــدول اســـتراتيجياتعتبـــر هـــذه الخطـــوة كنـــًزا  حمـــاس تـــرفض إعـــادة البنـــاء بـــدون تـــّدخلها، ألّنهـــا
ـــّدخل حمـــاس، األمـــر الـــذي ســـُيعيق عمليـــة إعـــادة البنـــاء،  المانحـــة والســـلطة فـــي رام هللا سيرفضـــون ت

 وتحويلها إلى عملية تقتصر على المساعدات اإلنسانّية فقط. 
أكثــر فــأكثر، كمــا أّن وتتوّقــع الدراســة أّن تعنــت حمــاس ســيؤّدي إلــى إضــعاف عّبــاس وســلطته الهّشــة 

التشويش على إعادة البناء سُيعتبر إنجاًزا لحمـاس ولقطـر وتركّيـا، وبالتـالي، فـإّن دور الحلـف المعتـدل 
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سرائيل يكمن في أضعاف حماس، وعدم السماح للحركة بالتّدخل السلبّي في إعادة اإلعمـار. بمـوازاة  وا 
شــّكل خطــًرا علــى اســتقرار األنظمــة فــي الــدول ( يُ اإلســالميةذلــك، أضــافت الدراســة، أّن تنظــيم )الدولــة 

العربّيــة، وقــدرة التنظــيم علــى العمــل ُيحــّتم علــى المعتــدلين زيــادة التعــاون المخــابراتي إلحبــاط العمليــات 
 االســتراتيجيين(، وعليــه، فــإّن الهــدفين اإلســالميةاإلرهابّيــة، التــي مــن الممكــن جــًدا أن  ُينفــذها )الدولــة 

حبــاط مخططــات تنظــيم للحلــف المعتــدل مــن العــر  ســرائيل يكمــن فــي إضــعاف حمــاس، وا  الدولــة “ب وا 
 اإلسالمّية.

وقالــت الدراســة، وعليــه، مــن أجــل تحقيــق هــذين الهــدفين، يجــب أن  ُيتّفــق بــين إســرائيل والــدول العربّيــة 
علـى المعتدلة على أن  تكون المبادرة العربّية أساًسا إلنجاح تحقيق الهدفين، ولكن بمـا أّن عّبـاس وقّـع 

حكومـة توافــق فمـع حمــاس، فــإّن شـرط إقامــة الدولــة الفلسـطينّية يجــب أن  يكــون عـن طريــق تقــزيم دور 
ثبات قّوة السلطة.  حماس وا 

ضـــعاف )اإلخـــوان المســـلمين(،  ـــة بـــدفع عجلـــة إعـــادة اإلعمـــار فـــي غـــّزة، وا  ولكـــّي تقـــوم الـــدول المعتدل
ـــا، يجـــب تشـــكيل حلـــف إقليمـــّي، الـــذي   اســـتراتيجيةيرتكـــز علـــى مصـــلحة المـــدعومين مـــن قطـــر وتركّي

مشتركة، وهذا الحلف، شّدّدت الدراسة، ُيمكن أن  يخرج إلى حّيز التنفيـذ علـى أسـاس المبـادرة العربّيـة، 
كمـا رأت الدراسـة أّن  العتيـدة،التي ستضمن أن  يبقى طويـل األمـد، حتـى بعـد إقامـة الدولـة الفلسـطينّية 

 عدًة للتعامل والتنسيق مع التحّديات الُمشتركة.المبادرة العربّية ُيمكنها أن  ُتشّكل قا
وبالتــالي، مــن أجــل القفــز عــن الحــواجز، يجــب تعــديل المبــادرة العربّيــة، وعــدم فرضــها علــى إســرائيل، 
بحيــث تتحــّول إلــى حلــف، يشــمل إســرائيل، وذلــك بهــدف تحســين إمكانيــة التوّصــل إلــى عمليــة سياســّية 

لدراسة إلى القول إّن الحلف األمنّي اإلقليمّي، الذي يرتكز في فاعلة بين تل أبيب ورام هللا. وخُلصت ا
سـرائيل، حتـى بـدون عالقـات دبلوماسـّية  األساس على التعاون والتنسيق بين الـدول العربّيـة المعتدلـة وا 
في المراحل األولى، ولكن مع اعتراف الدول العربّيـة المعتدلـة بأهمّيـة إسـرائيل، مـن شـأنه أن  يقـود فـي 

مطاف إلى تشكيل خطوة مهّمة جًدا، والتي ستقود إلى منطقة إقليمّيـة أكثـر أمًنـا وآماًنـا، والـذي نهاية ال
سيكون بمثابة بديل عقالنّي وجدير وصائب للفوضى العارمة في المنطقة، والتي تتوّسع مـن يـومم إلـى 

 آخر، على حّد قول الدراسة.
 01/01/4104، رأي اليوم، لندن
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ـــاهو إن  ـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتني ـــال رئـــيس ال ـــى قطـــاع غـــزة، ق الجـــيش »فـــي خضـــم الحـــرب عل
ومــع األيــام «! اإلســرائيلي جــيش أخالقــي ولــيس لديــه نيــة علــى اإلطــالق لإلضــرار بــأي إنســان بــريء
لقـوانين اإلنسـانية تنجلي شهادات مروعة توضح انتهاك إسـرائيل )التـي هـي، أصـال وفصـال، انتهـاك( ل

مشـــهدًا مأســـاويًا يعجـــز المـــرؤ عـــن وصـــف « القطـــاع»والدوليـــة خـــالل الحـــرب األخيـــرة، حيـــث عـــاش 
األهوال والدمار الذي يعتريـه. صـور حيـة تعبـر عمـا اقترفتـه قـوات االحـتالل مـن مجـازر وحشـية ضـد 

فـــي تقريـــر أطفـــال ونســـاء وشـــيوو وعمـــوم البشـــر والحجـــر والشـــجر الفلســـطيني. وعـــالوة علـــى ذلـــك، و 
توثيق مصّور لشهادات مدنيين فلسطينيين في قطاع »، كشف النقاب عن «للمرصد األورومتوسطي»

غزة يفيد باستخدام قوات االحتالل للمدنيين واألطفال الفلسطينيين دروعًا بشـرية بصـورة بشـعة، وقـتلهم 
 «.عمدًا وبشكل مباشر في حاالت أخرى

ف األميركيـة والبريطانيـة بصـفة خاصـة، والغربيـة بصـفة عشرات المقاالت انتشرت فـي كبريـات الصـح
عامــة، تنتقــد إســرائيل وحربهــا علــى قطــاع غــزة. العديــد مــن صــحف العــالم الغربــي، الســيما فــي الــدول 
المعروفــة بقربهــا مــن إســرائيل، أولــت اهتمامــًا كبيــرًا بجــرائم االحــتالل، علــى رأســها مشــهد قتــل األطفــال 

« إن بــي ســي»اء لعــبهم علــى مــرأى مــن صــحفيين أميــركيين لقنــاة الفلســطينيين علــى شــاطئ غــزة أثنــ
األميركية، األمر الذي سـاهم فـي أن يعلـق المشـهد المأسـاوي فـي ذاكـرة األميـركيين. هـذا، عـالوة علـى 
مــا نقلتــه معظــم الفضــائيات العالميــة، ومــا تــم تداولــه بكثافــة فــي شــبكات التواصــل االجتمــاعي. ومــن 

إن الحــروب تقتــل البشــر، بمــن »البريطانيــة فــي افتتاحيتهــا: « جارديــانال»الكاشــف مــا كتبتــه صــحيفة 
فــيهم المعلمــون داخــل فصــولهم، والممرضــات فــي مستشــفياتهم، والمزارعــون الــذين يعملــون بحقــولهم.. 
لكــن عنــدما يمــوت األطفــال جــراء صــواريخ تســتهدفهم مباشــرة فهــذا نــوع آخــر مــن القــذارة. فاألطفــال ال 

 «.تجاه ما يحدث أو حتى تواطؤ البالغينيملكون أدنى مسؤولية 
جهـــود التهدئـــة والمبـــادرات الدبلوماســـية التـــي »البريطانيـــة فخلصـــت إلـــى أن « التلغـــراف»أمـــا صـــحيفة 

طرحـــت لـــم تـــرق إلـــى مســـتوى فداحـــة هـــذه األزمـــة، وأن هـــذا الكيـــان األســـطوري المتمثـــل فـــي المجتمـــع 
شـــاحنين وضـــيقي األفـــق الـــذين يســـتنفدون الـــدولي هـــو فـــي الحقيقـــة مجـــرد مجموعـــة مـــن الممثلـــين المت

إسـرائيل »مـن جهتهـا كتبـت تقـول: « اإليكونوميسـت»صـحيفة «. تنافساتهم الصـغيرة بينمـا غـزة تحتـرق
تخسر في أوروبا.. تدعي أنها تقاتل اإلرهاب من خـالل وضـع حـد للهجمـات الصـاروخية التـي تشـنها 

ركة بواسطتها إلى مهاجمتها، لكن من دفـع حركة حماس عليها وتدمير األنفاق التي يسعى مقاتلو الح
وشـــن الكاتـــب البريطـــاني «. الـــثمن األكبـــر للعمليـــات اإلســـرائيلية هـــم المـــدنيون والبنـــى التحتيـــة المدنيـــة

روبــرت فيســك هجومــًا الذعــًا علــى إســرائيل والمجتمــع الــدولي، حيــث كتــب يقــول فــي مقالــه األســبوعي 
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زة، ومعظمهـم مـن المـدنيين، هـم أضـعاف مـن قتلـوا إن القتلـى مـن سـكان غـ«: »االندبنـدنت»بصحيفة 
فــي ســقوط الطــائرة الماليزيــة علــى الحــدود الروســية األوكرانيــة علــى ســبيل المثــال. إنــه مــن الغريــب أن 
نــرى الفــرق فــي رد الفعــل الــدولي حيــال قتلــى الطــائرة والقتلــى فــي غــزة! ففــي الوقــت الــذي انتقــد العــالم 

خير دفنهم، وانتحب على األطفال الذين كانوا على متنها، لم يعبـأ العبث بمتعلقات ضحايا الطائرة وتأ
وتــابع فيســك فــي مقالــه الســاخر بمــرارة، «. كثيــرًا بــالقتلى والجرحــى مــن األطفــال والرضــع الفلســطينيين

إسـرائيلي لكــان الغـرب سيسـمي مـا حـدث مذبحـة ولـيس دفاعــًا  011لـو ُعكـس الموقـف ومـات »قـائال: 
لبــات بتســليم تلــك األســلحة الغاشــمة التــي تحصــد أرواح أبريــاء اإلســرائيليين عــن الــنفس، ولكانــت المطا

تعالت بل ولكانت الواليات المتحدة تـدخلت لـدعم إسـرائيل عسـكريًا.. لكـن الحقيقـة التـي ال يعتـرف بهـا 
 هذا على صعيد بعض أبرز الصحف الغربية.«. أحد هي أن العالم ال يهتم بموت الفلسطينيين

، «يـولي نوفـاك»للكاتبـة « الجارديـان»لبارزة أيضًا فـي هـذا الشـأن المقـال الـذي نشـرته ومن التعليقات ا
والذي انتقدت فيه تصرفات الجيش اإلسرائيلي خالل الحرب على غزة، وخاصة فيما يتعلق بسلوكيات 
ســالح الجــو. وأشــارت الكاتبــة، التــي ســبق أن خــدمت كضــابط فــي ســالح الجــو اإلســرائيلي، إلــى أن 

ــــارين» ــــات األطنــــان مــــن القنابــــل  الطي ــــم يعــــودوا يتورعــــون وهــــم يصــــبون مئ الحــــربيين اإلســــرائيليين ل
الغضــب الشــعبي اإلســرائيلي »وقالــت الكاتبــة إن «. والمتفجــرات علــى رؤوس المــدنيين العــزل فــي غــزة!

الــذي كــان منتشــرًا فــي الســابق مــن قصــف الجــيش للمنــازل فــي غــزة تحــول اآلن إلــى ال مبــاالة.. ومــع 
 «.ين، ومن عملية عسكرية إلى أخرى، تباعدت الخطوط األخالقية الحمراءمرور السن

إذا كــان االنتصــار يقــاس »مقــاال ســاخرًا قالــت فيــه: « هــآرتس»فكتبــت فــي صــحيفة « أميــرة هــاس»أمــا 
 1011بعدد القتلى في الجانب اآلخر فإن الجيش اإلسرائيلي حقق انتصـارًا كبيـرًا، فقـد قتـل مـا يقـارب 

إن كــان االنتصــار هــو أن »ثــم تســاءلت بــتهكم: «. فــي المئــة مــنهم مــدنيون 01ًا، وجــرح عشــرون ألفــ
ـــة واحـــدة لعـــدم وجـــود مـــا يكفـــي مـــن  ـــال المـــذبوحين علـــى حمال نضـــطر العـــدو لحمـــل عـــدد مـــن األطف
الحمـــاالت، فقـــد انتصـــرتم يـــا رئـــيس األركـــان )بنـــي غـــانتز( ويـــا وزيـــر الـــدفاع )موشـــي يعلـــون(.. أنـــتم 

إن كل هذه االنتصارات تساعد على انهيارنـا األخالقـي.. الهزيمـة »قالت:  ثم«. والشعب المعجب بكم
األخالقية لمجتمع ال يقوم بمراجعة نفسه، مجتمع يعتبر نفسه من المجتمعات المستنيرة. هذا المجتمع 
الذي يبكي جنوده القتلى، وهذا طبيعي، لكنه فقد اإلحساس تمامًا حيـال معانـاة وشـجاعة النـاس الـذين 

 «.إن هزيمتنا األخالقية ستطاردنا ألعوام طويلة»واختتمت المقال بقولها: «. ميهاجمه
مشـــهد االنحـــدار األخالقـــي فـــي الحـــرب علـــى قطـــاع غـــزة، ســـواء علـــى صـــعيد العدائيـــة العســـكرية أو 
التحريض السياسي، يشير إلى أن المجتمع اإلسرائيلي بات مجتمعًا كارها لكـل مـا يتعلـق بالسـالم، وال 
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سائل األخالقية وحتى القانونية الدولية، وأن أكبر كذبة إسـرائيلية قـول مسـؤوليها إن دولـتهم يكترث بالم
تفعــل كــل شــيئ لتفــادي الخســائر المدنيــة فــي حروبهــا ضــد الشــعب الفلســطيني. وحقــًا،  -ويــا للعجــب-

ــــــة العســــــكرية االســــــتعمار  ــــــة الفاشــــــية أو العقلي ــــــة اإلســــــرائيلية، ســــــواء السياســــــية اليميني ية باتــــــت العقلي
، قاصــرًة عــن اســتيعاب حقيقــة بســيطة مفادهــا أن القــوة العســكرية ال تســتطيع أن تحقــق «االســتيطانية»

الــردع مــع شــعب مــن الالجئــين أعــزل ومحاصــر ولــيس لديــه مــا يخســره، لكنــه يملــك القضــية والكرامــة 
علــى صــعيد اإلســرائيلية، ســواء « المسـؤولية األخالقيــة»واإلرادة للمقاومـة. وشــمس الحقيقــة عــن انعــدام 

طبيعة الكيان الصهيوني أو ممارساته، شمس لم يعد باإلمكان تغطيتها بغربـال وال حتـى فـي الغـرب.. 
 كما كان الحال سابقًا.

 01/01/4104، ظبيأبو االتحاد، 
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د. "رامـــي الحمـــد هللا"، فـــي قطـــاع غـــزة،  لـــيس المهـــم أن تجتمـــع الحكومـــة الفلســـطينية التوافقيـــة برئاســـة
وليس المهم أن يخرج الناس البتداع طقوس احتفالية لقدوم أعضائها، كما دعت إليها حركات وجهـات 
محليــة مختلفــة وعلــى رأســها حركتــي فــتح وحمــاس، ولكــن المهــم هــو برنامجهــا الــذي اختطتــه لنفســها، 

يـه مـن قـرارات ونشـاطات بعيـدًا عـن السـلطتين وأولويات عملها، وهل هي قادرة على تنفيـذ مـا تقـف عل
العظيمتــين فــي رام هللا والقطــاع؟ واألهــم مــن ذلــك كلــه، فيمــا إذا كــان بمقــدورها بســط العدالــة بأشــكالها 

عداد الترتيبات االحتفالية   على كافة المناطق الفلسطينية شمااًل وجنوبًا؟ فمجرد االجتماع سهل، وا 
 إلسرائيلية على الحضور وعلى عقد االجتماع كذلك.سهل أيضًا، سيما بعد الموافقة ا

، في أعقاب شعور طبقات -وهي جّيدة -بقدر ما ُيعّول على هذه النقلة في شأن المصالحة الوطنية، 
مختلفة من الفلسطينيين، بأن هذه الحكومة تمّثل شطري الوطن شعبًا وسياسة، ولبيـان جـّدّيتها وحسـن 

ر النـــاس بالطمأنينـــة بــأن االنقســـام قـــد ولــّى والحـــروب ليســـت فـــي نواياهــا بـــالقرب مـــن حمــاس، وإلشـــعا
يجــاد الحلــول للمشــكالت التــي يعانيهــا األهــالي، إاّل أن  الــوارد، وللمســاهمة فــي إعــادة إعمــار القطــاع، وا 
هنــاك مــن يقلــل مــن شــأن أن تكــون الحكومــة فاعلــة، وذات نشــاطات ناجحــة، وبغــض النظــر عــن أن 

ن نشـاطاتها فـي اعتقـادهم، سـتكون داخـل دائـرة مـن األلغـام، وتحـت رصـدم هناك تقلبات وزارية آتية، فـإ
سـرائيلية،  -مباشر لثالث جهات، الواحدة منها أصعب من األخرى، وهي: فلسطينية )فتح حمـاس(، وا 

ودوليـــة غربيـــة علـــى التـــوالي، ســـيما وأن نشـــاط الحكومـــة ســـيكون محـــدودًا، بســـبب علمهـــا بـــأن أمامهـــا 
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ــدة، ال يمكنهــا االشــتغال بهــا وال بــأي حــال ومهمــا بلغــت األعــذار، وكــأن هنــاك  محــاذير مختلفــة ومعّق
 حكومتي ظل في رام هللا والقطاع ال زالتا تتربعان على سدة الحكم. 

ففي نظر حركة فتح أن اجتماعها هنا هو، إلعطاء حمـاس صـورة ال لُـبس فيهـا، بـأن دورهـا فـي حكـم 
الســـلطة الفلســـطينية إليـــه بصـــورة شـــاملة أصـــبحت  القطـــاع قـــد انتهـــى منـــذ اآلن فصـــاعدًا، وأن عـــودة

ضرورّية، وبالمقابل بـات فـي نظـر حمـاس أن اجتمـاع الحكومـة بـين يـديها، هـو مقدمـة لتسـمين دورهـا 
علـى السـاحة الفلسـطينية، وتعظـيم فرصـتها إلزالـة األعبــاء السياسـية والماليـة التـي عانتهـا خـالل الفتــرة 

كومة ولألخذ عليها فيما إذا كانت تنضح بأفكـار وسياسـات رام الماضية، ومن ناحية أخرى إلبعاد الح
 هللا.  

تعي جّيدًا كيـف ولمـاذا أقـدم اإلسـرائيليون الـذين وافقـوا علـى مضـض علـى عقـد  -الحكومة -كما أنها 
االجتمــاع فــي مركــز العــرين الحمســاوي، علــى األقــل، لضــغوطات أمريكيــة ولتشــاهد مــا سيســفر عنــه 

أعمال، لجانب أو ضد التطلعات اإلسرائيلية األمنية والسياسـية، بهـدف البنـاء  االجتماع من قرارات أو
 عليها في المستقبل.

كما أن الدول الغربية بقيادة الواليات المتحـدة، كانـت اشـترطت للتعامـل معهـا، علـى أسـاس بيـان مـدى 
ـــرؤى التابعـــة لهـــا ـــى األرض وتطبيقهـــا لحكمهـــا فـــي القطـــاع وبمـــا يتماشـــى مـــع ال فـــي شـــأن  قّوتهـــا عل

 متطلبات السالم أواًل، وبما يخدم األمن واالستقرار في المنطقة ثانيًا.
وبالنظر إلى جملة األمـور، فـإن اجتمـاع الحكومـة، لـن يكـون ورديـًا تمامـًا، ومـن ناحيـة أخـرى سـُتؤلف 
الكثير من التخوفات حول سـالمتها، مـن أن تكـون قـادرة علـى احتـواء الكـل الفلسـطيني، ليمضـي قـدمًا 

نهـــاء االنقســـام، أو أن تتجـــاوز التصـــّيدات اإلســـرائيلّية بحيـــث يكـــون قبـــواًل لـــديها فـــي بقـــ اطرة الوحـــدة وا 
المســتقبل، أو تــنجح فــي كســب الرضــا الغربــي للحصــول علــى الــدعم والتأييــد المناســبين، ســواء بشــأن 

 ر. أو بشأن قضايا اقتصادية متعلقة بعمليات الدعم واإلعما -صراعية أو سياسية -العالقات 
وبرغم ما تقدم، فإن هناك آمااًل معقودة لدى الكثيرين في أن ُتظهر الحكومة قّوتها على نطـاقم واسـع، 
وخاصة في اجتماعها األول داخل القطاع، وعلى مبدأ )القومة القوية(، والتي تقضي بضـرورة تحقيـق 

ها، وعلـى اإلكثـار نجاحات على األرض ودون االلتفات ألحد، تجبرنا كفلسطينيين على النهوض أمام
من الدعوات ألجلها، وقد كانت مواقف مهّمة لـ "الحمد هللا"، قبل أن يساعد في القبول بتشكيل حكومة 

ــًا لــرئيس الــوزراء "ســالم فيــاض" ، ومواقــف 1103فــي حزيــران/ يونيــو  فلســطينية جديــدة أول مــرة، خلف
ر أيــار/ مــايو الماضــي، حيــث أخــرى فــي المــرة الثانيــة وقــت تشــكيل حكومــة الوفــاق الحاليــة فــي أواخــ

 اعتُبرت أساسًا لقاعدة مهّمة وركيزة رئيسة، أعطته الصفة الالزمة، التي يستطيع خاللها ممارسة 
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العمل، لكن وعلـى الـرغم مّمـا تقـدم، فإنـه يجـدر بنـا أن ال نبـدأ بالتصـفيق قبـل مولـد الصـبي، علـى أنـه 
 سيزداد حتمًا عند شعورنا بأن هناك إنجازات تتحقق.

 9/01/4104، "40وقع "عربي م
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 أ.د. يوسف رزقة
سمعنا في الزيـارة البروتوكوليـة لحكومـة الحمـد هللا لغـزة كالمـًا طيبـًا. الكـالم الطيـب فـي السياسـة جيـد، 
ولكــن العمــل بموجبــه أجــود. فــي غــزة بالغــة المشــرقين والمغــربين، ولكــن لــيس فــي غــزة ثقــة فــي كــالم 

ن كان  كالمهم من فئة القول الطيب. أبلغ الكالم والعمل، راتب في الصراف اآللي، وكيس الساسة، وا 
 إسمنت يمّر من المعبر، وغير ذلك كالم في كالم.

غزة المكلومة، صـاحبة العطـاء والكـرم، أعطـت الحمـد هللا وحكومتـه مـا أرادوا وفـوق مـا أرادوا، أعطـتهم 
غيــر عبــارات مــن اإلنشــاء الجميــل، وحزمــة مــن التفــويض ومــا بعــد التفــويض، ولــم تأخــذ مــنهم شــيئًا 

 المشاعر والعواطف.
انتهــت الزيــارة البروتوكوليــة بمصــادقة غــزة علــى تفــويض الحمــد هللا الســتالم شــيك إعــادة إعمــار غــزة، 

 أكتوبر الجاري.01المتوقع إصداره في مؤتمر المانحين في 
ن فـي مـؤتمر المـال والمـنح. يقـال إن ال توجد عقبات أمام الحمد هللا وحكومتـه فـي تمثيـل غـزة وفلسـطي

رغبـة حكومـة الحمـد هللا فــي الحصـول علـى صــورة هـذا التفـويض مـن خــالل هـذا المشـهد البروتوكــولي 
هو الذي حدد موعـد الزيـارة وجعـل مـن غـزة ممـرًا جغرافيـًا وسياسـيًا وماليـًا للقـاهرة وللمـؤتمر، لـذا وجـب 

على جراحها النازفة، ولم ترفع صوتها احتجاجًا  على أهل المفهومية شكر غزة الجريحة، التي صبرت
 على الزيارة.

فــي غــزة جراحــات ال تلتــئم بالزيــارات، وال بــالكالم البليــغ. ربمــا أشــد الجراحــات إيالمــًا مــا ال يظهــر مــن 
خالل الكاميرا، وال تقع عليه عيون الزائرين للدمار في شرق غزة وغيرها، لذا يحسن في هـذه الحـاالت 

 ، وتكثير العمل، فإن لم يكن ثمة عمل فالصمت من ذهب. تقليل الكالم
فــي غــزة أســر تعــودت الصــبر الجميــل، ألنهــا آمنــت بمــا عنــد هللا، وبمــا أصــاب أيــوب مــن شــفاء فــي 
الدنيا، وقبول في اآلخرة. هم صابرون ولكنهم يتألمون مما يجري حولهم من تجارة بآالمهم، أو ابتـزاز 

 ديق، وباتوا يكرهون الكاميرا، وال يؤمنون بلغتها؟!لمواقفهم الوطنية من العدو والص
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انتهــت زيــارة حكومــة مــا يســمى بــالتوافق لغــزة، وال حــديث مســئول عــن مخرجــات الزيــارة، وغــدًا تعــود 
الحكومــة إلــى رام هللا، ولســنا نــدري مــاذا ســيكون منهــا فــي اليــوم التــالي، فهــل أنهــت الحكومــة مشــكلة 

من للزيارة ال يستحقون راتبًا ألنهم عسـكريون لـم يتلقـوًا تـدريبًا مـن رواتب الموظفين؟ وهل من وفروا األ
مـدادات غـاز الطهـي؟! وهـل ستشـهد  دايتون ؟! وهل بدأت الخطوة األولى في حل مشـكلة الكهربـاء، وا 
الوزارات فـي غـزة انتعاشـًا، وتواصـاًل وزاريـًا مـن المركـز، أم إن طريـق التواصـل معطـل بمطالـب أخـرى 

 من غزة؟!
ع تضحيات غزة في الحرب األخيرة لـروتين العمـل الحكـومي، ولكـن تضـميد جـراح غـزة ال بـّد لم تخض

أن يخضــع فــي نظــر الســلطة وغيرهــا، لــروتين حكــومي تخــتلط فيــه مفــاهيم حزبيــة وفصــائلية، وأصــبا  
الشـرعية، واالنقـالب علــى الشـرعية، بــالحقوق والواجبـات، وفـي هــذا إجحـاف بحقــوق أصـحاب البطولــة 

وأصــحاب العطــاء والصــبر. لــذا وجــب التحــذير مــن تــداعيات هــذه المفارقــات التــي اخــتص  والتضــحية،
بهــــا الحكـــــم فــــي فلســـــطين المحتلــــة، دون غيرهـــــا مـــــن الــــبالد التـــــي تســــارع فـــــي إكــــرام أهـــــل العطـــــاء، 

 والمتضررين بالحروب، وتعالو مشاكلهم خارج الروتين الحكومي المعتاد.
 9/01/4104، فلسطين أون الين
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