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 .1هنية أماـ جماهير صفاقس :الزماف تغير ولـ يعد لليياف الصهيوني حلفاء في تونس ومصر
تونس :قاؿ رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ هنية ،فػي كممػة قلهاهػا مسػاس السػجت ،لجمػاهير فػفاقس فػي
تونس "إف الزماف تغير ولـ يعد إلسرائيؿ حمفاس في تونس ومفر".
ووجه هنية حديثه لحشد كجير مف التونسييف رفعوا األعالـ التونسية والرايات الخضراس قائالً" :ال تخشوا تهديد
العالـ مف نموذج غزة فنحف انتفرنا" .وقضاؼ "فػي الػذكرا األولػث لثػورة تػونس والػذكرا الثالثػة لحػرب غػزة،
نحف نحافر الذيف حافروا غزة".
وكاف هنية قد زار في وقت ساجؽ مف اليوـ مدينة سيدي جوزيد مهد الثورة التونسية التي قطاحت جالرئيس زيف
العاجديف جف عمي في  14كانوف الثاني (يناير)  ،2011معتج اًر قف الشهيد محمػد الجػوعزيزي هػو شػهيد الهػدس
وفمسطيف ألنه مات لتحي األمة والعزة والكرامة.
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وقشاد هنية في كممه له جالشعب التونسي الذي ثار في وجه الظمـ ،وقاؿ "محمد الجوعزيزي هو شػهيؽ الشػهيد
محمد الدرة".
وقضػػاؼ "امتػػدت الثػػورة إلػػث العديػػد مػػف الػػدوؿ العرجيػػة لتحػػرر مػػف الظمػػـ ،وخػػرج الشػػعب التونسػػي مػػف تحػػت
الركاـ ليهوؿ إف سنوات التيه وضياع الهوية لـ تنجح في تشتيت هذا العهؿ وتحطيـ الكرامة ولـ تنزع فمسطيف
مف قموب التونسييف".
المريز الفلسطيني لإلعالـ2012/1/7 ،
 .2هنية في حوار مع "اإلندبندنت" :غزة سبب "الربيع العربي"
قاؿ رئيس الوزراس إسماعيؿ هنية في حػوار قجرتػه معػه فػحيفة "اإلندجنػدنت" الجريطانيػة ونشػرته ،السػجت -7
" :2012-1إف غػ ػزة كان ػػت الس ػػجب الرئيس ػػي وراس ث ػػورات الرجيػ ػ العرج ػػي ..له ػػد ك ػػاف غض ػػب الش ػػعوب عم ػػث
األنظمة التي تعاونت م (إسرائيؿ) ولـ تعترؼ جالحكومة هنا".
وقض ػػاؼ" :الهض ػػية الفمس ػػطينية تنتف ػػر ،ف ػػاإلخواف المس ػػمموف ف ػػي مف ػػر ل ػػف يحاف ػػروا غػ ػزة ،ول ػػف يعتهمػ ػوا
الفمسطينييف ولف يوفروا الغطاس لػ(إسرائيؿ) كي تشف حرًجا جديدة".
وقجػػرا الح ػوار م ػ رئػػيس الػػوزراس "إيفجينػػي ليجيػػديؼ" رئػػيس مجمػػس إدارة شػػركة إندجنػػدنت المالكػػة لمفػػحيفة
وذلؾ عمث ما يجدو قجؿ مغادرة هنية قطاع غزة والهياـ ججولته الخارجية الحالية.
ويهوؿ ليجيديؼ" :كنت آمؿ قف قرا هنية يطمػؽ دعػوة لممفػالحة (يهفػد مػ إسػرائيؿ) ،وقف يػرا فػي الثػورات
العرجيػػة ،فرفػػة لفػػتح فػػفحة جديػػدة مػ (إسػرائيؿ)" .واسػػتدرؾ" :غيػػر قننػػي لػػـ تقر رجػ ًػال يحمػػؿ غفػػف زيتػػوف
لػ(إسرائيؿ) ،وانما رجؿ رقا كيؼ تمػت إعػادة تشػكيؿ (الشػرؽ األوسػط) ،ويعتهػد جػهف رسيتػه لمسػتهجؿ فمسػطيف
قد تكوف عمث وشؾ التحهؽ اآلف".
ػيئا عػػف طيػػب خػػاطر لمشػػعب الفمسػػطيني ..كانػػت
وتػػاج هنيػػة" :اإلسػرائيميوف خػػدعوا الغػػرب جػػهنهـ سػػيفعموف شػ ً
شيئا ..اإلسرائيميوف ال يريدوف قف يروا الفمسطينييف في قي مكاف".
عاما مف المفاوضات لـ تحهؽ ً
ً 20
ويعهّػػب الكاتػػب عمػػث حػػديث هنيػػة األخيػػر قػػائالً" :اختفػػت االجتسػػامة عنػػدما تحػػدث عػػف اإلسػرائيمييف .ضػػاقت
عينػػا  ،وسػػكف اله ػواس مػػف حولػػه ،وذهػػب االطمئنػػاف وجػػدا الخػػوؼ فجػػهة ..وكػػاف غاضػ ًػجا جشػػكؿ خػػاص عنػػدما
احتج ضد الحفار اإلسرائيمي عمث قطاع غزة".
وفي حديث هنية واجاجتػه عػف قسػئمة الفػحفي الجريطػاني حػوؿ العمميػات االستشػهادية وتفسػير حركػة حمػاس
لهذ العمميات ،قجاب هنية" :هذ ليست عمميػات انتحاريػة جػؿ استشػهادية وهػي رد طجيعػي عمػث سػفؾ الػدماس
الذي يهػوـ جػه االحػتالؿ ،وطػائرات ال ػ  F16التػي تهتػؿ النسػاس واألطفػاؿ ،وهػذا مػا دفػ مجاهػدينا مػف الشػجاب
ليهوموا جمثؿ ذلؾ".
ػائال" :قمريكػػا وقوروجػػا وضػػعتا حركػػة حمػػاس عمػػث قائمػػة اإلرهػػاب جسػػجب هػػذ العمميػػات ..وتوقفػػت
وتػػاج متسػ ً
العمميات االستشهادية منذ فترة ..هؿ تمت إزالة حماس عف قائمة اإلرهاب؟!".
موقع فلسطيف أوف اليف2012/1/7 ،
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 .3زيارة هنية تونس تثير غضب المندوبيف الفلسطينييف الرسمييف
تونس  -ق ؼ ب  -ذكر مفدر فمسطيني قمس قف الزيارة التػي يهػوـ جهػا رئػيس الحكومػة الفمسػطينية المهالػة
إسػػماعيؿ هنيػػة لتػػونس قثػػارت غضػػب المنػػدوجيف الفمسػػطينييف الرسػػمييف فػػي تػػونس العافػػمة والػػذيف يعتجػػروف
قنهـ تعرضوا لمتهميش التاـ.
ويهوـ هنية المسسوؿ في حركة «حماس» التي تتولث السمطة في قطاع غزة ،جزيارة تستمر خمسة قياـ لتونس
جدعوة مف السمطات التونسية اإلسالمية الجديدة في إطار جولة إقميمية.
وق ػػاؿ مفػػػدر فمس ػػطيني إف «الفمسػ ػػطينييف غاضػػػجوف .ف ػػال الحكوم ػػة وال و ازرة الخارجي ػػة وال حػ ػػزب النهضػػػة
قحاطوهـ عمماً جمواعيد زيارة هنية وجرنامجها ،فيما كاف مف المفترض إشراكهـ جها».
وقوضح مفدر آخر لفحيفة «المغرب» الفادرة جالمغة العرجية قف «ذلؾ ال يخدـ جهػود المفػالحة الجاريػة
جيف فتح وحماس» ،وتحدث عف «خطه سياسي».
وقد اسػتهجؿ مسػسولوف إسػالميوف تونسػيوف ،مػنهـ رئػيس الػوزراس حمػادي الججػالي ورئػيس حػزب النهضػة ارشػد
الغنوشي ،هنية الخميس في مطار العافمة التونسية.
ولـ يكف قي مندوب فمسطيني موجوداً .وقػاؿ المفػدر إف السػفير سػمماف الهرفػي غػادر تػونس عشػية وفػوؿ
هنية .وقكدت السفارة الفمسطينية السجت قف السفير «في الخارج».
وقاؿ المفدر الفمسطيني إف المندوجيف الرسػمييف فػي تػونس قعرجػوا عػف اسػتيائهـ ألف جػدوؿ قعمػاؿ هنيػة ال
يتضمف زيارة مهجرة حماـ الشػط التػي تجعػد  15كمػـ جنػوب تػونس العافػمة حيػث قتػؿ  68شخفػاً فػي األوؿ
مف تشريف األوؿ (قكتوجر)  1985قثناس غارة لمطيراف اإلسرائيمي.
الحياة ،لندف2012/1/8 ،
 .4لجنة الحريات العامة في غزة تعلف انتهاء أزمة جوازات السفر
فجاح :اعتجرت لجنة الحريات العامة فػي غػزة قف قزمػة جػوازات السػفر انتهػت تمامػاً ،جعػدما تػـ
غزة  -فتحي ّ
تسميـ قائمة تضـ قسماس  2400مواطف مف الهطاع ممنوعيف مف السفر الث و ازرة الداخميػة فػي حكومػة سػالـ
فياض في راـ اهلل لمنحهـ جوازات سفر.
وقاؿ قميف سر المجنة المستهؿ المدير العاـ لمسسسة الضمير لحهوؽ االنساف خميؿ قجو شػمالة ل ػ»الحيػاة» إف
المجنة ناقشت قمس خالؿ اجتماعها الثالث عجر تهنية الدائرة التمفزيونية المغمهػة «فيػديوكنفرنس» جػيف مػدينتي
غزة وراـ اهلل عدداً مف الهضايا وقرجهت اخرا الث اجتماعها المهجؿ في  17الجاري.
ووفؼ قجو شمالة االجتماع جهنه كاف «ايجاجياً وساد جو مف التوافؽ وعدـ التشدد مف قجؿ قي طرؼ».
وقضاؼ قجو شمالة قف االجتماع ناقش قضايا جوازات السفر ،والمعتهميف السياسييف ،واالستدعاسات ،والمسػح
األمني ،ومن الفحؼ مف الطج والتوزي  ،وحرية الحركة ،وعودة كػوادر «فػتح» الػث غػزة ،والمففػوليف مػف
الوظيفة العمومية.
وفػػي شػػهف قزمػػة جػوازات السػػفر ،قػػاؿ إنػػه سػػيتـ خػػالؿ السػػاعات الهميمػػة المهجمػػة االعػػالف مػػف راـ اهلل عػػف مػػنح
جوازات السفر لمػواطني الهطػاع الػذيف حػرمتهـ و ازرة الداخميػة فػي حكومػة فيػاض منهػا خػالؿ السػنوات األرجػ
االخيرة مف عمر االنهساـ ،عمث خمفية االنتماس الث حركة «حماس» قو االشتجا جاالنتماس اليها.
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وقشػار الػث قف المجنػة ،التػي عهػدت اجتمػاعيف لهػا االسػجوع الماضػي ،سػتتحهؽ خػالؿ اسػجوع مػف قنػه تػـ مػػنح
ج ػوازات السػػفر لكػػؿ ال ػراغجيف جالحفػػوؿ عميهػػا ،فض ػالً عػػف عػػدـ من ػ قي م ػواطف مػػف الحفػػوؿ عمػػث ج ػواز
السفر استناداً الث الهوانيف الفمسطينية التي تعتجر حهاً مكفوالً.
ولفػػت الػػث قف المجنػػة طمجػػت مػػف حركتػػي «فػػتح» و»حمػػاس» تهػػديـ قػػائمتيف جهسػػماس معتهم ػي كػػؿ حركػػة لػػدا
االخرا خالؿ اسجوع ممف يسهؿ االفراج عنهـ ،عمث قف يتـ الجحث في جهية المعتهميف في االجتماع المهجؿ.
كمػػا تػػـ االتفػػاؽ فػػي المجنػػة عمػػث اجػػالغ الجهػػات المختفػػة وادرات الفػػحؼ والمطػػاج جالسػػماح جطجػ وتوزيػ
الفحؼ الممنوعة في الضفة وغزة خالؿ اسجوع.
وقوفػػت المجنػػة وقػػؼ سياسػػة من ػ التنهػػؿ وحريػػة الحركػػة جػػيف شػػطري الػػوطف ،وعػػدـ وض ػ قي عراقيػػؿ قمػػاـ
حريػػة حركػػة الم ػواطنيف واجػػالغ الجهػػات الرسػػمية فػػي حكػػومتي الضػػفة وغ ػزة لتنفيػػذ التوفػػية ووقػػؼ اج ػراسات
الحد مف حرية التنهؿ.
ُيشار الث قف هػذا المهػاس هػو األوؿ مػف نوعػه الػذي ُيعهػد فػي شػكؿ مشػترؾ لمجنػة الحريػات العامػة فػي الضػفة
وغزة المشكمة خالؿ جمسات الحوار االخيرة في الهاهرة.
وتتهلؼ المجنة مف تسعة قعضاس مف غزة وخمسة مف الضفة ،ومهتمها معالجػة ممفػات المعتهمػيف السياسػييف،
وجوازات السفر ،وفتح المسسسات المغمهة ،واطالؽ الحريات ،وعودة كوادر «فتح» إلث غزة ،وقضايا اخرا.
الحياة ،لندف2012/1/8 ،
 .5طوباس :قراقع يطالب بلجنة تقصي حقائؽ حوؿ المرضى في سجوف االحتالؿ
طوجاس " -األياـ" :طالب وزير شسوف األسرا والمحرريف عيسث قراق  ،منظمة الفحة العالمية جتنفيذ قرارها
الػػذي اتخذتػػه فػػي شػػهر ايػػار مػػف العػػاـ الماضػػي جحرسػػاؿ جعثػػة تهفػػي حهػػائؽ م ػ الفػػميب االحمػػر الػػدولي
لمتحري حوؿ االوضاع الفػحية المترديػة لالسػرا فػي سػجوف االحػتالؿ ،ومػا يتعرضػوف لػه مػف إهمػاؿ طجػي
وظروؼ احتجاز غير مالئمة فحياً ،ما قدا الث تفاقـ األوضاع الفحية لممئات.
مػػف جهػػة ثانيػػة سػػممت االسػػيرة المحػػررة قػػاهرة السػػعدي مػػف مخػػيـ جنػػيف امػػس ق ارقػ رسػػالة وفػػرخة مػػف اقػػدـ
االسػػيرات فػػي سػػجوف االحػػتالؿ لينػػا الجرجػػوني التػػي لػػـ تشػػممها فػػفهة التجػػادؿ التػػي نفػػذتها حركػػة "حمػػاس"
واسرائيؿ.
ومف جهة قخرا قػاؿ ق ارقػ " :اف االسػير خالػد الشػاويش يمثػؿ نموذجػا لممئػات مػف األسػرا المرضػث وخافػة
الهػػاجعيف فػػي مستشػػفث سػػجف الرممػػة الػػذيف يتجرعػػوف مػرارة االعتهػػاؿ واالهمػػاؿ الفػػحي الػػذي يعػػرض حيػػاتهـ
لمخطر جراس ظروفهـ االعتهالية غير اإلنسانية ".
األياـ ،راـ اهلل2012/1/8 ،
 .6رئيس هيئة ميافحة الفساد :التحدي االيبر بالنسبة لنا هو استرداد أموالنا مف الخارج
راـ اهلل – الحي ػػاة الجدي ػػدة – منتف ػػر حم ػػداف :اك ػػد رئ ػػيس هيئ ػػة مكافح ػػة الفس ػػاد ،رفي ػػؽ النتش ػػة ،اف اس ػػترداد
األمواؿ مػف الفاسػديف خػارج اال ارضػي الفمسػطينية يمثػؿ التحػدي االكجػر امػاـ عمػؿ الهيئػة ومسسسػات السػمطة
الوطنيػػة ،مشػػددا عمػػث اف حسػػـ هػػذا الممػػؼ جحاجػػة له ػرار سياسػػي عمػػث قعمػػث مسػػتوا عجػػر مخاطجػػة الػػدوؿ
العرجيػػة ودوؿ العػػالـ جههميػػة التعػػاوف مػ السػػمطة الوطنيػػة السػػترداد هػػذ األمػواؿ ،خافػػة تمػػؾ الػػدوؿ الموقعػػة
عمث اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد او اتفاقية الرياض جهذا الخفوص.
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واشػػار النتشػػة الػػث اف الػرئيس محمػػود عجػػاس ،يجػػذؿ جهػػودا كجيػرة مػػف اجػػؿ اسػػترداد قموالنػػا مػػف الخػػارج سػواس
كانت عمث مستوا اشخاص او عمث مستوا قمالؾ يجري استثمارها.
وجخفوص التهديرات الخافة جاألمواؿ الفمسطينية التي سرقت مف الماؿ العاـ مف اشخاص موجوديف خارج
اال ارضػػي الفمسػػطينية قػػاؿ النتشػػة «ال توجػػد تهػػديرات واضػػحة لكػػف جامكػػاني الهػػوؿ اف مجمػػوع موازناتنػػا عجػػر
التاريخ ال تساوي جندا واحدا مما تنشر الدوؿ العرجية حوؿ هذا الموضوع»،
وردا عمػػث س ػسالنا مػػاذا جخفػػوص الهيئػػة اذا مػػا غادرهػػا رفيػػؽ النتشػػة قػػاؿ « :نحػػف نعمػػؿ عمػػث جنػػاس مسسسػػة
وتكريس عمؿ مسسسي مسنود جهانوف وآلية عمؿ واضحة ،الف مهمػة هػذ المسسسػة هػي الحفػاظ عمػث قمػواؿ
الشعب الفمسطيني الذي يجب اف يحميها ويحافظ عميها».
الحياة الجديدة ،راـ اهلل2012/1/8 ،
 .7حيومة غزة :بسيسو سيمثؿ أماـ القضاء للفظه يلمة "اليفر"
غػزة :قكػػدت الحكومػػة الفمسػػطينية فػػي غػزة ،قف فػػخر جسيسػػو ،عضػػو المجنػػة المركزيػػة لحركػػة "فػػتح" ،ورئػػيس
وفدها إلث قطاع غزة الذي لـ يدخمه ،سيمثؿ قماـ الهضاس جتهمة لفظة كممة "الكفر".
وكاف جسيسو عمث رقس وفد مف قرجعة مف قادة حركة "فتح" ،رفضػوا قمػس الجمعػة ( ،)1/6دخػوؿ قطػاع غػزة
جعػػد مالسػػنات وقعػػت جيػػنهـ وجػػيف رجػػاؿ األمػػف الفمسػػطينييف فػػي الجانػػب الفمسػػطيني مػػف معجػػر جيػػت حػػانوف
"ايػػرز" الػػذي تػػدير و ازرة الداخميػػة فػػي غػزة ،واتهمػػوهـ قنهػػـ احتجػػزوهـ وقهػػانوهـ ،فيمػػا اتهمػػت الداخميػػة جسيسػػو
جسب الذات اإللهية.
قدس برس2012/1/7 ،
النائب عطوف :العودة إلى المفاوضات "رخصة لالعتداء على المقدسات"
الهػػدس المحتمػػة :حػ ّذر النائػػب الفمسػػطيني ،المجعػػد عػػف مدينػػة الهػػدس إلػػث راـ اهلل ،قحمػػد عطػػوف ،مػػف خطػػورة
اإلجراسات التهويدية التي تنفذها سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي في مدينة الهدس المحتمة ،وآخرهػا عزمهػا تنفيػذ
عمميات حفر جديدة جنوب المسجد األقفث ،وذلؾ جزعـ وجود سور تاريخي تحت األرض.
وقاؿ عطوف ،في تفريحات خافة لػ "قدس جرس" إف هذا اإلجراس "يهتي في سياؽ عمؿ االحػتالؿ المتسػارع
لفػػرض وقػػائ جديػػدة ،ويسػػتكمؿ مشػػروع التهويػػد فػػي المدينػػة المهدسػػة ،خافػػة فػػي الجهػػة الجنوجيػػة لممسػػجد
األقفػػث" .واعتجػػر عطػػوف قف العػػودة إلػػث التفػػاوض هػػي "رخفػػة لالعتػػداس عمػػث المهدسػػات وعمػػث المدينػػة
عامػا مػػف التفػػاوض ،جعػػد قف
المهدسػية" ،الفتًػػا النظػػر إلػث قف الهػػدس هػػي "قجػرز مػػف يػػدف فػاتورة ثمانيػػة عشػػر ً
وضعها المفاوض الفمسطيني عمث آخر سمـ األولويات".
قدس برس2012/1/7 ،
 .8حماس تنتقد اعتراض منظمة التحرير على وساطة مشعؿ في تهدئة األوضاع في سوريا
غزة :انتهد الجردويؿ في جياف آخر ،تفريحات الناطؽ جاسـ منظمة التحرير ياسر عجد رجه ،حوؿ دور رئيس
المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ ،في تهدئة األوضاع في سوريا.
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وقاؿ الجردويؿ "نستغرب لهجة قميف سر منظمة التحرير تجا هذا العمؿ الهومي الذي تهوـ جه جامعة الدوؿ
العرجية وقيادة حماس ،في الوقت الذي قخذت قيادة السمطة شرعيتها مف هذ الجامعة ،جعدما انتهت والية
عجاس الشرعية".
مشددا عمث قف
وقكد الجردويؿ قف سياسة "حماس" هي عدـ التدخؿ في الشسوف الداخمية ألي جمد عرجي،
ً
عدوف جمئات اآلالؼ ،األمر الذي يمزـ الهيادة الواعية الممتزمة جحماية مفالح
الفمسطينييف في سوريا ُي ّ
قجنائها ،تجنيجهـ قية تداعيات لألحداث في سوريا ،مضيفًا "هذا هو الداف األساسي لتحرؾ حماس لموساطة
المحمودة".
وقاؿ "إف حركة حماس منذ المحظة األولث لألحداث في سوريا ،نفحت الهيادة السورية جعدـ التعامؿ األمني
م إرادة الشعب ،وذلؾ انطالقًا مف الحرص عمث الدـ السوري الغالي وعمث استهرار سوريا".
المريز الفلسطيني لإلعالـ2012/1/7 ،
 .9حماس :لـ نناقش نقؿ ميتبنا مف سوريا
قالت حركة المهاومة اإلسالمية "حماس" إنها لـ تناقش حتث المحظة م قي طرؼ انتهاؿ مكتجها مف سوريا
إلث قي جمد عرجي ،ولـ ُيطمب ذلؾ منها مف قجؿ الهيادة السورية.
وقكد الهيادي في الحركة وعضو المكتب السياسي لها د .فالح الجردويؿ في جياف فحفي وفمت "فمسطيف
قوف اليف" نسخة عنه ،السجت  ،2012-1-7قف حركته تعتجر قف كؿ الدوؿ العرجية حاضنة لمكتجها
ولمشعب الفمسطيني الذي يمثمه مكتجها في هذ الدوؿ.
وشدد عمث قف المكتب الحهيهي والرسمي لحركة حماس هو حيث يوجد مركز فراعها م المحتؿ اإلسرائيمي
داخؿ فمسطيف وخارجها" ،حيث ساحة الفراع م العدو الفهيوني وداخؿ كؿ قمب عرجي حر".
وكانت قوساط سياسية وشعجية في تونس نشرت الجمعة الماضية قنجاس عف قرب فتح مكتب لحركة "حماس"
في تونس ،وذلؾ في ختاـ زيارة رئيس الوزراس في غزة إسماعيؿ هنية التي استغرقت يوميف التهث خاللها
جالرئيس التونسي المنفؼ المرزوقي ،ورئيس الوزراس حمادي الججالي.
فلسطيف أوف اليف2012/1/7 ،
 .10حماس تقلؿ مف وضع "إسرائيؿ" معايير جديدة في التعامؿ مع صفقات تبادؿ األسرى
راـ اهلل :كفاح زجوف :قممت حركة حماس ،قمس ،مف قهمية اعتماد إسرائيؿ معايير جديدة في التعامؿ م
ففهات تجادؿ األسرا ،واف كانت اعتجرتها «خير دليؿ عمث قف االحتالؿ جدق يتهجؿ فكرة اختطاؼ الجنود
ويتعامؿ معها عمث قنها قمر واق » .ووفؼ الناطؽ جاسـ حركة حماس سامي قجو زهري ،اعتماد معايير
جديدة ،جهزيمة إضافية لالحتالؿ ،إذ «جدقت إسرائيؿ تحدد كيفية التعامؿ م الوض الهائـ» ،متعهدا
جموافمة العمؿ عمث تحرير جهيه األسرا جكؿ الطرؽ الممكنة ،جغض النظر عف قي معايير إسرائيمية.
وقكد قجو زهري ،ضرورة اإلفراج عف كؿ األسرا الفمسطينييف مف السجوف اإلسرائيمية ،محذ ار إسرائيؿ مف قف
«كؿ االحتياطات التي تتخذها لف تجدي نفعا» ،ألف حركته ماضية في طريؽ تجييض السجوف مف جمي
األسرا الفمسطينييف.
الشرؽ األوسط ،لندف2012/1/8 ،
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 .11حماس تؤيد ثبات برنامجها االستراتيجي بالمقاومة المسلحة إل زالة االحتالؿ
عماف -نادية سعد الديف :قكدت حركة المهاومة اإلسالمية "حماس" ثجاتها عمث جرنامجها االستراتيجي في
اعتماد المهاومة المسمحة سجيالً لدحر االحتالؿ اإلسرائيمي وتحرير كامؿ قرض فمسطيف ،و"ال خالؼ داخمها
جشهف قجوؿ المهاومة الشعجية".
وقالت إف "قخذها جالمهاومة الشعجية ضمف توافؽ وطني في مرحمة انتهالية مسقتة ال يعني مطمهاً تخميها عف
المهاومة المسمحة ،جاعتجارها حهاً مشروعاً لمشعب الفمسطيني ضد االحتالؿ الفهيوني".
وقكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس خميؿ الحية "عدـ وجود خالؼ داخؿ حماس جشهف ما قتفؽ
عميه م حركة فتح مسخ اًر ،جحضور الرئيس محمود عجاس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد
مشعؿ ،وجرا تهكيد في اإلطار الهيادي ،وم الففائؿ الفمسطينية" .وقضاؼ إلث "الغد" مف األراضي
المحتمة "لهد تـ االتفاؽ عمث قف مهاومة االحتالؿ حؽ طجيعي ومشروع يمارسه الشعب الفمسطيني ما داـ
االحتالؿ قائماً وموجوداً ،وجففته حهاً مجمعا عميه فمسطينياً".
فيما "يتـ التوافؽ جشهف آليات المهاومة وتكتيكاتها ،جمختمؼ قشكالها المسمحة والشعجية ،ففي غزة هناؾ توافؽ
جيف الففائؿ عمث آليات المهاومة المسمحة لمدفاع عف الشعب الفمسطيني وحمايته مف عدواف االحتالؿ
وجرائمه" ،حسب الحية.
وجيف قف "حماس لـ تجد قي مان مف االتفاؽ عمث المهاومة الشعجية ضد المحتؿ في األراضي المحتمة،
عندما جرا طرحها ،شريطة عدـ إسهاط الحؽ الفمسطيني في المهاومة المسمحة".
وكانت قنجاس ترددت مسخ اًر جشهف حدوث خالؼ جيف قيادة حماس في األراضي المحتمة وتمؾ الموجودة في
الخارج ،حوؿ استراتيجية الحركة في إدارة الفراع م االحتالؿ اإلسرائيمي.
ولكف حماس ،عمث لساف ممثمها في لجناف عمي جركة ،نفت ذلؾ ،مسكدة "تمسؾ الحركة وثجاتها عمث الجهاد
والمهاومة جففتها الجرنامج والخيار االستراتيجي لمحركة" .وقاؿ لػ "الغد" مف جيروت إف "حماس حركة
مهاومة ضد االحتالؿ ،وال يمكف إيهاؼ المهاومة ما داـ االحتالؿ قائماً ،فاستراتيجيتها المهاومة ،جكافة
قشكالها ،حتث يرحؿ االحتالؿ الفهيوني عف كامؿ قرض فمسطيف ،سواس ما قحتؿ منها العاـ  1948قـ
 ،1967فهي قراض محتمة يتوجب إزالة االحتالؿ منها عجر المهاومة ،جكؿ قشكالها".
وقوضح جهف "قجوؿ حماس جالمهاومة الشعجية كجرنامج توافؽ وطني في المرحمة االنتهالية قمر مسقت وانتهالي
وال يعني إسهاط خيار المهاومة المسمحة".
الغد ،عماف2012/1/8 ،
 .12حواتمة :االحتالؿ يقدـ للرباعية في  26الحالي  21مبدأ أمنيا محددا للمفاوضات
عماف– نادية سعد الديف :قاؿ قميف عاـ الججهة الديمهراطية لتحرير فمسطيف نايؼ حواتمة إف "الحكومة
اإلسرائيمية سممت الفمسطينييف الئحة جػ  21مجدق قمنيا محددا لمفاوضات الحدود واألمف ،ستهدمها الجتماع
المجنة الدولية الرجاعية في  26الشهر الحالي".
وقضاؼ ،خالؿ مستمر فحفي عهد قمس في عماف ،اف "مجعوث رئيس الحكومة اإلسرائيمية يتسحاؽ
مولخو سمـ رئيس طاقـ المفاوضات الفمسطيني فائب عريهات الئحة الطمجات األمنية ،التي تفر عميها
عند جحث ممفي الحدود واألمف" .وجيف جهف "الجانب اإلسرائيمي لف يتهدـ الجتماع الرجاعية الهادـ جخرائط
حوؿ الحدود قو جرسيته لألمف ،خالفا لموقؼ منظمة التحرير التي سممت خرائطها ورسيتها لمحدود واألمف،
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ومستعدة لتكرار تهديمها قيضاً" .واعتجر قف "محاوالت تحريؾ األجواس الراكدة لمعممية التفاوضية تنطمؽ مف
نوايا طيجة ،ولكنها تتـ م حكومة إسرائيمية يمينية متطرفة غير جاهزة لمفاوضات جدية ولعممية السالـ"،
واففاً العاـ الحالي "جالميت سياسيا".
الغد ،عماف2012/1/8 ،
 .13حماس وفتح :تضخيـ واقعة "الوفد" قد تعيدنا نقطة للصفر
غزة -محمد قجو شحمة :قكد قيادياف في حركتي حماس وفتح قف ما حدث مف تجاذب سياسي جعد قرار
قعضاس وفد المجنة المركزية لحركة فتح العودة إلث الضفة الغرجية عجر معجر جيت حانوف " إيراز" وما لحهه
مف تضخيـ إعالمي قد يسثر عمث تطجيؽ اتفاؽ المفالحة جرمتها والعودة إلث نهطة الففر.
وقاؿ الهيادياف في الحركتيف في تفريحات منففمة م "فمسطيف"" :إف ما حدث عمث معجر "إيرز" ال
خفوفا قف وفد حركة فتح تـ التعامؿ معه وفؽ الهانوف واإلجراسات
يستدعي كؿ هذا التضخيـ اإلعالمي،
ً
التي تتـ عند دخوؿ قي مف الوفود إلث الهطاع ،وهو ما نفته حركة فتح.
وقوضح الناطؽ جاسـ حركة المهاومة اإلسالمية حماس فوزي جرهوـ قف الحكومة تض التسهيالت الكاممة
قحدا مف الدخوؿ ،ولكف في إطار قف ال قحد فوؽ
قماـ الوفود الهادمة إلث الهطاع وال تعترض قو تمن
ً
الهانوف قو رجاؿ الشرطة سواس كاف مف حركة فتح قو حماس.
وقضاؼ جرهوـ " :إف قرار وفد حركة فتح جالرجوع إلث الضفة هو تعجير عف عدـ فدؽ نوايا فتح في تطجيؽ
اتفاؽ المفالحة ،ويهتي في سياؽ وجود نية مسجهة لديهـ في التنفؿ مف استحهاقات المفالحة رغـ
اإلجراسات الطجيعية التي كانت عمث المعجر عند وفولهـ".
وشدد جرهوـ عمث ضرورة عدـ جعؿ مثؿ هذ األمور الجسيطة عهجة في طريهة تطجيؽ اتفاؽ المفالحة،
مشير إلث قف حركته مستمرة في تسهيؿ تطجيؽ المفالحة عمث األرض ،كما هو مطموب مف فتح عمؿ ذلؾ
ًا
مف خالؿ إطالؽ سراح جمي المعتهميف السياسييف مف سجوف السمطة في الضفة الغرجية.
واتهـ الناطؽ جاسـ حماس حركة فتح "جعدـ وجود ق ارر لديها في إطالؽ سراح المعتهميف السياسييف قو
التعامؿ م ق اررات لجنة الحريات المنعهدة في غزة ،وهو ما دقجت عميه".
كثير عف المفالحة
وقاؿ  ":إف حركة فتح كمما اقترجت مف االحتالؿ في قضية التفاوض تتعمد في االجتعاد ًا
منوها إلث قف
الوطنية وحركة حماس وغزة ،مف خالؿ توتير قجواس تطجيؽ االتفاؽ جحجج يتـ إطالقها،
ً
قيادات حركة فتح تتعامؿ م االحتالؿ وفؽ إجراسات فعجة وال تهوـ جحفدار قي تفريح إعالمي ،فمماذا ال
يريدوف التنسيؽ م الحكومة في غزة ؟".
مف جانجه ،قكد عضو المجمس الثوري لحركة فتح النائب فيفؿ قجو شهال قف ما حدث م وفد الحركة قد
خفوفا قنه قدـ إلث غزة لترسيخ قجواس المفالحة جناس عمث قرار مف المجنة
يسثر عمث تطجيؽ المفالحة،
ً
المركزية لحركة فتح".
وقاؿ قجو شهال" :إف وفد المجنة المركزية لحركة فتح تـ احتجاز ألكثر مف ساعة مف قجؿ األجهزة األمنية
عمث معجر "إيرز" األمر الذي دف قعضاس المجنة إلث اتخاذ قرار جالعودة إلث الضفة الغرجية وعدـ دخوؿ
غزة" عمث حد قوله.
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مطالجا جضرورة تشكيؿ لجنة مف
وقوضح قجو شهال قف الزيارة كانت محددة مف فترة طويمة والجمي يعمـ جها،
ً
الطرفيف لمتحهيؽ في مجريات الحادث ومعرفة المالجسات الحهيهية حتث يتـ تجاوزها لضماف تطجيؽ اتفاؽ
المفالحة.
فلسطيف أوف اليف2012/1/7 ،
 .14حماس تدعو الشباب العربي إلى تفعيؿ "المقاومة اإلليترونية" ضد االحتالؿ
غزة :اعتجر الدكتور سامي قجو زهري ،الناطؽ الرسمي جاسـ حركة "حماس" ما قاـ جه "الهاكر العرجي" مف
اختراؽ آلالؼ الجطاقات المفرفية اإلسرائيمية جهنها "فورة مف فور اإلجداع التي يهوـ جها الشجاب العرجي
الجتكار قشكاؿ جديدة مف المهاومة العرجية واإلسالمية لالحتالؿ".
وقاؿ قجو ز هري ،في جياف فحفي ،تمهت "قدس جرس" نسخة عنه" :إننا في حركة حماس نجارؾ هذا الجهد،
وندعو الشجاب العرجي لتفعيمه وتطوير  ،ونعتجر قف هذا الجهد ال يهؿ قيمة عف قشكاؿ المهاومة التي يهوـ جها
الشجاب الفمسطيني عمث قرض فمسطيف".
وقضاؼ" :نسكد عمث تضامننا م "الهاكر العرجي" في مواجهة التهديدات اإلسرائيمية ،وندعو الشجاب العرجي
إلث عدـ االلتفات إلث هذ التهديدات الججانة واستخداـ كؿ الوسائؿ الممكنة عجر الفضاس االفتراضي
لمواجهة الجرائـ اإلسرائيمية".
قدس برس2012/1/8 ،
 .15الديمقراطية تدعو إلعادة النظر بمستقبؿ السلطة الفلسطينية
راـ اهلل:دعت الججهة الديمهراطية لتحرير فمسطيف إلث إعادة النظر في مستهجؿ السمطة الفمسطينية في ظؿ
انسداد قفؽ العممية السياسية م الجانب اإلسرائيمي.
وقاؿ زياد جرغوف ،عضو المجنة المركزية لمججهة في جياف مكتوب تمهت "قدس جرس" نسخة عنه" :ال جد مف
الجحث في مستهجؿ السمطة الفمسطينية عجر إعادة النظر في جنية السمطة ووظائفها في ظؿ انسداد قفؽ
العممية السياسية".
وقشار جرغوف إلث "محاولة إسرائيؿ توظيؼ التزاـ السمطة لخفض كمفة االحتالؿ والتعامؿ معه كهمر واق ،
وقجهزة السمطة كوكيؿ ثانوي لالحتالؿ" ،عمث حد تعجير.
مطالجا جػ "تعزيز فمود الشعب وفوف
وقمؿ جرغوف مف قهمية جناس مسسسات الدولة في ظؿ االحتالؿ،
ً
الحريات العامة ،لتحمؿ قعجاس المعركة الهادفة لمخالص مف االحتالؿ عمث طريؽ فؾ االرتجاط ججمي
التزاماته الظالمة والمخالفة لمهانوف الدولي".
قدس برس2012/1/7 ،
" .16إسرائيؿ" تهدد بالرد بالصواريخ على الهجمات اإلليترونية التي تستهدفها
غػزة :هػػدد نائػػب وزيػػر الخارجيػػة ،دانػػي قيػػالوف ،جػػهف قي مسػػاس جالسػػيادة اإلس ػرائيمية فػػي الفضػػاس اإللكترونػػي
يعتجػر جمثاجػة إعػالف حػرب ،وقف كػؿ مػػف يفعػؿ ذلػؾ يعػرض نفسػه لػػرد فػاروخي إسػرائيمي .وفػي نػدوة عهػػدت
قمػػس فػػي مدينػػة جئػػر السػػج  ،تطػػرؽ قيػػالوف إلػػث الهجمػػات التػػي تعرضػػت لهػػا مواق ػ إس ػرائيمية عمػػث شػػجكة
اإلنترنت ،وقياـ ق ارفػنة إنترنػت جنشػر قرقػاـ جطاقػات ائتمػاف لمػواطنيف إسػرائيمييف .وقوضػح قيػالوف قنػه ينجغػي
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إلس ػرائيؿ قف تهتػػدي جالواليػػات المتحػػدة التػػي قوضػػحت قف قي اسػػتهداؼ لفضػػائها اإللكترونػػي سػػيكوف جمثاجػػة
إعالف حرب ،وقنها سترد عميه حتث جحطالؽ فواريخ إذا اقتضت الضرورة ذلؾ.
ونهمت الهناة العاشرة في التمفزيػوف اإلسػرائيمي الميمػة قجػؿ الماضػية ،عػف مفػادر فػي و ازرة الػدفاع اإلسػرائيمية،
قولها إف الحرب اإللكترونية يمكف قف تسدي إلث قضرار استراتيجية جعيدة المدا ،وحذرت مف قف هذ الحرب
يمكػف قف تػػسدي إلػػث شػػؿ الدولػػة جكاممهػػا عجػػر اسػػتهداؼ الم ارفػػؽ الحيويػػة فيهػػا ،سػػيما شػػركة الكهرجػػاس الهطريػػة
والمطارات واألجهزة االستخجارية والجيش وغيرها.
ولـ تستجعد مفادر عسكرية قف تكوف إيراف هي الطرؼ الػذي يهػؼ وراس الهجػوـ اإللكترونػي األخيػر .ونهمػت
فػػحيفة «معػػاريؼ» اإلسػرائيمية جالمغػػة العجريػػة عػػف المفػػادر قولهػػا إف هنػػاؾ قساسػػا لالعتهػػاد جػػهف إيػراف هػػي
التػػي تهػػؼ وراس الهجػػوـ اإللكترونػػي ردا عمػػث الهجمػػات اإللكترونيػػة التػػي تعػػرض لهػػا مشػػروعها النػػووي وقدت
إلث تهخير .
الشرؽ األوسط ،لندف2012/1/8 ،
 .17متاف فلنائي :تؿ أبيب لف تسلـ مف صواريخ حماس وحزب اهلل في أي حرب قادمة
ذكرت فحيفة "جيرزليـ جوست" االسرائيمية ،السجت ،قف التهديرات في الجيش االسرائيمي تشير إلث قف مظمة
حػػزب اهلل وحركػػة حمػػاس يضػػاعفاف مػػف ترسػػانتهما الفػػاروخية ،إلػػث جانػػب التحسػػينات عمػػث مسػػتوا الدقػػة،
وقنه جحموؿ عاـ  ،2017فحف المنظمتيف سػتمتمكاف نحػو  1600فػاروخ جعيػد المػدا ،ذات مسػتوا عػاؿ مػف
الدقػة ،و 800فػػاروخ متوسػػط المػدا ،ذات مسػػتوا عػػاؿ مػػف الدقػة قيضػػا ،ممػػا يعطيهمػا الهػػدرة عمػػث إفػػاجة
األهداؼ التي تريدانها.
ونهمػػت الفػػحيفة عػػف وزيػػر الججهػػة الداخميػػة ،متػػاف فمنػػائي ،الػػذي كػػاف يػػروي لضػػيوفه فػػي مكتجػػه جمجنػػث و ازرة
الحرب المكوف مف  15طاجؽ ،قنه قاؿ" :إف هذا المجنث في حرب جالمستهجؿ لف يجهث واقفا".
ووفهػػا لتهػػديرات الجػػيش االسػرائيمي المسػػتحدثة ،فػػحف مدينػػة حيفػػا والمنػػاطؽ المحيطػػة جهػػا سػػتتعرض فػػي حػػرب
مستهجمية إلطالؽ  1200فاروخ قفير المدا ،جينما ستتعرض مدينة تؿ قجيب ومنطهة غػوش داف إلطػالؽ
 3000فاروخ متوسط المدا ،وجهية الجالد ستتعرض إلطالؽ  600فاروخ جعيد المدا.
وقاؿ قائد الججهة الداخمية ،إياؿ قيزنجرغ ،إنه في حرب لجناف الثانية عاـ  ،2006قتؿ  43مدنيا اسػرائيميا ،قي
قف مدنيا واحدا قتؿ مهاجؿ كؿ  100فاروخ ،واف الهدؼ هو خفض هذا العدد ،ليكػوف قتيػؿ واحػد مهاجػؿ كػؿ
 1000فاروخ.
وقشار قيزنججرغ إلث قف الطريهة الوحيدة لمحد مف تهثير حرب مستهجمية عمث االقتفاد االسػرائيمي ،هػو قف يػتـ
تهسيـ الجالد إلث  290قسـ مختمؼ ،وانشاس نظاـ إنذار يواكب هذا الهدؼ.
وقضػػاؼ" :إف المشػػكمة هػػي قف فػػفارات اإلنػػذار التػػي تسػػم فػػي حػػي واحػػد مػػف قحيػػاس الهػػدس عمػػث سػػجيؿ
المثػاؿ ،تسػم فػي الحػي المجػػاور ،ونتيجػة لػذلؾ فػحف قيػادة الججهػػة الداخميػة تعمػؿ مػ شػركات الهػػاتؼ وو ازرة
االتفاالت عمث إرساؿ رسائؿ عجر اإليميالت والجواالت".
موقع عرب2012/1/7 ،48
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 .18مخطط إسرائيلي لمنع بناء المقدسييف وتوسعهـ والتمهيد لبؤر استيطانية جديدة داخؿ القدس
جماؿ جماؿ :كشفت المهندسة سيري كرونيش مف مركز "جمكوـ"  -مخطّطوف مف قجؿ حهوؽ اإلنساف –
في تهرير جديد لممركز امس النهاب عف اف الهدؼ االساس مف اعالف ما يسمث جػ"الحدائؽ الوطنية" في
الهدس المحتمة ما هو اال وسيمة لمن جناس المهدسييف وتوسعهـ ومهدمة لوض اليد عمث االراضي الفمسطينية
تمهيداً لجناس جسر استيطانية جديدة داخؿ حدود المدينة المهدسة وفي قمب االحياس الفمسطينية .ولفتت الث اف
الخدعة في المخطط الخاص جما يسمث جػ"الحديهة الوطنية" هو اف الحكومة االسرائيمية وجمدية الهدس لف
تنزعا ممكية هذ االراضي جؿ ستجهث جاسماس افحاجها ولف يعمف عف مفادرتها ولكف اي استغالؿ لهذ
االراضي يتطمب إذنا مف سمطة حماية الطجيعية اإلسرائيمية التي ستض يدها عمث االرض وتجاشر العمؿ
في زراعتها واغالقها ومن استغاللها .وفرقت سيري جيف نوعيف مف االستيطاف وقالت اف هناؾ عممية
استيالس مجاشر عمث االراضي الفمسطينية والعيش عميها فو اًر واستيطاف آخر يتمثؿ في التحكـ في االرض
ووض اليد عميها تمهيداً لمجناس او جانتظار الوقت المناسب لمجناس االستيطاني عميها.
عماف2012/01/08 ،
الدستورّ ،
 .19ترييب  320يامي ار في شوارع وأحياء سلواف وقبور إسرائيلية وهمية لنهب ار ٍ
اض فلسطينية
كشؼ عضو لجنة الدفاع عف سمواف فخري قجو دياب النهاب عف نفب وزرع سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي
وهميا في المنطهة الشمالية لجمدة سمواف التي ته جيف الجمدة والمسجد األقفث المجارؾ؛ جهدؼ
لنحو ً 50ا
قجر ً
دونما مف قراضي المواطنيف ،إلقامة حدائؽ تممودية تتفؿ م
السيطرة ووض اليد جالكامؿ عمث نحو ً 20
جعضها في المنطهة ومتحؼ يهودي جمساحة ثالثة آالؼ متر مرج لترتجط في جزس مف المشروع جالمهجرة
وجالمستوطنتيف معاليه هزيتيـ ومعاليه دافيد ،وتشكيؿ حمهة
"اليهودية" جحي رقس العمود جسمواف وجحي الطور
ْ
متهدمة مف الطوؽ حوؿ الجمدة الهديمة والمسجد األقفث .مف جهة ثانية ،كشؼ قجو دياب النهاب عف انتهاس
سمطات االحتالؿ مف زرع وتركيب نحو  320كامي ار مراقجة في مختمؼ شوارع وقحياس وقزقة سمواف .وقاؿ إنه
مسكدا جواسطة هذ الكاميرات قف سمطات االحتالؿ تراقب المواطف المهدسي في سمواف حتث في قدؽ
"جات
ً
تحركاته وداخؿ جيته؛ األمر الذي جاتت خفوفيات المواطف مفضوحة ومكشوفة لالحتالؿ" .يذكر قنه ظهر
في سمواف قوؿ مف قمس الفتات منسهة ومرتجة ،تحمؿ عجارات تحث السكاف عمث الفمود والثجات والرجاط،
قذكار وقدعية وقخرا تدعو إلث قداس
ومواجهة مخططات التهويد ،كما قف جعضها يحمؿ آيات قرآنية و ًا
الطاعات ،فيما وفؼ السكاف ذلؾ جهنه رد عمث مشاري التهويد التي تطاؿ الجمدة.
موقع فلسطيف أوف اليف2012/01/07 ،
" .20هارتس" :تزوير اوراؽ المليية واجراءات بناء لشرعنة البؤر االستيطانية في الضفة الغربية
كشؼ تهرير نشرته فحيفة "هارتس" عما وففته جوسائؿ شرعنة الجسر االستيطانية في الضفة الغرجية
المحتمة ،والتي تتضمف تزييؼ مستندات الممكية ،اإلستيالس والجناس عمث اراض زراعية فمسطينية وتطويؽ
األراضي جواسطة جدراف وكالب حراسة وغيرها مف وسائؿ السطو واإلحتياؿ .ويكشؼ التهرير عف ففهات
جي اراض مزيفة ،في المناطؽ التي ته فيها الجسر االستيطانية جفعات اساؼ وعمونا وجسغات يعهوب،
جعضها وفؿ حد تهديـ لوائح اتهاـ جحؽ منفذي هذ الجرائـ .وقد جينت التحهيهات ،اف السماسرة الفمسطينييف
مف الهدس الشرقية قجضوا مجمغ  2000شيكؿ عف كؿ وكالة مزيفة قاموا جالتوقي عميها.
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موقع عرب2012/01/07 ،48
" .21الحريديـ" يسعوف إلقامة مستوطنة جديدة في القدس ومصادرة أراضي لصالح الجدار في الضفة
عجدالرحيـ حسيف ،عالس المشهراوي ،وكاالت :ذكرت فحيفة "قورشاليـ" قمس قف قعضاس مجمس اليهود
المتزمتيف "الحريديـ" في الهدس المحتمة ،وفي مهدمتهـ رئيس قسـ الرقاجة الجمدية شمومو روجنشتايف ،يسعوف
إلقامة مستوطنة جديدة جاسـ "سفوح فيزنتش" عمث السفوح الواقعة جيف مستوطنيتي "رامات شمومو" و"راموت"
في الهدس الشرقية .وقوضحت قنه يجري حالياً إعداد مخطط المستوطنة التي ستضـ ما جيف قلفيف و 3آالؼ
وحدة سكنية.
في غضوف ذلؾ ،تسمَّـ مكتب االرتجاط الفمسطيني ،والعديد مف سكاف قرا منطهة شماؿ غرب الهدس ،قوامر
عسكرية مف قائد قوات جيش االحتالؿ اإلسرائيمي في الضفة الغرجية الجنراؿ آفي مزراحي جمفادرة 1161
دونماً مف قراضيهـ لتوسي وتعديؿ مهط جدار الففؿ العنفري اإلسرائيمي هناؾ ،ألغراض عسكرية .كما
قرر جيش االحتالؿ مفادرة نحو  120دونما مف اراضي قرية واد رحاؿ جنوب جيت لحـ في موقعي شعب
سمطاف وخمة قجودحروجة لتعديؿ مسار الجدار فيها واستخدامها الغراض عسكرية.
االتحاد ،أبو ظبي2012/01/08 ،
 .22اعتداءات لمستوطنيف على ممتليات فلسطينية في قرية بوريف في الضفة الغربية
وفا ،ا ؼ ب ،يو جي آي :قاؿ مسسوؿ ممؼ االستيطاف في شماؿ الضفة غساف دغمس ،إف مستوطنيف مف
مستوطنة "جراخا" المهامة عمث ججؿ قرب قرية جوريف ،هاجموا األطراؼ الشمالية مف الهرية وحطموا زجاج
منازؿ فيها .وقضاؼ قف المستوطنيف خرجوا ممتمكات منزلية لممواطنيف ،وقاموا جتهطي قشجار زيتوف في
الحهوؿ الهريجة.
المستقبؿ ،بيروت2012/01/08 ،
 .23مجرـ يقدـ علنا على قتؿ القيادي اليافاوي غابي قديس
النافرة  -جرهوـ جرايسي :فج قهالي مدينة يافا الفمسطينية وقوساط واسعة مف فمسطينيي  48مساس قوؿ
مف قمس ،جنجه مهتؿ رئيس الجمعية األرثوذكسية في المدينة ،المحامي غاجي قديس ،الذي قتؿ خالؿ مسيرة
عيد الميالد المجيد ،حسب التهويـ الشرقي .ويعتجر قديس ،مف الشخفيات الوطنية الجارزة في المدينة ،التي
وقفت في سمسمة مف المعارؾ الشعجية نفرة لهوية المدينة الفمسطينية والدفاع عف قمالكها ،وقيضا في وجه
عفاجات المستوطنيف التي قرادت فرض هيمنتها عمث المدينة ،وحرمانها مف طجيعتها العرجية.
عماف2012/01/08 ،
الغدّ ،
 .24إغالؽ األنفاؽ بيف مصر وغزة بعد مقتؿ واصابة  6أشخاص
الهاهرة :قعمنت مفادر طجية مفرية مهتؿ شخفيف وافاجة قرجعة آخريف ،في اشتجاكات عنيفة جاألسمحة
اآللية جيف عائمتيف ،إحداهما لها جذور فمسطينية ،وذلؾ عمث الحدود في مدينة رفح المفرية .وقكدت
المفادر قف االشتجاكات قسفرت عف إفاجة مفري نهؿ جثمانه لمستشفث العريش العاـ ،والثاني فمسطيني
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نهؿ جثمانه إلث قطاع غزة ،فيما قفيب قرجعة آخروف جطمهات نارية جهنحاس متفرقة مف الجسد ،ما قدا إلث
حالة مف التوتر جالمنطهة الحدودية واغالؽ األنفاؽ وايهاؼ الحركة التجارية التي تمر قسفؿ األرض جيف
مفر وغزة.
الخليج ،الشارقة2012/01/08 ،
 .25منظمة أمرييية 1.5 :مليوف لغـ أرضي إسرائيلي في فلسطيف
جيت لحـ (فمسطيف) :قكد جماؿ سجاتيف ،رئيس مجمس قروي حوساف ،قف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي
مشير
ترفض منذ سنوات طويمة إزالة حهؿ قلغاـ في جمدة حوساف غرب جيت لحـ (جنوب الضفة الغرجية)،
اً
إلث قف التهارير الدولية تشير عمث وجود مئات اآلالؼ مف األلغاـ اإلسرائيمية في قنحاس متفرقة مف األراضي
الفمسطينية .وقشار سجاتيف إلث قف الجمعية األمريكية "جذور السالـ" ققرت مخططًا إلزالة حهؿ األلغاـ،
جشرط الموافهة اإلسرائيمية عمث ذلؾ .ونهؿ عف المسسسة قولها إف فمسطيف تحوي عمث  1.5مميوف لغـ
قرضي في خمسة عشر حهؿ قلغاـ ،تتوزع في مختمؼ المحافظات الفمسطينية ،حسب تهديرها.
قدس برس2012/1/7 ،
هجر ما يزيد عف  19090فلسطينياً خالؿ 2011
" .26أوتشا" :االحتالؿ هدـ  40مبنى للفلسطينييف و ّ
الهدس المحتمة :قاؿ تهرير قفدر مكتب الشسوف اإلنسانية التاج لألمـ المتحدة " قوتشا" ،إف قوات االحتالؿ
قتمت خالؿ األسجوعيف الماضييف ،مواطنيف فمسطينييف في غزة وقفاجت العشرات في قنحاس األراضي
الفمسطينية المحتمة ،فيما قفيب قرجعة فمسطينيوف آخروف عمث يد المستوطنيف .وذكر قف السمطات
اإلسرائيمية هدمت  40مجنث يمتمكها الفمسطينيوف في الضفة الغرجية المحتمة ،وفي غزة هدمت جعض جهايا
مجاني الجنية التحتية في معجر المنطار (كارني) ،ما قدا إلث رف عدد مثؿ هذ المجاني التي هدمت خالؿ
هجرت خالؿ عاـ  2011ما يزيد عف
عاـ  2011إلث ما يهرب مف  .90وذكر التهرير قف قوات االحتالؿ ّ
( )19090فمسطينيا ،وهو قكثر مف مثمي عدد األشخاص الذيف هجروا خالؿ العاـ الماضي (ما يزيد عف
 ،)590في حيف تـ هدـ ما يزيد عف  640مجنث .وقكد التهرير قف المستوطنيف اإلسرائيمييف قطعوا خالؿ
األسجوعيف الماضييف  27شجرة زيتوف في خرجة الشويكة (الخميؿ) ،مما رف عدد قشجار الزيتوف التي تـ
تدميرها مف قجؿ المستوطنيف خالؿ عاـ  2011ما يزيد عف  109000شجرة زيتوف في قنحاس الضفة الغرجية
المحتمة.
قدس برس2012/1/7 ،
 .27نادي األسير :االحتالؿ شف حملة شرسة في الخليؿ واعتقؿ أيثر مف  73مواطناً الشهر الماضي
الخميؿ :كشؼ نادي االسير في الخميؿ ،في جيانه الشهري ،عف انتهاؾ كجير لمجادئ حهوؽ االنساف ولكؿ
االتفاقيات الدولية واالنسانية ،حيث جرزت روح انتهامية وعدائية مخيفة في تعامؿ جنود االحتالؿ م
المعتهميف منذ لحظة االعتهاؿ ،وجرزت مظاهر سادية متطرفة في طريهة االعتهاؿ واالستجواب والمعاممة
واعتداسات تخالؼ الهانوف الدولي االنساني وكؿ الهيـ االنسانية واالخالقية والدينية ،وفي ظؿ غياب الرقاجة
والمحاسجة وعجز مسسسات حهوؽ االنساف .واعتجر النادي اف حمالت االعتهاؿ في الخميؿ التي تمت في
كانوف االوؿ مف قشد الحمالت التي نفذتها قوات االحتالؿ والتي طالت جمي اجناس المحافظة ،حيث وفؿ
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عدد الذيف تـ اعتهالهـ اكثر مف  73مواطنا ،داهمت خالله قوات االحتالؿ جمي انحاس المدينة والهرا
والمخيمات .وقكد جياف نادي االسير استمرار حكومة االحتالؿ في سياسة اعتهاؿ االطفاؿ ،حيث جمغ عدد
االسرا االطفاؿ خالؿ الشهر الماضي (كانوف اوؿ) سجعة اطفاؿ اعمارهـ اقؿ مف ثمانية عشر عاما ،مشي ار
الث اف معظـ االطفاؿ الذيف تـ اعتهالهـ خالؿ هذا الشهر تـ نهمهـ الث معتهؿ عفيوف جالهرب مف جيت لحـ
ويتـ وضعهـ في ظروؼ فعجة جدا ،جعد االعتداس عميهـ جالضرب واججارهـ عمث االدالس جاعترافات كاذجة
عف ضرب حجارة .كما تـ اعتهاؿ اكثر مف عشرة اسرا مرضث وخالؿ حممة هذا الشهر تـ تحويؿ ستة
اسرا مف اجناس المحافظة لالعتهاؿ االداري مف دوف تهمة .وقشار التهرير الث تسجيؿ اعتهاؿ قكثر مف 28
طالجا مف مختمؼ المراحؿ ،في سياؽ استهداؼ االحتالؿ لمحركة الطالجية والمسيرة التعميمية ،الفتا الث اف
عمميات االعتهاؿ جاست قجؿ موعد االمتحانات النهائية.
الحياة الجديدة ،راـ اهلل2012/01/08 ،
شورى اإلخواف يقر فصؿ التنظيـ األردني عف الفلسطيني
عمػػاف -حم ػزة العكايمػػة :قفضػػت التعػػديالت التػػي قج ارهػػا مجمػػس شػػورا جماعػػة اإلخ ػواف المسػػمميف الخمػػيس
الماضػػي الػػث ففػػؿ التنظػػيـ اإلخ ػواني األردنػػي عػػف الفمسػػطيني ليفػػجح (تنظػػيـ إخ ػواف الشػػاـ) وفػػؽ التعػػديؿ
الجديد ممغث تماماً.
وجحسػب رئػيس المجمػس الػدكتور عجػد المطيػؼ عرجيػات ،فػحف التعػديؿ يهػدؼ إلعػادة الفػياغة ليكػوف التنظػيـ
اإلخواني خافاً جاألردف وحد .
وقضػػاؼ فػػي تف ػريح لػ ػ»الدسػػتور» قف مسػػهلة انضػػماـ المكاتػػب اإلداريػػة لػ ػ»إخ ػواف الخمػػيج» تتػػرؾ طواعيػػة
واختيارية ألعضائه في قي مف مراكز اإلخواف الشامية في «األردف ،فمسطيف ،وسوريا».
وقكد قيادي جارز في الحركة اإلسالمية ،فضػؿ عػدـ الكشػؼ عػف هويتػه ،قف إخػواف الخمػيج مػا ازلػوا مػرتجطيف
جتنظيـ األردف دوف قي تمثيؿ في مجمس الشػورا ،مضػيفاً قف التعػديؿ جػاس جعػد قػرار مكتػب اإلرشػاد العػالمي
لإلخػواف الػػذي نػػص عمػػث عػػدـ التػػداخؿ جػػيف التنظػػيـ األردنػػي والفمسػػطيني (حمػػاس) فػػي مكاتجهػػا اإلداريػػة ،مػػا
يعنػػي فػػؾ االرتجػػاط المػػالي والسياسػػي جػػيف تمػػؾ المكاتػػب .النػػاطؽ اإلعالمػػي جاسػػـ جماعػػة اإلخػواف المسػػمميف
جميػػؿ قجػػو جكػػر قشػػار إلػػث قف الجماعػػة جفػػدد اسػػتكماؿ تعػػديالت مختمفػػة فػػي قوقػػات الحهػػة ،منوه ػاً إلػػث قف
مجمػػس الشػػورا ققػػر تمثيػػؿ شػػعب المحافظػػات جمهعػػد واحػػد لكػػؿ منهػػا فػػي المهاعػػد ال ػ» ،»53فيمػػا يػػرا رئػػيس
الدائرة السياسية في الجماعة الدكتور ارحيؿ الغرايجة قف قهميػة التعػديؿ تكمػف جكونػه يعػد قػرار فػؾ ارتجػاط فػي
كؿ ما يتعمؽ جالجانب التنظيمي اإلخواني األردني والفمسطيني .واعتجػر عضػو مجمػس شػورا اإلخػواف رئػيس
الػػدائرة السياسػػية فػػي حػػزب ججهػػة العمػػؿ اإلسػػالمي زكػػي جنػػي ارشػػيد قف التعػػديؿ يعػػد جمثاجػػة قوننػػة لمػػا كػػاف
معموالً جه منذ نحو سنتيف ،حيث لـ يكف قي مف إخواف فمسطيف والخميج قعضاس في مجمس الشورا ،معتجػ اًر
قف مف شهف ذلؾ تهكيد استهاللية ق اررات الجماعة.
الدستور ،عماف2012/1/8 ،
 .28الجماعة اإلسالمية في لبناف :س ُنخرج سالحنا حيف تهدد "إسرائيؿ" أمف الوطف
جيروت :وفؼ النائب عماد الحوت خالؿ ندوة في جمدة ججنيف -عكار (الجماعة االسالمية) «قوات الفجر»،
الجناح المهاوـ لػ «الجماعة» ،جػ «اليد التي تداف عف الوطف ضد االحتالؿ اإلسرائيمي وقي عدواف
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خارجي» ،مسكداً اف «هدؼ الجماعة مف قوات الفجر ليس العروض العسكرية وامتالؾ الهوة لمجرد
امتالكها ،ولكف الجماعة ستُخرج سالحها عندما يحفؿ تهديد ألمف الوطف ،هذا دور السالح فهط».
الحياة ،لندف2012/1/8 ،
 .29رئيس الوزراء المغربي :سأعود لزيارة غزة
تعهد رئيس الوزراس المغرجي المنتخب حديثا ،عجد اإلله جف كيراف ،زعيـ حزب العدالة والتنمية ،جزيارة غزة مرة
قخرا في الفترة الهريجة .جاس ذلؾ خالؿ محادثة هاتفية م رئيس الجمعية االسالمية جمدينة رفح ،نافر
جرهوـ ،جعدما ج ادر األخير جتهديـ التهنئة والتجريكات لجف كيراف جفوز حزجه جاالنتخاجات المغرجية ،وتشكيؿ
الحكومة الجديدة.
وقاؿ جرهوـ ،إف رئيس الوزراس تعهد جزيارة الهطاع ،ودعـ الجمعية االسالمية ،إضافة إلث المساهمة في كسر
الحفار االسرائيمي ونفرة الهضية الفمسطينية.
عرب 2012/1/7 ،48
 .30بعد مطالبته بإقامة عالقات مع "إسرائيؿ" :بايستاف ستعتقؿ برويز مشرؼ لدى عودته الى البالد
وكاالت :قالت السمطات الجاكستانية قمس إنه سيتـ اعتهاؿ الرئيس الساجؽ جرويز مشرؼ لدا عودته إلث
اسالـ اجاد ،وذلؾ في اعهاب اعالف الجنراؿ الساجؽ انه ينجغي السالـ قجاد اف تدرس إقامة عالقات م
“إسرائيؿ”  ،وهي تعميهات مف المرجح اف تغضب الكثيريف في جمد  ،فيما اكد الرئيس آفؼ عمي زرداري إنه
ليس في “حالة حرب” م الجيش .وقالت مفادر في حزب “راجطة عموـ مسممي جاكستاف” الذي تشكؿ
حديثاً اف مف المهرر اف يمهي مشرؼ اليوـ (االحد) خطاجاً قماـ تجم حاشد عجر دائرة تمفزيونية مغمهة في
كراتشي كجرا مدف جاكستاف ومركزها التجاري  .وقد يسدي حديثه المسيد القامة عالقات م “إسرائيؿ” إلث
المزيد مف تراج شعجيته خافة جيف المتشدديف الذيف قاموا جمحاوالت عديدة الغتياله عف طريؽ تفجيرات
جسجب تهييد “لمحرب عمث االرهاب” التي شنتها الواليات المتحدة في اعهاب احداث  11سجتمجر/ايموؿ .
وقاؿ مشرؼ لفحيفة “هارتس” “اإلسرائيمية” في مهاجمة نشرتها عمث موقعها االلكتروني “ال يوجد ما نخسر
جمحاولة التوافؿ م “إسرائيؿ”  .جاكستاف تحتاج قيضاً إلث موافمة اعادة تكييؼ موقفها الدجموماسي تجا
“إسرائيؿ” جناس عمث الحهيهة المجردة وهي قنها موجودة ولف تختفي” .وقاؿ المدعي جوكالة التحهيؽ االتحادية
الجاكستانية شودري ذو الفهار إنه تـ إعالف مشرؼ عمث قنه “هارب مف العدالة” وسيتـ اعتهاله لدا وفوله
إلث الجالد ،مضيفاً قنه ليست هناؾ حاجة إلث إفدار قي مذكرة اعتهاؿ جديدة جحهه .
الخليج ،الشارقة2012/1/8 ،
 .31تقرير :مصر تطالب "إسرائيؿ" بتعويضات تصؿ إلى  500مليار دوالر عف احتاللها لسيناء
نهمت هيئة األمـ المتحدة إلي اإلدارة األمريكية ،تهري ار عف مطالجات مفرية تجا إسرائيؿ جواق  500مميار
دوالر تعويضات عف تعطيؿ كؿ سجؿ الحياة والتهدـ في شجه جزيرة سيناس ،التي تمثؿ  %6مف مساحة
مفر ،وكذلؾ مدف السويس ،واإلسماعيمية ،وجورسعيد ،والدلتا ،خالؿ فترات عدواف الحروب االسرائيمية عمي
مفر ،التخاذ قرار سياسي دولي مف الكشؼ عف التهرير ،قـ إجهائه طي المجاحثات السرية.
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وذكر التهرير الفادر في  750ففحة مف الحجـ الكجير ،ومرفؽ جه  190خريطة جغرافية جيانية لألراضي
المفرية التي تناولها التهرير ،قف حكـ الرئيس المخموع حسني مجارؾ تهاعس جالهفد عف مطالجة إسرائيؿ
جتفعيؿ المادة الثامنة مف معاهدة السالـ الموقعة جيف مفر واسرائيؿ في مارس  ،1979والتي ذكرت" :يتفؽ
الطرفاف عمي إنشاس لجنة مطالجات لمتسوية المتجادلة لجمي المتطمجات المالية" ،وقف اإلدارة المفرية الحالية
تطالب جتفعيمها عمي الفور.
نهب الثروات البحرية والحيوانية واالستغالؿ الزراعي
ووفها لما جاس في التهرير ،فحف إسرائيؿ عطمت قثناس احتاللها لسيناس منذ عاـ  1967إلي  ،1982كؿ موارد
سيناس السمكية عمي سواحؿ الجزيرة م الجحر المتوسط ،والجحر األحمر ،وخميج السويس ،وهي تشكؿ %30
مف مساحة السواحؿ المفرية مجتمعة.
كما دمرت إسرائيؿ الشعاب المرجانية المفرية ،ونهمت  %40مف الحياة الجحرية جطريهة إعادة الزراعة حوؿ
شواطئها ،كما استغمت كؿ منتجات الجتروؿ المستخرجة مف سيناس لخدمة عجمة الحرب والفناعة واالقتفاد
االسرائيمي عف الفترة ذاتها.
كما قفرغت سيناس مف الحياة الجرية ،واستولت عمث سالالت كاممة مف الحيوانات ،جينها الغزاؿ ،والوعوؿ،
وحتث الثعاجيف السامة قخضعتها لمفان إنتاج األدوية والسموـ ،وفدرتها إلث قوروجا ،كما قتمت الذئاب
والثعالب الستخداـ فرائها.
واستغمت إسرائيؿ سيناس قيضا في الزراعة ،حيث زرعت فيها الزهور وفدرتها جمئات المالييف مف
الدوالرات ،محههة في فترة االحتالؿ مف زراعة الورود فهط ،مجمغ  2مميار دوالر ،كما قجرت معظـ جحوثها
الخطرة عمي الزراعة في األراضي الفحراوية في سيناس ،وهي الجحوث التي تتمت حاليا جثمار نتائجها عمي
حساب األرض التث ضعفت في سيناس وقفجحت غير فالحة لمزراعة.
نهب الصخور والرماؿ الصالحة لالستخداـ الصناعي والتجاري
وقشار التهرير إلث قف إسرائيؿ سرقت رج ثروة سيناس مف الفخور الثمينة والرخاـ ،في عمميات تعديف ونهؿ
عمالقة غير مسجوقة ،وقخمت منجميف لمذهب في سيناس وقفرغتهما مف محتواهما جالكامؿ ،حيث لـ يتجؽ منها
سوا قطالؿ فخرية ال قيمة لها.
لـ تكتؼ إسرائيؿ جكؿ هذا ،جؿ سرقت مالييف األطناف مف الرماؿ الفالحة لالستخداـ الفناعي والتجاري،
خافة في الفناعات الزجاجية ،وجاعت عمث مدي قعواـ االحتالؿ فخو ار وقحجا ار فناعية مف سيناس جما
يعادؿ  49مميار دوالر جسعر اليوـ طجها لمتهرير.
وقثجت التهرير قف إسرائيؿ عطمت المالحة الجحرية الدولية في قناة السويس منذ  5يونيو  1967وحتي 5
يونيو  ،1975عندما قعاد الرئيس الراحؿ قنور السادات افتتاحها مف جديد ،وقف تعطيؿ المالحة حرـ مفر
مف مئات المالييف مف الدوالرات.
قتؿ  250ألؼ مصري وجرح حوالي مليوف مواطف
ورفد التهرير كذلؾ قياـ إسرائيؿ جهتؿ  250قلؼ مفري مدني وعسكري خالؿ حروجها عمي مفر
مجتمعة ،كما قحدثت إفاجات جحوالي مميوف مواطف آخر مف سكاف سيناس ومدف الهناة والدلتا ومف خاضوا
الحروب المفرية.
ورجما ألوؿ مرة تطالب مفر إسرائيؿ جالتعويضات لكؿ األسري الذيف قتمتهـ خالؿ الحروب جدـ جارد ،وذكر
التهرير ألوؿ مرة عدة مذاجح مرفؽ جها قسماس وجيانات ما يهرب مف  15قلؼ مفري مدني وعسكري.
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نهب البنوؾ والمتاحؼ
وفجر التهرير مفاجهة حيف قكد قف قوات الجيش االسرائيمي نهجت كؿ فروع الجنوؾ المفرية التي كانت
موجودة في قطاع غزة قجؿ يوـ  5يونيو  ،1967ومنها الجنؾ األهمي المفري فرع غزة ،وجنؾ الزراعة الذي
سرقت خزائنه جالكامؿ ووزعت عمي قادة الجيش االسرائيمي ،في قكجر عممية سطو عسكري في التاريخ
الحديث ،ولـ يطالب مجارؾ جغطاس تمؾ الجنوؾ مف الذهب واألرفدة طيمة فترة حكمه.
الغريب قف إسرائيؿ قامت جسرقة كؿ محتويات متاحؼ سيناس المفرية ،وعدد مف الهط نهمتها مف متاحؼ
مدف الهناة ،كما نهجت واستخرجت س ار آالؼ الهط األثرية مف سيناس ،وتركت المواق األثرية حطاما ،وهو
الجند الذي سينهؿ ليتـ الجحث فيه إلث منظمة اليونسكو الدولية ،حاؿ الموافهة عمي طرح التهرير لمنهاش.
تدمير البنية التحتية والقوات الجوية
ووفها لمتهرير ،فحف إسرائيؿ قد دمرت الهوات الجوية المفرية في عاـ  ،1967دوف سجب ،ودوف قف تعتدي
مفر عميها ،مستندة عمث االدعاس جهف تفريحات الرئيس جماؿ عجد النافر النارية ققمهتها ودفعتها لشف
الحرب عمث مفر.
واتهمت مفر إسرائيؿ جتدمير الجنية التحتية جالكامؿ لسيناس ،ومدف قناة السويس ،كما دمرت قط الهوات
الجحرية المفرية في الجحريف األحمر والمتوسط ،دوف تهديد منهـ مجاشر لهواتها،
المطالبة بالتعويض عف قصؼ إسرائيؿ لطائرة الخطوط الجوية الليبية عاـ 1973
وفي مفاجهة مف العيار الثهيؿ ،ذكر التهرير ممؼ مطالجة مفر جالتعويض عف قفؼ الهوات الجوية
اإلسرائيمية لطائرة الخطوط الجوية الميجية الجوينج  ،727التي كانت تهوـ جالرحمة رقـ  114جيف الهاهرة
وطراجمس جتاريخ  21فجراير  ،1973ويكشؼ التهرير ألوؿ مرة قف الرادارات االسرائيمية شوشت في ذلؾ اليوـ
عمي قجهزة الطي ارف المفرية المدنية ،جينما كانت هناؾ عاففة رممية ،مما تسجب في جنوح الطائرة لممجاؿ
الجوي فوؽ سيناس ،حيث قففتها طائرة اسرائيمية مهاتمة مف نوع "إؼ  4فانتوـ" ،وقتؿ عمي متنها  113مدنيا
كاف جينهـ المذيعة المفرية الشهيرة ،سموا حجازي ،ووزير الخارجية الميجي ،فالح جويفير.
التهرير قكد قف فرنسا تهؼ م مفر في مطالجاتها ،عمما جهف طاقـ الطائرة الميجية كاف فرنسيا ،جموجب
اتفاقية خافة جيف ليجيا وفرنسا ،ومذكور قف قائد الطائرة المنكوجة كاف فرنسيا يدعث جاؾ جورجييه ،ولـ ينج
مف طاقمها سوا مساعد الطيار ليجي الجنسية م قرجعة ركاب آخريف.
المثير قف التهرير يحتوي عمث توثيؽ قمر قفؼ الطائرة الميجية موق مف رئيس األركاف االسرائيمي وقتها،
دافيد جف إليعازر ،كما توجد شهادة جذلؾ مف هيئة الطيراف المدني الفيدرالية الدولية ،مما يساند الطمب
المفري.
تجفيؼ  %30مف آبار سيناء لترحيؿ سيانها وسرقة مياهها الجوفية
كما يوجد جالتهرير اتهاـ ضد إسرائيؿ جهنها جففت  %30مف آجار الميا العذجة في سيناس حتث تحدث تغيي ار
عمي األرض في التجمعات السكانية ،حيث سيتجم السكاف حوؿ الميا  ،وقخمت عشرات الهرا جتمؾ الطريهة
تمهيدا لتكريس االحتالؿ االسرائيمي لشجه جزيرة سيناس ،كما قنها استغمت قعواـ الحرب واالحتالؿ الطويمة
وجنت شجكات عميهة لمغاية مف قناجيب الميا الجوفية المدفونة حاليا في سيناس ،طجها لما كشؼ عنه التهرير،
وال تزاؿ تشكؿ جالنسجة إلسرائيؿ  %30مف مفادر الميا التي تحفؿ عميها جال مهاجؿ جسجب الجنية
الجغرافية لسيناس ،التي تنحدر ناحية إسرائيؿ جشكؿ طجيعي ،كما قنها ققامت مراكز لتجمي الميا تحت
األرض عمث الحدود المفرية.
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 100مليار دوالر تعويضا عف السياحة
قما السياحة ،فتطالب مفر جتعويض عنها قدر مائة مميار دوالر قمريكي ،حيث قطعت إسرائيؿ شرـ الشيخ،
وقطمهت عميها "قوفيرا" ،وقدارت جعيدا عف مفر كؿ مف السياحة الدولية في طاجا ونويج  ،وحتث المالحة
المدنية والتجارية جيف الدوؿ العرجية ومفر ،طالجت مفر جتعويضات عنها نظ ار لشمها وتوقفها تماما خالؿ
احتالؿ إسرائيؿ لسيناس.
احتوا التهرير عمي ففؿ كامؿ عف األلغاـ األرضية ،مسكدا قف إسرائيؿ لغمت  %2مف مساحة شجه جزيرة
سيناس ،وقف تمؾ األلغاـ ال تزاؿ مزروعة ،ولـ تسمـ إسرائيؿ خرائطها حتث اليوـ ،م قف معاهدة السالـ جيف
الجمديف نفت عمث ذلؾ فورا ،وم العمـ قف هناؾ العشرات قضوا حياتهـ جسجب األلغاـ في سيناس.
عرب 2012/1/7 ،48
 .32الواليات المتحدة تتبرع بمبلغ  55مليوف دوالر لػ"األونروا"
جيروت – وفا :قعمنت وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف «األونروا» قف الواليات المتحدة األمريكية تجرعت
لموكالة هذا العاـ  2012جمجمغ  55مميوف دوالر لممساهمة في تحسيف قوضاع الالجئيف الفمسطينييف في
مناطؽ عمؿ الوكالة.
وجاس في خجر نشر عمث موق الػ«األونروا» في جيروت قف هذا المجمغ سيعمؿ عمث توفير الخدمات األساسية
في مجاالت الفحة والتعميـ والخدمات اإلنسانية لما مجموعه خمسة مالييف الجئ فمسطيني في المنطهة.
ومف قفؿ هذا المجمغ ،سيتـ تخفيص  29مميوف دوالر لدعـ خدمات «األونروا» الرئيسة في األردف
وسورية ولجناف والضفة وقطاع غزة؛ فيما سيتـ تخفيص  24مميوف دوالر لدعـ جرامج «األونروا» الطارئة
في الضفة وغزة ،وتخفيص مميوني دوالر لدعـ عمميات اإلغاثة الجارية لألونروا في لجناف ألولئؾ
األشخاص الذيف نزحوا خالؿ النزاع الذي دار عاـ  2007في مخيـ نهر الجارد لالجئيف.
الحياة الجديدة ،راـ اهلل2012/1/8 ،
 .33باف يي موف يزور األراضي المحتلة أواخر الشهر الجاري
عجد الرسوؼ قرناسوط ،الوكاالت :قعمنت األمـ المتحدة قف قمينها العاـ جاف كي موف سيزور األراضي
المحتمة قواخر الشهر الجاري لحث الجانجيف عمث استئناؼ التفاوض ،وسط جدؿ متزايد جسجب التجاعد في
المواقؼ .وقاؿ مندوب فمسطيف الدائـ في األمـ المتحدة رياض منفور إف الزيارة "ستكوف سانحة طيجة
لعكس األوضاع كما هي عمث األرض" ،مشي اًر إلث قنهـ سيطمجوف مف مجمس األمف تخفيص جمسة
لالستماع إلث عرض عف االستيطاف ِّ
سيهدمه مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشسوف اإلنسانية جالمشاركة م
دوؿ حركة عدـ االنحياز.
اإلتحاد ،ابوظبي2012/1/8 ،
 .34الزهػار :حماس ستشارؾ في االنتخابات المقبلة
اله ػػدس المحتم ػػة -جم ػػاؿ جم ػػاؿ :ق ػػاؿ عض ػػو المكت ػػب السياس ػػي لحرك ػػة حم ػػاس ال ػػدكتور محم ػػود الزه ػػار اف
المف ػػالحة ج ػػيف ف ػػتح وحم ػػاس واع ػػادة توحي ػػد الض ػػفة والهط ػػاع اولوي ػػة جالنس ػػجة لمحرك ػػة مش ػػي اًر ال ػػث اف مم ػػؼ
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المعتهم ػػيف السياس ػػييف والتج ػػاطس ف ػػي تنفي ػػذ االتف ػػاؽ يس ػػجب نوع ػػا م ػػف االحج ػػاط والش ػػكوؾ ولك ػػف ال رجع ػػة ع ػػف
المفالحة وتنفيذ جنودها.
واوضح د .الزهػار فػي لهػاس مػ «الدسػتور» اف المهػاس مػ الػدكتور نجيػؿ شػعث عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة
فػتح ومفػوض العالقػات الخارجيػة فيهػا كػاف جيػد ومثمػر واف حركتػي (فػتح) و (حمػاس) اتفهتػا  ،عمػث تسػهيؿ
عمؿ لجاف المفالحة التي تـ تشكيمها جناس عمػث تفاهمػات الففػائؿ الفمسػطينية قخيػ ار فػي الهػاهرة سػيما لجنػة
الحريات العامة.
واشار الث اف حركة حماس لـ تحسـ موضوع الترشح لمرئاسة الفمسطينية في االنتخاجات المهجمة الفتا الث اف
الحركػػة ستشػػارؾ فػػي االنتخاجػػات ش ػريطة اف تكػػوف محفػػنة مػػف التزويػػر ويهجػػؿ جنتائجهػػا الجمي ػ مسكػػدا اف
المهاومة هي وحدها الكفيمة جوقؼ االستيطاف ودحر االحتالؿ ال اتفاؽ المفالحة جيف فتح وحماس.
استعرض الدكتور الزهار مفهوـ المفالحة جالنسجة لحماس وجولته الخارجية وكػذلؾ تفػور لمسػتهجؿ الحركػة
واالنتخاج ػػات وك ػػذلؾ قراست ػػه لم ػػا يج ػػري ف ػػي اال ارض ػػي الفمس ػػطينية والمنطه ػػة والرجيػ ػ العرج ػػي وعالق ػػة حم ػػاس
واالخواف المسمميف وفيما يهتي نص المهاس:
* تغيجت عف لهاسات المفالحة السػاجهة ودار حػديث عػف تجميػد عضػويتكـ فػي المكتػب السياسػي ولكػف فػي
المهاس جيف فتح وحماس وحوار الففائؿ شاركت جفعالية ما هو سر هذا الغياب وحهيهة وضعؾ في الحركة ؟
– حتث تـ التوقي عمث المفالحة وانا اشارؾ جها ججػزس كجيػر حتػث وفػمنا الػث مػا وفػمنا اليهػا فػي يػوـ مػف
االيػػاـ قجػػؿ المفػػالحة جاسػػجوع زرنػػا االمػػيف العػػاـ لمجامعػػة العرجيػػة وو ازرة الخارجيػػة والمجمػػس العسػػكري وزرنػػا
المخاجرات المفرية وشيخ االزهر ومجموعة كجيرة وكذلؾ قمت جزيارة تركيا قجمها وعممنا حممة حتث نهوؿ انػه
ال جد لممفالحة وجعد اياـ حفمة المفالحة وشكؿ وفد لمتاجعة هذا الموضوع تهنيات العمؿ واالت التنفيذ انا
لػػـ اكػػف فيػػه ولكػػف فػػي عمميػػة فػػناعة قػرار المفػػالحة والوفػػوؿ الػػث التوقي ػ كنػػت مشػػارؾ جػػه  .ولػػذلؾ جعػػد
االليػػات  .امػػا االف فهػػد انشػػغمت جعػػد ذلػػؾ فػػي قضػػايا اخػػرا مثػػؿ موضػػوع فمسػػطينيي المجنػػاني وذهجػػت الػػث
مستمر لدعـ المهاومة الفمسطينية في ايراف وزرت اكثر مف جهة في هذا الموضوع وفي مجاالت متعددة.
اما لهاسات الهاهرة االخيرة نحف جدقنا مرحمة تفعيؿ جنود المفالحة.
امػػا الغيػػاب والحضػػورال يعنػػي اي شػػيس واالشػػاعات التػػي تفػػدر انػػا اكثػػر شػػخص تعػػرض لهػػا منػػذ سػػنوات
طويمة فميست جديدة.
* مػػا تهػػديرؾ لتنفيػػذ اتفاقيػػات المفػػالحة جػػيف فػػتح وحمػػاس ومػػا هػػو سػػر االجتماعػػات الطويمػػة جػػيف اجػػو مػػازف
ومشعؿ في المهاس الثنائي وكذلؾ اجتماعات اإلطار الهيادي ؟
 هذا يعكس حجـ الخالفات الموجودة نحف لدينا خالفات جذرية في كثير مػف الهضػايا وجالتػالي يجػذؿ وقػتاكثػػر وجهػػد اكثػػر حتػػث يػػتـ تحفػػيؿ شػػيس لػػذلؾ هػػذا هػػو سػػجب طػػوؿ المػػدة النػػه يوجػػد رسيتػػاف مختمفتػػاف
ومنهجاف مختمفاف وايضا اهتمامات مختمفة.
* تحدثت عف وجود شريحة واسعة مستفيدة مف االنهساـ ومعنية جتعزيز االنهساـ معنية جالمفالحة؟
– يوج ػػد شػ ػريحة كجيػ ػرة اف ػػجحت محجط ػػة م ػػف ع ػػدـ تنفي ػػذ المف ػػالحة وخاف ػػة قض ػػية المعتهم ػػيف السياس ػػييف
والممارسػػات اليوميػػة فػػي الضػػفة مػػف مالحهػػات وجالتػػالي اي خطػػوة تػػاتي فػػي هػػذا السػػياؽ وال تحهػػؽ هػػدؼ
افجحت تضيؼ الكثير مف الوقود الث جرنامج عدـ الثهة في تنفيذ المفالحة وهذا هو الواق ..
يوجػػد انػػاس مسػػتفيدة مػػف االنهسػػاـ عمػػث مسػػتوا دولػػي اميركػػا والعػػدو االسػرائيمي وهػػذ قضػػية واضػػحة يهولهػػا
فراحة وعمث مستوا فمسطيني االجهزة التي تتعاوف امنيا م العدو االس ارئيمي مستفيدة ايضا عمث المسػتوا
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الفمسطيني الناس التي اكتسجت مف هذا االنهساـ وافجحت تترزؽ مف هػذا الموضػوع هػي ايضػا مسػتفيدة مػف
هذا االنهساـ ولكف االغمجية الساحهة مف الشعب الفمسطيني م الوحػدة لمجػزس المتجهػي مػف اال ارضػي المحتمػة
عاـ .67
استمرار المقاومة
* هناؾ مف يضفي عميؾ شخفياً ففة التشدد  ،ما هي رسيػتكـ لممفػالحة فػي ظػؿ االسػتيطاف فػي الضػفة
وتهويد الهدس قال يحتـ ذلؾ عمث فتح وحماس اف تنهيا هذ المفالحة لمواجهة التحديات؟
– دعنػػا نكػػوف فػريحيف فػػي هػػذا الموضػػوع هنػػاؾ جرنػػامج يهػػاوـ وتهػػود حمػػاس وهنػػاؾ جرنػػامج يفػػاوض وهػػذ
المفاوضػػات هػػي الحالػػة السػػهمة المفضػػمة لمجانػػب االس ػرائيمي  .اي مفاوضػػات واالسػػتيطاف يتمػػدد والمهاومػػة
مههورة في الضفة الغرجية ودوف ادنث شؾ جاف وحدة الضفة والهدس وغزة هػي جالنسػجة لنػا اهميػة قفػوا الف
جرنامجنػػا جرنػػامج كػػؿ فمسػػطيف ولػػيس جرنػػامج غزة.لػػذلؾ عنػػدما نتحػػدث عػػف كػػؿ فمسػػطيف نػػدف ثمػػف ذلػػؾ دـ
وعرؽ وحفار وكؿ ذلؾ ال يمكف اف نهجؿ جانهساـ جيف الضفة وغزة والهدس طجعا.
ولكف مف يظف جانه جاتفاقية المفالحة سيتـ من االستيطاف او دحػر االحػتالؿ فهػو مخطػه اال اذا اطمهػت يػد
المهاومة في الضفة الغرجية لتهاوـ االحتالؿ جكؿ الوسائؿ.
* ما هو مفهوـ المفالحة جالنسجة لكـ ؟.
 مفهوـ المفػالحة هػو كػاالتي لػف تفػجح فػتح حمػاس وال حمػاس ستفػجح فػتح  ،اوالً  :مفػالحة مجتمعيػةحفػػمت اثنػػاس االقتتػػاؿ الػػداخمي ،قضػػايا قتػػؿ وهػػدـ جيػػوت وحػػرؽ هػػذ ال جػػد اف يػػتـ ترميمهػػا جفػػورة جماعيػػة
حتث يعود المجتم والعائالت الث حالها الطجيعي هذ المفالحة المجتمعية.
النهطة الثانيػة االتفػاؽ عمػث االليػات لكيفيػة ادارة الشػعب الفمسػطيني فػي اال ارضػي المحتمػة عػاـ  67وهػذ امػا
جػػاالنهالب او جاالنتخػػاب  .هنػػاؾ مػػف جػػرب االنهػػالب عمػػث نتػػائج االنتخاجػػات الماضػػية وخسػػر فػػتح وخسػػر
الهضػػية الفمسػػطينية كمهػػا وجالتػػالي لػػيس امامنػػا اال االنتخػػاب .نحػػف ذاهج ػوف الػػث انتخاجػػات جشػػرط اف تكػػوف
االنتخاجات محفنة مف التزوير ويهجؿ الجمي جنتائجه .
ولػػذلؾ اقػػوؿ اذا اردنػػا اف نمخػػص المفػػالحة هػػي المفػػالحة االجتماعيػػة والػػذهاب الػػث االنتخاجػػات والهجػػوؿ
جنتائجها جعد ذلؾ يحفؿ ما يحفؿ حكومة ائتالؼ حكومة ثنائية حكومة فردية حكومة تكنوق ارط هذ هي
المفالحة.
وستجهث الجرامج كما هي كؿ منا سيهدـ قدـ نفسه حسب جرنامجػه وجالتػالي الشػعب الفمسػطيني جكافػة قطاعاتػه
وشػرائحة سػػيختار هػػذ هػػي الهضػػية  ،وجمعرفػػة مػػا هػػو مفهػػوـ المفػػالحة يفػػجح اف مػػف يريػػد اف يسػػتمر فػػي
جرنامج التفاوض هذا ال يسدي في الحهيهة الث تحهيػؽ طػرد لالحػتالؿ الف تجرجتنػا تهػوؿ اف عشػريف سػنة مػف
المفاوضات لـ تهت جشيس وتجرجتنا تهوؿ انه جالمهاومة تـ طرد االحتالؿ مف قطاع غزة في .2005
المنديؿ االخضر
* فدرت وتفدر تفريحات تشكؾ جنجاح المفالحة عمث ضوس المماطمة والتهخير كيؼ تنظروف اليها ؟
 تنفيذ االتفاؽ يحتاج وقتػا ونحػف نريػد اف نحفػف هػذا االتفػاؽ مػف اي امكانيػة لمفشػؿ اذا فشػؿ هػذا االتفػاؽكيؼ يمكف اعادة تجرجة االتفاؽ عميه  .وهذ االجواس جاست مواتية لفتح كالتالي:
اوال  -في اجواس مريحة نسجيا لفتح في غزة في الهطاع يخرجوف ويمارسوف كؿ انشػطتهـ جاسػتثناس التجمعػات
الكجيرة التي ادت في الساجؽ الث قضايا امنيػة وقتػؿ  .يجػروف انتخاجػات وينتخجػوف ممثمػيف لهػـ ويسػافروف مػا
عدا الذيف ارتكجوا جرائـ لها عالقة جالهانوف يتـ مواجهته جالهانوف وكؿ واحد مف المعتهميف لديه ممؼ.
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فػػي المهاجػػؿ حمػػاس فػػي الضػػفة الغرجيػػة كحرك ػػة مسػػحوقة تمامػػا اعتهػػاالت واسػػتدعاسات واغػػالؽ مسسس ػػات
وففػػؿ مػػوظفيف ومعممػػيف وغيػػرهـ النتمػػاسهـ السياسػػي وألنهػػـ حمػػاس حتػػث انهػػـ منعػوا سػػيدة جػػاست لتسػػتهجؿ
اجنها مف المحرريف لمجرد انها تض منديال اخضر عمث رقجتها منعوها اف تدخؿ المهاطعػة مهػر الرئاسػة فػي
راـ اهلل.
كمػػا اف المجم ػػس التشػ ػريعي معطػػؿ رئ ػػيس المجم ػػس التش ػريعي ال ػػدكتور عزي ػػز الػػدويؾ يوف ػػؼ جان ػػه عض ػػو
المجم ػػس التشػ ػريعي ول ػػيس رئ ػػيس المجم ػػس التشػ ػريعي عن ػػدما ي ػػذكر  ،ك ػػؿ انش ػػطة حم ػػاس ومكات ػػب حم ػػاس
والمسسسات الخيرية والزكاة والمسسسات الطجية كمها تـ االستيالس عمث مجمس ادارتها وتشكمت ادارة منها مف
فتح في هذ االجواس يعيش اجناس حماس في غزة حالة ازمة جسجب معانػاة اخػوانهـ فػي الضػفة الغرجيػة اذا فػي
غ ػزة غالجيػػة الشػػعب متشػػكؾ فػػي نوايػػا فػػتح وفػػتح تهخػػذ قسػػط واضػػح مػػف الحريػػة وفػػي الضػػفة الغرجيػػة حمػػاس
تعاني معاناة شديدة.
* ولكف قضية االفراج عف المعتهميف في غزة والضفة الغرجية تـ االتفاؽ عميها اكثر مف مرة ؟
 هذ الهضية التي فػممنا عميهػا فهػالوا تريػدوف تعطيػؿ المفػالحة فوافهنػا عمػث جحثهػا فػي لجنػة ثالثيػة فػتحوحمػػاس والمخػػاجرات المف ػرية  ،...االف تركيزنػػا عمػػث انػػه ال جػػد اف مػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػه قجػػؿ سػػنتيف جتهيئػػة
االجػواس لعمميػػة المفػػالحة اف يػػتـ وخافػػة االفػراج عػػف المعتهمػػيف والكػػؼ عػػف االسػػتدعاسات ومػػا يسػػمث فػػي
السمطة في راـ اهلل «المسح األمني «.االف يحاولوف اف يمتفػوا حولهػا ....هػذ قضػية امنيػة نحػف سػجنا الننػا
نخػػاؼ عمػػث حياتػػه ال يوجػػد لػػدينا معتهمػػوف سياسػػيوف هػػذ الجزئيػػة جالنسػػجة لنػػا مهمػػة لػػف نسػػتطي االف اف
نجتازها اال جاطالؽ سراح المعتهميف.
قالوا انه يوجد جعض المعتهميف نحف نخشث مف اف تغتالهـ إسرائيؿ واعتهػالهـ حفاظػاً عمػث حيػاتهـ فكػاف ردنػا
(( شاوروا المعتهؿ وهو يتحمؿ مسسولية خروجه ))هذ قضية التشدد لدينا اشكالية يجب اف نحمها.
تـ طرح قضية الذف هرجوا مف غزة جعد محاولة فتح االنهالب عمث نتائج االنتخاجات في  2007وقطعوا عنهـ
رواتجهـ وقالوا يعودوا الث غزة قمنا كؿ مف ليس له قضية يعود واتفهنا عمث هذا مف ليس له قضية يعود ومػف
يريػػد اف يعػػود فميواجػػه الهضػػية  .فالهضػػية ليسػػت م ػ حمػػاس الهضػػية م ػ عػػائالت اخػػرا ولػػذلؾ ال نريػػد اف
نغرؽ الشارع الفمسطيني في قضايا ثهر ودماس سفكت .وكؿ مف فر مػف غػزة يعػرؼ اذا كانػت عميػه قضػية اـ
ال  .هو الذي يحدد قرار جنفسه.
وجالمناسجة رج الث قطاع غزة كثػر مػف المػواطنيف وقيػادة مػف فػتح رجعػت الػث قطػاع غػزة جػدوف اي مشػاكؿ
مثؿ احمد حمس عاد وكاف مف قيادة فتح هرب الث اسرائيؿ ثـ الث راـ اهلل ثـ عاد الث قطاع غزة.
* مػػاذا عػػف تشػػكيؿ حكومػػة جديػػدة متفػػؽ عميهػػا جػػيف حمػػاس وفػػتح ؟وهػػؿ انػػتـ عمػػث اسػػتعداد لهػػا وهػػؿ الوقػػت
كاؼ؟
 فتح تتحمؿ مسسولية تعطيؿ تشكيؿ الحكومػة وكػؿ مػا يتعمػؽ جاالنتخاجػات هػذ كمهػا ال يمكػف الحػديث فيهػااالف قجػػؿ اف يػػتـ تشػػكيؿ الحكومػػة عنػػدما نتحػػدث عػػف لجنػػة انتخاجيػػة مػػاذا سػػتفعؿ المجنػػة االنتخاجيػػة دوف اف
يكوف هناؾ حكومة تشػرؼ وتحػافظ عمػث االمػف والنظػاـ والهػانوف وتعمػؿ جشػكؿ جػدي عمػث تنفيػذ االنتخاجػات
واذا كانت فتح معطمة الحديث في االنتخاجات الث نهاية يناير.
وفػػتح قالػػت غيػػر ممكػػف اج ػراس االنتخاجػػات فػػي المػػدة التػػي حػػددها اجػػو مػػازف وانػػه يجػػب اف تعمػػف فت ػرة كافيػػة
ل تسجيؿ المواطنيف وال يوجد حكومػة لتسػجؿ افػال كػـ هػو الوقػت المطمػوب االف لتشػكيؿ حكومػة تكنػوقراط .
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لذلؾ عنػدما ذكرنػا اف هػذا الموعػد مػف جهػة عمميػة ال يفػح خرجػوا الػث اإلعػالـ  .واتهمػوني انػي اشػكؾ فػي
موضوع المفالحة  ،عمميا ناقشت هذ الهضايا وفي الجمسة اتفهوا عمث اف هذ الفترة ليست كافية.
الرهاف لالجندة
* هؿ تعتهد انه سيتـ التوافؽ عمث حكومة كفاسات او وحدة وطنية مجاشرة جعد اجتمػاع الرجاعيػة فػي  26مػف
الشهر الجاري اـ الهضية جحاجة الث وقت ؟
 المشػػكمة اف (اجػػو مػػازف) يرهننػػا دائمػػا الجندتػػه السياسػػية اوال عمػػؽ تطجيػػؽ االتفاقيػػة جعػػد  4مػػايو الماضػػيتحت مسػمث اسػتحهاقات سػجتمجر  ،فاخػذنا مػف مػايو الػث سػجتمجر الػث اكتػوجر الػث ديسػمجر جػال نتيجػة وال اي
تطجيؽ لمخطوات االف يهخذنا مرة اخرا الث  26يناير اخر موعد قدمته الرجاعية الدولية لالطراؼ الجو مػازف
ونتنياهو لمرد عمث الهضايا الجوهرية.
ولذلؾ نحف دائما الهضية الفمسطينية مرهونة جاجندات امريكية او اجندات غرجيػة وهػذا مػا يعطػؿ العمػؿ عمػث
المسػػتوا الفمسػػطيني الفمسػػطيني م ػ اف العمػػؿ عمػػث توحيػػد الفػػؼ وجم ػ الكممػػة الفمسػػطينية والعمػػؿ وفػػؽ
است ارتيجية فمسطينية اهـ وله األولوية.
* ما هي توقعاتؾ لالنتخاجات الهادمة؟ وهؿ حماس مستعدة لالنتخاجات ؟
– االنتخاجػات الهادمػة حمػاس سػتهخذ اغمجيػة سػاحهة فػي الضػػفة الغرجيػة وسػتكوف نسػجتها فػي غػزة افضػؿ ممػػا
كانت في االنتخاجات الساجهة لعدة اسجاب:
اوال  -الف الضػػفة الغرجيػػة مسػػحت وسػػحهت تحػػت ظػػؿ الجػػو االمنػػي الػػذي تعيشػػه اعتهػػاالت ومسػػح امنػػي
وتنسيؽ امني واغالؽ مسسسات وتغيير مجالس واحالؿ مجالس فتحاوية.
ثانيا – هناؾ مواطنوف ماتوا مف التعذيب في الضفة.
ثالثا – يوجد ديوف عمث الضفة الغرجية والمسسسات الخيرية تضررت واسر الشهداس تضػرروا واسػر المعتهمػيف
تضرروا الكؿ سيفوت ضد هذ الحكومة او الجهة التي ستفرزها الجهة في راـ اهلل.
جينمػػا فػػي غ ػزة تػػوفر لهػػـ امػػف  ،الكػػؿ يعػػرؼ ذلػػؾ فػػي غ ػزة تػػوفر لهػػـ مرتجػػات  ،ولػػـ تهط ػ رواتػػجهـ فػػي غ ػزة
افجحت االؼ مسلفة ممف حرموا مػف الوظػائؼ االف يعممػوف فػي وظػائؼ وجالتػالي وهػذ وتمػؾ سػتدف النػاس
لممهارنة جيف حالة وحالة.
* هؿ تنوي حماس ترشيح مرشح لمرئاسة الفمسطينية لمتنافس م الرئيس محمود عجاس اجو مازف ؟
– هذا الموضوع متروؾ وليس هناؾ قرار فيه جعد حتث نػرا كيفيػة االنتخاجػات الهادمػة  ،يجػب اف نضػ فػي
حسػػاجات كػػؿ النػػاس اف عنػػدنا كفػػاسات والك ػوادر التػػي تسػػتطي اف تهػػود كػػؿ المسػػتويات وجالتػػالي لػػيس هنػػاؾ
اشياس مسجهة .هذا الموضػوع سػيجحث فػي الوقػت المناسػب فػي داخػؿ الحركػة وهػي التػي سػتهرر  ،ولكػف لػيس
هناؾ فيتو عمث اي فكرة يتـ مناقشتها.
وهنػػا الجػػد مػػف التهكيػػد عمػػث اننػػا نػػدخؿ عمػػث تغيػػر جغرافيػػة سياسػػية  %100فػػي المنطهػػة ومرشػػح لمزيػػد مػػف
التغيرات  ،لماذا االف نض انفسنا في قفص شروط ليس لها اي فائدة ونترؾ الفترة الهادمة لحينها.
االستطالعات
* مػػا هػػو تهيػػيمكـ السػػتطالعات الػرقي العػػاـ الفمسػػطيني التػػي نشػػرت مػػسخ اًر ت وتشػػير لهجػػوط مسػػتوا او عػػدد
المفوتيف لحركة حماس في حيف شعجية فتح جهيت كما هي ؟
– له ػػد كن ػػا وم ػػا زلن ػػا س ػػعداس جه ػػذ االس ػػتطالعات الت ػػي تخ ػػرج م ػػف نف ػػس المف ػػدر تح ػػت عنػ ػواف م ػػا يطمج ػػه
المجتمعوف او ما يطمجه الدافعوف كنا راضيف عنها والناس نامت عميها حتث فوجئػوا جالحهيهػة فػي االنتخاجػات
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الماضية وجالتالي نحف م هذ االستطالعات اف تستمر واف تػستي ثمارهػا اف شػاس اهلل فػي نتػائج االنتخاجػات
الهادمة.
* كيؼ تعرفوف توجهات الشارع الفمسطيني وحجـ شعجية حماس في الداخؿ والخارج ؟
 لدينا اكثر مػف وسػيمة لمعرفػة توجهػات ومواقػؼ وآراس شػعجنا  ،و انػا اسكػد اف كػؿ هػذ االسػتطالعات التػيت ػػتـ ف ػػي الش ػػارع الفمس ػػطيني سػ ػواس كان ػػت عن ػػدنا او عن ػػدهـ ذات مف ػػداقية عالي ػػة لم ػػاذا الف االس ػػتطالعات
الحهيهية هي التي اما اف تواكب االنتخاجات جمعنث اف تض ورقة هنا وورقة في االستطالع كما يفعػؿ العػدو
الفهيوني وتعطي نتائج مهارجة عضو او عضواف فهط الفرؽ.
امػػا االف نعمػػؿ اسػػتطالعا قجػػؿ االنتخاجػػات جسػػتة اشػػهر ونحػػف نعمػػـ اف حادثػػة فػػغيرة قػػد تهمػػب ال ػرقي العػػاـ
الفمسطيني يعني لو تـ عمؿ استطالع لحماس قجؿ خروج االسرا وعممػت اسػتطالع جعػد خػروج االسػرا هػؿ
ستجهث نسجة تهييد الشارع لحركة المهاومة حماس كما هي قجؿ االفراج عف  1028اسي ار واسيرة .
وجالتػػالي هػػذ االسػػتطالعات لػػيس لهػػا عالقػػة جنتػػائج االنتخاجػػات نتػػائج االنتخاجػػات مرهونػػة جػػالظروؼ التػػي
تحدث جها.
وهنا توضػيح لػو انػؾ اتيػت الػث مركػز اسػتطالع وانػت كمػانح لهػذا المركػز وتجػيف انػؾ تخسػر كػؿ مػرة حسػب
نتائج عمؿ هذا المركز ماذا ستفعؿ لف تموؿ عمؿ هذا المركز وال فمس لذلؾ قمت انها استطالعات ما يطمجه
المانحوف ؟؟؟؟؟ .
كما اف جعض الناس تستخدـ هذ االستطالعات لرف شعجيتها ودعايتها االنتخاجية .
الحقيقة اليونية
* ما هي قراستكـ لموض االقميمي و العرجي ؟
 الوضػ االقميمػػي واضػػح اف الجغرافيػػا السياسػػية فػػي العػػالـ العرجػػي واالسػػالمي تشػػهد ظػػاهرة كونيػػة متجػػددةعندما يسود هذ االمة ما يسود في االمـ غير االسالمية مف ظمـ وقهر واحتالؿ وتدمير وحفار وتجوي ال
جد اف يحدث هناؾ حركة تجديد لهذ االمة ونهضتها وموقفها الحضاري وعهيدتها وهذا الذي حدث .
مػػا يحػػدث هػػو هجػػوط كػػؿ اجنحػػة الظمػػـ الممتػػددة عمػػث مسػػتوا العػػالـ كمػػه وتنػػزؿ ليفػػعد هػػذا الجيػػؿ الرجػػاني
الجديد ليجدد لهذ االمة عزيمتها ودينها وعدالتها وحضارتها الحهيهية.
واتوق اف االمة العرجية واالسالمية اذا وجدت مف الهيادات مف يفهـ الحهيهة الكونية لما يجري االف عميها اف
توحد ففها واف تعمؿ عمث االقؿ اتحاد فدرالي كونفدرالي في العالـ االسالمي.
ال تفمح المنظمات الحالية لهذ المهمة ال جد مف حركػة شػجاجية تهػود هػذا الموضػوع وال جػد اف تكػوف الحركػة
الشػػجاجية حركػػة تػػسمف جعهيػػدتها وجموقفهػػا الحضػػاري واف تشػػرؾ معهػػا كػػؿ مػػا هػػو يعمػػؿ لخدمػػة الػػوطف فػػي
الجدايات حتث تستطي اف تستند ويستهر وضعها.
امامنػػا ظػػاهرة موجػػودة التيػػار االسػػالمي ال ػواعي الممتػػزـ يهػػود االف فػػي عديػػد مػػف الػػدوؿ العرجيػػة منهػػا مػػا تػػـ
التغيير فيه سمسا ومنها ما تـ التغيير فيه قفرا.
هسالس الناس االف يرتجوا اوراقهـ الهانونية والدسػتورية الػث مرحمػة جديػدة امامنػا مػف سػتة اشػهر الػث سػنة لنػرا
جغرافية سياسية مختمفة عف الجغرافية الساجهة.
*كاف لكـ كتاب تنجهتـ جما يجري ؟
– فػػحيح لهػػد كتجػػت فػػي هػػذا الموضػػوع وجػػزس مػػف الػػذي توقعتػػه حسػػب السػػنف الرجانيػػة والمعرفػػة والد ارسػػة
والجحث في كتاب اهلل تحهؽ  .والحديث عف ذلؾ يطوؿ .
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كاف لنا السجؽ في قطاع غزة نحف اجتمينا اجتالس شديدا وفجرنا عمث هػذا الػجالس الكجيػر الػذي جاسنػا مػف عػدو
غير اسالمي ومف دوؿ متواطئة تسمث دوال اسالمية عرجية ،فجرنا وثجاتنا ومهاومتنا لها وتحهيؽ اهداؼ مػف
خاللها اشعؿ اماـ كؿ انساف يريد التغيير شمعة اف ضعؼ االمكانيات سواس الموق الجغرافي السيس الموقػ
الجغ ارفػػي الفػػغير العػػدو المتغطػػرس انػػه يمكػػف اف يحهػػؽ انتفػػا ار عمػػث الػػذيف يضػرجوف مػػف غػزة عمػػث سػػجيؿ
المثاؿ اعطث الناس امال كجيػ ار لػذلؾ نحػف ال نػدعي اننػا قػادة حركػة التغييػر ولكننػا نهػوؿ اف نجاحنػا فػي هػذ
الهضية اضاس الشموع لكثير مف الدوؿ.
* فرحت اف االخواف المسمميف ليسوا جحاجة الث فتح مكاتب في قطاع غزة ما سجب ذلؾ ؟
 اوال نريد اف نميز جيف نهطتيف:فكرة االخواف المسمميف وتنظيـ االخواف المسمميف  ،ففكرة اإلخواف المسمميفقائمة عمث فكرة دينيػة تػتمخص فػي اف يعجػد النػاس مػف يسػتحؽ العجػادة وهػو اهلل وحػد ال شػريؾ لػه  ،وال قحػد
قمػا التنظػيـ يهخػذ قشػكاال متعػددة ،وحمػاس
يستحؽ العجادة سوا خالؽ هذا الكوف ،هذ فكرتهـ في كؿ مكافّ ،
فكػرة اخػواف مسػػمميف تنظيمهػػا مركػػز حياتػػه جاالضػػافة الػػث مهومػػات االخػواف المسػػمميف مػػف ترجيػػة وقخػػالؽ مػ
خفوفية مهاومة العدو اإلسرائيمي.
الدستور ،عماف2012/1/8 ،
 .35مفاوضات مف أجؿ المفاوضات

حمادة فراعنة
ال قحد راهف عمث لهاس عماف يوـ الثالثاس  ،2012/1/3ال األطراؼ الثالثة األردنية والفمسطينية واإلسرائيمية،
وال قطراؼ المجنة الرجاعية ،وال قحد منهـ توق اختراؽ جدار الفد اإلسػرائيمي ،غيػر المتجػاوب مػ اسػتحهاؽ
التسوية ،والتزامات خارطػة الطريػؽ ،وال مػ تطمعػات الشػعب العرجػي الفمسػطيني ،وال حتػث مػ مػا تػـ االتفػاؽ
انتهاس جالساجؽ إيهود قولمرت ،فموازيف
عميه في عهد الحكومات اإلسرائيمية المتعاقجة ،جدساً مف الراحؿ راجيف و ً
الهوا الداخمية اإلسرائيمية تغيرت لفالح اليميف المتطرؼ ولـ تعد اتفاقات قوسمو وتػداعياتها ومػا انجثػؽ عنهػا
فالحة لمتداوؿ قو التنفيػذ ضػمف المعػايير اإلسػرائيمية الجاريػة ،فػالمطروح إسػرائيمياً عمػث طاولػة المفاوضػات،
وما يجري فرضػه جهػوة السػالح عمػث قرض الواقػ  ،يختمػؼ تمامػاً وجوهريػاً عمػا كػاف ،وعمػا تػـ االتفػاؽ عميػه،
وعما كاف مهموالً إنجاز جيف طرفي اتفاؽ قوسمو.
ال قحد مف األطراؼ الثالثة األردنية والفمسطينية واإلسرائيمية ،كاف يهمؿ في تحهيؽ نتائج يمكف قف تُسجؿ قو
يمكػػف الركػػوف لهػػا ،قو الجنػػاس عميهػػا ،وم ػ ذلػػؾ فالمهػػاس فػػي عمػػاف كػػاف ضػػرورة لألط ػراؼ الثالثػػة ،واال لمػػا
حفؿ ،ولما تحهؽ ،ولما تمت استجاجة له مف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي لممجادرة األردنية.
وطالمػػا هػػي مجػػادرة قردنيػػة ،فممػػاذا تمػػت ومػػا هػػي دوافعهػػا ؟؟ فػػي ظػػؿ معرفػػة قردنيػػة قكيػػدة ومسػػجهة لمموقػػؼ
اإلسرائيمي المتعنت حتث مف زاوية إجرائية ،فهد سجؽ إلسرائيؿ وقف رفضت خطوتيف إجرائيتيف هما :
قوالً  :رفضت الرد عمػث قسػئمة المجنػة الرجاعيػة حػوؿ موقػؼ إسػرائيؿ مػف قضػيتي الحػدود واألمػف التػي تنتهػي
مهمتها حتث يوـ .2012/1/26
وثانياً  :رفضت تسمـ الرد الفمسطيني مف المجنة الرجاعية عمث قسػئمتها حػوؿ الموقػؼ الفمسػطيني مػف قضػيتي
الحػػدود واألمػػف ،واشػػترطت قف يػػتـ ذلػػؾ مجاشػرة مػػف الجانػػب الفمسػػطيني ،جػػدوف وسػػيط ثالػػث ،ألف تسػػميـ الػػرد
الفمسطيني عجر المجنة الرجاعية يتنػافث مػ الموقػؼ اإلسػرائيمي المطالػب جػحجراس مفاوضػات مجاشػرة فمسػطينية
إسرائيمية جدوف تدخؿ مف طرؼ ثالث ،حتث ولو كاف الواليات المتحدة.
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األردف سػ ػػعث عج ػ ػػر مجادرت ػ ػػه الت ػ ػػي تمػ ػػت عج ػ ػػر خط ػ ػػوتيف ،األول ػ ػػث زيػ ػػارة المم ػ ػػؾ عج ػ ػػد اهلل إل ػ ػػث راـ اهلل ي ػ ػػوـ
 ،2011/11/21والثانية استهجاله لمػرئيس اإلسػرائيمي شػمعوف جيػريس فػي عمػاف يػوـ  ،2011/11/28وكػذلؾ
اتفاالته م قطراؼ المجنة الرجاعية ،لتحهيؽ مفالح قردنية مجاشػرة عجػر عنهػا وزيػر الخارجيػة نافػر جػودة
جهوله "إنها خطوة تخدـ المفالح العميا لمدولة األردنية" ويمكف تمخيفها جهدفيف :
قولهمػػا  :زيػػارة الممػػؾ عجػػد اهلل لواشػػنطف حيػػث سػػيمتهي م ػ قػػادة اإلدارة األميركيػػة وقػػادة الكػػونغرس وقوسػػاط
الجاليػػة اليهوديػػة وم ػ وسػػائؿ اإلعػػالـ ،ولػػذلؾ لديػػه الرغجػػة والمفػػمحة فػػي إظهػػار تعػػاوف األردف ومسػػاعدته
لم ػرئيس المهػػزوز قوجامػػا المهجػػؿ عمػػث االنتخاجػػات الرئاسػػية الهادمػػة ،وقمػػاـ قػػادة الكػػونغرس األكثػػر تطرف ػاً فػػي
عػدائهـ لممفػالح والحهػوؽ الفمسػػطينية واألكثػر دعمػاً لمشػاري اليمػػيف اإلسػرائيمي المتطػرؼ ولمجاليػة اليهوديػػة
النافػػذة فػػي مسسسػػات فػػن اله ػرار األميركػػي ونشػػاطه هػػذا يسػػتهدؼ تحهيػػؽ مفػػالح وخػػدمات لػػألردف فػػي
واشنطف عجر هذ الزيارة.
ولهذا يسعث الممػؾ عجػد اهلل ،لتهػديـ فػورة قردنيػة مهجولػة ،تظهػر رغجتػه ومحاولتػه مسػاعدة الموقػؼ األميركػي
نحػػو الرغجػػة المشػػتركة األميركيػػة اإلسػرائيمية جاسػػتمرار المفاوضػػات حتػػث ولػػو كانػػت شػػكمية ،تتوسػػؿ الفػػورة،
وتظهير مشهد المفاوضات واف كانت جال محتوا جػدي ،فالمشػهد فػي عمػاف (لهػاس األطػراؼ) فػورة تجميميػة
لواق احتاللي استعماري استيطاني جش عمث قرض فمسطيف ،تهود حكومة نتنياهو وقحزاب اليمػيف واألجهػزة
األمنية وقجطاؿ المستوطنيف ،فهػدمت عمػاف الفػورة وقظهػرت مشػهد الجمػوس عمػث طاولػة المفاوضػات جهجػوؿ
األطراؼ جميعاً لألولويات اإلسرائيمية والتكيؼ معها ،والمتمثمة جحجراس مفاوضات.
ثانيهما  :قمؽ جدي قردني مف وفوؿ المفاوضات لطريؽ مسدود حتث يوـ  26كانوف ثاني الجاري ،ما يفتح
الجػػاب عمػػث احتمػػاالت متعػػددة يهػػؼ فػػي طميعتهػػا انفجػػار شػػعجي فمسػػطيني فػػي وجػػه االح ػتالؿ ،سػػيسدي إلػػث
تػداعيات غيػػر محسػوجة تعػػود عمػػث األردف جمزيػد مػػف التػػوتر واالحتهػاف الػػداخمي واإلقميمػػي المحػيط ،تزيػػد مػػف
قعجاس األردف األمنية واالقتفادية ال يستطي التحكـ فيها وقد ال يستطي التكيؼ معها ،ولذلؾ يسعث األردف
جػػاداً ومخمف ػاً إليجػػاد مخػػارج تهمػػؿ مػػف منسػػوب التػػوتر وفػػتح نافػػذة مهمػػا جػػدت ضػػيهة لعمهػػا تػػوفر فرفػػة
التوفؿ إلث تفاهمات ُمرضية.
ومجػادرة األردف جهػػذا المعنػػث حههػت جػػدواها ونجاحهػػا فػػي عهػد المهػػاس نفسػػه ،ألنػػه ينسػجـ مػ رغجػػات الطػرفيف
اإلسرائيمي قوالً والفمسطيني ثانياً.
إس ػرائيؿ لهػػا مفػػمحة فػػي عهػػد المهػػاس لكسػػر إرادة الفمسػػطينييف وجمػػجهـ إلػػث طاولػػة المفاوضػػات رغػػـ اسػػتمرار
االسػتيطاف ،والتهويػػد لمهػػدس والغػػور وتوسػػي الهػػائـ منهػػا ،جػػدوف قف يػػدفعوا كمفػػة هػػذا المهػػاس قو تمجيػػة قي طمػػب
مف المطالب الفمسطينية قو األردنية قو الدولية ،لهذا الوقت.
والجان ػػب الفمس ػػطيني تجػ ػػاوب مػ ػ المج ػػادرة األردنيػ ػػة لتحهي ػػؽ غرض ػػيف األوؿ موافػ ػػمة كس ػػب ال ػػود األردنػػػي
ومسػػاعدة األردف عمػػث اسػػتهرار وقمنػػه ودعػػـ رحمػػة الممػػؾ عجػػد اهلل إلػػث واشػػنطف وانجاحهػػا خدمػػة لممفػػالح
الوطنية األردنية ،قد تنعكس إيجاجياً عمث المفالح الوطنية الفمسػطينية ،والثػاني إعػادة تهكيػد منظمػة التحريػر
عمث تهديـ نفسها عمث قنها ليست ضد المفاوضات مف ناحيػة مجدئيػة ،وقف المفػالحة الفمسػطينية الفمسػطينية
لػػف تػػوثر عمػػث جػػوهر الموقػػؼ الفمسػػطيني مػػف المفاوضػػات وقف التفػػاهـ جػػيف "فػػتح" و"حمػػاس" وجػػيف ال ػرئيس
وعمػػؽ يجيػػز هػػذا الموقػػؼ ويدعمػػه جوهريػاً ،طالمػػا قف موقػػؼ
محمػػود عجػػاس وخالػػد مشػػعؿ وفػػؿ إلػػث تفػػاهـ ُ
المفػػاوض الفمسػػطيني مػػا زاؿ ممتزم ػاً جالمعػػايير الثالثػػة التػػي قعمنهػػا فػػائب عريهػػات قجػػؿ وفػػوله إلػػث عمػػاف
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وهي وقؼ االستيطاف وااللتزاـ جحؿ الدولتيف وحدود  ،1967وااللتزاـ جما تـ التوفؿ إليه م قولمرت جما في
ذلؾ إطالؽ سراح األسرا المعتهميف قجؿ إتفاؽ قوسمو.
الجانػػب الفمس ػػطيني ل ػػـ يخسػػر م ػػف المه ػػاس س ػػوا االنتهػػادات المهجول ػػة سػ ػواس تم ػػت مػػف قج ػػؿ حرك ػػة حم ػػاس قو
التحفظات مف قجؿ الففائؿ األخرا ،وهي مدا مهجوؿ ومتفؽ عميه وتسمح جه التعددية الفمسطينية.
قط ػراؼ المجنػػة الرجاعيػػة ،لػػـ ت ػراهف عمػػث النتػػائج وتعػػرؼ مسػػجهاً نتائجهػػا ،ولػػذلؾ كانػػت مشػػاركتها متواضػػعة،
انسجاماً م النتائج المتوقعة ولو كانت غير ذلؾ لما تردد األميف العاـ لألمـ المتحػدة ووزراس خارجيػة قميركػا
وقوروجا وروسيا لممشاركة فيها.
نتائج جولة عماف اقتفرت عمث تحهيؽ غرضيف :
قولهما  :قجوؿ إسرائيؿ الستالـ الرد الفمسطيني مجاشرة عمث قسئمة المجنة الرجاعية.
وثانيهما  :الموافهة عمث تسميـ ردها عمث قسئمة الرجاعية وعمػث اسػتمرار المهػاسات جػدوف تحديػد مواعيػد لهػا قو
موضوعاتها قو جداوؿ ألعمالها.
نتائج جولة عماف كانت متواضعة ،ولـ تخرج عف سياؽ ما هو متوق منها.
األياـ ،راـ اهلل2012/1/8 ،

 .36فلسطيف :هؿ يميف اللياقات أف تمأل الفراغ السياسي؟

نهمة الشهاؿ
قراد األردف قف يهدـ جفخامة «مجموعة» المهاسات التي جرت هذا االسجوع في عماف ،جيف السمطة الفمسطينية
واسرائيؿ ،جحضور ومشاركة الرجاعية .ووفؽ ما تهتضيه قعػراؼ الجروتوكػوؿ فػي التفػاوض ،اتخػذت السػمطات
االردنيػػة وضػػعية مػػف يهػػود عمميػػة جديػػة ،جػػدقت جمجػػادرة مػػف الممػػؾ نفسػػه ،وستسػػتكمؿ جاجتماعػػات عمنيػػة و
«س ػرية» ،وفػػؽ وزيػػر الخارجيػػة االردنػػي السػػيد نافػػر جػػودة ،سػػاعياً لإليحػػاس ،جغمػػوض مفػػطن  ،جػػهف وراس
االكمػػة مػػا وراسهػػا .ووفػػؿ األمػػر الػػث التشػػديد جػػهف عمػػاف هػػي مركػػز المفاوضػػات المهجمػػة ،وجػػهف االردف هػػو
الجهػػة الوحيػػدة المخولػػة جالتف ػريح حولهػػا ،س ػواس اعالن ػاً النعهادهػػا قو لنتائجهػػا (هػػا قػػد فػػار لػػدينا «نػػاطؽ»
شػػرعي ووحيػػد جعػػد «الممثػػؿ» الحػػائز عمػػث الفػػفة!) .وتهسػػس كػػؿ هػػذا الجنػػاس عمػػث جممػػة تنتمػػي الػػث عػػالـ
السياسة الواقعية الجاردة ،عمث طريهة الدوؿ العظمث ،جممة متخمفػة مػف التنميػؽ المعتػاد فػي منطهتنػا ،قالهػا
الػ ػػوزير تك ػ ػ ار اًر واسػ ػػتعادتها الفػ ػػحؼ االردنيػ ػػة ثػ ػػـ س ػ ػواها ،مػ ػػف قف مػ ػػا يحػ ػػدو جػ ػػاألردف الػ ػػث المجػ ػػادرة لتنظػ ػػيـ
المفاوضات هو وجود «مفمحة عميا» له في استئنافها ،وفي وفولها الث نتائج.
وفي المهاجؿ جدا الطرؼ الفمسػطيني كمػف يسػاير ،لػيس إال ،فػاحب تمػؾ المفػمحة العميػا ومعػه الرجاعيػة ،قو
االميػػركييف ،مجرجػ اًر قدميػػه الػػث المهػػاسات العتيػػدة ،مجػػر اًر مسػػمكه االيجػػاجي هػػذا جضػػرورة الوفػػاس جواججاتػػه تجػػا
المجتم الدولي سداً لمذرائ  .وقما االمر األغرب فهو اطػالؽ تسػمية «استكشػافية» عمػث لهػاسات مضػث عمػث
انعهاد مثيالتها جفورة دورية وعمنية عهداف ،هذا في «الحالؿ» ،قي جفورة رسمية.
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ومػػف جهتهػػا ،قدت إس ػرائيؿ دورهػػا فػػي المعجػػة الجاريػػة حتػػث النهايػػة .قػػدمت ورقتهػػا هػػي االخػػرا التػػي تحػػوي
النهاط الػ ،22والتي تهوؿ جاختفار إنها تنوي االجهاس عمث االمور كما هي ،واالمعاف في الوجهة المتجعة .ها
قد انتهث االستكشاؼ ،فماذا جعد؟
كؿ ذلؾ في غاية الكآجة!
وجالطج  ،يمكػف لمػف يشػاس قف يختػرع مالمػح تتهػ مدـ حيثمػا يشػاس ،فيهػاؿ مػثالً إف قجػوؿ مجعػوث رئػيس الحكومػة
االسرائيمية اسحاؽ مولخو (م التشديد عمػث قنػه «محػاـ» ،كمػا لػو كػاف االمػر إلجػراز قانونيػة الجػدؿ!) جتسػمـ
الوثيهػػة الفمسػػطينية هػػو منجػػز ،فحسػرائيؿ كانػػت تػرفض ذلػػؾ فػػي السػػاجؽ وتفػػر عمػػث مػػا تسػػميه المفاوضػػات
المجاشرة ،وتهفد جه ترؾ المهاسات تنساب عمث هواها مف دوف تحديد مسػجؽ ألي شػيس .وفػي كػؿ مػرة يطفػو
مثؿ هذا المنطؽ عمث السطح ،تحضر رواية إميؿ حجيجي «سعيد قجي النحس المتشائؿ» العجهرية والتنجئية!
وقما إسرائيؿ فػال تخفػي مػا تريػد :اسػتمرار المهػاسات مػ الفمسػطينييف واسػتمرار سياسػة المفػادرة واالسػتيطاف.
االولػػث تحجػػب الثانيػػة قو تخفػػؼ مػػف وقعهػػا ...وذلػػؾ افت ارضػػياً .وهػػي تتجػ منطهػاً سػػوريالياً ،تنفػػرد جػػه ،فتهػػرر
مثالً جناس وحدات استيطانية جديدة في الهدس عهاجاً لمفمسطينييف عمث تهدمهـ جطمب االعتراؼ جدولػة لهػـ فػي
االمـ المتحدة ،ثـ عهاجاً لهـ عمث قجوؿ عضويتهـ في االونيسكو ،مف دوف مساسلة المنظمات الدولية ،شػريؾ
الفمسػػطينييف فػػي جػػرمهـ ذاؾ .وهػػي تضػػاعؼ موازنتهػػا العسػػكرية تحسػػجاً لموضػ غيػػر المسػػتهر فػػي المنطهػػة،
فيجمػػغ انفاقهػػا العسػػكري لعػػاـ  2011خمسػػة جاليػػيف دوالر مػػف دوف قف يثيػػر ذلػػؾ اعت ػ ارض قحػػد .وتعمػػف عػػف
انشاس قسوار عمث الحدود م لجناف وم االردف ،يشؾ حهاً في فاعميتها فيما لو تدحرجت االمور نحو انفجار
العنؼ في المنطهة ،ولكنها تجدو ذات وظيفة نفسية لإلسرائيمييف ...ال جهس!
ولعػؿ االجمػػاع السياسػػي الفمسػطيني عمػػث إدانػػة اسػتئناؼ المفاوضػػات عمػػث هػذ الشػػاكمة ،ورقػػة راجحػة فػػي يػػد
السػػيد محمػػود عجػػاس ،تظهػػر كديجموماسػػي مسػػسوؿ مهاجػػؿ نػػزؽ اآلخػريف :ليسػػت حمػػاس والجهػػاد وحػػدهما مػػف
داف اجتماعػػات عمػػاف ،جػػؿ الشػػعجية والديموقراطيػػة والمجػػادرة وحتػػث اجػزاس كجيػرة مػػف فػػتح ،ومػػنهـ مػػف هػػو فػػي
قطر السمطة ،ومنهـ مف هو في المعتهؿ ،كمرواف الجرغوثي .فهؿ يكفي الرئيس الفمسطيني هذا السجؽ؟
المعضمة التي تواجه السيد محمود عجاس ال تخص االفػطداـ جػحدارة المسػهلة الفمسػطينية جرمتهػا ،جػؿ تطػاوؿ
هذا الحيز الضيؽ مف الرضا الذاتي او الشكمي .إذ جعػد خطػاب االمػـ المتحػدة ،حيػث اكتسػب الػرئيس جعػض
فػػفات الزعامػػة التػػي كانػػت تنهفػػه (والتػػي ،كػػذلؾ ،لػػـ تسػػعفه الظػػروؼ الموضػػوعية الكتسػػاجها) ،كػػاف يتعػػيف
عميه تعزيز موقعه الجديد جخطوات الحهة حتث ال يجدد مػا تحهػؽ .فهػاـ ججعضػها جنجػاح ،وعمػث قرسػها رفضػه
العنيػػد اسػػتئناؼ التفػػاوض مػػف دوف اعػػالف إسػرائيمي عػػف وقػػؼ االسػػتيطاف ،ثػػـ سػػعيه لتػػوفير قطػػر لممفػػالحة
الوطني ػػة ،م ػػا قغض ػػب اسػ ػرائيؿ كثيػ ػ اًر .ولك ػػف ه ػػذا ال يكف ػػي ،فه ػػد وف ػػمت االم ػػور ال ػػث ح ػػدها ،جم ػػا في ػػه ذاؾ
«الهػػانوني» ،إذ  26كػػانوف الثػػاني (ينػػاير) الػػذي حددتػػه الرجاعيػػة كمهمػػة قفػػوا السػػتئناؼ المفاوضػػات هػػو
غػػداً ،والجولػػة التػػي تمػػت فػػي عمػػاف ،ومػػا سػػيميها قػػد تكػػوف انهػػاذاً شػػكمياً لمػػاس وجػػه الرجاعيػػة ،إال قنػػه يفػػعب
عمث قجو مازف مطها الث قجعد مف المجاممػة التػي يرغػب جتوجيههػا لهػذ االخيػرة ولػألردف .وهكػذا تجهػث «مػاذا
جعد» تمح جهوة.
وقمػػا مػػا يمػػوح فيجػػدو شػػديد االرتجػػاؾ ويشػػي جوجػػود ف ػراغ مهمػػؽ .يكػػرر قجػػو مػػازف رفضػػه النتفاضػػة ثالثػػة (غيػػر
متوقعة عمث كؿ حاؿ) مهاجؿ تشديد عمػث وجػود «خيػارات» قخػرا ،واجػراسات تُػدرس ،ويكمػؼ لجانػاً سياسػية
منجثهة عف منظمة التحرير جاجتكارها والتخطيط لها .وفي ذلؾ غمػوض يعتػدي عمػث المهتػرح الوحيػد الفػالح،
والػػذي يمكػػف حتػػث لتمػػؾ االج ػراسات العتيػػدة ،قي ػاً كانػػت ،قف تتهسػػس عميػػه :تنظػػيـ شػػروط الفػػمود الشػػعجي
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والمهاومػػة المدنيػػة لمسياسػػة االس ػرائيمية .وهػػذا ال يػػتـ جالسػػر وال جػػيف ليمػػة وضػػحاها .كمػػا قف ثمػػة قسػػجاجاً كثي ػرة
لمشؾ جهف قجهزة السمطة وجناها قادرة عمث الوفاس جه ،حتث لو قرادت ،وذلؾ لشػدة انكشػافها قمػاـ إسػرائيؿ ،جػؿ
ت ػػداخمها معه ػػا ،جينم ػػا س ػػائر الفف ػػائؿ تكتف ػػي جاإلدان ػػة العالي ػػة الف ػػوت لس ػػموؾ الس ػػمطة وجال ػػدعوة ل ػ ػ «خي ػػار
المهاومة» ،مف دوف مزيد ،ممػا ال يهػدـ وال يػسخر فػي شػيس ،إذ يجػدو هػذا الموقػؼ انخ ارطػاً فػي مناكفػة كيديػة
م السمطة قكثر مما هو جمورة الستراتيجيا تففيمية تنطمؽ مف الممكف وتعمؿ عمث تطوير .
لعؿ اختناؽ المشػروع الػوطني الفمسػطيني ،جمعنػث عجػز عػف التجمػور ،يسػتند الػث قسػجاب موضػوعية ال تكفػي
االرادات وح ػػدها ،وال ك ػػؿ ال ػػذكاس الممك ػػف ،لتجاوزه ػػا .ويظه ػػر مج ػػدداً ،جوض ػػوح يس ػػتعيد م ػػا قج ػػؿ قوس ػػمو ،قف
المسهلة الفمسطينية غير قاجمة لمحؿ في االطػار الفمسػطيني وحػد  ،جػؿ هػي مرتهنػة جمحيطهػا ولػه ،جهػدر كجيػر
جػداً .ورجمػػا تجػػدق رحمػة األلػػؼ ميػػؿ فػي االشػػتغاؿ عمػػث تعريػؼ المسػػهلة الوطنيػػة الفمسػطينية اليػػوـ انطالقػاً مػػف
هنا ،مف محاولة تفحص هذ الفرضية.
الحياة ،لندف2012/1/8 ،

 .37الجدراف العازلة مف جابوتنسيي إلى نتنياهو

عمي جرادات
جعد جناس جدار التوس والففؿ في الضفة الغرجية ،قرر قادة “إسرائيؿ” إحاطة كيػانهـ جالجػدراف العازلػة .فمػف
الجدس ججناس جدار عازؿ عمث طوؿ الحدود المفرية ،إلث قرٍار ججناس جدار عمث طوؿ الحدود م األردف ،كما
قعمف نتنياهو ،إلث قػرٍار ججنػاس جػدار آخػر( ،قاجػؿ لمتمػدد) ،فػي المنطهػة الواقعػة جػيف المطمػة الفمسػطينية وكفػر
اع قمنيػػة ،كمػػا يػػدعي
كػػال المجنانيػػة .إحاطػػة “إسػرائيؿ” جالجػػدراف العازلػػة ليسػػت فكػرة جديػػدة ،وال تنطمػػؽ مػػف دو ٍ
قادتهػا ،جػػؿ ،هػػي فكػرة فػػهيونية عنفػرية قديمػػة ،قسػس لهػػا زئيػػؼ جاجوتنسػػكي ،األب الروحػػي الممهػػـ لحػػزب
الميكػػود الحػػاكـ فػػي “إس ػرائيؿ” اليػػوـ ،ثػػـ تجناهػػا ،وعمػػؿ عمػػث تنفيػػذها ،قػػادة الحركػػة الفػػهيونية عموم ػاً ،قجػػؿ،
ِ
فرض كيانهـ عمث األرض الفمسطينية العاـ .1948
وجعد،
فػػي العػػاـ  1937طمػػب المػػوجي الفػػهيوني مػػف الخجيػػر الجريطػػاني تشػػارلز جتهػػارت وض ػ ت خطػػة إلقامػػة جػػدار
عمػػث طػػوؿ محػػاور الطػػرؽ الرئيسػػة مػػف الحػػدود المجنانيػػة فػػي الشػػماؿ وحتػػث جئػػر السػػج  .وقػػد قػػاـ جتهػػارت هػػذا
جرسـ المرحمة األولث مف عممية إقامة هذا الجدار حسب المسوغات الفهيونية .وهو جدار مػف قرجػ طجهػات
وجارتفاع متريف تـ جناس عمث طوؿ  80كـ مف طجريػا فػي الشػماؿ الشػرقي لفمسػطيف وفػوالً إلػث رقس النػاقورة
فػػي الشػػماؿ الغرجػػي جػػالهرب مػػف محػػاور الطػػرؽ المركزيػػة ،وكانػػت تكمفػػة المشػػروع آنػػذاؾ  60مميػػوف دوالر،
تكفمت شركة “سميؿ جونيه” الفهيونية ججنائه ،وتولت مجموعات “الهاغانػا” ح ارسػته .وقػد تػـ هػدـ هػذا الجػدار
مف قجؿ سكاف الهرا العػرب عمػث جانجيػه .وفػي قرجعينػات الهػرف الماضػي ،اقتػرح زئيػؼ جاجوتنسػكي إقامػة مػا
اجػػه
سػػما ب”الحػػائط الحديػػدي” ،منطمه ػاً مػػف رسيػػة مفادهػػا قف قيػػة تجرجػػة اسػػتعمارية اسػػتيطانية ال جػػد قف تو ت
جمهاومة سكاف األرض األفمييف ،وقنه ال يوجػد شػعب تنػازؿ طواعيػة عػف قرضػه لشػعب آخػر ،وقف حػؿ هػذ
المعض ػػمة ه ػػو قف يه ػػيـ المس ػػتوطنوف الف ػػهاينة “حائطػ ػاً حدي ػػدياً” ح ػػوؿ قنفس ػػهـ ،وقف يس ػػتمروا ف ػػي ال ػػجطش
جالفمسطينييف إلث قف يهتن هسالس جهنه ال مفر مف التنازؿ عف األرض لمكتمة الجشرية الوافدة.
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وهػػذ هػػي ذات الفك ػرة التػػي عجػػر عنهػػا شػػاروف العػػاـ  2002،جعػػد قف قػػرر جنػػاس جػػدار التوس ػ والففػػؿ فػػي
الضػفة الغرجيػة ،حيػث قػاؿ“ :العػالـ لػف يهػػرر إف كنػا سػنجني الجػدار قـ ال ....الجػدار سػيجنث ...ومػا ال يسخػػذ
جالهوة يسخذ جمزيد مف الهوة ،”....وذلؾ تجسيداً لما كاف قد فرح جه العاـ  1973،جالهوؿ“ :سػوؼ نعمػؿ مػف
الفمسػػطينييف سػػندويش جسػػطرمة ،وسػػندخؿ قطاع ػاً مػػف المسػػتوطنات جػػيف الفمسػػطينييف ،ثػػـ قطاع ػاً آخػػر مػػف
المستوطنات ،جحيث ال تستطي األمػـ المتحػدة وال الواليػات المتحػدة ،وال قحػد آخػر ،تمزيػؽ هػذ المسػتوطنات
جعد  25سنة”.
مف هنا يتضػح قف فكػرة جنػاس الجػدراف العازلػة فكػرة مترسػخة فػي الفكػر والوجػداف الفػهيوني ،ويفػعب فهمهػا
فهم ػاً جػػذرياً ،مػػف دوف اإللمػػاـ الػػدقيؽ جمنجعػػيف فك ػرييف قنتجاهػػا ،وحوالهػػا( ،جتػػداخؿ وتكامػػؿ) ،إلػػث منظومػػة
سياسية واجتماعية وقانونية وقمنية عنفرية عدوانية ،فهيونية قوالً ،و”إسرائيمية” ثانياً ،وهما:
 :1منج الخرافات التممودية الجائدة ،عف نهػاس العػرؽ اليهػودي وتميػز وتفوقػه ،واعتجػار فمسػطيف قرض الميعػاد
التػػي ستشػػهد نهايػػة التػػاريخ وحمػػوؿ الػػرب فيهػػا ،وفهػاً إليمػػاف الفػػهيونية الدينيػػة ،وهػػو اإليمػػاف الػػذي اسػػتعممته
الفػػهيونية العممانيػػة ،ووظفتػػه جػػالهوؿ جحمكػػاف حمػػوؿ الشػػعب جػػاألرض دوف إلػػه ،حيػػث تفػػجح األرض هػػي
اإللػػه ،فهػػد فػػرح دايػػاف الفػػهيوني “المع ارخػػي” العممػػاني “قف قرض “إس ػرائيؿ” هػػي رجػػه الوحيػػد” .قمػػا جػػيغف
الف ػػهيوني “الميك ػػودي” العمم ػػاني فيه ػػوؿ“ :انتي ػػيس ،الجط ػػؿ ال ػػذي ال ُيهه ػػر ،ويس ػػتمد قوت ػػه م ػػف اتف ػػاله جهم ػػه
األرض ،قسطورة يونانية ،ولكف الهوة التي يمتمكها الشجاب اليهودي مف اتفالهـ جهرض “إسرائيؿ” هي حهيهػة
واقعة”.
 :2منج نظريات التمييز العنفري الحديثة ،وقهمهػا نظريػة “الحتميػة الجيولوجيػة” قو “الداروينيػة االجتماعيػة”
التي ترا قف “حيوات الجشر وقفعالهـ هػي نتػائج محتومػة لمخفػائص الجيوكيمياويػة لمخاليػا التػي تكػوف الفػرد،
وهػذ الخفػائص تحػددها جػدورها عمػث نحػو متفػرد مكونػات الجينػات التػي يحممهػا كػؿ فػرد” ...وقف “الجينػػات
الس ػػيئة تس ػػجب الس ػػموؾ الس ػػيئ .”...وق ػػد تجن ػػث جاجوتنس ػػكي ،ومن ػػذ الع ػػاـ  1903،الكثي ػػر م ػػف قفك ػػار منظ ػػري
“الداروينية االجتماعية” والفاشية .وكاف مف جممة هذ األفكار ما كاف قد عجر عنه في إحدا خطجه جالهوؿ:
“كؿ إنساف آخر عمػث خطػه ،وقنػت وحػدؾ عمػث فػواب ،ال تحػاوؿ قف تجػد قعػذا اًر مػف قجػؿ ذلػؾ ،فهػي غيػر
ضرورية .”...وهي ذات الفكرة التػي كررهػا سػميمه نتنيػاهو ،يػوـ  2011-10-31فػي افتتػاح دورة “الكنيسػت”
الشػػتوية جػػالهوؿ“ :إذا كنػػت تعتهػػد قف شخف ػاً يريػػد قتمػػؾ ،فعميػػؾ قف تهتمػػه قوالً ،وال تجحػػث عػػف قعػػذار ،فهػػي
ليست ضرورية.”...
وفي المنجعيف ما ينتج قيديولوجيا الغطرسة التي ترفض مجدق المساواة جيف الجشػر ،وتسػوغ سياسػة تهػديس الهػوة
واالسػػتعمار والعػػدواف والتوسػ و”الففػػؿ العنفػػري” ،والتػػي مػػف تكتيكاتهػػا إقامػػة “جػػدراف الففػػؿ العنفػػري”،
س ػواس الجػػدراف الماديػػة “األسػػمنتية” ،قو المعنويػػة ،كػػحجراسات “تعهػػيـ النسػػؿ” ،كمػػا فػػي التجرجػػة النازيػػة العػػاـ
 1933،وقجمهػػا التجرجػػة األمريكيػػة العػػاـ  .1927وذلػػؾ انطالق ػاً مػػف زْعػ ِػـ قف األجنػػاس الجش ػرية ،تنهسػػـ ،تجع ػاً
لخفائص جيولوجية ثاجتة ،إلث جنس جشري “ ار ٍ
ؽ” وآخر “رديس” ،ما يستدعي ضػرورة حمايػة “نهػاس” الجػنس
“ال ارقػػي” وفػػيانة “تميػػز” سػػاللته .جػػؿ وينػػادي متطرفػػو التمييػػز العنفػػري جحجػػادة الجػػنس “الػػرديس” ،حمايػػة
لمج ػػنس “ال ارق ػػي” م ػػف ال ػػذوجاف قو االنف ػػهار ف ػػي األجن ػػاس “الرديئ ػػة” .وم ػػف هػ ػسالس المتطػ ػرفيف غ ػػالة النازي ػػة
والفػػهيونية .قمػػا األقػػؿ تطرفػاً مػػف دعػػاة التمييػػز العنفػػري ،فيػػروف قف مػػف واجػػب الجػػنس “ال ارقػػي” قف يعمػػؿ
عمث “تعمير” ،قي استعمار ،جالد الجػنس “الػرديس” ،ليفػجح فػالحاً وقػاد اًر عمػث خدمػة الجػنس “ال ارقػي” فػي
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طريهػػه إلػػث جنػػاس الحضػػارة .ومػػف ه ػسالس قػػادة االسػػتعمار منػػذ الهػػرف السػػادس عشػػر ،ومػػف يسػػموف جمعتػػدلي
الجيض في جنوب إفريهيا و”إسرائيؿ”.
وعميػػه ،لػػيس مػػف التعسػػؼ الهػػوؿ :إف إحاطػػة “إس ػرائيؿ” جالجػػدراف العازلػػة ،هػػي فك ػرة لجاجوتنسػػكي ،اسػػتمهمها
شاروف وجدق جتنفيذها ،ويتمها نتنياهو ويوس نطاقها.
الخليج ،الشارقة2012/1/8 ،
 .38مفاوضات “االستيشاؼ”

حساـ كنفاني
هؿ دخؿ الفمسطينيوف دوامػة المفاوضػات مػف جديػد؟ سػساؿ جػدق يتجػادر إلػث قذهػاف الفمسػطينييف قنفسػهـ الػذيف
راقجوا المهاس في عماف جيف مفاوضي منظمة التحرير وسمطة االحتالؿ .وما زاد مػف حيػرة التسػاسؿ الفمسػطيني
هو اإلحجاط الذي خرج جه المفاوضوف مف االجتماع ،لكنهـ م ذلػؾ جػدوا مفػريف عمػث عهػد لهػاسات قخػرا،
سرية وعمنية.
واضػػافة إلػػث الحي ػرة التػػي يه ػ فيهػػا الم ػواطف الفمسػػطيني عػػف المهػػاسات العمنيػػة ،يطػػرح مجموعػػة مػػف عالمػػات
االسػػتفهاـ عػػف مفهػػوـ المهػػاسات الس ػرية والغايػػة منهػػا ،وخفوفػاً قنػػه سػػجؽ قف تػػـ اختجػػار مثػػؿ هػػذ المهػػاسات
وقدت في نهايتها إلث اتفاؽ قوسمو ،فهؿ األمور تسير عمث هذا المنواؿ؟
قس ػػئمة كثيػ ػرة ج ػػال قجوج ػػة والحيػ ػرة س ػػيدة الموق ػػؼ ،وخفوفػ ػاً إذا م ػػا قخ ػػذنا تفػ ػريح المتح ػػدث جاس ػػـ الرئاس ػػة
الفمس ػػطينية ف ػػائب عريه ػػات ال ػػذي قك ػػد قف االجتماع ػػات ليس ػػت ع ػػودة إل ػػث المفاوض ػػات المجاشػػرة ،إنم ػػا ه ػػي
استكشػػافية .التفػريح قػػد يكػػوف مثيػ اًر لمسػػخرية فعػالً ،فػػحذا لػػـ تكػػف المفاوضػػات المجاشػرة هػػي جمػػوس الطػرفيف
الفمسطيني و”اإلسرائيمي” عمث طاولػة واحػدة وتجػادؿ األفكػار والوثػائؽ والمخططػات ،فمػاذا تكػوف المفاوضػات
المجاشرة؟ المهاسات االستكشافية ،قو جس النجض ،ال يمكف قف تستمر ألياـ طواؿ ،االستكشاؼ قد يظهر مػف
المهاس األوؿ لهياس مدا رغجة الطرؼ اآلخر في الدخوؿ حهيهة في عممية التسوية مف جديد ،لكف قف تستمر
المهاسات ألساجي  ،ويتـ التحضير فيها لوثائؽ وخرائط ،م دخوؿ مجاشر لمواليات المتحدة عمػث خطهػا ،فػذلؾ
جالتهكيد ليس استكشافاً ،إنه عودة واضحة لدوامة التفاوض ،لكف مف الجاب الموارب.
المهاسات ،كما قاؿ قجو ردينة نفسه ،ستستمر إلث نهاية الشهر الجاري ،وفي حاؿ تـ إحراز تهدـ خاللهػا ،فحنػه
سػػيتـ تمديػػدها جرعايػػة مجاش ػرة مػػف الرجاعيػػة الدوليػػة ،إضػػافة إلػػث األردف الػػذي يهخػػذ ممكػػه عمػػث عاتهػػه مهمػػة
إعػػادة الفمسػػطينييف واإلسػرائيمييف إلػػث عمميػػة التفػػاوض ،وهػو يتوجػػه لهػػذ الغايػػة إلػػث الواليػػات المتحػػدة لتػػهميف
الدف قو الضغط الالزـ.
جػػيف الرجاعيػػة والواليػػات المتحػػدة واألردف ال يجػػدو قف السػػمطة الفمسػػطينية تممػػؾ الكثيػػر مػػف الخيػػارات لهػػوؿ ال
لممفاوضػػات ،هػػذا إذا كانػػت فػػي األسػػاس ترغػػب فػػي قػػوؿ ال ،إذ إف مػػف المعػػروؼ قف الػرئيس محمػػود عجػاس
يتحيف الفرفة لمعودة إلث الطاولة ،لكف شروطه كانت تكجمػه فػي ظػؿ التجاهػؿ الػذي كػاف يهاجػؿ جػه .الفرفػة
ّ
جاست تحت عنواف جديد غير المفاوضات ،إنه االستكشاؼ .لعؿ هذا هو المخرج األمثؿ لممهزؽ“ :عجاس ال
يفػػاوض لكنػػه يستكشػػؼ” .كممػػة جديػػدة لفعػػؿ قػػديـ يعفػػي قجػػا مػػازف مػػف الحػػرج ،لكنػػه ال يمغػػي اف الفمسػػطينييف
دخموا في الدوامة نفسها.
الخليج ،الشارقة2012/1/8 ،
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 .39ياريياتير:

الحياة الجديدة ،راـ اهلل2012/1/8 ،
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