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*** 
 
 4102مؤتمر فتح السابع نهاية و  ..األقصىالمسجد توطنين من دخول يجب منع المس عباس: .0

شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الجمعة على ضرورة الرباط في المسجد األقصى  :البيرة
على أن القدس ستبقى العاصمة األبدية  المبارك للدفاع عنه في وجه االستهداف اإلسرائيلي، مشددا  

 لدولة فلسطين.
لك في كلمة ألقاها سيادته أمام المؤتمر الثاني إلقليم القدس الشريف "مؤتمر الدفاع عن جاء ذ

 األقصى والقدس" الذي عقد في مقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بمدينة البيرة.
وأكد الرئيس مكانة القدس المركزية لدى كل العرب والمسلمين والمسيحيين بقوله: للقدس نكهة خاصة 

، ليس في قلوبنا فحسب بل في قلوب كل العرب والمسلمين والمسيحيين، والقدس هي وطعم خاص
 درة التاج، وهي العاصمة األبدية لدولة فلسطين وبدونها لن تكون هناك دولة.

ودعا الرئيس أبناء شعبنا للدفاع عن المسجد األقصى، وقال: مطلوب أن نكون كلنا مرابطين في 
ء المستوطنون، بل يجب منعهم من دخول الحرم بأي طريقة كانت، ، وال يكفي أن نقول جااألقصى

وشدد على ضرورة أن "نكون يدا  واحدة  فهذا حرمنا وأقصانا وكنيستنا ال يحق لهم دخولها وتدنيسها.
من أجل أن نحمي القدس"، مؤكدا أن الوضع اآلن ال يحتمل أي كالم وال مطلب سواء خاص أو 

 ينا مطلب واحد فقط وهو أن نحمي القدس".عام، وعلى "ضرورة أن يكون لد
وأوضح أنه في الوقت الذي تنشغل فيه القيادة بما يجري في القدس فهي تسعى بشكل حثيث إلنهاء 

 معاناة أهالي قطاع غزة.
وأعاد التأكيد على تمسكه بالذهاب إلى مجلس األمن، مضيفا: الذهاب إلى مجلس األمن هو من 

ا عليه في الجمعية العامة لألمم المتحدة، أي يصدر قرار عن مجلس أجل تثبيت القرار الذي حصلن
هي أراضي الدولة الفلسطينية، وهي أراضي تحت  1697بأن األراضي التي احتلت عام  األمن

 االحتالل وليست كما ترى إسرائيل أنها أراض متنازع عليها.
ء االنتخابات في أسرع وقت وشدد على تمسكه باالحتكام إلى الشعب بقوله: نحن مصرون على إجرا

على قطاع غزة  األسود اإلسرائيليممكن خالل مدة ستة أشهر، على أن نخصم منها فترة العدوان 
يوما ، فإذا أردنا مصالحة حقيقية فعلينا العودة إلى الشعب ليقول كلمته، كما حصل في  01وهي 
 .1669وكما حصل في عام  1119و 1110عامي 
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ة فتح السابع، سيكون نهاية هذا العام، مخاطبا المشاركين بالمؤتمر: " وذكر أن عقد مؤتمر حرك
استعدوا من أجل المؤتمر الذي سيكون في الغالب نهاية هذا العام من أجل تجديد الحياة في حركة 
تاحة الفرص لكل الشباب ليقودوا هذه الحركة وكما تعلمون نؤمن بتدافع األجيال جيال بعد  فتح، وا 

 ى االستقالل".جيل وصوال  إل
بنفس الوقت نقول بالنسبة للمصالحة الداخلية، أن هناك مغالطات تحصل حول هذا الموضوع، وهو 

 ما هي بنود االتفاق الذي تم في الدوحة والقاهرة ومن ثم في اتفاق الشاطئ.
أشهر تجري  9هناك نقطتان أساسيتان، وهي تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ومن ثم خالل فترة 

بات رئاسية وتشريعية، ما دمنا اخترنا الديمقراطية طريقا  لنا فعلينا االلتزام بها وبحكم الشعب انتخا
 الذي يجب أن نعود إليه ليقرر من الذي سيمثله، لذلك اتفقنا على االنتخابات الرئاسية والتشريعية.

 .اآلن هناك تردد من قبل بعض األطراف، تريد أن تؤجل وأن تتجاهل هذا األمر
مصرون على إجراء االنتخابات في أسرع وقت ممكن خالل مدة ستة أشهر، على ان نخصم  نحن

 يوما . 01على قطاع غزة وهي  األسود اإلسرائيليمنها فترة العدوان 
هذه هي القضية األساس التي يجب أن نتبعها وأن نسير بها، وفي نفس الوقت يهمنا أن نحافظ على 

الذي حققناه في كل المجاالت لنهيئ أنفسنا للدولة الفلسطينية  مؤسساتنا وسلطة القانون والتقدم
 المستقلة، وأن نحضر مؤتمركم الثالث في الحرم الشريف أن شاء هللا.

 07/01/4102، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 لةبرنامج وطني توافقي يحدد أولويات المرحلحاجة ماسة د. محسن صالح: البيت الفلسطيني ب .2

في مقرها ببيروت حلقة نقاش بعنوان "القدس في  14/11/1114عقدت مؤسسة القدس الدولية في 
الخطاب اإلعالمي والسياسي للفصائل الفلسطينية خالل الحرب على غزة، وانعكاسات الحرب على 

وقد شارك في حلقة النقاش ممثلون عن أبرز الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان  القدس".
 يميون وباحثون متخصصون في الشأن الفلسطيني.وأكاد

أبو عماد ، مسؤول العالقات الدولية في حركة حماس –أسامة حمدان  وكان من أبرز المشاركين،
نائب مدير عام مؤسسة القدس  –أيمن مسعود ، ممثل حركة الجهاد اإلسالمي في لبنان -الرفاعي 
باحث في المجاالت  -د. حسين أبو النمل، تحعضو المجلس الثوري لحركة ف -جمال قشمر، الدولية

علي بركة ، مدير مركز دراسات فلسطين والعالم –خالد أبو حيط ، االقتصادية والسياسية واالجتماعية
مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في  –علي فيصل ، ممثل حركة حماس في لبنان –
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 –محمد أبو طربوش ، للدراسات واالستشاراتمدير عام مركز الزيتونة  –د. محسن صالح ، لبنان
، مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان –مروان عبد العال ، مدير اإلعالم في مؤسسة القدس الدولية

مدير عام مؤسسة  –ياسين حمود  ،رئيس قسم األبحاث في مؤسسة القدس الدولية –هشام يعقوب 
 .القدس الدولية

اومة الفلسطينية خالل الحرب على غزة أفضل أنواع العمل لقد أظهرت المق: "د. محسن صالحوقال 
وثمة حاجة  1648ولكنها في الوقت ذاته شهدت أسوأ بيئة إقليمية منذ عام  1648المقاوم منذ عام 

ماسة إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ولكن ذلك غير ممكن في ظل مسارين أو برنامجين 
ر يصر على خيار المقاومة. كما أن الحاجة ماسة إلى متعارضين أحدهما يتمسك بالتسوية واآلخ

برنامج وطني توافقي يحدد أولويات المرحلة ويستطيع االستفادة من طاقات الشعب الفلسطيني في 
الضفة وغزة كما في دول اللجوء. والخطر الحقيقي يتمثل في تآكل األداء المقاوم وضياعه في البيئة 

ب الوضع القائم في الضفة، من حيث منع المقاومة، على القطاع اإلقليمية الضّيقة ومن ثّم انسحا
ا من إسقاط البيئة الحاضنة للمقاومة في غزة على الضفة.  عوض 

عام ا وأزمة على  91وال بد من القول إنه ثمة أزمة حقيقية على صعيد األمة نعيشها منذ أكثر من 
في غياب التعبئة الذاتية الداخلية  صعيد المشروع الوطني الفلسطيني. واألزمة لدى الفصائل هي

حيث ال يمكن القول إن القدس تشكل قضية مركزية على هذا الصعيد. كما أن الفصائل تختلف فيما 
بينها حول القدس التي تريد، وفي المفاوضات كشف عن استعداد المفاوض الفلسطيني للقبول 

ريقين واحد مفاوض وآخر مقاوم، فكيف بالتنازل عن أجزاء من القدس، ما يعني أننا أمام مسارين وط
يمكن المواءمة بين المسارين؟ وتتحمل الفصائل مسؤولية كبيرة على مستوى التوعية والتحدي والتعبئة 
ودعم صمود أهل القدس. وال بد من اإلشارة أن االحتالل ال يقبل أن تكون القدس موضوع ا للتفاوض 

 عليه.حقنا ونفاوض ببينما نحن أصحاب الحق نتساهل 
 .وُختمت حلقة النقاش بجملة من التوصيات ستصدرها مؤسسة القدس الدولية في وقت الحق

06/01/4102 ،مؤسسة القدس الدولية   
 
 يجب أالا ُيغلق أمام فلسطين عريقات: مجلس األمن .3

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن مجلس األمن  رام هللا:
و بوابة الشرعية الدولية ويجب أن ال تغلق أمام دولة فلسطين المحتلة التي تحظى بحق االنضمام ه

 للمنظمات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكوالت الدولية، على حد تعبيره.
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وقال عريقات "إن الحكومة اإلسرائيلية مستمرة في سياستها الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين عبر 
ستيطان واإلمالءات وفرض الحقائق على األرض، واالعتداءات والقتل بدم بارد، وفرض مواصلة اال

الحصار واإلغالق، إضافة إلى محاوالت فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد األقصى 
 المبارك في القدس المحتلة"، كما قال.

ه، يوم الجمعة وفي سياق متصل، طالب عريقات في بيان صحفي تلقت "قدس برس" نسخة عن
، اإلدارة األمريكية بإعادة النظر في موقفها الرافض طرح مشروع قرار فلسطيني على مجلس 17/11

األمن الدولي لتحديد سقف زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي، معتبرا  أن هذه الخطوة هي بمثابة "رد 
 السالم وخيار الدولتين". طبيعي وحقيقي على استمرار الحكومة اإلسرائيلية برفض وتدمير عملية

 07/01/4102، قدس برس

 
 ا  الخضري: الحصار اإلسرائيلي المشدد على غزة ال يزال مستمر  .4

أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، أن الحصار : سنونو نبيل-غزة
يتم إنهاء هذا الحصار اإلسرائيلي المشدد على قطاع غزة ال يزال مستمر ا، مشير ا إلى ضرورة أن 

وقال الخضري في تصريح لـ"فلسطين": "إن )إسرائيل( تفرض حصار ا مشدد ا على  بشكل كامل.
القطاع، وهذا يتمثل في إغالق كل المعابر ما عدا كرم أبو سالم الذي يعمل بشكل جزئي، ويتم منع 

حركة األفراد والبضائع من التصدير من غزة والعمل بنظام القوائم الممنوعة على المعابر، وتقييد 
لى غزة"، مؤكدا    أن ذلك "يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان". وا 

وأوضح أن ما أُعلن عن دخوله من كميات من مواد البناء، "ال تفي بحاجة السوق المحلي وال تفي 
 بحاجة الدمار الذي حّل".

 07/01/4102، فلسطين أون الين
 
 ائب فلسطيني: عباس يتالعب بمشاعر الغزيينن .5

اتهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس السلطة محمود عباس بالتالعب بمشاعر  غزة:
 سكان قطاع غزة، محذرا  من خطورة مثل هكذا عمل.

وعّقب النائب الفلسطيني عاطف عدوان على تصريحات عباس األخيرة التي جاء فيها إنه ال توجد 
ال لدفع رواتب الموظفين في غزة، بالقول "أبو مازن يتالعب بمشاعر أهل القطاع فيما يتعّلق أمو 

 بالرواتب أكثر مّما يفعل اإلسرائيليون أنفسهم عندما يهّددون بشن حرب على غزة"، على حد تقديره.
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(، 11|17وأضاف عدوان في تصريح صحفي تلّقت "قدس برس" نسخة عنه، اليوم الجمعة )
ن ليست عزبة خاصة ألبو مازن، ولسنا قطيعا  يسوقنا في أي اتجاه أراد، فنحن شعب من "فلسطي

 األحرار، وليجد أبو مازن شعبا آخر من العبيد".
 07/01/4102، قدس برس

  

 مع األقصى في الخليل مسيرة تضامن أمن السلطة يقمع .6
ت لها حركة "حماس" في مدينة قمعت األجهزة األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مسيرة دع الخليل:

الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تضامنا  مع المسجد األقصى المبارك ونصرة  له في ظل 
 االعتداءات اإلسرائيلية التي تستهدفه.

 07/01/4102، قدس برس

 
 "األقصى": لن نقف مكتوفي األيدي أمام االعتداء على الفلسطينية الفصائلرضوان خالل كلمة  .7

تعالت غزة على جراحها لتؤكد على توجيه بوصلتها نحو القدس المحتلة : نبيل سنونو - غزة
والمسجد األقصى الذي يتعرض لهجمة إسرائيلية متصاعدة، دون رقيب وال رادع، من خالل مسيرة 
جماهيرية حاشدة، أكدت خاللها فصائل العمل الوطني واإلسالمي، على ضرورة أن تتحرك السلطة 

على المستويين الميداني والدولي للجم ممارسات االحتالل، وتحرك جامعة الدول العربية  الفلسطينية
 ومنظمة التعاون اإلسالمي إلنقاذ األقصى، الذي يمثل "خط ا أحمر".

، فصائل العمل الوطني واإلسالمي، على رأسها: حركة 17/11الجمعة  المسيرة دعت إليها، يوم
األحرار، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث انطلقت حماس، وحركة الجهاد اإلسالمي، و 

الجماهير الحاشدة من مساجد القطاع، باتجاه مقر المجلس التشريعي في غزة، ورفع خاللها 
المشاركون رايات فصائل العمل الوطني واإلسالمي، ويافطات تطالب بإنقاذ القدس من جرائم 

 ، وغيرها."إسرائيل"سلطة واالحتالل، وضرورة وقف التنسيق األمني بين ال
وقال القيادي في حماس د. إسماعيل رضوان في كلمة الفصائل: "إننا نقدم أغلى ما نملك للمسجد 
األقصى فهو خط أحمر، واالحتالل يدرك أن استمرار اقتحاماته للمسجد والمساس به، سيحرك 

أن المقاومة هي العنوان، وأن  سيطاله، ولن ينجو منه، وليعلم هذا االحتالل المنطقة وسيفجر بركانا  
"إننا نقول لهذا االحتالل المجرم، الذي يعتدي على أولى  دماءنا وأرواحنا رخيصة ألجل أقصانا".
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القبلتين: إن المساس باألقصى سيحرك المنطقة، وشعبنا ومقاومتنا لن يقفوا مكتوفي األيدي، إذا مس 
 األقصى بسوء أبو بخطر"، أضاف رضوان.

الفلسطينية "بالتحرك على المستوى الميداني والدولي، للجم تصرفات االحتالل  وطالب السلطة
واعتداءاته على أولى القبلتين، ووقف التنسيق األمني، الذي يعطي الغطاء لهذه االعتداءات 
المتكررة"، مطالبا في نفس الوقت حكومة التوافق الوطني بأن "تقوم بواجباتها اتجاه الدفاع عن 

التنسيق األمني، وا عطاء الحرية ألبناء شعبنا من أجل الدفاع عن األقصى، ولترفع  األقصى، ووقف
 اليد الغليظة عن المقاومة للدفاع عنه".

وخاطب رضوان األمة العربية واإلسالمية وقادتها: "ماذا تفعلون أيها الزعماء؟ األقصى في خطر"، 
لمنظمات اإلسالمية والقانونية إلى اتخاذ داعي ا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي وا

وأكد ضرورة "حشد الطاقات للدفاع عن األقصى، ألن القدس  "إجراءات عاجلة للجم العدوان".
وفلسطين هي القضية المركزية لألمة العربية واإلسالمية"، مخاطب ا عباس بقوله: "لماذا لم تتوجه 

ة قادة االحتالل على ما يرتكبون من جرائم ضد حتى اللحظة إلى التوقيع على ميثاق روما، لمحاسب
 شعبنا؟".

سالمية ماضون على درب الشهادة والمقاومة، والدفاع عن أولى  وتابع: "نحن كفصائل وطنية وا 
القبلتين"، معاهد ا "الشعب الفلسطيني واألمة على أن نبقى المحافظين على ثوابت األمة، حتى نحرر 

 أقصانا ومسرانا".
ستطاع الوصول إلى األقصى من أبناء شعبنا، أن يشدوا الرحال إليه، وأبناء شعبنا ودعا "كل من ا

م وفي القدس والضفة الغربية على وجه الخصوص، إلى تفعيل 1648في الداخل المحتل سنة 
ولفت  المقاومة للدفاع عن األقصى، والمقاومة مدعوة ألن تكون على الجهوزية الكاملة للدفاع عنه".

ماس، إلى أن األقصى يتعرض لالقتحامات المتكررة "لفرض أمر واقع من قبل القيادي في ح
االحتالل وتكريس التقسيم الزماني والمكاني للعبادة، وبناء هيكل سليمان المزعوم على أنقاضه، ال 
ا بأن "المدينة المقدسة وصلت إلى مرحلة خطيرة من التهويد الممنهج، واالحتالل  قدر هللا"، متمم 

شغال األمة بأحداثها الداخلية لتنفيذ مخططاته الرامية لهدم األقصى وبناء هيكل سليمان يستغل ان
 المزعوم على أنقاضه".

 07/01/4102فلسطين أون الين، 
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 الحية: المقاومة ستدافع عن األقصى بكل ما أوتيت من قوة .8
إلسرائيلي سيدفع وكاالت: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية، أن االحتالل ا

الثمن غاليا  جراء جرائمه المتكررة ضد المسجد األقصى المبارك، مشددا  على أن المقاومة ستدافع 
وقال الحية في خطبة صالة الجمعة، بمدينة غزة، إن حركته  عنه بكل ما أوتيت من قوة ومال.

الحتالل ال يعرف سوى ستستمر في جمع السالح، للدفاع عن األقصى والقتال فيه، مشيرا  إلى أن ا
 لغة القوة والعمليات االستشهادية.

، متسائال  عن أموال األمة "األقصى"وانتقد الحية األداء الرسمي الفلسطيني والعربي تجاه قضية 
وأضاف "ال يلومنا أحد إن ما  وحشدها ودور اللجان التي أسست باسم األقصى بدعوى الدفاع عنه.

 عتابه وبين جنباته".أ ءنا، فهو جدير بأن يستشهد الرجال على دافعنا عن األقصى بدمنا وأشال
لرؤيتها في  المقاومة ماضية في طريقها حتى تحسم الصراع مع االحتالل، طبقا   أنوجدد تأكيده على 

ونّبه الحية إلى دور المقاومة في الحرب األخيرة، وما  وجوده ال على أساس التصالح معه. إنهاء
الصعيد الميداني من قتل وأسر لجنود االحتالل، على عكس ما قام به حققته من إنجازات على 

 العزل في القطاع. واألبرياءاألخير من استهداف مباشر للمدنيين 
"أنه كلما اقتربت من األقصى فأنت تلهب مشاعرنا وتوقظها، وسيأتي اليوم  ووجه رسالته لالحتالل

م خطبته على ضرورة تفعيل الحشد الشعبي تجاه وحّث الحية في ختا ".الذي تدفع فيه الثمن غاليا  
 قضية المسجد األقصى، وتعزيز الثقافة الجهادية في نفوس األجيال القادمة.

 07/01/4102فلسطين أون الين، 
 
 الزهار لـ"فلسطين": عار على َمن ينسق مع االحتالل ويقمع االنتفاضة في الضفة .9

 ماس د. محمود الزهار لـ"فلسطين"، على هامشحلقال عضو المكتب السياسي : نبيل سنونو - غزة
، فصائل العمل الوطني واإلسالمي: "واهم َمن يظن 17/11الجمعة  مسيرة دعت إليها، يومب مشاركته

 إلى أن االنتفاضة "مشروع وطني محترم". أن حركة المقاومة تنتهي طالما وجد االحتالل"، مشيرا  
لمستوطن بالذات بالخوف على حياته، عندما )يعتدي( على وتابع: "إذا لم يشعر العدو اإلسرائيلي وا

المسجد األقصى ستستمر هذه الحالة )االعتداءات("، مردفا: "عار على َمن ينسق )مع االحتالل( 
 ويتفاخر بأنه يقوم بقمع االنتفاضة في الضفة الغربية".

عالم كله، باسمها وأكد أن "االنتفاضة في كل مكان مشروع وطني محترم وشريف دخلت قواميس ال
 العربية انتفاضة، بسبب شرفها وكرمها ونتائجها اإليجابية".
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وعما إذا كان االحتالل يقايض إعمار غزة بالقدس، قال: "هذا الكالم غير صحيح، االحتالل سيفتح 
ولفت  المعابر رغم أنفه، ليس مقايضة بشيء، وال بأي شيء، ال بقضية سالح المقاومة وال بغيرها".

من جهة ثانية، إلى أن "المصالحة الفلسطينية ال تعني خلط برامج بل تطبيق ما تم االتفاق  الزهار
عليه في القاهرة، وال تعني أبد ا أننا سنصبح نصف عمالء وال هو نصف وطني، القضية واضحة 

 ونحن هنا نقول: طبقوا ما تم االتفاق عليه، هذه هي المصالحة فقط".
هار: "عندما قمع أبو مازن كل وسائل المقاومة ويفاخر بذلك، فعلى وفي تصريحات صحفية، قال الز 

الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس أن يبتدع وسائل المقاومة بكل الوسائل من جديد، للحفاظ على 
وأشار إلى أن حكومة االحتالل تضع نصب عينيها "برنامج الهيكل الثالث"، ُمبيِّن ا  المسجد األقصى".
الل "ُتدخل اآلن المدنيين )إلى األقصى(، وبعدها العسكريين ليقتلوا الناس، وستتم أن سلطات االحت

عمليات تطوير هذا العدوان لدرجات، وقد يتم تفجير األقصى، وتضع العالم أمام قنبلة حقيقية؛ ألنه 
أن ال الشعب الفلسطيني وال العالم العربي واإلسالمي سيقبلون بهذه الجريمة"، مجددا التأكيد على 

 الطريقة المثلى لمواجهة مخططات االحتالل هي "االنتفاضة بكل وسائلها".
 07/01/4102فلسطين أون الين، 

 
 الرد األمثل على جرائم االحتالل في القدس يتمثل في تعزيز الصف الوطني :البطش .01

على أكد القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش، أن "الرد األمثل ): نبيل سنونو - غزة
جرائم االحتالل في القدس( يتمثل في تعزيز الصف الوطني، وتشكيل لجان شعبية في الضفة 

 والقدس، لحماية المقدسات".
، فصائل 17/11الجمعة  مسيرة دعت إليها، يومب مشاركتهوفي تصريحات صحفية على هامش 

فة والقدس، وأن العمل الوطني واإلسالمي، قال البطش: "إن المطلوب حراك جديد حقيقي في الض
 يوما   01أن "النظام الرسمي العربي الذي أعطى مسافة  تستعد األمة لحماية مقدساتها"، معتبرا  

ا بصمته لتهويد مساجدها وكنائسها". وأكمل:  لـ)إسرائيل( لتدمير غزة والمقاومة، يعطيها فرصة أيض 
نشغلوا بالطائفية والمذهبية في "هذا عيب على األمة، وبالتالي مطلوب منها ومن دعاة األمة الذين ا

 والعراق ولبنان، أن يعطوا تعليماتهم من أجل فلسطين، فهنا أرض الجهاد". ةسوري
 07/01/4102فلسطين أون الين، 
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 تهانتهاكات اليومية لقأقصى ناتج عن تالشي إحساس العرب والمسلمين بخطور اال  :شهاب .00
تبر الناطق باسم حركة الجهاد اإلسالمي داوود سعدى وأشرف الهور: اع أبوفادي  -غزة  ،رام هللا

شهاب في قطاع غزة في تصريح صحافي لوكالة "فلسطين اليوم" التابعة للحركة أن سبب انتهاكات 
االحتالل اليومية للمسجد األقصى المبارك واالعتداء على المصلين ناتج عن "تالشي إحساس العرب 

ي ينفذها اليمين الصهيوني المتطرف بحق المدينة والمسلمين بخطورة الجرائم واالنتهاكات الت
 المقدسة".  

 08/01/4102القدس العربي، لندن، 
 
 ضده" إعالميةالقواسمي: "الرئيس يخوض معركة االستقالل وحماس تخوض معركة  .02

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي انه في الوقت الذي يخوض فيه الرئيس  :رام هللا
تهدف جهوده  ةديات جساما ومعركة سياسية كبيرة في المؤسسات والمنظمات الدوليمحمود عباس تح

كافة المنظمات الدولية وبالتوازي مع  إلىوضع حد لالحتالل من خالل الذهاب واالنضمام  إلى
قطاع غزة، تحشد حماس وقياداتها في قطاع غزة كل طاقاتها  إعمار إلعادةالجهود الحثيثة 

 وحركة فتح. ضد الرئيس اإلعالمية
وعلى لسان  أيامالتصريحات المتتالية والمستمرة منذ عدة  أمسواستهجن القواسمي في بيان له 

تبعث على االستغراب واالستهجان وعدم  إنهاالمتحدثين باسم حماس وبعض قياداتها وقال 
 ادلةالعالمسؤولية، وتعبر عن عدم تقدير لخطورة وحجم التحديات المفروضة على شعبنا وقضيته 

الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني المنكوب  اإلنسانيوقيادته الوطنية، وعدم اكتراث بالوضع الكارثي 
 للتقدم في ملفات المصالحة الوطنية. إيجابية أجواءفي القطاع الحبيب، وعدم اكتراثهم بخلق 

من  إنجازهم عدم الرد طيلة الفترة الماضية حفاظا على ما ت أثرتحركة فتح  أنالقواسمي  وأوضح
تبقى نحو المحتل  أنبأن البوصلة يجب  وإلدراكناتقدم في ملف المصالحة والوحدة الوطنية، 

عبر  األجواءحماس على توتير  بإصرارفوجئنا  أننا إالوشعبنا ومقدساتنا  ألرضناالغاصب 
تعودنا تصريحات غير مسؤولة بالمطلق تمألها المغالطات واالختالقات وتبعث على االشمئزاز كما 

 منها طيلة السنوات الماضية. 
 08/01/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 الكشف عن استشهاد قيادي بالقسام فقدت آثاره خالل العدوان :القدسصحيفة  .03
 ، مساء يوم الجمعة"القدس دوت كوم"أكدت مصادر مختلفة لـ :خــاص القدس دوت كوم -غزة 
في كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس باسل ، أنه تم إبالغ عائلة القيادي 17/11

 ن جثمانه محتجز لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي.أأبو النجا من خانيونس باستشهاده و 
وحسب المصادر، فإن آثار أبو النجا فقدت خالل اشتباك مع جيش االحتالل اإلسرائيلي في منطقة 

ن يعتقد أنه ُأسر أو فقد جثمانه تحت ركام أحد المنازل؛ العمور في خانيونس جنوب قطاع غزة، وكا
 العائلة اليوم باستشهاده بعد أن سمح االحتالل لبعض األسرى بالتعرف عليه. إبالغتم  أنإلى 

 07/01/4102القدس، القدس، 
  
 يعطي الفرصة لالحتالل لالستفراد بالمسجد في الضفة "األقصى"قمع مسيرات نصرة : أبو زهري .04

: استنكر الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري قمع أجهزة السلطة لمسيرات نصرة رام هللا
المسجد األقصى المبارك في كل من الخليل ورام هللا ونابلس، قائال: "حماس تدين قمع مسيرات 
نصرة األقصى من أجهزة األمن في مدن الضفة، ونعتبر ذلك خطوة في االتجاه المعاكس، ويعطي 

 الل لالستفراد بالمسجد األقصى".الفرصة لالحت
 08/01/4102المركز الفلسطيني للعالم، 

 
 تدعو لتصعيد المقاومة عقب استشهاد طفل برام هللا حماس .05

 يومعاما ( الذي قضى مساء  13نعت حركة حماس الطفل الشهيد بهاء الدين سمير بدر ) :الخليل
قضاء رام هللا وسط الضفة الغربية ، خالل مواجهات اندلعت في قرية بيت لقيا 19/11الخميس 

المحتلة، استخدمت خاللها قوات االحتالل الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين 
 المبارك. األقصىالفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرة تضامنية مع المسجد 

الفلسطيني،  وقدمت الحركة في بيان لها، التهاني لعائلة الشهيد بدر وأهالي قريته وعموم أبناء الشعب
داعية إلى االنتقام والثأر لدمائه وتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة ردا  على جرائم 

وقالت حماس، "إن تجّدد دماء الشهادة في الضفة الغربية على أعتاب المسجد األقصى  االحتالل.
صراره  المبارك تأتي تأكيدا  على التفاف الشعب الفلسطيني حول حقوقه وتمترسه خلف مقدساته وا 

على حمايتها والدفاع عنها"، مشّددة على ضرورة التحام الجماهير الفلسطينية بقضية المسجد 
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األقصى المبارك ومدينة القدس والمشاركة في المسيرات والفعاليات االحتجاجية المقّرر انطالقها اليوم 
 من الضفة الغربية المحتلة في جمعة الدفاع عن األقصى.

 07/01/4102قدس برس، 
 
 "األقصى"القدس واستباحة  القيادة العامة: "الربيع العربي" وفر المناخ للتصعيد الصهيوني ضدا  .06

القيادة العامة أن االستفزازات الصهيونية، التي  -أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  :دمشق
المس بهويته، عن أهله و  األقصىوصفتها بـ"المبرمجة" ضد المقدسين ومحاوالت عزل المسجد 

وصلت حدا  بات ينذر بفرض واقع صهيوني مؤداه تقسيم الحرم القدسي وتغيير معالمه وذلك تنفيذا  
 .ما يسمى بالهيكل المزعوم بإقامةللهدف الصهيوني المعلن 

ما أسمته بـ"مؤامرة ما يسمى بالربيع العربي" قد وفرت  أنالقيادة العامة،  -ورأت الجبهة الشعبية 
 اإلرهاب أنالتوراتية التلمودية، وأكدت " أحالمهكيان العدو الصهيوني لتحقيق  أماملمناخ الفرصة وا

الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة وبشكل خاص ضد سورية قد اسهم في التعتيم 
االستراتيجية في  أهدافهلمحاولة فرض  ا  على القضية الفلسطينية ومنح للعدو الصهيوني مجاال  واسع

 اإلرهابيون، وفي هذا المجال لعب األخرىوكل المقدسات  األقصىتهويد القدس والمس بالمسجد 
 األطماع إذكاءردوغان دورا  مباشرَا في أونظام  األقصىالخليجية المتباكية على  واألنظمةالتكفيريون 
 الصهيونية".

صهينة فكرا  وسياسة  وأضاف البيان: "ندرك بان كل بندقية ليست وجهتها فلسطين هي بندقية مت
امتنا وشعبنا االنخراط في محور المقاومة لمواجهة محور  وأحراروممارسة ، وبالتالي على كل قوى 

 واالستسالم الذي غزا الساحة الفلسطينية والعربية"، كما قال البيان اإلرهاب
 07/01/4102قدس برس، 

 
 بتشجيع اإلرهاب نهيتهمو وزير الخارجية األمريكي و وزراء إسرائيليون يهاجمون  .07

هاجم عدد من الوزراء المقربين من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين : مجلي نظير -أبيب تل 
نتنياهو، وزير الخارجية األمريكي، جون كيري، أمس )الجمعة(، بسبب تصريحه بأن عدم حل 

ورفضوا أي ربط  يمس التحالف الدولي ومعركته ضد تنظيم "داعش"، الفلسطيني-الصراع اإلسرائيلي 
 بين هذا الصراع ومكافحة "داعش"، واتهم أحدهم كيري مباشرة بأنه "يشجع اإلرهاب".
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وقال رئيس حزب المستوطنين "البيت اليهودي" ووزير االقتصاد اإلسرائيلي، نفتالي بينيت: "عندما 
اب العالمي"، يقوي )داعش(، فإن هذه حقنة تشجيع لإلره الفلسطيني-يقولون إن الصراع اإلسرائيلي 

وأضاف موضحا: "ينبغي االستماع إلى )داعش( وتصديقهم، فهؤالء إرهابيون يريدون السيطرة على 
الشرق األوسط كله، من سوريا وحتى األردن ولبنان". وتابع أنه "باإلمكان محاربة ذلك أو تفسيره، 

نما محاربته وحسبواالختيار بأيدي العالم، وهو الذي سيتحمل النتائج. ال يمكن تبرير اإلره  ."اب، وا 
كما هاجم كيري وزير االتصاالت اإلسرائيلي غلعاد أردان، المقرب من حزب الليكود وعضو المجلس 
الوزاري األمني المصغر، والمقرب من نتنياهو بشكل خاص. ووصف وزير الخارجية األمريكي بأنه 

ية في عدم فهم منطقتنا وجوهر غير محترم في موقفه هذا، إذ قال: "في كل مرة يسجل أرقاما قياس
الصراع في الشرق األوسط، وأواجه صعوبة في احترام أقواله". وتساءل أردان في تغريدة على صفحته 

ألف قتيل في سوريا واغتصاب النساء اإليزيديات على أيدي  111هل سقوط ": "فيسبوك"على موقع 
ستوطنين في معاليه أدوميم، أو البناء البرابرة من )داعش( مرتبط بنا أيضا؟ هل حدث هذا بسبب الم

 ."في غفعات همتوس )قرب بيت صفافا( في القدس؟
وأوضح أردان أن الرئيس األمريكي باراك أوباما نفسه قال في خطابه داخل األمم المتحدة إنه "ينبغي 

 بموجبه مصدر جميع المشاكل في الفلسطيني-أن نتعافى من الوهم الذي أضحى الصراع اإلسرائيلي 
هل قال أحد ما لوزير الخارجية األمريكي إن إسرائيل مستعدة "الشرق األوسط"، وتابع متسائال: 

ن التعنت والتحريض الفلسطينيين وحدهما اللذان يمنعان أي محاولة  الستئناف المفاوضات؟ وا 
الستئنافه. هل يصدق أحد فعال أن مجرمي الحرب من )داعش( سيتوقفون عن ارتكاب فظائعهم 

ألن المفاوضات سُتستأنف؟ فإذا ربما يجدر بكيري أن ينصت لرئيسه قبل أن يسارع إلى إطالق فقط، 
 ."تصريحات تعكس تشويها منطقيا، وقد تشجع حقارة أخالقية

وقد رحبت وزيرة القضاء، تسيبي لفني، المكلفة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة 
لت إنها تهدف إلى إنقاذ إسرائيل من العزلة الدولية، وتشكل اإلسرائيلية بمبادرة كيري الجديدة، وقا

أفضل وسيلة لوقف المد الجارف في تأييد مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لالعتراف 
بفلسطين، لكن مسؤوال في ديوان رئيس الوزراء نتنياهو رفض هذا الموقف، قائال إن إسرائيل ال 

فلسطينية بحكومتها الحالية، وقال إن كيري يتجاهل أن أبو تستطيع إجراء محادثات مع السلطة ال
مازن يقيم حكومة تحالف مع حماس، التي تضع أمام أطرها هدفا بتدمير إسرائيل، وليس التوصل 

 إلى اتفاق سالم معها.
 08/01/4102الشرق األوسط، لندن، 
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 شمن رفع ميزانية الجي "إسرائيل"قلق في  :صحيفة "ذي ماركر" االقتصادية .08

تزايد القلق في المؤسسات المالية واالقتصادية اإلسرائيلية في نهاية : برهوم جرايسي -الناصرة 
سبتمبر الماضي، ليكون التضخم  /األسبوع، بعد اإلعالن عن تراجع التضخم المالي في شهر أيلول

 ، ما يؤشر إلى حالة التباطؤ االقتصادي.% 1.3في األشهر التسعة "سلبيا" بنسبة 
د القلق بعد تزايد االنتقادات من جهات إسرائيلية عدة لحكومتها، لكونها ترفع ميزانية الجيش، ويزدا

سبتمبر الماضي دّل  /وكان مؤشر التضخم لشهر أيلول على حساب دفع عجلة النمو االقتصادي.
 ، نظرا للتباطؤ االقتصادي، وتباطؤ حركة السوق.%1.3على تراجع التضخم بنسبة 

ي ماركر" االقتصادية أمس، من احتمال بدء مرحلة من التراجعات في البورصة وحذرت صحيفة "ذ
 اإلسرائيلية، بعد ارتفاع متواصل لها في السنوات الثالث األخيرة.

، مع انتشار تقارير تؤكد ازدياد ظاهرة هجرة األجيال واألزواج الشابة "إسرائيل"ويتزايد القلق أكثر في 
ا، على ضوء غالء كلفة المعيشة، مع االرتفاع الحاد في أسعار إلى أوروبا، وخاصة إلى ألماني

 .% 01البيوت، خالل السنوات الست األخيرة بما يزيد على 
، 1110ومن المقرر أن تطرح الحكومة األسبوع المقبل على الكنيست، مشروع الموازنة العامة، للعام 

 م الحالي.ليبدأ األخير ببحثه في مطلع الشهر المقبل، وحتى نهاية العا
ويحافظ مشروع الموازنة على اإلجراءات التقشفية القائمة في العامين الماضي والحالي، في وقت 

 17.7مليار دوالر، لتصل إلى  1.1رفعت فيه ميزانية جيش االحتالل األساسية المباشرة، بأكثر من 
سرائيل، وتحويالت مليارات دوالر هي الدعم العسكري األمريكي السنوي إل 3مليار دوالر، عدا عن 

أخرى من االحتياط على مدار العام، تتجاوز ملياري دوالر آخرين، لتسجل بذلك ميزانية جيش 
 مليار دوالر. 11االحتالل ذروة جديدة بتجاوزها في المجمل 

 08/01/4102الغد، عمان، 
 
 نشاطات استيطانية للمدارس الدينية في األراضي الفلسطينية المصادرة .09

الدينية اإلسرائيلية في مجمع "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم حملة ترفيهية  تنظم المدارس
و"تعبوية" للمستوطنين في أراضي المواطنين المصادرة من قبل االحتالل. وأفادت وسائل إعالم 

تعريف طالب  إلىتهدف  ،والتي تمتد منذ أكثر من أسبوع وتعد األكبر من نوعها ،عبرية بأن الحملة
 أراضية في مستوطنات الضفة الغربية على معالم األراضي التي قالت عنها أنها المدارس الديني
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)والتي تمت مصادرتها مؤخرا  أو في وقت سابق(. وكان قد بدأ نشاط هذه المدارس  "دولة إسرائيل"
)كفار عتصيون( وقاموا بترسيم طرق  منذ أسبوع بجمع الطالب من كافة المستوطنات في مدرسة

ئية في جبال قرى غرب وشمال الخليل، فيما ستنتقل ما تسمَّى "باألنشطة الميدانية" للدراجات الهوا
إلى تسيير رحالت سيرا  على األقدام وزيارات لقرى وبلدات الريف الغربي في بيت لحم واد فوكين 

 ونحالين وقرية تقوع والمسجد اإلبراهيمي وقصر هشام.
 08/01/4102الدستور، عمان، 

 
 إسرائيلية متخصصة للتعامل مع األنفاقوحدة  :"معاريف" .21

العبرية أن هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي تدرس إقامة وحدات متخصصة  "معاريف"كشفت صحيفة 
تقييم "وقالت الصحيفة إن  للتعامل مع األنفاق الهجومية بعد النظر في توصيات العدوان على غزة.

وسائل اإلعالم بشكل كامل، وقد تم التعرف  الحرب على غزة والتوصيات المقدمة لم يتم نشرها على
وأوضـحـت أن مـن الـتـوصـيـات الـتـي تـم الـتـعـرف عـلـيـهـا: تـرحـيـل سـكـان الـجـنـوب  ."على البعض منها

قـامـة جـدران الـكـتـرونـيـة وأسـالك شـائـكـة وطـرق حـول بـعـض الـمـسـتـوطـنـات  فـي الـحـرب الـقـادمـة، وا 
يـبـة مـن غـزة، ومـنـع تـكـرار خـطـأ فـقـدان الـضـربـة االسـتـبـاقـيـة، والـتـعـامـل مـع األنـفـاق بـمجرد الـقـر 

 وصول معلومات عنها حتى لو أدى ذلك لخرق التهدئة.
 08/01/4102الدستور، عمان، 

 
 لدى قيادة تل أبيب "كابوسا  "األنفاق ال تزال  :"هآرتس" .20

آرتس" اإلسرائيلية عن فجوات كبيرة تفصل بين التأهيل والتجهيز الذي كشفت صحيفة "ه: علي حيدر
يفترض أن يكون متوافرا  لدى جيش العدو، وبين مستوى التهديد الذي تمثله األنفاق الهجومية في 
قطاع غزة. ورأت في تحقيق مطول "أّن المجلس الوزاري المصغر تردد طويال قبل الموافقة على 

 ير األنفاق".العمليات البرية لتدم
وتتجلى أهمية هذا التحقيق ونتائجه، في جوانب عدة، بدءا من الفشل المهني، بشقيه االستخباري 
والعمالني، وصوال  إلى المسؤولية السياسة، والسجاالت الحادة داخل الحكومة وتحديدا  في معسكر 

 اليمين.
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التهديد، قبل وخالل وبعد  على المستوى المهني، تبدأ نقطة االنطالق في تشخيص طبيعة ومسار
تبلوره، وتمّر بتحديد مستوى الخطورة التي يمثلها، وصوال إلى إعداد خطط عمالنية مقابلة تتطّلب 

 بدورها خّطة بناء قوة، وا عدادا  للقّوات من أجل تنفيذ مهماتها.
ات التي التساؤالت التي قد تكون محور التحقيق على ضوء المسار المشار إليه تبدأ من االستخبار 

سيكون عليها اإلجابة عن سؤال يتعلق باكتشافها األنفاق الهجومية في الوقت المالئم، أم أن القضية 
 مثلت فشال  نوعيا اضافيا ؟

ذا ما كانت قد اكتشفت األنفاق وانتشارها، فهل استطاعت أن تحدد مستوى تهديدها؟ وعلى ذلك،  وا 
لعسكرية، من أجل العمل على خّطة مضادة هل أنذرت االستخبارات القيادتين، السياسية وا

 لمعالجتها؟
في ما يتعلق بالمستوى السياسي، هل تعامل، هو اآلخر، كما يجب مع ما قدمته االستخبارات من 
إنذارات، أم كان له تقديرات مغايرة؟ ويحضر في هذا المجال إمكان أن يكون لالعتبارات السياسية 

التي تتبناها القيادة السياسية خالل العدوان على القطاع، أم  حضورها في تحديد الخيارات العمالنية
 قبله.

على المستوى العسكري، ينبغي لقيادة الجيش أن تجيب عن االتهامات التي قد توجه إليها إذا صّحت 
نتائج هذا التحقيق الصحافي، والتقت مع نتائج التحقيق الرسمية، وخاصة لجهة عدم االستعداد 

 ه األنفاق.للتهديد الذي تمثل
وأيضا تحضر المسؤولية السياسية عن كل هذا المسار، باعتبارها تمثل رأس هرم صناعة القرار 
السياسي واألمني، كما ال يخفى حضور االعتبارات والسجاالت السياسية التي ستستغل نتائج أي 

 تحقيق في هذا االتجاه أو ذاك.
 08/01/4102األخبار، بيروت، 

 
 روبية: مؤشرات غير مسبوقة في هجرة اإلسرائيليين إلى أوروباخبير في الشؤون األو  .22

ل ظواهر : بروكسيل تتصاعد موجة الهجرة الصهيونية العكسية صوب أوروبا والبلدان الغربية، فتسجِّّ
 جديدة في المعادلة الديمغرافية في فلسطين المحتلة، طبقَا لما أفاد به خبير في الشؤون األوروبية.

الخبير في الشؤون األوروبية في استعراضه لنتائج تحليلية في هذا الصدد من وأّكد حسام شاكر، 
(، أّن المؤشرات المتاحة تكشف عن موجة غير مسبوقة في طبيعتها 17/11بروكسيل يوم الجمعة )
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في نزيف الهجرة اإلسرائيلية العكسية من فلسطين المحتلة إلى أوروبا، وأّن اتجاهاتها متصاعدة، 
 تساع ظاهرة اإلسرائيليين السابقين".متحدثا  عن "ا

وأوضح شاكر، أّن الهجرة الصهيونية العكسية آخذة بالتحّول إلى حالة جماهيرية جارفة متعددة 
المستويات، خاصة مع اختيار وجهات جديدة للتمركز، وهذه تمثل هاجسا  كامنا  لدى المؤسسة 

 وا في فلسطين المحتلة في أي وقت من األوقات.اإلسرائيلية التي تدرك أّن قرابة ثلث اإلسرائيليين ليس
ج تجاذبات بين الشبان اإلسرائيليين من دعاة  ولفت حسام شاكر األنظار إلى أّن هذه الحالة تؤجِّّ
االنطالق إلى العالم والهجرة إلى الخارج، وأوساط إسرائيلية حكومية وا عالمية تمارس التحريض ضد 

ع هذه الهجرات ظاهرة الفجوة هذه الدعوات وتنعتها بوصف معاداة ال صهيونية. وتوقع شاكر أن تشجِّّ
بين التجّمعات اليهودية واإلسرائيلية في أوروبا من جانب والخطاب السياسي والدعائي اإلسرائيلي من 

وأضاف: "وقد اتضح خالل العدوان األخير على غزة أّن منظومة تأييد االحتالل في  جانب آخر.
د اليهود في الفعاليات الجماهيرية المؤيدة للعدوان، بينما أعرب مزيد من أوروبا أظهرت عجزا  في حش

 اليهود واإلسرائيليين السابقين عن مواقف معارضة للعدوان ومؤيدة للحقوق الفلسطينية". 
07/01/4102للعالم، المركز الفلسطيني   

 
 يرات الضفة" وعشرات اإلصابات خالل مساألقصى" عن األراضي الفلسطينية تشتعل دفاعا   .23

اندلعت مساء ، نقال  عن مندوبيها من جميع المحافظات، أنه 08/01/4102األيام، رام هللا، نشرت 
أمس، مواجهات عنيفة بين قوات االحتالل، وعشرات الشبان، في محيط مسجد بالل بن رباح، 
ا ومحاذاة جدار الفصل العنصري، الذي يحيط بقبة راحيل، ويفصل مدينة بيت لحم عن جزئه

وقال شهود عيان، إن قوات االحتالل أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع، والصوتية،  الشمالي.
 لألقصى.ن تظاهروا انتصارا والرصاص المطاطي باتجاه عشرات من طلبة جامعة بيت لحم، الذي

 كما قمعت قوات االحتالل، أمس، المشاركين في مسيرة المعصرة األسبوعية السلمية، التي نظمتها
اللجة الشعبية لمقاومة الجدار والتوسع االستيطاني، في الريف الجنوبي لبيت لحم، إحياء  للذكرى 

كما قمعت قوات االحتالل، أمس،  الثامنة النطالق المقاومة الشعبية ضد االستيطان في القرية.
ناء جدار الفصل مسيرة قرية بلعين األسبوعية بمحافظة رام هللا والبيرة، المنددة بمصادرة األراضي وب

كما قمعت قوات االحتالل، مسيرة كفر قدوم األسبوعية،  .العنصري والمطالبة برحيل االحتالل
بمحافظة قلقيلية، المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيس المغلق منذ ما يزيد على 

 عشر سنوات، ما أدى إلى إصابة العشرات بحاالت اختناق متفاوتة.
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سعدى  أبوفادي  ،غزةو من رام هللا ، عن مراسليها 08/01/4102القدس العربي، لندن، ت وأضاف
اشتعلت أمس دفاعا عن الحرم  ،الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة ، أنوأشرف الهور

المشددة التي  األمنية اإلجراءاتقبة الصخرة المشرفة( رغم  األقصىالقدسي الشريف )المسجد 
 ال سيما في محيط القدس المحتلة والحرم. األمنيةت االحتالل وأجهزتها اتخذتها سلطا

مشددة، فوضعت الحواجز العسكرية والموانع  أمنية إجراءاتواتخذت شرطة االحتالل وجيشه 
عاما من دخول الحرم ألداء صالة  01عن الـ  أعمارهمالحديدية، ومنعت المصلين الذين تقل 

ي الشوارع وفي الطرقات المؤدية إلى المسجد األقصى. لكن ورغم الجمعة، فأدى اآلالف الصالة ف
اندلعت المواجهات في أكثر من حي مقدسي في محاوالت لمنع اليهود من اقتحام  اإلجراءاتهذه 

وشملت إجراءات االحتالل إغالق البلدة القديمة، وفرض حصار عسكري على بواباتها  المسجد.
، للتدقيق ببطاقات المواطنين واحتجازها، أبوابهماة قرب ، ونصب حواجز حديدياألقصىوبوابات 

المئات من عناصرها  أيضاونشرت شرطة االحتالل  كذلك األمر لحين مغادرتهم المسجد األقصى.
وأفراد الوحدات الخاصة والتدخل السريع وحرس الحدود، في الشوارع والطرقات ومحاورها، ونصبت 

اد راداري استخباري ومروحية تابعة للشرطة في سماء حواجز عديدة، وخيالة، وسط تحليق منط
القدس الذين يتعرضون لعمليات  أهلوشهدت مدن الضفة وغزة تظاهرات حاشدة تضامنا مع  القدس.

 قمع وحرمانهم من الصالة في الحرم.
 
 "أوقاف الخليل": مستوطنون يقتحمون منطقة اإلسحاقية في المسجد اإلبراهيمي ألول مرة .24

ون يهود، الليلة الماضية، على اقتحام منطقة اإلسحاقية في المسجد اإلبراهيمي الشريف أقدم مستوطن
بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك في سابقة هي األولى من نوعها، حيث تقتصر 

 االقتحامات اليهودية للمسجد عادة  على القسم المغتصب منه.
(، إن 11|17تلقت "قدس برس" نسخة عنه، يوم الجمعة )وقالت مديرية أوقاف الخليل في بيان 

المستوطنين اقتحموا الليلة الماضية منطقة اإلسحاقية في القسم الخاص بالمسلمين داخل المسجد 
اإلبراهيمي، وذلك بمساعدة الجيش اإلسرائيلي الذي قام باحتجاز حراس المسجد في منطقة الجاولية. 

ام يعّبر عن "واقع خطير جدا  سيؤدي إلى عواقب وخيمة في الطريق واعتبرت المديرية، أن هذا االقتح
 إلى تهويد الحرم اإلبراهيمي"، وفق تقديرها.

07/01/4102قدس برس،   
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 يدعمون الجهاز الصحي بغزة 28فلسطينيو  .25
في دعم الجهاز الصحي في  48ساهمت بعثات طبية من أراضي : أم الفحم-محمد محسن وتد

وفير خدمات وأدوية ومستلزمات وسد جزء من النقص الذي تعانيه قطاع غزة، وذلك عبر ت
 المستشفيات منذ العدوان العسكري اإلسرائيلي.

وال يزال الفلسطينيون بالداخل يواصلون حمالت التبرع للجهاز الصحي في مستشفيات غزة ويقومون 
ة لألمم المتحدة بإدخال شاحنات اإلغاثة واألدوية للقطاع عن طريق المنظمات الدولية التابع

 وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية في رام هللا.
 .1117دخول غزة منذ فرض الحصار عليها عام  48وتحظر إسرائيل على فلسطينيي 

وتحت عنوان "حملة اإلغاثة الطبية لغزة من الجليل إلى أرض العزة"، سيرت لجنة اإلغاثة والطوارئ 
ية دفعات من الشاحنات المحملة باألدوية والمستلزمات في جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصح

 الطبية الضرورية لمستشفيات القطاع.
وواصلت الجمعية حمالت التبرع المالية بالداخل الفلسطيني لشراء األدوية والمستلزمات الطبية 

 الناقصة وفقا للقوائم التي حصلت عليها من وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
08/01/4102ة، الجزية نت، الدوح  

 
 تناعباس يتحمل المسؤولية الكاملة عن معانابغزة: إضراب جزئي لموظفي الحكومة السابقة  .26

واصل الموظفون العموميون في الوزارات والمؤسسات بحكومة غزة السابقة : غزة-أحمد عبد العال
ة لدمجهم ضمن أمس الخميس إضرابا  جزئيا  لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا  على عدم وضع خط

موظفي السلطة الفلسطينية، وعدم تلقيهم رواتب منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية في 
 يونيو/حزيران الماضي.

ويعيش موظفو حكومة غزة السابقة أوضاعا  إنسانية صعبة بعد مرور خمسة أشهر على عدم تلقيهم 
رواتبهم بشكل كامل منذ أكثر من رواتب من الحكومة الفلسطينية الجديدة، فضال عن عدم انتظام 

ويقول رئيس نقابة موظفي حكومة غزة السابقة محمد صيام إن "حكومة التوافق لم تستجب  عام.
لمطالب الموظفين باعتمادهم ودمجهم ضمن موظفي السلطة الفلسطينية، لذلك قررنا اإلضراب 

ية خالل األيام القادمة إذا لم الجزئي عن العمل يومي األربعاء والخميس، وسنوسع خطواتنا االحتجاج
ويضيف صيام في حديثه للجزيرة نت أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس  يتم تنفيذ مطالبنا".
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يتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة، ألن صرف رواتبهم بحاجة 
 إلى قرار سياسي منه".

07/01/4102الجزيرة نت، الدوحة،   
 

 نسان الفلسطينيلل االعتبار  تأعادو للمقاومة  إنجازحقوقي: صفقة "وفاء األحرار" أعظم  مركز .27
مركز أحرار لحقوق اإلنسان، والمختص في متابعة شؤون األسرى الفلسطينيين في  اعتبر :نابلس

ندي سجون "االحتالل اإلسرائيلي"، أن صفقة وفاء األحرار التي أتمتها المقاومة الفلسطينية مقابل الج
 السابقتين. االنتفاضتينجلعاد شاليط، تمثل "أعظم إنجاز للمقاومة" خالل 

وأوضح فؤاد الخفش، مدير المركز، في تصريح صحفي وصل لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" اليوم 
السبت، بمناسبة حلول الذكر الثالثة لتنفيذ صفقة وفاء األحرار، أن هذه الصفقة أعادت االعتبار 

 سطينية والمقاومة، وأكدت على أهمية اإلنسان الفلسطيني لدى فصائل المقاومة.للقضية الفل
الذي أهمل طوال  اإلنسانالصفقة، إعادة االعتبار لقضية  إنجازاتوأضاف الخفش إن من أعظم 

عاما بشكل متواصل دون تحرر، إلى أن جاءت هذه  33عقود وترك نائل البرغوثي في سجنه 
 حرره بصفقة مشرفة.الصفقة لتنهي معاناته وت

08/01/4102، المركز الفلسطيني للعالم  
 
 المخيمات الفلسطينية في لبنان تتضامن مع المسجد األقصى  .28

شهد عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان نشاطات ومسيرات استنكارا  للهجمة الصهيونية على 
 المسجد األقصى وتضامنا  مع فلسطين ومدينة القدس.

لبراجنة، نظمت فصائل منظمة التحرير وقفة تضامنية عقب صالة الجمعة أمام جامع في مخيم برج ا
"أبو وسام" وعضو قيادة  اإلسالميالفرقان. وألقيت كلمة لكل من مسؤول بيروت في حركة الجهاد 

حركة فتح في بيروت صالح الهابط، فدانا االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة والممنهجة ضد القدس 
. وطالبا الزعماء العرب والمؤتمر اإلسالمي للتحرك الفوري لحماية القدس من ألقصىاوالمسجد 

، وبعقد مؤتمر إسالمي موسع واتخاذ القرارات الرادعة ضد سلطات األقصىالتهويد ونصرة المسجد 
وفي مخيم عين الحلوة، انطلق عدد  االحتالل اإلسرائيلي، وحماية شعبنا في فلسطين وبيت المقدس.

صلين من مختلف المساجد، في مسيرة دعت إليها القوى اإلسالمية داخل المخيم، ورفع من الم
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المتظاهرون الرايات الفلسطينية وصور المسجد األقصى، وسط هتافات ضد العدو اإلسرائيلي، 
 مطالبة بحماية المسجد األقصى.

الجهود والطاقات  توحيد إلىمسجد خالد بن الوليد، ألقيت كلمات، دعت  إلىولدى وصول المسيرة 
أن المسجد األقصى حق  إلىوالحفاظ على الوحدة الفلسطينية لمواجهة االعتداءات اإلسرائيلية، الفتة 

 فلسطيني ولن يسمح لليهود بهدمه لبناء هيكلهم المزعوم.
08/01/4102المستقبل، بيروت،   

 
 ينمائيفي مهرجان القاهرة الس "عيون الحرامية"العرض األول للفيلم الفلسطيني  .29

 18 – 6ينفرد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته السادسة والثالثين ): القاهرة
( بالعرض األول في العالم العربي وأفريقيا للفيلم الفلسطيني "عيون 1114نوفمبر/تشرين الثاني 

خراج نجوى نجار، في تجربتها الروائية الطويلة الثانية بعد "ال مر والرمان"، الذي الحرامية"، تأليف وا 
 .1118كتبت له السيناريو، وُعرض عام 

فيلم "عيون الحرامية" ُيعرض في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، بحضور بطلته المغنية 
الفرنسية الجزائرية األصل سعاد ماسي، وبطوله الفنان المصري خالد أبو النجا، بينما يشارك في 

ميل أندريه، بطولته كل من ملك ارمي لة، خالد الحوراني، إيمان عون، إلياس نيقوال، نسرين فاعور وا 
، حيث ينافس على أفضل فيلم ناطق 1110وقد اختير الفيلم لتمثيل فلسطين في مسابقة "األوسكار" 

يوما  في  11يوما ، في فلسطين المحتلة )منها  10الفيلم صور بالكامل، وعلى مدى  بلغة أجنبية.
والمناطق الريفية المحيطة بها(، ويعتمد على قصة حقيقية وقعت أحداثها في ذروة  مدينة نابلس

، من خالل "طارق"، الذي يكتنف حياته الكثير من الغموض، بما 1111االنتفاضة الفلسطينية عام 
يؤكد ما يقال إن "كل شخص لديه أسرار بعضها أكثر خطورة من غيرها"، حيث يعاني من جروح في 

عض الراهبات إلى مساعدته في الهرب، ونعرف أنه سبق له أن اعتقل بواسطة جنود جسده تدفع ب
االحتالل اإلسرائيلي، وبعد اإلفراج عنه يعود إلى بلدته ليقتفي أثر ابنته "نور"، التي تركها طوال 
سنوات السجن، التي امتدت زهاء السنوات العشر، ويبدأ في تفقد المكان الذي طرأت عليه تغييرات 

رة، وامتأل بإسرار عدة، وتصبح الفرصة مهيأة لكشف الماضي الخفي للبطل "طارق"، والمزيد من كثي
األسرار، مع تسليط الضوء على طبيعة المجتمع الفلسطيني من الداخل، وخيارات البقاء والمقاومة، 

نما للمنطقة العربية ككل.  ليس للفلسطينيين وحدهم، وا 
08/01/4102القدس العربي، لندن،   
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 ألقصىلمسجد امظاهرات بمصر نصرة ل .31

 خرجت مسيرات رافضة لالنقالب في القاهرة وأغلب المحافظات المصرية نصرة لألقصى وتنديدا  
 بممارسات االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته المتزايدة.

 08/01/4102الجزيرة.نت، الدوحة،
 
 ساألردن يحض األمم المتحدة على وقف انتهاكات "إسرائيل" في القد .30

حض األردن األمم المتحدة على التدخل لوقف انتهاكات "إسرائيل" المتواصلة ضد المسجد األقصى 
في القدس الشرقية، محذرا  من أنها "تجر المنطقة إلى صراع ديني". ونقل وزير خارجية األردن ناصر 

للهجة حول جودة خالل اتصال هاتفي مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون "رسالة شديدة ا
جراءات التصعيد األخيرة"، ودعا جودة األمم المتحدة والمجتمع  االنتهاكات "اإلسرائيلية" المتواصلة وا 
الدولي إلى "تحمل مسؤولياتهما ضمن األطر والمواثيق الدولية والتدخل لوقف هذه االنتهاكات على 

 الفور.
 08/01/4102الخليج، الشارقة، 

 
 أن سلطات االحتالل تجاوزت الخطوط الحمراءيؤكد  األردني وزير األوقاف .32

تدرس وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات الدينية جميع الخيارات المتاحة : زايد الدخيل -عمان 
لحماية المسجد االقصى المبارك من الهجمة الصهيونية، بحسب وزيرها هايل عبد الحفيظ داود، 

ومن هذه الخيارات، كما أعلن داود، "الخيار  الذي قال إن "إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء".
القانوني من خالل اللجوء لمنظمات عربية ودولية استنادا  التفاقيات ومعاهدات نصت على حق 

 ورعاية المملكة للمقدسات االسالمية في القدس".
وال على المسجد االقصى وا عماره ورعايته حق لألردن  اإلشراف إنوقال داود في تصريحات لـ"الغد"، 

يمكن المساس به، مشيرا الى ان اقتحام المسجد المبارك من عناصر صهيونية متطرفة بحماية جنود 
 االحتالل "أمر يدنس المسجد األقصى ويسيء لحرمته أيما إساءة".

وندد بتصعيد االقتحامات واالنتهاكات التي تقوم بها سلطات االحتالل للمسجد األقصى المبارك، 
مصلين والمرابطين وموظفي اوقاف القدس وحراس المسجد األقصى المبارك مؤكدا  أن "كرامة ال
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التابعين للوزارة ال بد من احترامها"، وان على السلطة القائمة باالحتالل "ان تعلم بأنها تجاوزت 
 الخطوط الحمراء بهذه الممارسات المشينة".

 08/01/4102الغد، عمان، 
 
 اء على األقصىتستنكر االعتد األردنمسيرات غاضبة في  .33

، بعد صالة الجمعة، استنكارا  األردنية انطلقت عدة مسيرات في عدة محافظات بالمملكة: السبيل
 وتنديدا  لما يقوم به االحتالل من انتهاكات للمسجد االقصى والمقدسات االسالمية.

رك فيه في وسط البلد انطلقت مسيرة من المسجد الحسيني، باتجاه ساحة النخيل برأس العين، شا
العديد من المواطنين، منتقدين دور الحكومة في الدفاع عن االقصى، مؤكدين على وجوب ان تتخذ 
الجهات الرسمية كافة االجراءات من اجل وقف االنتهاكات، وان ال تكتفي الحكومة باالستنكار 

الجمعة، انطلقت مسيرة غاضبة من مسجد الهاشمي في مدينة اربد، بعد صالة  وفي اربد والتصريح.
 احتجاجا  على ممارسات وانتهاكات االحتالل الصهيوني للمسجد االقصى والمقدسات.

وطالب المشاركون بالمسيرة، التي دعت لها الحركة االسالمية والحراك الشعبي، الحكومة باتخاذ 
تتناسب مع الحدث، وان تكون اجراءات حاسمة، كونها الوصية على المقدسات االسالمية  إجراءات

وفي الكرك نظم الحراك الشبابي والشعبي لتجمع أبناء لواء فقوع وقفة احتجاجية  فلسطين المحتلة. في
القدس الشريف وقال  فياليوم الجمعة أمام مسجد فقوع عبروا فيها عن أدانتهم للممارسات الصهيونية 

ة لم تحرك ساكنا المتحدثون أن األقصى يهان وأرضه تدنس من قبل اليهود، واألمة العربية واإلسالمي
يجوز التهاون مع اليهود  من مكانة دينية مقدسة ال هتجاه األقصى وهو أولى بالدفاع عنه لما يمثل

 اتجاهه.
 08/01/4102السبيل، عمان، 

 
 " في األردن يدين التخاذل العربي تجاه المسجد األقصى شورى اإلخوان" .34

لمسلمين برئاسة نواف عبيدات رئيس اجتمع مجلس شورى جماعة االخوان ا: حمدان الحاج - عمان
المجلس مساء اول امس الخميس في جلسة طارئة لبحث المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية، وما 
تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر التصفية والتصعيد العدواني المستمر على المسجد 

والمقدسات، وسط تخاذل عربي  وأدان المجلس استمرار العدوان على األرض األقصى المبارك.
وتواطؤ دولي بعد أن فشلت مسيرة التسوية والمفاوضات العبثية في إعادة أي من حقوق الشعب 
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وقال عبيدات في بيان عقب االجتماع ان الجريمة البشعة التي تستكمل أركانها بالسيطرة  الفلسطيني.
 والمكاني؛ ال يجوز السكوت عنها.واالستيالء على المسجد األقصى تحت عنوان التقسيم الزماني 

 08/01/4102الدستور، عمان، 
 
 : العدوان اإلسرائيلي على غزة هدفه إفشال المصالحة الفلسطينيةاألردني حزب الوحدة .35

الفعل اإلجرامي للعدو الصهيوني في  إنسعيد ذياب  .قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية د: مأدبا
خضير وقتله حرقا وان الحرب على غزة جعلت اإلسرائيليين يدركون ان أبو غزة تكلل بقضية الشاب 

 الحرب لم تعد نزهة وانهم ليسوا طليقي اليد للتحكم في المعركة وتوجيه الضربات.
واضاف ذياب خالل المحاضرة التي اقيمت في نادي القدس بمخيم مأدبا بعنوان )المشهد الفلسطيني 

ضور عدد من ابناء المجتمع المحلي والمثقفين ان المشروع بعد العدوان الصهيوني على غزة( بح
يصال رسالة لإلنسان الفلسطيني  الصهيوني يقوم على فكرة مزيد من األرض وعدد اقل من السكان وا 

وقال ان الهدف من العدوان اإلسرائيلي وقف بدايات  مفر له وان يقبل بأننا سادة هذه األرض. انه ال
و المحاولة التي بذلت إلنهاء االنقسام بين الفلسطينيين وان أفلسطينية ال -المصالحة الفلسطينية 

 .همتعميق االنقسام بين استراتيجيتهماإلسرائيليين ليسوا راضين عن تلك المصالحة وجزء من 
 08/01/4102الدستور، عمان، 

 
 ف"التطر "مكافحة بيؤجج الغضب العربي وهو عنصر أساسي اإلسرائيلي  - الصراع الفلسطينيكيري:  .36

جّدد وزير الخارجية األمريكي جون كيري مساء أول من أمس التأكيد على : أ ف ب -واشنطن 
أبريل، معتبرا  إياه  /اإلسرائيلية المتوقفة منذ نيسان -استئناف مفاوضات السالم الفلسطينية " وجوب"

 .اإلسالمية، خصوصا  تنظيم الدولة اإلسالميساسيا  في مكافحة التطرف أعنصرا  
المبارك الذي  األضحىوقال كيري في كلمة ألقاها خالل حفلة ُأقيمت في وزارة الخارجية لمناسبة عيد 

مفاوضات )السالم( التي هي في  إلىاحتفل به المسلمون مطلع الشهر: "يجب أن نجد سبيال  للعودة 
 النهاية، وكما يعرف الجميع، السبيل الوحيد إلحراز تقدم".

في مؤتمر دولي  األحدومصر حيث شارك  أوروبا إلىاشنطن من جولة قادته و  إلىوعاد كيري لتوه 
 "طاولة إلى"الجلوس مجددا   إلىوالفلسطيني  اإلسرائيليإعمار قطاع غزة دعا خالله الطرفين  إلعادة

القيام بخيارات صعبة، خيارات حقيقية". ومساء الخميس، جّدد الوزير األمريكي دعوته "المفاوضات و
نعمل في سبيل  أنممكن، وما زلت اعتقد بأن علينا  األمر: "أنا ما زلت مقتنعا  بأن هذا هذه، وقال
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المستمر منذ عقود يؤجج "غضب الشارع  اإلسرائيلي -النزاع الفلسطيني  أنتحقيقه". واعتبر 
المسلح وتنظيم  اإلسالميواالضطرابات" في العالم العربي، رابطا  بينه وبين الحرب ضد التطرف 

 " في العراق وسورية.اإلسالميةولة "الد
، لم يكن هناك في الحقيقة وال حتى اإلسالميةوقال: "خالل مفاوضاتنا في التحالف ضد الدولة 

سالم بين إسرائيل  إلىمسؤول واحد في المنطقة لم يثر معي بشكل عفوي ضرورة التوصل 
تبط نوعا  ما بمشاعر الذل واإلنكار يفهموا الرابط. هذا مر  أنيجب على الناس "والفلسطينيين". وتابع: 

 التي تشعر بها الشعوب العربية. "وانعدام الكرامة
 08/01/4102الحياة، لندن، 

 
 ترجمة التعهدات المالية إلى مساعدات ملموسة إلعمار غزة إلىيدعو  كي مون بان .37

بليون  0.4عهدات بـ"تحويل الت إلىدعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ": الحياة" –نيويورك 
مساعدات ملموسة"، وحّض إسرائيل والفلسطينيين على "مواصلة تطبيق  إلىدوالر إلعادة إعمار غزة 

 اآللية الموقتة التي اتفقا عليها بروح طيبة".
أن  إلىوعقد بان مؤتمرا  صحافيا  في نيويورك تحدث فيه عن زيارته لغزة وجنوب إسرائيل، مشيرا  

ة التي تشكلها الصواريخ واألنفاق على إسرائيل أمر مفهوم، لكن في الوقت نفسه "التهديدات األمني
فإن حجم الدمار المروع الذي رأيته في غزة يطرح أسئلة عن التناسبية في الرد". وأكد أن األمم 
المتحدة أعطت إسرائيل كل المعلومات عن منشآتها في غزة "مرات، بما فيها أن نازحين لجأوا إليها، 

القصف". وقال إن وضع غزة يشكل جزءا  من مشكلة أكبر هي توقف عملية  إلىذلك تعرضت  ورغم
حل  إلىالسالم، معتبرا  أن "الناس مصابون بخيبة نتيجة عقود من الجهود التي فشلت في التوصل 

 نهائي"، وعلى "المجتمع الدولي أن يدفع نحو السالم".
تحديد إطار زمني  إلىمجلس األمن، والذي يدعو  وفي شأن مشروع القرار الفلسطيني المطروح في

من عامين للمفاوضات مع إسرائيل، أكدت مصادر ديبلوماسية أنه "لم يتم تحديد أي موعد لطرح 
مشروع القرار على التصويت في المجلس بانتظار استكمال المشاورات بين الواليات المتحدة 

السفيرة األمريكية  أن وأضافتبإعادة إعمار غزة". واألطراف المعنية بتطبيق اتفاق القاهرة المتعلق 
في األمم المتحدة سامانثا باور "طلبت من مجموعة الدول العربية في األمم المتحدة، خالل اجتماع 

ما لمغلق بمشاركة السفير الفلسطيني رياض منصور، التمهل في طرح مشروع القرار على التصويت 
مجلس األمن غير داعمة لمشروع بوتابعت أن "الدول األوروبية  بعد االنتخابات النصفية األمريكية".
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 6القرار، وهو ما يطرح شكوكا  عن حصول مشروع القرار على أكثرية في مجلس األمن، أي 
مجلس عقد جولة مشاورات على مستوى الخبراء في شأن مشروع الأصوات، حتى اآلن". ورغم أن 

وا نص المشروع، ولم ينخرطوا في اقتراحات لتعديل لغته، بل القرار األربعاء، "إال أن أعضاءه لم يبحث
 اكتفوا بطرح مواقف عامة من عملية السالم"، ما يعني عدم جدية في بحث المشروع القرار نفسه.

 08/01/4102الحياة، لندن، 
 
 اإلسباني يقترح االعتراف بدولة فلسطين االشتراكيالحزب  .38

اقتراح االعتراف بدولة فلسطين، وسيقدمه للنقاش في  سبانياإلتبنى الحزب االشتراكي  :وفا -مدريد
وقالت النائب ترينيداد خيمينيث غارثيا هيريرا الناطق الرسمي باسم المجموعة  البرلمان من أجل تبنيه.

لمناقشة هذا األمر في جلسة  اإلسبانيالبرلمانية االشتراكية في طلب تقدمت به لرئاسة مجلس النواب 
من جنابكم وفقا لما نص  أتقدمة: باسم المجموعة البرلمانية االشتراكية فانه يشرفني أن البرلمان المقبل
من نظام عمل مجلس النواب بمقترح حول االعتراف بدولة فلسطين، من أجل أن  163عليه البند 

وجاء هذا التحرك في ضوء تبنى الحزب  يتم عرضه للنقاش في الجلسة العامة للمجلس الموقر.
 أمس األول اقتراح االعتراف بدولة فلسطين. اإلسباني االشتراكي

 08/01/4102الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 " من تحديد مكان الجندي "شاؤول"FBIمة األمريكية منعت الـ "و الحك .39

منع مكتب المدعي العام األمريكي مكتب التحقيقات  :ترجمة خاصة -القدس دوت كوم  -رام هللا 
على العثور على الجندي اورون شاؤول فور اختطافه خالل  "إسرائيل"اعدة ( من مسFBIالفيدرالي )

الخبر يوم الجمعة،  أوردتصحيفة "إسرائيل اليوم" التي  وأضافت العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة.
ن قامت حركة أانه فور اختفاء شاؤول بدأت المساعي من قبل جيش االحتالل للبحث عنه، بعد 

باختراق صفحته على موقع التواصل االجتماعي )فيس بوك( ونشر بطاقة  حماس بعد وقت قصير
تموز  11بتاريخ  "إسرائيل"الصحيفة انه فور نشر معلومات الجندي توجهت  وأشارت التعريف به.

( لتحديد المكان الذي يتحكم منه عناصر حماس بصفحة شاؤول عن طريق تتبع FBIمكتب الـ) إلى
موقع  إلىقانوني للدخول  إذنبوك( في الواليات المتحدة، وللحصول على الخادم التابع لموقع )فيس 

جثته، مع  إيجاد أوالجندي المخطوف  إيجادالخادم واستخراج ما يلزم من معلومات قد تساعد في 
 بتوفير المعلومات الالزمة. اإلسراعالوقت لذلك وضرورة  أهمية إلى اإلشارة
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( FBIاألمريكية رّدت في اليوم التالي على طلب مكتب الـ )وزارة القضاء  أن إلىالصحيفة  وأضافت
منع المكتب من دخول موقع الخادم التابع لـ)فيس بوك(،  إلىبعدم موافقتها على العملية باإلضافة 

على الرغم من محاولة مكتب التحقيقات الفيدرالي تسريع معالجة الموضوع من خالل وصفه لحركة 
فشال باإلرهابيينرة اللحاق وضرو  اإلرهابيةحماس بالحركة   مخططاتهم. وا 

لدى المسؤولين في  إجابةبدون  األسئلةالعديد من  أبقتهذه الحادثة  أن إلىالصحيفة  وأشارت
( لمساعدة إسرائيل على FBIلـ ) اإلذنإسرائيل حول سبب رفض مكتب النائب العام األمريكي منح 

 موقع )فيس بوك( وتحديد مكانه. العثور على الجندي وخاطفيه من خالل منعه من دخول
 08/01/4102القدس، القدس، 

 
 المعتقلين "التشريعي"بإطالق سراح أعضاء  "إسرائيل" يطالب "البرلماني الدولي" .41

بإطالق سراح أعضاء  مجددا   "إسرائيل"طالب االتحاد البرلماني الدولي، : كمال زكارنة - عمان
جونها وضرورة التزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في س

 في معاملتها لهم داخل تلك السجون، خاصة أولئك النواب الذين يخضعون لالعتقال اإلداري.
وقال رئيس لجنة حقوق اإلنسان للبرلمانيين إثناء عرضه للقرار في جنيف انه ينبغي عدم االندهاش 

يرة للبرلمانيين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، معتبرا ذلك واالستغراب من األوضاع المؤسفة والخط
تلك االعتقاالت كلها تأتي ألسباب سياسية، مشيرا  أنانتهاكا صارخا ضد حقوقهم وحريتهم مؤكدا 

ما يزيد عن ألف فلسطيني بينهم خمس  اآلناعتقلت منذ حزيران الماضي حتى  "إسرائيل"ن أ إلى
نائبا، يخضعون لالعتقال اإلداري الذي نشعر  17ني وعددهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطي

قسم منهم فانه يجدد  أوببالغ القلق جراء استمراره، وأضاف انه عندما يطلق سراح هؤالء النواب 
اعتقالهم تحت هذا النوع من االعتقال. معتبرا أن اإلفراج عن النواب ومن ثم إعادة اعتقالهم يؤكد أن 

وأدان القرار بشدة استمرار اعتقال البرغوثي وسعدات منذ فترة طويلة وطالب  ة.هذه االعتقاالت تعسفي
السلطات اإلسرائيلية بتزويده بمعلومات حول أوضاعهما في سجونها ولكنها ترفض ذلك. وأكد 
االتحاد البرلماني انه طالب مرارا ومنذ زمن طويل سلطات االحتالل اإلسرائيلي بالسماح للجنة حقوق 

لبرلمانيين التابعة له بزيارة األسيرين البرغوثي وسعدات وباقي أعضاء المجلس التشريعي اإلنسان ل
 المعتقلين، ولكنها ترفض ذلك حتى اآلن، مطالبا إياها بالسماح بتلك الزيارة لالطالع على أوضاعهم.

 08/01/4102الدستور، عمان، 
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 كيري ضدا  "إسرائيل" تهجماتكية ترد على يالخارجية األمر  .40
ردت وزارة الخارجية األمريكية على تهجمات شنها وزراء إسرائيليون ضد وزير الخارجية : 48ب عر 

الفلسطيني  –األمريكي، جون كيري، بشأن تصريحاته التي جاء فيها إن عدم حل الصراع اإلسرائيلي 
 وعدم قيام دولة فلسطينية يشجع على تجند األفراد لصفوف تنظيم "داعش" اإلرهابي.

ئبة المتحدة باسم وزارة الخارجية األمريكية، ماري هارب، إن "كيري لم يربط في الحقيقة بين وقالت نا
إسرائيل واتساع صفوف داعش. وما قاله هو إنه خالل لقاءاته مع زعماء في أوروبا والشرق األوسط 

 قالوا له إنهم معنيون بأن تحاول الواليات المتحدة العمل من أجل السالم في المنطقة".
أضافت أنه "ليس سرا أن السالم بإمكانه أن يسهم بشكل أكبر في استقرار الشرق األوسط". وبعد و 

ذلك تطرقت هارب إلى تصريح "لوزير إسرائيلي"، قالت وسائل إعالم إسرائيلية أنها تقصد الوزير 
أنه يشوه ما  المتطرف نفتالي بينيت، ورأت المتحدثة أنه "إما أن هذا الوزير لم يقرأ ما قاله كيري، أو

 قاله كيري".
 08/01/4102، 28عرب 

 
 القدس و"الخطوط الحمراء" العربية واإلسالمية .42

 نقوال ناصر
طالما حـذر مسـؤولون عـرب ومسـلمون، وأولهـم طبعـا  القيـادات الفلسـطينية، دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي 

قصــدون الحــرم القدســي "الخط األحمــر" فــي القــدس المحتلــة، وقصــدوا ويـمــن تجــاوز مــا وصــفوه دائمــا بــ
 "الشريف" والمسجد األقصى "المبارك".

ـــين وثالـــث الحـــرمين الشـــريفين كانـــت  غيـــر أن تجـــاوزات االحـــتالل علـــى "شـــرف" و"بركـــة" أولـــى القبلت
وقد تسارعت مؤخرا، وخصوصـا خـالل األسـابيع واأليـام  1697تتصاعد بوتيرة ثابتة منذ احتالل عام 
رك ألي مــنهم أي مجــال للمكــابرة بإنكــار أن االحــتالل ودولتــه قــد القليلــة الماضــية، بحيــث لــم تعــد تتــ

تجــاوزوا فعــال كــل الخطــوط الحمــراء العربيــة واإلســالمية "علــى األرض" فــي بيــت المقــدس، ليتضــح أن 
 الخط األحمر الذي طالما حذروا من تجاوزه إنما كان وما يزال خطا على الورق وفي الهواء.

يان لها في السادس من هذا الشـهر قـد أعلنـت بـأن "القـدس ومقدسـاتها وكانت الرئاسة الفلسطينية في ب
خط أحمر ال يجوز وال يسمح المساس بها"، وكان الرئيس محمود عباس في الذكرى الثالثة واألربعين 
إلحــراق المســجد األقصــى قــد أعلــن بــأن "عروبــة القــدس وحمايــة مقدســاتها اإلســالمية والمســيحية خــط 

 بتجاوزه.أحمر" ال يمكن السماح 
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وبعـــد يـــومين "رفـــض" عبـــاس إجـــراءات دولـــة االحـــتالل حاليـــا ل"فـــرض التقســـيم الزمـــان والمكـــاني" فـــي 
المسجد األقصى بين المسلمين وبين اليهود، وهذا "األمـر ال يمكـن السـكوت عليـه" كمـا قـال، مضـيفا: 

القـــدس التخـــاذ "نحـــن علـــى اتصـــال دائـــم مـــع المملكـــة األردنيـــة والمملكـــة المغربيـــة التـــي تتـــرأس لجنـــة 
 إجراءات عربية" من أجل "وقف "إجراءات" االحتالل.

وكــان عبــاس قــد "رّحــل" المســؤولية عــن "األمــاكن المقدســة فــي القــدس وبشــكل خــاص الحــرم القدســي 
الشريف" إلى األردن بموجب اتفاقية وقعها مع "صاحب الوصاية وخادم األماكن المقدسة في القدس"، 

عبد هللا الثاني في نهاية آذار العام الماضي، ليصبح األردن هو المسؤول كما نصت االتفاقية، الملك 
عــــن "متابعــــة مصــــالح األمــــاكن المقدســــة وقضــــاياها فــــي المحافــــل الدوليــــة ولــــدى المنظمــــات الدوليــــة 

ومن هنا إشارة عباس إلى االتصال الدائم مع األردن، وكذلك مطالبة لجنة المتابعة العليـا  المختصة".
ــــة علــــى المســــجد  1648لســــطين العربيــــة فــــي ف األســــبوع الماضــــي "األردن بممارســــة ســــيادتها اإلداري

األقصــــى بشــــكل فعلــــي" مــــن دون أن تنســــى مطالبــــة "الســــلطة الفلســــطينية بــــالوقوف أمــــام مســــؤوليتها 
 التاريخية في الدفاع عن المسجد رسميا وشعبيا".

الل تجــاوز الخطــوط الحمــراء" فــي وبــادر وزيــر األوقــاف األردنــي هايــل داود إلــى اإلعــالن بــأن "االحــت
ـــاطق الرســـمي باســـم الحكومـــة محمـــد المـــومني أنهـــا ســـوف تتعامـــل مـــع  ـــيعلن الن المســـجد األقصـــى، ل
"التصعيد اإلسـرائيلي بكـل حـزم"، ليوجـه وزيـر الخارجيـة ناصـر جـودة األربعـاء الماضـي "رسـالة شـديدة 

مون كي تتحمل منظمته  –حدة بان كي اللهجة حول االنتهاكات اإلسرائيلية" إلى أمين عام األمم المت
و"أجهزتها" مسؤولياتهم لوقف تلك االنتهاكات "على الفور"، أي أن األردن بدوره "رّحل" المسؤولية إلى 

 "المجتمع الدولي".
مون قبل يوم واحد فقط في رام هللا بالضفة الغربية المحتلة حيث أعرب عن "قلقه العميق  –وكان كي 

ة في األماكن المقدسة بالقدس"، من دون أن يحدد المسـؤول عـن "االسـتفزازات" أو لالستفزازات المتكرر 
االحــتالل  العتــداءاتموقعهــا. إن لغتــه غيــر المحــددة تضــّيع المســؤولية وتضــع الضــحية الفلســطينية 

علــى مقدســاتها فــي موضــع شــبهة وعلــى قــدم المســاواة مــع المعتــدي الــذي خفــف مــن خطــورة اعتداءاتــه 
ستفزازات". وهـذا موقـف يبـدد المناشـدة األردنيـة "شـديدة اللهجـة" فـي الهـواء ويسـتبعد أي بوصفها أنها "ا

 دور فاعل لألمم المتحدة في وقف العدوان على الحرم القدسي.
إن المســتوى المتــدني لــرد فعــل جامعــة الــدول العربيــة حتــى اآلن قــد يكــون ســببا مقنعــا لــوزير الخارجيــة 

، أو ربمــا يكــون قــد تجاوزهــا ألنهــا بــدورها "رّحلــت" المســؤولية إلــى األردنــي كــي يتجاوزهــا فــي مناشــدته
األمــم المتحــدة ومجلــس أمنهــا الــذي ناشــدته "التــدخل الفــوري لوقــف العــدوان اإلســرائيلي" علــى األقصــى 



 
 
 

 

 
           34ص                                     3370 العدد:    08/01/4102 سبتال التاريخ:

 

وطالبـــت "المنظمـــات الدوليـــة األخـــرى ذات الصـــلة باتخـــاذ الخطـــوات الالزمـــة لحمايـــة القـــدس المحتلـــة 
 ئسها وكافة أماكنها المقدسة والتاريخية".وأهلها ومساجدها وكنا

وهــذه "الجامعــة" التــي تعجــز عــن االســتجابة للمطالبــات الفلســطينية بعقــد قمــة عربيــة أو علــى مســتوى 
وزاري لهــذا الغــرض لــم تجــد أن الخطــر فــي بيــت المقــدس يســتحق ان تصــدر مناشــدتها علــى مســتوى 

إلى "قطاع فلسطين واألراضي العربيـة المحتلـة"  أمينها العام نبيل العربي فاكتفت بتفويض هذه المهمة
 فيها ليصدر بيانا بشأنها يوم الثالثاء الماضي.

ولم تتأخر منظمة التعاون اإلسالمي في اإلعالن بدورها عن "خطها األحمر" في القـدس، ففـي رسـالة 
دس عشـر مـن بعث بها أمينها العام إياد مدني إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في السا

أيار الماضي قال إن "المساس بالمسجد األقصـى المبـارك هـو خـط أحمـر لـن تسـمح األمـة اإلسـالمية 
بتجاوزه ولن تتهاون في ذلـك مهمـا كانـت النتـائج"، ولـذلك ألفـت "فريقـا وزاريـا مـن الـدول األعضـاء ... 

فـي غينيــا فــي كــانون خـاص بحمايــة القــدس مـن حمــالت التهويــد" تنفيــذا لقـرار وزراء خارجيــة المنظمــة 
األول المنصرم مهمته "التحرك بشكل عاجل" دوليا لتحـذير المجتمـع الـدولي مـن خطـورة "تهويـد مدينـة 
القــدس الشــريف"، وكــان مــدني قــد أعــرب قبــل يــومين عــن رغبــة المنظمــة فــي فــتح مقــر لهــا فــي القــدس 

 المحتلة وحث المسلمين والمسيحيين على زيارتها تحت االحتالل!
بدورها قد رحلت مسؤوليتها إلى "لجنة القـدس" لتحمـل  1670ظمة "المؤتمر" اإلسالمي عام وكانت من

رئاستها المغربية أعباء مسؤولية جسـيمة عجـزت هـي والجامعـة العربيـة عـن حملهـا حتـى اآلن، ليبـادر 
إلى تأسيس "وكالة بيت مال القدس الشريف" التي مـا زالـت مثلهـا مثـل التعهـدات  1668المغرب عام 

لمالية العربيـة عـاجزة عـن تثبيـت مـرابط فـي بيتـه أو وقـف االسـتعمار االسـتيطاني عـن االسـتمرار فـي ا
 تهويد القدس.

وخالصة الرسـالة العربيـة واإلسـالمية للمـرابطين فـي بيـت المقـدس وأكنافـه أن "للبيـت ربـا  يحميـه"، وأن 
ا أكثـــر مـــن قـــرارات قمتـــي كـــل "الخطـــوط الحمـــر" المعلنـــة مـــا هـــي إال خطـــوط فـــي الهـــواء، ال قيمـــة لهـــ

"االنتفاضة" و"دعم صمود القدس" العربيتين في ليبيا عام ألفين وفـي األردن فـي السـنة التاليـة، ناهيـك 
عن قرارات قمم إسالمية مماثلة، ليتمخض كل هذا "الجهد" العربي واإلسالمي على مستوى القمة عـن 

زال اســــتهتار دولــــة االحــــتالل وراعيهــــا ، التــــي مــــا 1111إجمــــاع علــــى "مبــــادرة الســــالم العربيــــة" عــــام 
األميركي بها عاجزا عن إثارة غضبة لكرامة أصـحابها تعلـن انتهـاء صـالحيتها، بينمـا مـا زال "أنصـار 
بيت المقدس" يجاهدون في القاهرة و"أكناف بيت المقدس" يجاهدون في دمشق و"فيلق القدس" يجاهـد 

 في بغداد، إلخ.!



 
 
 

 

 
           33ص                                     3370 العدد:    08/01/4102 سبتال التاريخ:

 

مــن الحســابات العربيــة واإلســالمية" كمــا يقــول القيــادي فــي حركــة  وألن القــدس كمــا يتضــح قــد "انتهــت
"حماس" محمود الزهار، لم يعد رئيس وزراء دولة االحتالل بنيـامين نتنيـاهو يجـد مـا يردعـه، فهـو بعـد 

مــون فــي القــدس المحتلــة يــوم اإلثنــين الماضــي أكــد التزامــه وحكومتــه ب"الحفــاظ علــى  –اســتقباله كــي 
، متعهــدا ب"حمايــة حــق الــديانات جميعهــا فــي العبــادة فــي 1697" منــذ عــام الوضــع الــراهن كمــا كــان

أماكنها المقدسة" وفي "الوصول" إليها، ومنهـا طبعـا مـا يسـميه "جبـل الهيكـل" فـي الحـرم القدسـي. إنهـا 
 رسالة تحدٍّّ مستهترة بكل "الخطوط الحمراء" العربية واإلسالمية.

 07/01/4102 ،الين أونفلسطين 
 
 طني وأسئلة الفلسطينيين الصعبةالوفاق الو  .43

 ماجد كيالي
مـــن حـــق الفلســـطينيين العـــاديين، الـــذين ال يحملـــون الســـالح، وال ينتمـــون للفصـــائل، مســـاءلة قيـــاداتهم 
دارة المجتمــع، فــي المفاوضــة والمقاومــة،  وكيانــاتهم السياســية عــن الخيــارات المعتمــدة، فــي السياســة وا 

اض ألحـد، والساسـة بشـر، ليسـوا معصـومين عـن الخطـأ، ثـم ففي هذه القضايا ال يوجد توكيل على بي
إن المساءلة والنقـد والمراجعـة والمحاسـبة تعـد مـن أبجـديات العمـل السياسـي، والتنميـة السياسـية، وهـي 

 من أوليات مهمات الحركات السياسية الحية والتي تتوخى مصالح شعبها.
الحاصــلة فــي التجربــة الوطنيــة الفلســطينية ثمــة ثالثــة عوامــل تؤكــد علــى ذلــك أيضــا، أولهــا اإلخفاقــات 

على مـر تاريخهـا، فـي األردن ولبنـان والضـفة وغـزة، وفـي مـا يتعلـق ببنـاء المنظمـة والسـلطة، وانسـداد 
أفــق المقاومــة المســلحة والمفاوضــة، مــع كــل التقــدير للتضــحيات المبذولــة، واإلنجــازات المتحققــة، فــي 

لهــا الفلســطينيون كثيــرا، ودفعــوا فــي ســبيلها أثمانــا تجربــة بــات لهــا مــن العمــر نصــف قــرن، عــانى خال
 باهظة من أرواحهم وأعمارهم واستقرارهم وممتلكاتهم.

وثانيهــا، يكمــن فــي تحــول الفصــائل إلــى ســلطة، تفــرض ســيطرتها علــى غالبيــة الفلســطينيين، وتــتحكم 
وفــي ظــروف بــأحوالهم، وبمــواردهم، وتقــرر فــي مصــيرهم، قبــل إنجــاز إنهــاء االحــتالل )علــى األقــل( 

غياب اإلجماعات الوطنيـة والمؤسسـات التمثيليـة، التـي تشـارك فـي صـنع القـرارات، وصـوغ الخيـارات، 
 وتعكس رأي غالبية المجتمع.

وثالثها، أن هؤالء الفلسطينيين، العاديين، هم الذين يدفعون ثمن خيارات قياداتهم، في المفاوضة وفـي 
ة واإلقليميـــة، مثلمـــا حـــدث فـــي األردن ولبنـــان والكويـــت المقاومـــة، وفـــي االنخـــراط فـــي المحـــاور العربيـــ
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 1111وســـوريا والضـــفة وغـــزة. هكـــذا ففـــي الحـــرب األخيـــرة علـــى غـــزة، مـــثال، فـــإن غالبيـــة الشـــهداء الــــ
 ألفا، ومن هدمت بيوتهم ودمرت ممتلكاتهم هم من هؤالء. 11والجرحى الـ

نمــا هــذا  ال يعنــي ذلــك أن الفصــائل الموجــودة جــاءت مــن كوكــب آخــر، أو أنهــا غريبــة عــن شــعبها، وا 
يفيـــد، فقـــط، فـــي التمييـــز بـــين المجتمـــع السياســـي والمجتمـــع المـــدني، وال ســـيما أننـــا نتحـــدث هنـــا عـــن 
فصــائل، أو كيانــات سياســية، تتمتــع بأوضــاع ســلطوية، مــع طبقــة مــوظفين، وأجهــزة أمنيــة، ووســـائل 

 إعالمية، ومكاتب تمثيل، وعالقات إقليمية وموارد مالية.
د ذلــك فــي توضــيح أن القــرارات والخيــارات المصــيرية ال ينبغــي أن تكــون موضــع احتكــار مــن كمــا يفيــ

نمــا ينبغــي أن تكــون موضــع إجمــاع غالبيــة المجتمــع، وأن يكــون ثمــة نقــاش  فئــات سياســية معينــة، وا 
حولهــا، واألهــم مــن ذلــك أال تــأتي تلــك الخيــارات علــى نحــو يضــر بــالمجتمع الفلســطيني، يجعلــه يــدفع 

 اهظة من دون تحقيق إنجازات سياسية ملموسة.أثمانا ب
مثال، في الواقع الفلسطيني الراهن نحن إزاء تجربتين، أو فصيلين، يمثل كل منهمـا خيـارا معينـا. فمـن 
جهة ثمة "فتح" مع خيار المفاوضة والتسوية، كخيار وحيد، مع تجربتها في السلطة في الضفة. ومـن 

 قاومة المسلحة والسلطة في غزة.جهة مقابلة ثمة "حماس" مع تجربة الم
ـــى  والمشـــكلة أن هـــذين الطـــرفين يهيمنـــان علـــى المجـــال العـــام السياســـي والمجتمعـــي الفلســـطيني، وعل
الموارد الفلسطينية، بشكل أحادي كل في مجالـه اإلقليمـي، أي دون مشـاركة الفصـائل األخـرى، ودون 

 ت وصوغ الخيارات الوطنية.تمكين الفلسطينيين من المشاركة السياسية في نقاش القرارا
أن هــــذين الطــــرفين ال يعمــــالن بطريقــــة التكامــــل، فــــي إطــــار مــــا يعــــرف بالوحــــدة مــــع  المشــــكلة أيضــــا  

االختالف، حتى في مواجهة التحديات اإلسرائيلية، بقدر مـا يعمـالن بطريقـة تنابذيـة وضـدية، مـا يبـدد 
 الطاقات الفلسطينية، ويريح إسرائيل.

أن كـــل واحـــدة مـــن هـــاتين الحـــركتين تعتقـــد أنهـــا علـــى حـــق فـــي خياراتهـــا  ثمـــة مشـــكلة أخـــرى، مفادهـــا
السياسية، وأشكال عملها، ونمط إدارتها للسلطة في الضفة وغزة، دون مباالة بما يراه الطرف المقابل، 
وحتى دون مباالة بما يريده غالبية الفلسطينيين. ومثال، فإن حركـة "فـتح" تـرى أن سـلطة "حمـاس" فـي 

ر شــرعية جــاءت نتيجــة انقــالب، أدى إلــى انقســام النظــام السياســي، وفصــل غــزة عــن غــزة ســلطة غيــ
الضـفة، وأنهــا تــدخل الفلســطينيين فـي مغــامرات خطيــرة، فــي خيارهـا المقاومــة بالصــواريخ، متناســية أن 
"حمـاس" فـازت فـي انتخابــات، وأنهـا )أي "فـتح"( مســؤولة عـن مصـادرة نتيجـة هــذا الفـوز، كمـا تتناســى 

مــت بــانقالب أيضــا، بتوقيعهــا اتفــاق أوســلو المجحــف والنــاقص، مــن خلــف ظهــر الفصــائل أنهــا هــي قا
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والهيئــات التشــريعية الفلســطينية، وتهميشــها منظمــة التحريــر، وفصــلها بــين فلســطينيي األرض المحتلــة 
 والالجئين، وتحولها من حركة تحرر إلى سلطة.

لمضـــّرة، وضـــمنها مهادنتهـــا فـــي عمليـــة فـــي المقابـــل فـــإن حركـــة "حمـــاس" تأخـــذ علـــى "فـــتح" خياراتهـــا ا
التســوية، ووقفهــا أي شــكل مــن المقاومــة، متناســية أنهــا، أيضــا، اضــطرت لوقــف المقاومــة، وانتهجــت 

 التهدئة، وتحولت إلى سلطة في غزة، بعد أن هيمنت عليها بالقوة وبشكل أحادي.
أدى إلـى حصـار القطـاع  كما تتناسى مسـؤوليتها عـن االنقسـام فـي النظـام السياسـي الفلسـطيني، الـذي

وشن ثالث حروب مدمرة عليـه، ناهيـك عـن كونهـا هـي األخـرى بمثابـة سـلطة أحاديـة تحكـم فـي غـزة، 
 وتقيد حريات المواطنين، وتفرض عليهم تصوراتها في العيش.

إزاء هذا االنقسام، ربما يجدر لفت االنتباه هنا إلى أن الفلسطينيين في واقعهـم الـراهن ليسـوا مقسـومين 
ن "فـــتح " و"حمـــاس"، أو بـــين خيـــاري المفاوضـــة أو الحـــرب بالصـــواريخ، أو بـــين التســـوية فـــي دولـــة بـــي

ـــارات  ـــك، وأكثـــر تعدديـــة وتنوعـــا، ثـــم إن خي ـــد مـــن ذل ـــر فلســـطين، إذ األمـــر أعق الضـــفة وغـــزة أو تحري
الفلســطينيين الواقعيــة أرحــب أيضــا، خاصــة أن الواقــع يســير علــى نحــو آخــر كمــا نشــهد فــي ممارســات 

 طينيين في كافة أماكن تواجدهم.الفلس
اآلن، يبدو أن الوضع بات يتجه نحو إعادة التوافق، أو تقنين الخالف، بعد أن تفاقمت الخالفات بين 
هــاتين الحــركتين، الســلطتين، وفــق التصــريحات االســتفزازية المتبادلــة بــين القيــادتين، المعنيتــين بشــأن 

عقـد أول اجتمـاع لحكومـة االئـتالف، بوجـود رئيسـها مداوالت الدوحـة ومـا تسـرب عنهـا، وهـو مـا أثمـر 
 رامي الحمد هللا، في غزة.

مـع ذلـك، فــإن هـذا التوافـق الحاصــل، والـذي يخـدم المصــالح الفلسـطينية، ال يمنـع مــن إبـداء المخــاوف 
مــن إمكــان تعثــره، ألي ســبب، علــى ضــوء التجــارب الســابقة، واالتفاقــات الموقعــة، فــي مكــة والدوحــة 

 رة وغزة.وصنعاء والقاه
هكذا، ففي هـذه الظـروف، مـن حـق الفلسـطينيين مسـاءلة الفصـيلين "الحـاكمين"، أي "فـتح" و"حمـاس"، 
ضـرارها بـأحوال الفلسـطينيين، وتعطيلهـا قـدرتهم علـى تركيـز  عن التأثيرات السلبية للخالفـات بينهمـا، وا 

 طاقاتهم على مواجهة التحديات اإلسرائيلية.
صــيلين عــن غيــاب األطــر الشــرعية الفلســطيني، التــي تمكنهمــا مــن كمــا مــن حقهــم مســاءلة هــذين الف

العمــل معـــا، بطريقـــة تكامليــة، علـــى رغـــم الخــالف. مـــع التأكيـــد هنــا أن حركـــة فـــتح هــي التـــي تتحمـــل 
المســؤولية األساســـية عــن غيابهـــا، دون أن يعفــي ذلـــك حركــة حمـــاس، فــي مســـؤوليتها عــن اســـتفرادها 

 الفصائل المقربة منها من المشاركة في القرار.بإدارة قطاع غزة، وعدم تمكينها حتى 
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وفــي الحقيقــة فــإن الواقــع الفلســطيني الــراهن، فــي مشــكالته وتعقيداتــه وتحدياتــه، يطــرح أســئلة عديــدة، 
 ويفترض صوغ إجابات موحدة عليها، بقدر اإلمكان.

ة عـــدة ففيمـــا يتعلـــق بتـــداعيات الحـــرب علـــى قطـــاع غـــزة، مـــثال، فـــإن الفلســـطينيين يقفـــون فـــي مواجهـــ
استحقاقات أو تحديات، أولهـا مواجهـة تبعـات الكارثـة اإلنسـانية التـي حلـت بالفلسـطينيين فـي القطـاع، 
وقوامها تدبير إمكانيات العيش لعدد كبير من عائالت الشهداء والجرحى والمعوقين والمشردين والـذين 

خاصــة وعامــة وبنــي دمــرت ممتلكــاتهم. وثانيهــا إعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب، مــن بيــوت ومنشــآت 
 تحتية، وضمنه تأمين السكن لحوالي نصف مليون نازح لم يعد لهم بيت يؤويهم.

وثالثها بذل الجهود لرفع الحصار من كل الجوانب عن قطاع غزة، وصوال إلى تكريس ممر آمن بـين 
وضـات أو الضفة وغزة، لتأكيد الوحـدة اإلقليميـة بـين طرفـي الكيـان الفلسـطيني. ورابعهـا اسـتكمال المفا

الترتيبــات الالزمــة إلنشــاء مينــاء ومطــار فــي غــزة، وهــو جهــد يتطلــب وحــدة موقــف لخلــق حالــة ضــغط 
دولية وعربية على إسرائيل لتمرير هذين المطلبين. وخامسها مواصـلة الجهـود الراميـة إلنهـاء االنقسـام 

ظمــة، وباعتبارهمــا وإلعـادة الوحــدة إلـى الكيــان السياسـي الفلســطيني، وهــذا علـى صــعيدي السـلطة والمن
 من متطلبات حل مشكالت قطاع غزة، ومن متطلبات تطوير الحالة الوطنية الفلسطينية.

بيــد أن مصــير كــل هــذه االســتحقاقات أو التحــديات يــرتبط بــالتوافق علــى تحديــد مكانــة قطــاع غــزة فــي 
الــذي يتطلــب  إطــار العمليــة الوطنيــة الفلســطينية، أو يتوقــف علــى مــا يريــده الفلســطينيون منــه، األمــر

المبــادرة إلــى فــتح بــاب النقــاش حــول هــذا األمــر لخلــق اإلجمــاع المناســب بهــذا الشــأن، ألن لكــل خيــار 
 حساباته ومتطلباته وتبعاته.

، هــل المطلــوب اعتبــار قطــاع غــزة قاعــدة للمقاومــة المســلحة؟ وهــل هــو قــادر علــى ذلــك فعــال؟ أو مــثال  
فلسطين أو تحرير الضفة؟ وهل يستطيع تحمـل خر هل يمكن تحميل قطاع غزة عبء تحرير آبشكل 

ذلــــك حقـــــا؟ أم هــــل باإلمكـــــان اعتبــــار القطـــــاع بمثابــــة منطقـــــة محــــررة، بحيـــــث تصــــبح بمثابـــــة ذخـــــر 
للفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، يتركز فيها العمل على بنـاء المجتمـع، ويقـوم فيهـا الفلسـطينيون 

تصادية والثقافية والتعليمية والصحية. أم ينبغي إبقاء بتقديم نموذجهم عن الدولة، وبناء مؤسساتهم االق
 وضع غزة على ما هو عليه. هذه كلها تساؤالت ينبغي الحسم فيها في سياق الحديث عن اإلعمار.

عـــدا ذلـــك، أي عـــدا تحديـــد مـــا يريدونـــه مـــن غـــزة، مـــا زال الفلســـطينيون يقفـــون فـــي مواجهـــة مخـــاطر 
التوجه بمسؤولية أوال نحو إيجاد توافقات على إستراتيجية  واستحقاقات وتحديات أساسية، تتطلب منهم

سياســية، تحــدد خيــاراتهم الوطنيــة، ومــا يريدونــه فــي هــذه المرحلــة، بنــاء علــى إمكانــاتهم، وبنــاء علــى 
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معطيات الوضعين الدولي والعربي، سواء كان تحرير فلسطين، أو دولة واحدة ديمقراطية علمانية، أو 
 أو البقاء في الوضع الراهن، هذا أوال. دولة في الضفة والقطاع،

للهــدف المنشــود والمتفــق عليــه، ينبغــي التوافــق علــى أشــكال النضــال المناســبة والممكنــة، أو  تبعــا   ثانيــا  
اإلسـتراتيجية الكفاحيــة، التــي تخــدم تحقيــق الهــدف المتفــق عليــه، ســواء كانــت مفاوضــة أو انتفاضــة أو 

 ة بالصواريخ أو بغيرها.مقاومة شعبية أو مقاومة مسلحة، مقاوم
ال مناص للفلسطينيين من التوافق على كيانية سياسية لهم، تعبر عن إجماعهم، وتعزز وحدتهم،  ثالثا  

وتســـتثمر طاقـــاتهم، وال شـــك أن منظمـــة التحريـــر هـــي األنســـب لـــذلك، شـــرط إعـــادة بنائهـــا علـــى قواعـــد 
صائلية، وشرط إنهاء التماهي بينهـا مؤسسية وديمقراطية وتمثيلية ونضالية، بعيدا عن المحاصصة الف

وبــين الســلطة، والفصــل بــين رئاســة المنظمــة ورئاســة الســلطة، إذ إن عــدم التمييــز بــين هــذين الكيــانين 
 أضر بهما، وأدى إلى تهميش المنظمة.

كــل المطلــوب مــن حركتــي فــتح وحمــاس األخــذ بعــين االعتبــار هــذه االســتحقاقات، ووضــع الخالفــات 
نبــا، وتغليـــب مصـــلحة الشــعب علـــى مصــالحها الســـلطوية، مـــع حــق كـــل منهمـــا الفصــائلية الضـــيقة جا

بالـــدفاع عـــن مشـــروعه، بالوســـائل المناســـبة، التـــي ال تضـــر بوحـــدة الفلســـطينيين وال بســـالمة طـــريقهم 
الكفــاحي لتحقيــق أهــدافهم. وفــي الواقــع يمكــن للخالفــات أن تســتمر علــى قاعــدة الوحــدة، وعلــى قاعــدة 

ــه فــي بنــاء المجتمــع الفلســطيني وفــي التصــدي التكامــل، وربمــا علــى قاعــ دة الشــراكة، كمــا أســلفنا، أقل
 للتحديات اإلسرائيلية.

وعلــى أيــة حــال، ال يمكــن للفلســطينيين تعزيــز وضــعهم، واســتثمار تضــحياتهم وبطــوالتهم دون إحــداث 
ـــاتهم السياســـية، وتعـــريفهم ألهـــدافهم ولوســـائل كفـــاحهم، ودون إعـــادة بنـــاء كيا ـــاتهم تغييـــرات فـــي عقلي ن

السياسية، وبالتأكيـد ال يمكـن لهـم ذلـك مـن دون تـوفر الظـروف الدوليـة والعربيـة، المناسـبة لهـم لتثميـر 
 معاناتهم ونضاالتهم.

 07/01/4102 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 ماس تقترب من تطبيع العالقات مع مصرح .44

 عدنان أبو عامر
ّزة، أّن العالقات بين "حماس" ومصر تّتجـه كان واضحا  فور انتهاء الحرب اإلسرائيلّية األخيرة على غ

إلى تحّسن تدريجّي، بعد شكر "حماس" لدور القاهرة برعاية اتّفاق وقف إطالق النار مع إسرائيل، كما 
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هنّية زعـيم "حمـاس" فـي غـّزة خـالل اّتصـاله فـي أوائـل سـبتمبر الماضـي مـع  إسماعيلجاء على لسان 
 المخابرات المصرّية.
 طيا صفحة الماضي

قد اّطلع "المونيتور" أخيرا  على وثيقة داخلّية لـ"حماس" تدعو إلى "إعادة الّنظر في العالقة مع مصر و 
لتحسـينها وتطويرهـا، والّتعامــل مـع النظــام القـائم، وتجــاوز الماضـي، واالســتفادة مـن الّتواصــل الـذي تــّم 

ّتعامل مع "حماس"، وهـو بين الجانبين خالل حرب غّزة، ألّنه كسر الفيتو الذي وضعته مصر على ال
 أمر إيجابّي".

ـــ"حماس" فــي غــّزة وصــاحب الثقــل األكبــر فــي  وكــان محمــود الزّهــار، وهــو عضــو المكتــب السياســّي ل
وجـود تحّسـن فـي العالقـة معهـا، وأّن هنـاك اختراقـا  وتغّيـرا   1/11تحسين العالقة مع مصر، أعلن في 

ــا  واضــحا  فــي العالقــة، مؤّكــدا  احتــرام "ح مــاس" لــدور مصــر بغــض النظــر عّمــن يحكــم، بعــد أن إيجابّي
 راجعت الحركة عالقاتها معها.

وأّكــد مســؤول أمنــّي مصــرّي فــي اّتصــال هــاتفّي مــع "المونيتــور" رفــض اإلفصــاح عــن اســمه، أّن "وفــد 
حماس الذي زار القاهرة في أواخر سبتمبر الماضي الستكمال مفاوضات تثبيت الّتهدئـة مـع إسـرائيل، 

الـدوائر الرسـمّية المصـرّية اسـتمر سـاعتين ونصـف سـاعة، لمناقشـة القضـايا العالقـة بـين  عقد لقاء مـع
"حماس" ومصر، وأسفر االجتماع عن اختراق في عالقـات الطـرفين، واتّفقـا علـى عقـد جلسـة لمناقشـة 

 بقّية المواضيع الحقا ".
، حــين أّكــد أن 17/6وهــذا مــا قالــه نائــب رئــيس المكتــب السياســّي لـــ"حماس" موســى أبــو مــرزوق فــي 

مصر لم تتخّل عن دورها تجاه فلسطين، وأّن "حماس" تنشد العالقة الطّيبـة مـع كـّل الـدول ليسـاعدوها 
على مواجهة إسرائيل، متمّنيا  أن تكون العالقة جّيدة مع مصر مستقبال ، ألّننا نحتاج إلى تلك العالقـة 

 أكثر من مصر.
لمصــري فــي حــوار مــع "المونيتــور" علــى أّن "حمــاس تّتجــه وشـّدد أحــد الّنــاطقين باســم "حمــاس" مشــير ا

ــة بعالقــات اســتراتيجّية معهــا، وال  نحــو عالقــات جديــدة مــع مصــر لطــّي صــفحة الماضــي، وهــي معنّي
ترغب في أن تكون حواجز وموانع بعالقاتها معها"، وقال: "نّتجه نحو االنفتاح بتجديد الّتواصـل معهـا 

 الشعب الفلسطينّي".لخدمة المصالح المشتركة ومساندة 
وقــال المســؤول األمنــّي المصــرّي ذاتــه لـــ"المونيتور": "إّن القــاهرة تلمــس مــن حركــة "حمــاس" بعــد حــرب 
غّزة األخيرة جهودا  حقيقّية لفتح صفحة جديدة. وقد لمسنا ذلك في ظّل ضبط الحـدود مـع غـّزة بصـورة 



 
 
 

 

 
           31ص                                     3370 العدد:    08/01/4102 سبتال التاريخ:

 

. وتّم ذلك بالتّنسيق غيـر المعلـن بـين محكمة، مّما ساعد على توفير هدوء أمنّي في شبه جزيرة سيناء
 األمن المصرّي وحماس".

أضــاف: "هنــاك قناعــة لــدى الجــانبين، مصــر و"حمــاس"، بأّنهمــا ال تحتاجــان إلــى مزيــد مــن المشــاكل 
األمنّيــة داخــل حــدودهما، وأّن هنــاك حاجــة مشــتركة فــي غــّزة والقــاهرة لتســوية كــّل الملفــات، رغــم وجــود 

 ".خالفات طبيعّية ال تنتهي
 بوادر إيجابياة

وكــان ملفتــا  أن تســمح مصــر هــذا العــام علــى غيــر العــادة، بســفر عــدد كبيــر مــن قــادة "حمــاس" لموســم 
الحـج فــي السـعودّية، كنائــب رئـيس المجلــس التشـريعّي أحمــد بحـر ورئــيس اللجنـة األمنّيــة فـي المجلــس 

وعضــوي المكتــب السياســّي  األشــقر والنائــب رئــيس لجنــة الّتعلــيم عبــد الــرحمن الجمــل إســماعيلالنائــب 
 في "حماس" نزار عوض هللا وروحي مشتهى.

واعتبــر مســؤول أمنــّي فــي غــّزة، رفــض الكشــف عــن هوّيتــه، فــي حــوار مــع "المونيتــور" أّن ذلــك يعتبــر 
"بادرة إيجابّية من قبل مصر تجاه الحركة، بعد رفض القاهرة سفر أّي مسؤول من "حماس" بمثـل هـذا 

يــر، مّمــا يعنــي أّن العالقــات فــي طريقهــا إلــى التحّســن بعــد تــوّتر أعقــب اإلطاحــة المســتوى القيــادّي الكب
 ".1113بالّرئيس الّسابق مرسي في يوليو 

ذاعــة األقصــى، بــات يســتخدم  والحــظ "المونيتــور" أّن اإلعــالم التــابع لـــ"حماس"، وخصوصــا  فضــائّية وا 
عبد الفتّاح السيسي، بعد أن كان يلّقب  مفردات "تصالحّية" مع الدولة المصرّية، مثل الّرئيس المصريّ 

ثباتــا   األشــهر الماضــية بـــ"قائد االنقــالب"، مّمــا يعنــي تســليما  مــن "حمــاس" بــاألمر الواقــع فــي مصــر، وا 
 جديدا  بعدم التدخل في شؤونها.

ـــة  ـــة، علـــم "المونيتـــور" بـــأّن خطبـــاء المســـاجد فـــي غـــّزة، وهـــم رمـــوز دينّي ومـــن خـــالل المتابعـــة الميدانّي
اس"، باتوا ال يتحّدثون عن الشأن الداخلّي المصرّي، بما قد يثير حفيظـة القـاهرة، بتوجيهـات مـن لـ"حم

 األطر الدينّية في الحركة، واالبتعاد عن الموضوعات الجدلّية والخالفّية معها.
وقـال رئـيس الّلجنـة الحكومّيـة لكسـر الحصـار فـي غـّزة عـالء البطـة لــ"المونيتور": إّن عقبـات تعّرضــت 

هـا الوفـود الراغبـة فـي زيـارة غــّزة لـدعمها، ولـم تـتمّكن فـي األّيـام الماضــية مـن تخطّـي معبـر رفـح شــبه ل
المغلـــق، مّمـــا أّدى إلـــى قّلـــة عـــدد الوفـــود الّداخلـــة إلـــى غـــّزة، حيـــث وصـــلت عشـــرات الوفـــود األراضـــي 

ـ"حماس" ومصــر أّن وبــات مــن الواضــح لــ المصــرّية، تمهيــدا  لزيــارة غــّزة. ثــّم تّمــت إعادتهــا إلــى بلــدانها.
تحّســـن عالقتهمـــا مرهـــون بملفـــات عـــّدة، أبرزهـــا: اســـتمرار المصـــالحة مـــع "فـــتح" وتثبيـــت الّتهدئـــة مـــع 
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خــالل مــؤتمر إعمــار غــّزة فــي  11/11وكــان الــرئيس المصــرّي السيســي أّكــد فــي خطابــه فــي  إســرائيل.
 الفلسطينّية إلدارة غّزة. القاهرة أّن اإلعمار يجب أن يتزامن مع استمرار الّتهدئة واستالم السلطة

، 11/11وهو ما أشار إليه عضو القيادة السياسّية فـي "حمـاس" خليـل الحّيـة حـين أعلـن فـي غـّزة فـي 
أّن حركتــه نزعــت كــّل الــذرائع التــي يمكــن أن يتــذّرع بهــا الــبعض لتــأخير إعــادة إعمــار غــّزة، باســتقبال 

نجاح زيارتها األولى للقطا  ع.حكومة الّتوافق في غّزة، وا 
وتحّدث إلى "المونيتور" هاتفّيا  مسؤول في "حماس" زار مصر أخيـرا  مـّرات عـّدة، مبـديا  "تفاؤلـه بتطـّور 
إيجــابّي فــي العالقــات مــع مصــر، رغــم وجــود عــدد مــن الملّفــات العالقــة"، لكّنــه ألمــح إلــى أّن "الّتوافــق 

دما  فـــي اّتجـــاه بنـــاء عالقـــة التنظيمـــّي داخـــل مســـتويات "حمـــاس" القيادّيـــة فـــي الـــداخل والخـــارج يـــدفع قـــ
وحـــين ســـأله "المونيتـــور" عـــن دور التطـــّورات اإلقليمّيـــة فـــي اإلســـراع بتطـــوير  اســـتراتيجّية مـــع القـــاهرة".

العالقــة بــين "حمــاس" ومصــر، رّد رافضــا  الكشــف عــن هوّيتــه: "إّن اإلقلــيم مشــغول بملفّــات متالحقــة 
ماس" ومصر الستغالل هذا االنشغال بتحسـين دراماتيكّية على مدار الساعة، وهي فرصة مناسبة لـ"ح

 عالقاتهما ومراكمة نقاطهما اإليجابّية".
 07/01/4102، المونيتور

 
 الجنود يتصدون ألنفاق حماس بال خطط أو تدريب .45

 عاموس هرئيل وغيلي كوهرين
 فجوات كبيرة في التأهيل، في التدريب وفـي العتـاد جعلـت مـن الصـعب علـى الجـيش اإلسـرائيلي القيـام

الهجوميـة التـي  األنفـاقتـدمير  –في الحرب التي كانت في الصيف في قطاع غـزة  األساسيةبمهامته 
 .إسرائيل إلىحفرتها حماس من القطاع 

كــم فــي أطــراف  1فــي زمــن القتــال ضــد حمــاس اســتولى الجــيش اإلســرائيلي علــى منطقــة بعــرض نحــو 
 إلـىنفقا هجوميا أشـارت  31كي يدمر  المبنية الفلسطينية، من شمال القطاع وحتى جنوبه، األراضي
ــــىاالســــتخبارات. ولكــــن هــــذه الفجــــوات،  أذرعموقعهــــا  جانــــب خطــــط عملياتيــــة جزئيــــة تــــم تعــــديلها  إل

 األصـليةمـا يتجـاوز التوقعـات  إلـىتمديد العمليـة البريـة  إلىفقط، أدت  األخيرةواستكمالها في اللحظة 
 لدى جهاز األمن.
، على خلفية األنفاقالعملية ضد  إقرارأن الكابنيت تردد طويال في  من حقيقة أيضا  ونبعت التأخيرات 

مـن الجـو  األنفـاقنفسـه. وللمفارقـة، فبالـذات الهجـوم المبكـر علـى فوهـات  األمـنالتحفظات فـي جهـاز 
شوش العثور على مسارات  ألنهالقطاع  إلىدخلت هذه  إنما  األرضجعل صعبا عمل القوات على 
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ذا. األنفاق بعـد  األنفـاقذا بكاف، فقد كانت تنقص القوات البرية الوسائل المناسـبة لتفجيـر لم يكن ه وا 
 أن تم العثور عليها.

التحقيــق  أمــانشــرت هنــا فــي ظــل الحــرب وفــور انتهائهــا.  األنفــاقالجوانــب المختلفــة المتعلقــة بقضــية 
: وزراء قرارهــاإمـن المشــاركين المركـزيين فــي العمليـة وفــي  11محادثــات مـع نحــو  إلـىالحـالي فيســتند 

في الكابنيـت، ضـابط كبـار فـي الجـيش اإلسـرائيلي، رجـال اسـتخبارات وكـذا ضـباط وجنـود شـاركوا فـي 
، تركز النقاش الجماهيري في الصعوبة المتواصلة في األنفاقتدمير األنفاق. وعندما تبين حجم تهديد 

ت. والصـورة المتبلـورة اآلن حـل تكنولـوجي للعثـور عليهـا وفـي مسـألة مـا الـذي عرفتـه االسـتخبارا إيجاد
ال يــزال  لألنفــاقأوســع بكثيــر، وهــي تكشــف فجــوات فــي سلســلة مــن المجــاالت. فاالســتعداد والمعالجــة 

 تفحص بجذرية من جانب لجنة الخارجية واألمن في الكنيست. أنيفترض 
 المشروع االستراتيجي

إســرائيل كــان فــي  أراضــيخــل االســتخدام األول الــذي أجــراه الفلســطينيون فــي القطــاع لنفــق هجــومي دا
. بـين حملــة "الرصـاص المصــبوب" فــي 1119العمليـة التــي اختطـف فيهــا جلعـاد شــاليط، فـي حزيــران 

ســــرعت المنظمــــة حفــــر  1111وحملــــة "عــــامود الســــحاب" فــــي تشــــرين الثــــاني  1116كــــانون الثــــاني 
مرحلــة األولــى القطــاع، ولكــن هــذه تركــزت فــي ال إرجــاءفــي  أرضــيةوالخنــادق التحــت  األنفــاقمنظومــة 

الدفاعيــة. وقبــل بضــعة أيــام مــن "عــامود الســحاب" انفجــر نفــق مفخــخ قــرب قــوة مــن  األغــراضعلــى 
 الجيش اإلسرائيلي كانت تعمل في مهمة تمشيطات غربي الجدار الفاصل في وسط القطاع.

ل فقــد طــارت مركبــة محصــنة فــي الهــواء مــن شــدة االنفجــار، ولكــن جنــود المركبــة كــانوا نزلــوا منهــا قبــ
 في الحادثة. إصاباتبضع دقائق من ذلك ولهذا فلم تقع 

رئاسـة الـذراع  إلـىفي نفس الوقت، شددت حماس الوتيرة فـي خطتهـا التنفيذيـة. فقـد عـاد محمـد ضـيف 
العسكري للمنظمـة بعـد تصـفية إسـرائيل احمـد الجعبـري فـي بدايـة الحملـة. والـى جانـب تعزيـز منظومـة 

الهجوميـــة، التـــي رأى فيهـــا مشـــروعا  األنفـــاقي تطـــوير الصـــواريخ، قـــرر ضـــيف بـــذل جهـــد خـــاص فـــ
نفقا هجوميـا، بكلفـة شـاملة بمقـدار مئـات ماليـين  31حفر أكثر من  1114استراتيجيا. وحتى صيف 

 الدوالرات.
نفقـا، ولكـن  31" وجهاز المخـابرات "الشـاباك" فـي العثـور معـا علـى أمانونجحت شعبة االستخبارات "

اإلســـرائيلية  األراضـــيتحـــت  إلـــىحفـــرت حتـــى اآلن  األنفـــاقكـــم مـــن  كـــان بينهمـــا جـــدال حـــول مســـألة
 (.اإلجمالي)وتراوحت التقديرات بين ثلث ونصف العدد 



 
 
 

 

 
           24ص                                     3370 العدد:    08/01/4102 سبتال التاريخ:

 

في السنة والنصف اللتين سبقتا حملة "الجرف الصامد" اكتشف الجيش اإلسرائيلي ثالث فتحات انفاق 
ين الثـاني مـن العـام الماضـي، اإلسـرائيلية. وفـي تشـر  األراضـيفي الجانب الشرقي مـن الجـدار، داخـل 
، تم تفعيل عبوة إحداهاالفلسطينية لتدمير  األراضيداخل  إلىعندما كانت قوة عسكرية تجتاز الجدار 

 ستة ضباط وجنود. فأصيبناسفة ضدها كانت زرعت في نفق 
 اأعطانـالثالثـة " األنفـاقكشـف  إنقال لــ "هـآرتس"  األنفاقضابط هندسة كان يعمل على العثور على 
تهريب وتفجير ضيقة كان ينبغي التقدم فيها فـي سـير  أنفاقالمقاييس الصحيحة. ففي الماضي عرفنا 

شيئا آخر تمامـا:  أمامنااألنفاق التي عثرنا عليها في السنة الماضي فقد أوضحت لنا بأن  أمامنحن. 
يـف بطاناتهـا وتـم تكث األرضفقد كانت األنفاق واسعة مع شبكات اتصال داخلية، حفرت عميقا تحـت 

. كان يمكن السـير فيهـا وقوفـا دون صـعوبة. هـذه هـي المرحلـة التـي فهمنـا فيهـا اإلسمنتبطبقات من 
بانــه لــم يعــد الحــديث يــدور عــن تهديــد تكتيكـــي موضــعي علــى قــوات الجــيش اإلســرائيلي علــى طـــول 

 311 ناظريـك عمليـة خطـط لهـا لعمـق نحـو أمـامالجدار، بل جزء من شيء أوسع وأخطر. فجأة ترى 
تدخل النفق وتفهم بانه لم يستهدف فقط اختطاف جندي على مقربة  أنت. أراضينامتر أو اكثر داخل 

مـا وراء خطوطنـا  إلـىمن الجدار بل يمكنه أن ينقل قوات للعدو بحجم كبير في غضون وقت قصير 
 والهجوم من هناك".

طــط لخطــوة كبيــرة فــي يــوم محمــد ضــيف يخ إنوهــذا بالفعــل كــان الفهــم الــذي تبلــور فــي ذاك الوقــت: 
 أولـىكضربة  أهداف. فاألنفاق الهجومية يمكنها أن تستخدم من حماس لهجوم منسق ضد عدة األمر

فــي مــا وراء خطــوط قــوات الجــيش  مفــاجئكبــديل، لهجــوم  أوفــي جولــة القتــال مــع الجــيش اإلســرائيل، 
ز الجهــد االســتخباري اإلســرائيلي، بعــد أن تكــون هــذه قــد هاجمــت فــي القطــاع. وفــي نفــس الوقــت تركــ

 والعمليات على فهم مشروع األنفاق.
" تقريــرا شــهريا لــرئيس الــوزراء بنيــامين أمــانشــعبة االســتخبارات " أصــدرتومــا بعــد  1113فــي بدايــة 

ـــدفاع موشـــيه بـــوغي يعلـــون ولرؤســـاء أذرع األمـــن تضـــمن استعراضـــا لكـــل األنفـــاق  نتنيـــاهو، لـــوزير ال
لكــل واحــد منهــا. وخصصــت لقيــادة المنطقــة الجنوبيــة فــي تلــك  الهجوميــة المعروفــة والمســار المعــروف

لغــرض معالجــة األنفــاق. "لقــد  –وســائل، منظومــات لجمــع المعلومــات وقــوات  –الفتــرة مقــدرات عديــدة 
. قالوا لنا: "افعلوا ما تستطيعون على أن تجتازوا هذا الحدث فقـط األمرتعرضنا للضغط لمعالجة هذا 

 أولويـــاتفـــي ســـلم  األولدم فـــي فرقـــة غـــزة. "لقـــد اصـــبح هـــذا الهـــدف بســـالم""، هكـــذا يـــروي ضـــابط خـــ
 الفرقة".



 
 
 

 

 
           23ص                                     3370 العدد:    08/01/4102 سبتال التاريخ:

 

ولكن الخطوة ضد األنفاق لم تخرج بقدر كبير عن مجـاالت قيـادة المنطقـة الجنوبيـة أو االسـتخبارات. 
فسلسلة الحلول التكنولوجية للعثور على األنفاق، لم تنتج ردا يسـمح بـالعثور علـى فتحـات األنفـاق فـي 

، فقد رفضت معالجة هجومية مانعة األركانالسياسة التي أملتها القيادة وهيئة  أماإلسرائيلي. الجانب ا
مــن الجــيش اإلســرائيلي فــي الجانــب الفلســطيني مــن الجــدار. فلــم تقصــف إســرائيل مــن الجــو مســارات 

تـؤدي  أنبقـوات بريـة كـي تضـربها خشـية  أيضـاالقطاع ولـم تبعـث  أراضياألنفاق التي شخصتها في 
 اشتعال مواجهة عسكرية مع حماس. إلىوة مسبقة من جانبها خط

 مشاكل في التدريبات
خطواته عملية  إلىما فهم في قيادة المنطقة الجنوبية، في فرقة غزة وفي شعبة االستخبارات لم يترجم 

نفــاق قصــيرة نســبيا فــي ثــالث أ بإقامــةالجــيش اإلســرائيلي. فقــد اكتفــى الجــيش  أجــزاءكافيــة فــي بــاقي 
ت تدريب قيادية، في الشمال، في الوسط وفي الجنوب. زيارة لواحدة منها قبل نحو سنة لم تتـرك منشآ

 انطباعا عميقا: فقد بدا هذا مثل قناة قتالية عادية، مغطاة بسقف، وليس مجال قتال مركب.
وكانت االسـتعدادات فـي وحـدات االحتيـاط سـطحية حتـى غيـر موجـودة. فضـباط وجنـود فـي االحتيـاط 

فـي السـنتين، كانـت تتطـابق  أوالتدريبات التي اجتازوهـا، واحـد فـي السـنة  إنائب الهندسة قالوا من كت
ـــم يتحـــدثوا عـــن  واألدوار ـــاق، وال حتـــى فـــي كتائـــب أالتقليديـــة للســـالح، مثـــل اقتحـــام حقـــول الغـــام. ل نف

 محتملة في اطار حملة الحتالل القطاع. ألعمالاالحتياط التي خصصت مسبقا 
قيــادة المنطقـــة الجنوبيـــة احتــل منـــذ البدايـــة مكانــا مركزيـــا فـــي  إلـــىالـــذي بحكــم انتمائـــه لــواء جفعـــاتي، 

االســتعدادات للقتــال فــي غــزة، عنــي قبــل انــدالع الحــرب بتطــوير نظريــة قتاليــة للمجــال التحــت ارضــي 
يقــود اسـتكماالت قياديــة  أنبـأمر مـن قائــد المنطقـة الجنوبيــة. فـي منتصــف تمـوز كـان يفتــرض بـاللواء 

 لغيت االستكماالت كون الحرب قد بدأت.أ. وقد أخرىات لوحد
 الخطط لم تكن مالئمة

مسلحا، مـن رجـال  13تموز.  17وقعت االنعطافة المركزية في المعركة بعد نحو يومين، في صباح 
اإلسـرائيلية، علـى  األراضـيعبـر فوهـة هجوميـة فـي  األرضقوة األنفاق في حماس، خرجـوا مـن بطـن 

مـــن كيبـــوتس صـــوفا. وصـــورت طـــائرة بـــدون طيـــار إســـرائيلية خـــروجهم  متـــاراألمســـافة بضـــع مئـــات 
صـدمة  أثـاروهوجمت الخليـة مـن الجـو. بـث الصـور، التـي نشـرها النـاطق بلسـان الجـيش اإلسـرائيلي، 

فـي غـالف غـزة، الـذين شـددوا مـن قبـل علـى  اإلقليميـةشديدة لدى الجمهور والقيادة. رؤسـاء المجـالس 
صواريخ على بلداتهم، غيروا اتجاههم. رئيس مجلس اشكول حاييم يلين، رجل تهديد قذائف الهاون وال

 معتدل بشكل عام، طلب من الحكومة أن تأمر الجيش بالعمل فورا على تدمير كل األنفاق.
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ـــون مـــع جهـــاز  أجراهـــافـــي سلســـلة المشـــاورات التـــي  ـــاهو ويعل الكابنيـــت فـــي  أعضـــاءومـــع  األمـــننتني
القطـاع  إلـىبالـدخول  األمـرفي ساعات المساء المتأخرة صدر للجيش  الساعات التالية، تقرر العمل.

ومعالجــة األنفــاق. ولــم يكــن يلــين الوحيــد الــذي صــخب فــي ضــوء صــورة المســلحين فــي النفــق. رئــيس 
اعتــرف فــي وقــت الحــق فــي حــديث خــاص بــان "الحــدث فــي صــوفا  اآلخــربينــي غــانتس هــو  األركــان
 ".األمرحسم لنا 

ة التي كانت تحت تصرف الجيش اإلسرائيلي لغرض العملية البرية كانت بعيدة ولكن الخطط العملياتي
لــدى قيــادة المنطقــة الجنوبيــة كــادت ال تلمــس األنفــاق، بــل تضــمنت  األصــليةعــن الكمــال. فــالخطط 

كانـــت  أساســهابعــض "مــدرجات" الســيطرة، المتعمقـــة، علــى منــاطق القطـــاع. والفكــرة التــي قبعـــت فــي 
الصواريخ لديها، بهدف  إطالقنها من ذخائرها، ردعها والمس بمجاالت ضرب حماس، في ظل حرما

بتـدمير بعـض  أيضـا   اإلمكانيـاتالقمـع الجزئـي للنـار نحـو الجبهـة الداخليـة اإلسـرائيلية. وعنيـت احـدى 
 بأولويةاألنفاق الهجومية، التي شخصت على قرب نسبي من البلدات اإلسرائيلية، ولكن ليس كمهامة 

ليس اقل من ثالث فرق،  أرسلتعلى األنفاق فقط،  اآلنعملية في القطاع، التي تركزت عليا. والى ال
عمـــل تحتهـــا فـــي الجبهـــة المقلصـــة نســـبيا عشـــرة طـــواقم قتاليـــة لوائيـــة وبينهـــا كتائـــب مشـــاة، مـــدرعات 

 وهندسة. وقد تمت بلورة الخطط الجديدة بسرعة كبيرة، في ظل تغييرات واسعة.
. قائــــد الفرقــــة، العميــــد نــــداف فــــدان، قــــال 191ي شــــمال القطــــاع فرقــــة وتحملــــت مســــؤولية العمليــــة فــــ

للحملـة  اإلعـدادالخطط اجتازت "تكييفا تدريجيا" لمعالجة األنفاق، ما أن بدأت فرقته في  إنلـ"هآرتس" 
تمـوز، كمـا شـهد يقـول: "دخلنـا  11المنطقة. في محيط  إلىفي القطاع في بداية تموز وحتى الدخول 

 من األنفاق".هذا العالم  إلى
عميدرور وغانتس قال فدان انه فهم المشـكلة بكامـل خطورتهـا فقـط حـين  ألقوالوبشكل يعطي صدى 

. لــم تكــن لــدينا تجربــة باألســاسعثــرت قواتــه علــى األنفــاق داخــل القطــاع. "تعرفنــا علــى األنفــاق نظريــا 
حتـى نهايتهـا فقـط  ألمـوراعملياتية. يوجد شيء ما في االحتكاك، في التجربة، يسرع الفهـم. اسـتوعبنا 

 ".لألنفاقفي ظل المعالجة 
كم غربي الجدار ومن 1عمق المنطقة بل توقفت عند قاطع بعرض اقصى بنحو  إلىالقوات لم تدخل 

هناك بدأت تعمل على العثور على األنفاق وتدميرها. عملية لـواء جـوالني، فـي حـي الشـجاعية شـرقي 
. كمـا أن األقـوىتموز. منظومة حماس في الحي تعتبر  16منتهى السبت،  إلىالقدس تأجلت يومين 

 اكتظاظا التي يصطدم بها الجيش اإلسرائيلي. األكثرهذه كانت المنطقة المبنية 
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وغابت عـن خطـوة جـوالني، مثلمـا عـن بعـض الطـواقم القتاليـة اللوائيـة، عناصـر جوهريـة مـن المفاجـأة 
ا بمقاومـة شـديدة، اسـتثنائية مـن حمـاس. وفـي والحيلة. فجنود جوالني، الذين هجموا جبهويا، اصطدمو 

)قائـد كتيبــة آخــر  أصــيبوامــن مقــاتلي اللـواء؛ قائــد اللــواء وقائـدا كتيبتــين  19قتـل  األولــىســاعة  14الــ 
(. كانـــت الزمـــة معركـــة بطوليـــة مـــن مقـــاتلي جـــوالني، برفقـــة األســـبوع أثنـــاءبجـــراح شـــديدة فـــي  أصـــيب

 ل كسر مقاومة حماس.هجمات جوية كثيفة وقصف مدفعي ثقيل من اج
، تركزت الحملة البرية على األنفاق فقط. ولـم تتلـق األخرىفي هذه الجبهة، مثلما في معظم الجبهات 

معــدودة فعلــت فيهــا  أمــاكنالقـوات تعليمــات بالمنــاورة فــي عمــق أبعــد وضــرب منظومــات حمــاس. وفــي 
اختطــاف المــالزم هــدار  ، فـي بيــت حــانون، جفعــاتي فــي رفـح بعــد411ذلـك، الناحــل ولــواء المــدرعات 

 عمق منظومات العدو. إلىفوجئ القادة من السهولة النسبية التي تسللوا فيها  –غولدن 
 تدمير األنفاق

هكذا، دون نظرية قتالية مفصلة ومتدرب عليها بمـا يكفـي، مـع معرفـة عمليـة دنيـا وخطـة عملياتيـة تـم 
 إلـــىمير األنفـــاق، دخلـــت القـــوات وضـــعها رقعـــة فـــوق رقعـــة، مـــع كميـــة غيـــر كافيـــة مـــن الوســـائل لتـــد

القطاع. وغطى على الفجوات، تقريبا كالمعتاد في الجيش اإلسرائيلي، قدرة ارتجال عاليـة، روح قتاليـة 
كثـر ممـا أ إلىوتصميم كبير من القادة والجنود في رأس الحربة. ولكن المصاعب مددت زمن العملية 

 كان مقدرا.
تدمير األنفاق سيستغرق يومين  أنلحملة البرية، قال يعلون تموز، في موعد قريب من بداية ا 11في 
الجـيش  أعطاهـاونصف آخران. كمـا أن التقـديرات التـي  أسبوعانعمليا، فمر  أما. أخرى أيامثالثة  –

فـي ضـوء انهيـار وقـف  أيضـاالعملية  إنهاءكثر مما ينبغي. وتأخر أفي الكابنيت ظهرت بانها متفائلة 
 األراضـي إلـىخلفية اختطاف غولدن(. والقرار بعدم تعميق دخول الوحـدات  النار في بداية آب )على

انه بقدر ما "استدعى" هجمات من خاليا حماس علـى  إال، اإلصاباتالمبنية وان كان وفر مزيدا من 
 القوات التي كانت تعنى بالعثور على األنفاق.

انــب الفلســطيني غربــي الجــدار، فــي الوقــت الــذي كــان الجنــود يبحثــون فيــه بنشــاط عــن األنفــاق فــي الج
 أراضـــيداخـــل  إلـــىالجانــب الشـــرقي،  إلـــىفـــي األنفـــاق  أخـــرىثـــالث خاليــا  إرســـالتمكــن ضـــيف مـــن 

، غرفــة قيــادة 188مــن خليــة قيــادة لــواء  –جنــديا مــن الجــيش اإلســرائيلي  11إســرائيل. وقتلــت الخاليــا 
رجالهــا فــي االســتحكام  جئفــو كتيبــة فــي مدرســة الضــباط ومــن قــوة حراســة مدرســة قــادة الصــف، الــذين 

 حماس وراء خطوطهم. أوقعتها، المفاجأة التي بإحباطالذي بجانب ناحل عوز. وشاهد القادة 
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التي سبقت العملية حققت شعبة االستخبارات اختراقا معينا في تشـخيص فوهـات األنفـاق  األسابيعفي 
قصف سالح الجو الفوهـات  تموز 8في الجيش الفلسطيني من الجدار. ولكن عندما بدأ التصعيد في 

بشــكل منهــاجي، خشــية أن تســتبق حمــاس اســتخدام األنفــاق. ويبــدو أن الهجمــات مــن الجــو لــم تخــرج 
األنفــاق تمامــا مــن قيــد االســتخدام. "كســبنا وقتــا فــي تشــويش هجمــات حمــاس، ولكــن عنــدها خســرناه 

ارات فــي الجانــب الــداخل، الن القصــف جعــل مــن الصــعب علينــا العثــور علــى المســ إلــىعنــدما دخلنــا 
عـن  أيضـاغـانتس. ويتحـدث احـد الضـباط  األركانالفلسطيني واستكمال قصفها"، هكذا اعترف رئيس 

الفجــوة االســتخبارية: "لقــد قامــت االســتخبارات بعمــل فــائق، ولكــن هــذا لــم يكــن بالدقــة التامــة لمســارات 
 األنفاق".

رعهـــا، ممـــا اســـتدعى تمشـــيطات وفـــوجئ الجنـــود الـــذين عملـــوا فـــي القطـــاع مـــن عـــدد الفوهـــات ومـــن تف
التــي شــاركت فــي الحملــة البريــة، انهــم شــعروا بعنــق الزجاجــة فــي  واأللويــةطويلــة. ويقــول قــادة الفــرق 

وفي تيرة تفجير األنفاق. ويقول العميد فدان  لألنفاقمكانين: في سرعة العثور على المسارات الكاملة 
جنــود فــي لــواء المشــاة فــي جبهــات مختلفــة انــه "كــان لــدينا نضــج متوســط لمعالجــة األنفــاق". ويصــف 

فـأكثر حتـى اسـتكمال  ألسـبوع أحيانـا  نشاطا حثيثا للعثور على فوهات الدخول وعنـدها انتظـار طويـل، 
 مهامة رجال الهندسة.

لـم يكــن للجــيش اإلســرائيلي اآلليــات الهندســية الكافيــة الن يعـالج فــي هــذا الوقــت هــذا العــدد الكبيــر مــن 
ن "كل طاقم لوائي بدأ بنفقـين وبعـد ذلـك قفـز لمعالجـة نفـق ثالـث إهندسة كبير  األنفاق. ويقول ضابط

في جبهته. وبسبب اضطرارات العتاد، عملنا بالطابور، بدال من العمل بالتوازي. كانت فجوة كبيرة في 
 الوسائل. لم تكـن لـدينا وسـائل كافيـة لعـدد الطـواقم ولمثـل هـذا الحجـم مـن الحملـة. لـم تكـن لـدينا القـدرة

 نفقا بالتوازي". 31لمعالجة 
والوسائل التـي كانـت لـدى الجـيش اإلسـرائيلي  األساليبكانت تتعلق بتفجير األنفاق.  األكبرالصعوبة 

. واشترى الجـيش اإلسـرائيلي األرضقصر واقرب من سطح أالتي كانت فيها هذه  لأليامكانت مالئمة 
اق. وتسـمح المنظومـة بضـخ كميـة كبيـرة مـن في العقد الماضي منظومة تدعى "امولسـيا" لتـدمير األنفـ

 النفق. إلىالمواد المتفجرة دون أن ينزل الجنود 
المشــكلة هــي أنــه لــم يكــن لــدى الجــيش اإلســرائيلي ســوى منظــومتين كهــذه عنــدما بــدأ القتــال. وكبــديل، 

 أنزلــتمعــا بسلســلة  األلغـام. وقــد ربطــت أخــرىاسـتخدم الجــيش قرابــة نصـف مليــون لغــم ومــواد متفجـرة 
داخل الفوهات. وفي معظم الحاالت كان تدمير النفق جزئيـا وان كـان سـالح الهندسـة يشـدد علـى  إلى

 أنه كان مطالبا بتدمير معظم النفق كي "يوقع" الضابط على النفق كمهدوم وغير قابل لالستخدام.
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شيء يتم لم يعرف ولم يخطط مسبقا لكيفية معالجة األنفاق. وكاد كل  أحدا" إنويقول ضابط احتياط 
وقال جنود هندسة من كتائب نظاميـة ومـن وحـدة "يهلـوم" انهـم اجتـازوا فـي  بشكل عفوي في الميدان".

ولكــن هــذه لــم تشــبه مــا التقــوه فــي غــزة. وهنــاك  األرضتــدريبات علــى القتــال تحــت  األخيــرتينالســنتين 
ان ال شــيء قياســا . فمــا تــدربوا عليــه كــاإلحبــاطمقــاتلون فــي "يهلــوم" خرجــوا مــن القطــاع بقــدر مــا مــن 

 للمهام التي وجدوا أنفسهم ملزمين بالقيام بها. 
 17/11/1114، هآرتس
 08/01/4102 ،الغد، عماان

  
 الهجرة اليهودية "العكسية" .46

 برهوم جرايسي
صــــدرت، فــــي األيــــام األخيــــرة، إحصــــاءات جديــــدة حــــول "الهجــــرة اليهوديــــة مــــن إســــرائيل". وهــــي مــــن 

ة اإلسرائيلية الحاكمة إصدارها، كي ال ُتظهر أمام اليهود الـذين اإلحصاءات التي ال تستعجل المؤسس
لـــديها وفــــي العــــالم، واحــــدة مــــن أهـــم مراكــــز الفشــــل فــــي المشــــروع الصـــهيوني العــــام. ومــــا يعــــزز هــــذا 
االســتنتاج، أن القــانون اإلســرائيلي القــائم، ال يلــزم المهــاجرين بالتنــازل عــن الجنســية اإلســرائيلية، وفــي 

ســــا لمــــن تعتبــــرهم مهــــاجرين، رغــــم اســــتمرار إدراج أســــمائهم فــــي الســــجل الســــكاني المقابــــل تضــــع مقيا
 اإلسرائيلي، كي ال تخل "بالميزان الديمغرافي".

فقبل أيام قليلة، صدرت صحيفة "هآرتس" اإلسرائيلية بتقرير "تبّشر" فيه بأن الهجرة "العكسية" تراجعت 
-1118آالف شخص، في الفتـرة  9، إلى نحو ألفا سنويا 11في السنوات القليلة األخيرة؛ من معدل 

. لكن في التقرير ذاته، تجاهر دائرة اإلحصاء المركزية، والخبير الديمغرافي الـذي ُيعتمـد عليـه 1111
كثيرا في إسرائيل سيرجيو ديال بيرغوال، بحقيقة هذا التراجع، وهو أنه ناجم عن األزمة االقتصادية في 

أن الجاهزية للهجـرة قائمـة، لكـن المعنيـين ينتظـرون تبـّدل األوضـاع الدول المتطورة. ونستنتج من هذا 
 االقتصادية في الدول التي يقصدونها.

ألـــف  460، هـــاجر مـــن إســـرائيل قرابـــة 1111وحتـــى العـــام  1661وتقـــرأ فـــي التقريـــر أنـــه منـــذ العـــام 
 183كـان  ألفا بعد غياب؛ ما يعني أن عدد المهاجرين فـي هـذه الفتـرة 111شخص، عاد منهم قرابة 

ألف شخص. لكن حسب تقارير إسرائيلية تصدر تباعا، فإن التقديرات تشـير إلـى أنـه فـي العـالم حاليـا 
ألف إلـى مليـون شـخص مـن حملـة الجنسـية اإلسـرائيلية؛ يقيمـون بشـكل دائـم فـي العـالم،  811ما بين 

 وهم في عداد المهاجرين.
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لقليلــــة الماضــــية، فــــإن إســــرائيل تعــــرف أن إذا كانــــت "الهجــــرة العكســــية" فــــي تراجــــع خــــالل الســــنوات ا
المستقبل يقول شيئا آخـر بالنسـبة لهـا. فهـي ليسـت قـادرة علـى اسـتنهاض هجـرة أبنـاء الديانـة اليهوديـة 

-71فــي العــالم إليهــا بالمقــاييس التــي شــهدتها فــي التســعينيات، وســنوات األلفــين األولــى؛ أي بمعــدل 
مـن اليهـود فـي العـالم يعيشـون فــي  % 61، وأن ألـف مهـاجر سـنويا، ألن "المخـزون" قـد نضـب 111

أوطان مستوى المعيشة وشروط الحياة فيها أفضل بكثير مما هو في إسرائيل. ولهذا، نجـد المسـؤولين 
اإلسرائيليين يحاولون تجميل الصـورة، واالدعـاء بـأن الهجـرة إلـى إسـرائيل فـي ازديـاد. وهـي تصـريحات 

 تجد ما ينقضها من تقارير رسمية.
إســرائيل، أيضــا، أن نســبة عاليــة جــدا مــن األجيــال الصــاعدة، ذات الكفــاءات العلميــة، تتجــه  وتعــرف

أنظارهـــا إلـــى الهجـــرة حيـــث آفـــاق العمـــل والتطـــور العلمـــي والمهنـــي أعلـــى بكثيـــر. فمـــثال، يشـــير تقريـــر 
لــة "الهجــرة العكســية" الســابق ذكــره هنــا، إلــى أن نســبة عاليــة جــدا مــن الــذين هــاجروا فــي الســنوات القلي

الماضية، هم من األجيال الشابة المتعلمة، وذات الكفاءات المهنيـة العصـرية. وسـبق هـذا تقريـر آخـر 
من األطباء في إسرائيل في عداد المهاجرين، وأنه كلما ارتفع  % 11صدر قبل عدة أشهر، يؤكد أن 

مـن  % 10المستوى العلمي والمهني للطبيب، ارتفعت فرص هجرته. يضاف إلـى هـذا، أن أكثـر مـن 
 األطباء أعلنوا أنهم فكروا في الهجرة.

لكن هناك ما هـو أبعـد مـن كـل هـذا. فقبـل أربـع سـنوات، صـدر بحـث علمـي عـن جامعـة حيفـا، يشـير 
 ، سيكون1131إلى التغيرات الديمغرافية بين اليهود في إسرائيل. وبحسب هذا البحث، فإنه في العام 

إمــا مــن المتــزمتين "الحريــديم"، أو مــن التيــار "الــديني مــن اليهــود فــي إســرائيل مــن المتــدينين؛  % 01
الصــهيوني". ويتنبــأ البحــث بــأن هــذا الوضــع ســيدفع بالعلمــانيين، وخاصــة األجيــال الشــابة مــنهم، إلــى 
التدفق أكثر إلى منطقة تل أبيب، أو حسب تعبير البحث "دولة تل أبيب"، التي تواجه انفجارا سكانيا. 

 بيب قد تكون المحطة األخيرة قبل هجرة العلمانيين من إسرائيل.كما يستنتج البحث، أن تل أ
لــيس القصــد مــن هــذا بنــاء صــورة انهيــار، أو انتظــار انهيــار مــا؛ بــل عــرض واقــع قــائم، يتســبب بقلــق 
شــديد للصــهيونية. وهــذا يثبــت مــن ناحيتنــا أكذوبــة "االنتمــاء ألرض الميعــاد"، التــي تحــاول الصــهيونية 

لـــى قـــرن مـــن الـــزمن. فـــدافع الغالبيـــة الســـاحقة جـــدا للهجـــرة إلـــى إســـرائيل، بثهـــا علـــى مـــدى مـــا يزيـــد ع
اقتصــادي، كمــا هــي حــال الهجــرة "العكســية". وهـــذا اســتنتاج تدعمــه تقــارير عديــدة، توضــح أن نســـبة 

ــدوافع أيديولوجيــة إلــى إســرائيل، فــي الســنوات األخيــرة، ال تصــل إلــى  مــن مجمــل  % 10المهــاجرين ل
 المهاجرين. 

 08/01/4102 ،الغد، عماان
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