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 3استشياد فمسطيني واصابة المئات...عشرات اآلالف في الـوطن والشـتات ينتصـرون لمقـدس ويحيـون يـوم
األرض
ذكرت األيام ،رام اهلل ،1031/1/13 ،عن مندوبو "األيام"  -وكاالت -حسن عبد الجواد ،أن الشعب
الفمسطيني في الوطن والشتات أحيا ،أمس ،الذكرى الـ  13لـ "يوم األرض" الخالد بمسيرات جماىيرية حاشدة
ومواجيات مع قوات االحتالل استشيد خالل شاب ،وأصيب المئات بجروح مختمفة ،في غضون ذلك،
خرجت مسيرة مناصرة لمفمسطينيين عمى الحدود بين إسرائيل ولبنان واألردن ،إال أنيا مرت بسالم حيث لم
ترد أنباء عن قيام المتظاىرين بمحاوالت القتحام الحدود.
ففي قطاع غزة ،استشيد الشاب محمود محمد زقوت ( 36عاماً) ،أمس ،قرب معبر بيت حانون ،إثر
مياجمة قوات االحتالل لممسيرة السممية التي انطمقت إحياء ليوم األرض ،وأصيب  14آخرون ،وصفت
مصادر طبية جروح ثالثة منيم بالخطيرة ،بعد إصابة اثنين بالرأس وآخر بالعنق.
وأشار إلى أن ستة مواطنين بينيم فتى أصيبوا برصاص قوات االحتالل المتمركزة عمى الحدود مع القطاع،
والتي أطمقت النار صوب المشاركين في مسيرة انطمقت من بمدة عبسان شرق خان يونس جنوب القطاع،
إحياء لذكرى يوم األرض ،ووصفت مصادر طبية جروح أحدىم بفوق المتوسطة .وأفادت بأن ثالث إصابات
نقمت إلى مستشفى ناصر في خان يونس ،فيما نقمت اإلصابة الرابعة إلى مستشفى غزة األوروبي في خان
يونس.
ىذا وانطمقت الجماىير الفمسطينية بعد صالة الجمعة في مسيرات جماىيرية حاشدة من مختمف محافظات
قطاع غزة في يوم األرض.
كما وشاركت وفود عربية ودولية في التظاىرات بذكرى يوم األرض مع أىالي قطاع غزة.
وفي خان يونس ،أصيب أربعة شبان بجروح متفاوتة ،ظير أمس ،جراء إطالق نار إسرائيمي ،استيدف
مسيرة سممية ،توجيت إلى األراضي الميددة بالمصادرة شرق محافظة خان يونس.
ورفع مئات المتظاىرين األعالم الفمسطينية ،والفتات كتبوا عمييا شعارات تؤكد تمسكيم باألرض الفمسطينية،
واتجيوا شرقاً ،حيث تقع األراضي التي صادرتيا قوات االحتالل ،إلقامة ما يسمى "منطقة عازلة".
وفي مدينة القدس المحتمة ،أصيب ستة مواطنين بجروح مختمفة خالل المواجيات التي جرت في أعقاب
تأدية آالف المواطنين من المدينة المحتمة وداخل أراضي العام  - 75ممن تقل أعمارىم عن األربعين عاماً
والذين منعتيم قوات االحتالل من دخول القدس القديمة وأداء الصالة بالمسجد األقصى -صالة الجمعة في
الشوارع الرئيسية والطرقات المقابمة ألسوار القدس.
وحاولت قوات مدججة بالسالح قمع ىذه الفعاليات ونتج عن ذلك مشادات كالمية تحولت الى عراك باأليدي
وخاصة في منطقة باب العامود -أحد أشير بوابات القدس القديمة -فيما نشرت قوات االحتالل المئات من
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عناصرىا في شوارع وطرقات وأزقة البمدة القديمة المؤدية إلى المسجد األقصى ،ونصبت المتاريس والحواجز
العسكرية عمى بوابات البمدة القديمة والمسجد األقصى لمتدقيق ببطاقات المصمين.
ورددت الجماىير المحتشدة في باب العامود ومنطقة باب الساىرة واألسباط الشعارات الوطنية وضد
االحتالل وممارساتو ،فيما رفع عدد من الشبان األعالم الفمسطينية والفتات تؤكد التمسك باألرض وتدعو
إلزالة االحتالل.
وأكدت الشرطة االسرائيمية في بيان اعتقال  17شاباً فمسطينياً في القدس الشرقية بتيم "إلقاء الحجارة
واإلخالل بالنظام".
وفي جنوب رام اهلل ،اعتدت قوات االحتالل أمس ،عمى المشاركين في مسيرة ضخمة انطمقت باتجاه حاجز
قمنديا العسكري ،شمال القدس ،ضمن الفعاليات الشعبية إلحياء ذكرى يوم األرض ،ما أدى إلى إصابة أكثر
من  367شاباً وشابة ،بينيم مسؤولون في السمطة الوطنية وشخصيات سياسية ،بالغاز المسيل لمدموع
والرصاص المطاطي.
وقالت جمعية اليالل األحمر إن غالبية اإلصابات كانت بالغاز المسيل لمدموع ،في حين أن سبعة من
ضمن المصابين أصيبوا برصاص معدني نقموا أثره إلى مجمع فمسطين الطبي في رام اهلل.
وفي بيت لحم ،أصيب ،أمس ،أكثر من  30مواطناً ،خالل مواجيات وقعت بين عشرات من قوات االحتالل
من جية ،ومئات المتظاىرين ،من مختمف مدن ومخيمات وقرى محافظة بيت لحم ،وعشرات المتضامنين
إحياء
األجانب من مختمف الجنسيات من جية أخرى ،عند المعبر الجنوبي لممدينة ،خالل مسيرة انطمقت
ً
لمذكرى السنوية ليوم األرض الخالد ،وتحت شعار "يوم القدس العالمي".
ووقعت المواجيات بين جنود االحتالل المتمترسين وراء الجدار ،وفي األبراج العسكرية ،وبين المشاركين في
المسيرة السممية ،عندما ىاجم عشرات من قوات االحتالل المدججين باألسمحة المتظاىرين والصحافيين
بقنابل الغاز المسيمة لمدموع ،وقنابل الصوت ،والرصاص المطاطي ،ما أدى إلى إصابة ما يزيد عمى 30
من المشاركين في التظاىرة من الجنسين ومختمف األعمار ،حيث نقل العديد منيم إلى مستشفى بيت جاال
والمراكز الطبية في المدينة لمعالج ،كما أصيب عدد من الصحافيين.
وفي بمدة الخضر ،جنوب بيت لحم ،تظاىر أىالي البمدة ،لمناسبة يوم األرض ،ورفعوا شعارات ضد
االحتالل والجدار والمستوطنين ونيب وسمب أراضي البمدة ،ورفعوا األعالم الفمسطينية والرايات الفصائمية.
وفي الخميل ،أصيب ،أمس 7 ،فتية باألعيرة المعدنية وعشرات آخرون بحاالت اختناق جراء إطالق قوات
االحتالل القنابل الصوتية والمسيمة لمدموع خالل مواجيات في بمدة بيت أمر شمال الخميل ،عقب مسيرة
إحياء لذكرى يوم األرض ،فيما شارك العشرات من المواطنين وممثمي الفعاليات والمؤسسات في
نظمت
ً
اعتصام ضد االستيطان ولممطالبة بإعادة فتح شارع الشيداء نظم في حي تل الرميدة وسط الخميل.
في سياق متصل ،شارك العشرات من المواطنين وممثمي قوى ومؤسسات وطنية في محافظة الخميل ،أمس،
في اعتصام مناىض لالستيطان ولممطالبة بإعادة فتح شارع الشيداء وسط المدينة ،وذلك في حي تل
الرميدة حيث تقع البؤرة االستيطانية المسماة "رمات يشاي".
وفي قرية كفر قدوم شرق مدينة قمقيمية ،أصيب ،أمس ،ثالثة عشر مواطناً بحاالت اختناق شديد واغماء،
جراء استنشاقيم لمغاز المسيل لمدموع والسام الذي أطمقتو قوات االحتالل لقمع المشاركين في مسيرة نظمت
إحياء لذكرى يوم األرض الخالد ،تمت معالجتيم في المكان من قبل طواقم جمعية اليالل األحمر.
ً
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كما أصيب ،أمس ،العشرات من المواطنين والمتضامنين األجانب بحاالت اختناق ،في قريتي بمعين ونعمين،
غرب رام اهلل ،جراء استنشاقيم لمغاز المسيل لمدموع ،الذي أطمقو جنود االحتالل عمى المشاركين في
إحياء لمذكرى السنوية
المسيرتين المناىضتين لالستيطان وجدار الفصل العنصري ،المتين نظمتا ىذا األسبوع
ً
السادسة والثالثين ليوم األرض ،ونصرة لمقدس.
كما أصيب ،أمس ،سبعة مواطنين بجراح والعشرات بحاالت اختناق في مواجيات اندلعت في قرية دير
نظام ،شمال رام اهلل ،بين قوات االحتالل وعشرات من شبان القرية الذين أحيوا ذكرى يوم األرض محاولين
الوصول ألراضي القرية الميددة بالمصادرة.
وفي قرية بدرس ،غرب رام اهلل ،أصيب ،أمس ،في فعاليات يوم األرض العشرات بحاالت اختناق بعد قمع
االحتالل مسيرة القرية التي ا نطمقت باتجاه أراضي القرية المحاذية لجدار الضم والتوسع ،حيث أطمقت قوات
االحتالل الرصاص المطاطي والمعدني وقنابل الغاز المسيل لمدموع والمياه العادمة باتجاه المتظاىرين
السمميين.
كما أصيب ،أمس ،أربعة شبان وطفل بالرصاص المعدني المغمف بالمطاط ،والعشرات بحاالت اختناق ،في
قرية النبي صالح ،شمال غربي رام اهلل ،جراء قمع قوات االحتالل لممشاركين بمسيرة القرية السممية
المناىضة لالستيطان ،والتي نظمت إحياء لمذكرى  13ليوم األرض.
وفي قرية عراق بورين ،قرب مدينة نابمس ،نقمت طواقم اإلسعاف ،بعد ظير أمس ،خمسة شبان أصيبوا
برصاص معدني.
وكانت مواجيات عنيفة جرت عمى أطراف قرية عراق بورين بعد أن تصدت قوات االحتالل لمسيرة سممية،
حيث أصيب عدد كبير من المشاركين في المسيرة باالختناق بسبب إطالق جنود االحتالل قنابل الغاز
صوبيم.
وفي جنوب لبنان ،أحيا أبناء الشعب الفمسطيني ،أمس ،الذكرى الـ 13ليوم األرض ،باحتفال قرب قمعة
الشقيف قرب مدينة النبطية.
ومنذ صباح أمس ،انطمقت الحافالت من المخيمات الفمسطينية باتجاه قمعة الشقيف ،لممشاركة في مسيرة
القدس الدولية ،لمناسبة يوم األرض وتضامناً مع نضال الشعب الفمسطيني من أجل الحرية ،وسط إجراءات
أمنية مشددة اتخذىا الجيش المبناني لتأمين الحماية لممسيرة التي شارك فييا أكثر من  310ناشطاً ومتضامناً
أجنبياً ،وبين الوفود  1حاخامات ييود معادون لالحتالل اإلسرائيمي وصموا إلى لبنان خالل الساعات
الماضية.
وفي األردن ،شارك ما يزيد عن  35ألف شخص أمس في إحياء "يوم األرض" قرب الحدود مع الضفة
الغربية واسرائيل ،متضامنين مع الفمسطينيين ومطالبين بـ"الحرية لمقدس وكل فمسطين".
وتجمع المشاركون في منطقة الكفرين (غرب المممكة) قرب موقع عماد السيد المسيح شرقي نير األردن
حيث أدوا صالة الجمعة حاممين أعالماً أردنية وفمسطينية والفتات كتب عمييا "يا قدس إنا قادمون" و"الحرية
لمقدس وكل فمسطين".
وفي دمشق ،تجمع مئات السوريين ،ظير أمس ،في وسط العاصمة دمشق في ذكرى يوم األرض لمتأكيد
عمى وقوفيم بجانب الشعب الفمسطيني السترجاع أراضيو واالستمرار بنيج المقاومة.
وىتف المجتمعون ،الذين أتوا لممشاركة بفعاليات مسيرة القدس العالمية" ،ماليين السوريين بدنا نرجع
فمسطين".
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وفي تونس ،تجمع منذ صباح أمس ،أبناء الجالية الفمسطينية والطمبة في الجامعات والمعاىد التونسية،
وكوادر منظمة التحرير ،أمام سفارة فمسطين بتونس ،إلحياء الذكرى السادسة والثالثين ليوم األرض الخالد،
وتعبي اًر عن التصاق الفمسطينيين بأرض وطنيم ،يتقدميم السفير سممان اليرفي وأعضاء وكوادر السفارة.
وعقب صالة الجمعة وتعبي اًر عن مناصرة التونسيين إلخوتيم الفمسطينيين في الذكرى يوم األرض ويوم
القدس العالمي ،انطمقت مسيرات جماىيرية ضخمة في شوارع تونس الرئيسية ،رفعت خالليا اإلعالم
الفمسطينية وصور المسجد األقصى ،فيما ىتفت الحناجر لعروبة القدس واألقصى وحتمية تحريرىا من
االحتالل اإلسرائيمي ميما طال األمد.
وفي لندن ،شارك مئات من أبناء الجالية الفمسطينية ،ومتضامنون عرب وأجانب ،مساء أمس ،بتظاىرة أمام
السفارة اإلسرائيمية في لندن لمناسبة الذكرى الـ 13ليوم األرض.
وشيدت مدن وجامعات بريطانية أنشطة متعددة لمناسبة يوم األرض ،وفي يوم السير نحو القدس ،تأكيداً
لكونيا عاصمة الدولة الفمسطينية.
وأضافت المستقبل ،بيروت ،1031/1/13 ،أن الفصائل الفمسطينية نظمت في مخيم الجميل الفمسطيني
مسيرة انطمقت من مسجد بالل بن رباح بعد صالة الجمعة ،وصوال الى امام مكتب "االونروا" .وتحدث أمين
سر حركة "فتح" محمد فاعور عن "عمق العالقة بين االرض والشعب المناضل الذي يعد النموذج االمثل
في ىذه العالقة المرتبطة بالتضحيات اليومية والمتواصمة في انتفاضة الشعب الفمسطيني"
واكد امام المسجد الشيخ محمد طموزي "حق العودة من اجل كرامة االنسان الن االنسان بال وطن ىو انسان
غريب ال يمكنو ان يشعر بالحرية والكرامة.
ووزعت "جبية النضال الفمسطيني" بيانا بالذكرى.
وفي مخيم البداوي ،نظمت الفصائل الفمسطينية والمجان الشعبية مسيرة ألقيت فييا كممات شددت عمى
"ضرورة التمسك بحق العودة الى الوطن" ،وأكدت "أىمية يوم األرض والتمسك بكل فمسطين وضرورة إنياء
حالة اإلنقسام والتشرذم بين الفصائل" ،واعتبرت أن "ىذه الذكرى ىي ذكرى الالجئين الذين يعيشون أوضاعا
معيشية بالغة الصعوبة ،ويتعرضون لمؤامرات شتى تستيدف حقوقيم كافة ،وفي مقدميا حقيم الثابت في
العودة الى وطنيم".
وفي مخيم البص (صور المستقبل) ،نظمت "الجبية الديمقراطية" اعتصاما أمام مكتب االنروا ،تحدث فيو
عضو قيادة الجبية حسني عيد فأكد ان "يوم االرض ىو يوم التأكيد المتجدد عمى مواصمة النضال من اجل
الدفاع عن االرض ومنع مصادرتيا وتيويدىا عمى يد سمطات االحتالل االسرائيمي".
وشدد عمى الثوابت الفمسطينية" :ال حل وال تسوية لمسألة الصراع العربي الفمسطيني واالسرائيمي اال بضمان
حق الالجئين الفمسطينيين في العودة الى ديارىم وممتمكاتيم وفقا لمقرار ."367
ونشرت فمسطين أون الين ،1031/1/13 ،أن المستشار االعالمي لرئيس جمعية اليالل األحمر محمد
عياد أكد ،ان طواقم اليالل االحمر تعمل منذ ساعات الصباح الباكر لتقديم العالج لممواطنين في مسيرات
ذكرى يوم االرض التي قمعتيا قوات االحتالل في كافة ارجاء الضفة ،حيث تم تقديم العالج لما يقل عن
 116جريح بينيم عمى االقل  5اصابات خطيرة ،كما وقدمت العالج لـ 3اصابات في قطاع غزة.
واشار عياد في تصريح لوكالة معا المحمية لألنباء ،أن طواقم اليالل قدمت العالج لـ 176اصابة بالغاز
المسيل لمدموع والرصاص المطاطي ،في مواجيات حاجز قمنديا ،تم نقل  10اصابة منيم لممستشفى لتمقي
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العالج ،كما واصيب  6من طواقم اليالل وتم تكسير وتحطم  1سيارات اسعاف تابعة لميالل من قبل
االحتالل واعتداءاتو.
كما قدمت طواقم اليالل االسعاف لـ  15اصابة في بيت لحم خالل مسيرة يوم االرض ،تم نقل  33منيم
الى المستشفى لتمقي العالج وصفت المصادر الطبية حالة  1منيم بالخطيرة.
وفي القدس ،تعاممت طواقم اليالل االحمر الفمسطيني مع  15اصابة ،تم نقل  36منيم لممستشفى بينيم
اصابة خطيرة حيث اصيب الشاب برصاصة مطاطية بالفك.
وتعاممت طواقم اليالل االحمر مع  7اصابات في قرية عراق بورين جنوب نابمس ،تم نقميم الى المستشفى
لتمقي العالج.
كما وتعاممت طواقم اليالل االحمر مع  31اصابة في كفر قدوم بقمقيمية ،منيا اصابة حرجة قنبمة غاز
مباشرة بالحوض ادت لتكسر وتيتك في عظم الحوض.
وفي سياق متصل ،أكد ادىم ابو سممية الناطق االعالمي باسم االسعاف والطوارئ في غزة ،استشياد
محمود زقوت  10عاما جراء اطالق قوات االحتالل النار عمى المتظاىرين الذين خرجوا بذكرى يوم االرض
في محيط معبر بيت حانون "ايرز" ،اضافة الصابة  14مواطنا آلخرين.
 1مصادر غربية لـ"ىآرتس" :عباس تراجع عن التيديد بحل السمطة الفمسطينية
قــال موقــع ىــصرتس ،صــباح اليــوم[،أمس] نقــال عــن مصــادر دبموماســية غربيــة إن رئــيس الســمطة الفمســطينية
محمود عباس ،تنازل عن التيديد بحل السمطة الفمسطينية إذا ما اسـتمر الجمـود فـي المسـيرة السـممية .وقالـت
ىذه المصادر إن تراجع عباس جاء بفعل الضغوط التي مارسيا عميـو الـرئيس األمريكـي بـراك أوبامـا .وقالـت
مصادر فمسطينية لموقع عرب 75أن رسالة عباس ال تتضمن تيديدا مباش ار بحـل السـمطة بـل تمـويح بتحميـل
المجتمع الدولي وقوات االحتالل مسؤولياتيا ،وىو ما فسره البعض عمى أنو تيديد بحل السمطة.
ونقــل الموقــع عــن مصــادر فمســطينية أن د .صــائب عريقــات كــان طمــب قبــل عشـرة أيــام عقــد لقــاء مــع رئــيس
الحكومة اإلسرائيمية ،بنيامين نتنياىو ،لكن طمبو قوبل بالرفض .وكـان يفتـرض أن يسـمم عريقـات خـالل لقائـو
مــع نتنيــاىو مــذكرة رســمية تحــوي إنــذار مــن الســمطة الفمســطينية بأنــو فــي حــال لــم تــتم االســتجابة لممطالــب
الفمسـطينية فسـيتوج الجانـب الفمســطيني لممجتمـع الـدولي ومطالبتــو بالعمـل وفـق القــانون الـدولي والـزام إسـرائيل
بتحمل مسؤولياتيا عن الوضع في الضفة الغربية.
وأضاف الموقع إنو عمى ضـوء الضـغوط التـي مارسـتيا اإلدارة األمريكيـة والـرئيس أوبامـا عمـى رئـيس السـمطة
الفمسطينية فقد تراجع األخير عن توجيو المذكرة عمما بأن نسـخا منيـا كانـت قـد وصـمت لدبموماسـيين غـربيين
وتبــين أنيــا ال تتضــمن أي إنــذار بحــل الســمطة ،وبــدال مــن ذلــك فــإن المــذكرة "المعدلــة" تشــتمل عمــى تفاصــيل
المطالب الفمسطينية من إسرائيل :العودة إلى حدود العام  ،3634كإطار عام لممفاوضات  ،تجميد البناء فـي
المستوطنات،واطالق سراح اسرى أمنيين وبند تمت إضافتو الحقا ينص عمى وقف نشـاط الجـيش اإلسـرائيمي
داخل أراضي المنطقة .A
وأشار الموقع إلى أن الرئيس أوباما كان قد اتصل ىاتفيا بمحمود عباس قبل أكثر مـن أسـبوع وأقنعـو بسـحب
اإلنذار الذي اعتزم توجييو لنتنياىو .وكان ذلك أول اتصال بين أبوما وعباس بعد قطيعة دامت نحو نصـف
سنة.
عرب 1031/1/10 ،48
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 1أحمد بحر :مجمس األمن والواليات المتحدة منحازان إلى "إسرائيل" وعقبتنا "أوسمو"
غزة  -أحمد إسـماعيل عمـي -القـاىرة  -دار اإلعـالم العربيـة :ىـاجم النائـب األول لـرئيس المجمـس التشـريعي
الفمســطيني ،القيــادي فــي حركــة حمــاس ،الــدكتور أحمــد بحــر ،مجمــس األمــن والواليــات المتحــدة األميركيــة
لــدعميما االحــتالل اإلسـرائيمي ووقوفيمــا بجانــب جرائمــو ضــد الشــعب الفمســطيني ،مطالبـاً خــالل حـوار أجرتــو
معو "البيان" في قطاع غزة ،العالمين العربي واإلسالمي بالتحرك لكسر الحصار عن الفمسطينيين.
وأكــد أن االحــتالل الصــييوني ال يمتــزم بيدنــة وال بــأي شــيء ألنــو مــن طبيعتــو ،كمــا يقــول اهلل عــز وجــل:
ـق يمـ ْـنيُمق .فيــو يريــد شــطب القضــية الفمســطينية وســحق شــعبنا ،داعي ـاً أبنــاء
اىـ ُـدوْا َع ْيــداً َّن َب ـ َذهُ فَ ِريـ ٌ
{أ ََو ُكمَّ َمــا َع َ
الشــعب والفصــائل المقاومــة ،أن يتوحــدوا وأن يســتعدوا لــرد العــدوان الصــييوني دفاع ـاً عــن النســاء واألطفــال
الع َجائِز .وقال نحن نريد أن نتخمص من اتفاقية أوسمو التي وقّعت عمييـا السـمطة عـام  ،3661وىـي العقبـة
و َ
الوحيدة أمامنا .فـ"أوسمو" كانت اتفاقاً أمنياً وال يزال.
البيان ،دبي1031/1/13 ،
 4قريع يدعو لتشكيل ائتالف دولي ينيي االحتالل
وكاالت :دعا عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية ،رئيس دائرة شـؤون القـدس أحمـد قريـع ،إلـى
تشــكيل ائــتالف دولــي مــن مجموعــة الــدول التــي اعترفــت بفمســطين عمــى حــدود عــام  3634والقــدس عاصــمة
ليا ،كخطوة لحماية الشعب الفمسطيني ومقدساتو من اليجمة المسعورة من التيويد واألسرلة التي يتعرض ليا
بشكل يومي .وقال أبو عالء ،في حديث لتمفزيون فمسطين ،مساء الجمعـة " ،1031-1-10إننـا اليـوم نحيـي
الــذكرى السادســة والثالثــين ليــوم األرض الخالــد ،يــوم القــدس التــي تتعــرض ألبشــع إجـراءات العنصـرية والقيــر
والظمم والعزل والتيويد وسرقة الممتمكات".
وأش ــار إل ــى أن قـ ـوات االح ــتالل تس ــتيدف بص ــورة خاص ــة البم ــدة القديم ــة م ــن الق ــدس م ــن خـ ـالل الجمعي ــات
االســتيطانية والمــدارس التوراتيــة العنص ـرية التــي تــنيش بيوتيــا ومحاليــا مــن ناحيــة ،وتفريغيــا مــن أىميــا مــن
ناحية ثانية بفرض الضرائب الباىظة واغالق مؤسساتيا وتيويـد منـاىج التعمـيم فييـا ،ومصـادرة األ ارضـي فـي
الشيخ جراح ،ورأس العامود وبيت حنينا ،تحت مسميات مختمفـة مـن حـدائق توراتيـة وتطـوير لممدينـة وحـدائق
وطنية عمى حد زعميم.
وأضــاف أن "ىــذه الجمــوع مــن الفمســطينيين فــي لبنــان ،واألردن ،وســوريا ،ومصــر ،التــي توجيــت كقمــب واحــد
نحــو فمســطين وعيونيــا متوجيــة نحــو القــدس تنشــد العــودة واالســتقالل وتقريــر المصــير ،تــدعونا إلــى التحــرك
لتش ــكيل ائ ــتالف م ــن ال ــدول الواقف ــة إل ــى جان ــب الح ــق الفمس ــطيني بإقام ــة دولت ــو المس ــتقمة بعاص ــمتيا الق ــدس
الشريف".
فمسطين أون الين1031/1/10 ،
 7وزارة الداخمية في غزة :وفرنا الدعم لممشاركين في مسيرات القدس عبر خطة شاممة لتأمينيا
غزة :أكدت و ازرة الداخمية واألمن الوطني الفمسطيني بغزة أن أجيزتيا األمنية والشرطية "تتمتـع بعقيـدة وطنيـة
تتنــافي مــع سياســية التنســيق والتعــاون األمنــي التــي تواصــميا أجي ـزة أمــن الســمطة مــع االحــتالل فــي الضــفة
المحتمــة" ،مفنــدة مــا ذكرتــو فضــائية "فمســطين" التابعــة لمســمطة أن األجيـزة األمنيــة بغـزة منعــت المـواطنين مــن
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المشــاركة فــي مســيرة القــدس العالميــة .وقالــت و ازرة الداخميــة فــي بيــان ليــا" :نفنــد كافــة الشــائعات واالدعــاءات
التي أوردتيـا مـا تسـمى "فضـائية فمسـطين" المحسـوبة عمـى سـمطة رام اهلل وبعـض وسـائل اإلعـالم األخـرى أن
عناصــر الشــرطية منع ـوا الم ـواطنين م ــن المشــاركة فــي المســيرات الت ــي انطمقــت اليــوم" .وأضــافت" :إن ى ــذه
االدعاءات تأتي في سـياق تشـويو أجيـزة الشـرطة الوطنيـة بعـد أن انكشـف دور أجيـزة أمـن سـمطة رام اهلل فـي
المشاركة في حصار غزة ،وافتعال أزمة الكيرباء والوقود بالوثائق والمستندات".
واســتنكرت و ازرة الداخميــة "قيــام االحــتالل بفــتح ني ـران رشاشــاتيم تجــاه صــدور الم ـواطنين العاريــة العــزل ،ممــا
أسفر عن عشرات اإلصابات في غزة ومئات اإلصابات في الضفة الغربية والقدس".
قدس برس1031/1/10 ،
 6ىارتس" :الشاباك" يتيم وزير الداخمية فتحي حماد بانشاء تنظيم لتنفيذ عمميات ضد "سرائيل"

القدس المحتمة :ذكرت صحيفة "ىارتس" االسـرائيمية فـي عـددىا الصـادر اليـوم ان حركـة حمـاس رغـم التزاميـا
بالي ــدوء االت ــام عم ــى جبي ــة قط ــاع غـ ـزة اال اني ــا تم ــارس نش ــاطات وص ــفتيا بـ ــ"االرىابية" ض ــد اسـ ـرائيل عب ــر

تنظيمات صغيرة تموليا بالمال والسالح.

وزعمت الصحيفة في تقرير موسع ليا ان وزير الداخمية في حكومة غزة فتحي حماد انشأ منظمة باسم "حماة

االقصى" اطمقت مؤخ ار صاروخا مضادا لمبابات عبر الحدود مع اسرائيل وعدد من قذائف الياون .وقالت ان
حماس بدأت في تمويل جزء من لجان المقاومة الشعبية وعدد من التنظيمات الصغيرة لتنفيـذ عمميـات متيمـة

منظمــة "حمــاة االقصــى" بمحاولــة تيريــب عب ـوات ناســفة الــى داخــل اس ـرائيل عبــر الح ـدود المص ـرية وتنفي ــذ
عمميات داخل ادولة العبرية.

واشــارت الصــحيفة الــى تفاصــيل نشــرىا الشــاباك االســبوع الماضــي حــول اعتقــال ضــابط فمســطيني يعمــل فــي

منظمــة "حمــاة االقصــى" التــي يــديرىا حمــاد مشــيرة الــى ان التحقيقــات تشــير الــى انــو كــان يجمــع معمومــات

استخبارية حول تحرك الوحدات االس ارئيمية استعدادا لتنفيذ عمميات داخل الدولة االعبرية.

وتوقعت مصادر جيش االحـتالل ان تشـارك حمـاس فـي اي جولـة قتـال قادمـة معتبـرة ان كتائـب القسـام لـدييا

قــدرة عمــى اطــالق كميــات اكبــر مــن الص ـواريخ ال  100التــي اطمقيــا الجيــاد االســالمي خــالل جولــة القتــال
االخيرة.

وقالت ان حماس غير معنية االن باي تصعيد في ظل المعادلة الدولية التي ترفض العنف فيما تدرك حركتا
حماس والجياد ان اي اطالق لمصواريخ عمى منطقة تل ابيب تعني عممية عسكرية كبرى في قطاع غزة.

وكالة سما اإلخبارية1031/1/10 ،

 5رفض لصفقة إبعاد األسيرة الشمبي ..السمطة تدين ..وىنية يرفض أن تتحول غزة إلى منفى
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رام اهلل :أنيــت األســيرة ىنــاء الشــبمي إضـرابا عــن الطعــام اســتمر  77يومــا ،مقابــل اتفــاق يقضــي بإبعادىــا إلــى
قطاع غزة لمـدة  1سـنوات .وفـوجا الفمسـطينيون باالتفـاق فـي خضـم المعركـة التـي كـان ينتظـر فييـا انتصـار
الشمبي عمى سجانييا ،وكانت تحظى بدعم شعبي ورسمي كبير.
وأبدت السمطة الفمسطينية وحركتا حماس والجياد اإلسالمي التي تنتمي إلييا شمبي ،وحتـى عائمتيـا معارضـة
عمــى االتفــاق ،وقالــت العائمــة إنيــا متفاجئــة منــو بشــكل كبيــر .وأكــدت مصــادر مطمعــة ل ـ«الشــرق األوســط» أن
القــرار ك ــان قـ ـرار األس ــيرة وح ــدىا م ــن دون موافق ــة أي جي ــة فمس ــطينية عمي ــو .وأض ــافت« :ك ــان ى ــذا عرض ــا
إسرائيميا سابقا وسريعا ،ورفضناه».
وقال نادي األسير الفمسطيني إن األسيرة الشمبي «توصمت مع الجيات اإلسرائيمية المعنية إلـى اتفـاق يقضـي
بإبعادىا لمدة  1سنوات إلى قطاع غزة مكرىة وىي عمى فراش المرض» .وحيا نادي األسير صمود الشمبي،
ولكنو عبر عن رفضـو لفكـرة اإلبعـاد .وأكـد عيسـى ق ارقـع ،وزيـر االسـرى« ،رفـض ىـذه السياسـية ،لكننـا نحتـرم
رغبتيا» .وأثار قراقع شكوكا حول ممارسة إسرائيل ضغوطا نفسيو كبيرة عمى شمبي أدت إلى موافقتيا.
وقــال إســماعيل ىنيــة ،رئــيس الحكومــة المقالــة ،أمــس« ،كــان يجــب أن يفــرج عنيــا إلــى منزليــا فــي الضــفة
الغربية» .وأضاف أن «ىذا القرار ،دليل عمى عجرفة السياسة اإلسرائيمية ،إنيا جريمة مركبة بدأت باالعتقال
ثم جاء قرار اإلبعاد إلى غـزة» .ورفـض ىنيـة أن يتحـول قطـاع غـزة إلـى منفـى ،ودعـا كـل المؤسسـات الدوليـة
لمتدخل لوقف ىذا القرار.
كما رفضت الجياد اإلسالمي فكرة الترحيل إلى غزة ،وقالت الحركة إنيا ترفض وتـدين سياسـة اإلبعـاد .ونفـى
مصدر مسؤول في الحركة ،عمم الجيـاد بـأي تفاصـيل عـن الصـفقة .وحـذرت الحركـة مـن محـاوالت االحـتالل
استغالل معاناة األسرى واألسيرات وسعيو المستمر البتزازىم واستغالل معانـاتيم لفـرض سياسـاتو التـي تشـكل
انتياكا ساف ار لمقانون الدولي واإلنساني.
الشرق األوسط ،لندن1031/1/13 ،

 8رام اهلل :النيابة العامة تحبس صحفية بالضفة بتيمة "إطالة المسان"
رام اهلل :أصدرت النيابة العامة الفمسطينية ،األربعاء الماضـي قـ ار اًر باحتجـاز الصـحافية عصـمت عبـد الخـالق
بس ــبب تعمي ــق ُوض ــع عمـ ـى ص ــفحتيا الشخص ــية عم ــى موق ــع "الفيس ــبوك" .وأف ــاد مرك ــز ال ــدفاع ع ــن الحري ــات
اإلعالميــة والثقافيــة "ســكايز" أن النيابــة العامــة رفضــت الخمــيس إطــالق سـراح الصــحفية عبــد الخــالق بكفالــة،
وأصــدرت ق ـ ار اًر بتمديــد احتجازىــا مــدة ( 35يومــا) إضــافية ،وأمــرت باحتجازىــا فــي غرفــة خاصــة بالســجن فــي
معزل عن السجينات الجنائيات ،في سابقة ىي األولى تحدث مع صحفية فمسطينية.
ونســب األمــن الوقــائي فــي الشــكوى التــي قــدميا بعــض اإلقتباســات التــي فييــا إســاءات وتعميقــات ضــد الـرئيس
محمود عباس ،لكن عبد الخالق نفت نفيا قاطعا أن تكون قد كتبتيا ،بل قالت انو تـم وضـعيا عمـى صـفحتيا
الشخصية التي تضم مئات األصدقاء ،وأنيا قامت في حينو بشطب ىذه التعميقات.
وفي ذات السياق ،رفضت محكمة الصمح في رام اهلل ،الخميس ،لممرة الثالثـة تواليـاً ،طمـب محـامي الصـحافي
يوسف الشايب اإلفراج عنو بكفالة مالية وبضمان مكان عممو وسكنو.
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من جيتو اتيم وزير الخارجية الفمسطيني بالضفة رياض المالكي الصحافي الشايب بأنو "ارتكب خطيئة بحق
وحرض المالكي بشـكل مباشـر عمـى الشـايب قـائال ":يجـب عمـى الصـحافيين ان
الصحافة ويجب أن يعاقب"ّ .
يطــردوا الشــايب مــن بــين صــفوفيم ألنــو أســاء الــى الصــحافة الفمســطينية ونشــر تقــارير مســيئة كيديــة ،وكــان
األولى بالصحافي ان يكون محترفاً وليس ان تمرر عميو التقارير بتمقائية".
وتابع "أنا استغرب أن بعض االخوة الصحافيين اتخذوا فو ار خطوات عاطفية تضامنية مع زميميم دون سماع
وجية نظر أخرى في القضية ومن دون ان يفكروا لمحظة ىل يوسف الشايب ظالم ام مظموم؟".
وكالة سما اإلخبارية1031/1/13 ،
 9الرشق :المقاومة بكافة أشكاليا خيارنا الوحيد لتحرير أرضنا
بيروت :أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" عزت الرشق في تصريح عمى
صفحتو عمى موقع "الفيس بوك" بمناسبة ذكرى يوم األرض اليوم الجمعة ( ،)3-30ان المقاومة بكافة
ىجر
أشكاليا ستظل ىي خيار شعبنا في تحرير أرضو ،واسترداد حقوقو وتحقيق عودتو إلى األرض التي ّ
منيا .وقال "نؤكد في ىذا اليوم أن االحتالل البد زائل ..وأن سمطان الحق أقوى من دياجير الباطل ،وأن
المقاومة بكافة أشكاليا ىي خيار شعبنا في تحرير أرضو واسترداد حقوقو وتحقيق عودتو إلى األرض التي
ىجر منيا" .وشدد القيادي الفمسطيني "عمى ضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية لمواجية عدونا وتحرير أرضنا
ّ
ومقدساتنا ،معتمدين بعد اهلل عمى إرادة شعبنا ومقاومتو وصموده ونصرة إخواننا في الدول والشعوب العربية
تحمل مسؤولياتيا التاريخية واالنتصار
واإلسالمية الشقيقة" .ودعا األمة اإلسالمية والشعوب العربية "إلى ّ
لممسجد األقصى المبارك الذي يتعرض ألكبر وأخطر ىجمة تيويدية في تاريخو".
ووجو الرشق "التحيَّة كل التحيَّة ألبناء شعبنا المرابطين في القدس والمسجد األقصى المبارك ،وفي الضفة
الغربية والقطاع ،وأىمنا الصامدين في أراضينا المحتمة عام  1441المدافعين عن ىويتيم الوطنية في
مواجية العنصرية الصييونية".
المركز الفمسطيني لإلعالم2012/3/31 ،
 30الجبية الديمقراطية تدعو إلى إنياء االنقسام وتعزيز صمود القدس ودعم األسرى والمقاومة الشعبية
غزة :أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي لمجبية الديمقراطية أن "سياسة االحتالل االسرائيمي تستيدف
كل ما ىو فمسطيني أرضاً وشعباً وحضارة ،وتستغل الحالة المريرة والصعبة لمشعب الفمسطيني نتيجة
االنقسام العبثي بين شطري الوطن بين الضفة وقطاع غزة الذي بات ييدد كل بيت وأسرة فمسطينية ،وكل
ذلك عمى حساب المشروع الوطني ومقاومة االحتالل".
جاء ذلك في كممة القوى الوطنية واإلسالمية في مسيرة ذكرى يوم األرض الخالد ،يوم القدس العالمي ،أمس،
في شمال قطاع غزة ،التي شارك فييا حشود جماىيرية واسعة من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية،
بحضور الوفد البرلماني المصري ولفيف من المتضامنين العرب واألتراك والبريطانيين.
وحيا ناصر صمود األىل في الداخل ،معمناً مساندة القوى الوطنية واإلسالمية الكاممة مع حقوقيم الوطنية
التاريخية واإلنسانية المشروعة بالعيش عمى أرضيم بكرامة وحرية وبال عنصرية تستيدف وجودىم وحقوقيم
المدنية واإلنسانية لتؤكد عمى وحدة المصير لمشعب الفمسطيني في كافة أماكن تواجده في الداخل وفي
األراضي المحتمة عام  1491ومخيمات المجوء والشتات.
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ودعا ناصر حركتي "فتح" و"حماس" الى إنياء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية عمى قاعدة الشراكة
الوطنية ،بتطبيق اتفاق المصالحة في  4أيار  2011لتشكيل حكومة كفاءات وطنية تحضر إلجراء
انتخابات شاممة تشريعية ورئاسية والمجمس الوطني عمى قاعدة التمثيل النسبي الكامل والشروع فو اًر في
إعمار قطاع غزة المدمر ورفع الحصار عنو.
كما دعا الى االتفاق عمى استراتيجية وطنية جديدة بديالً لمسيرة المفاوضات العبثية تستند إلى إنياء
االن قسام واستعادة الوحدة الوطنية ومقاومة شعبية باسمة في وجو االحتالل بكل أشكاليا الجماىيرية والمسمحة
لكنس االحتالل الى األبد ،وسياسة اقتصادية تعزز صمود المواطن عمى أرضو.
وشدد ناصر عمى وقف التراشق اإلعالمي ووقف حمالت التحريض واالتيامات المتبادلة واطالق الحريات
العامة وعدم التضييق عمييا ،ووقف حمالت االعتقاالت واالستدعاءات السياسية ،واإلفراج الفوري عن
المعتقمين السياسيين في غزة والضفة وتحريم االعتقال السياسي.
كما دعا لتوفير المناخات اإليجابية لمبدء في تنفيذ اتفاق القاىرة واتفاق الدوحة إلنياء االنقسام.
وطالب بالتوجو الى األمم المتحدة ومنظماتيا الدولية لنيل االعتراف بدولة فمسطين ،دولة كاممة العضوية،
لمحاصرة االحتالل وسياساتو العنصرية وتقديم قياداتو العنصرية لممحاكمة الدولية لينالوا عقابيم كمجرمي
حرب جراء ممارساتيم العنصرية ضد الشعب الفمسطيني.
وحيا ناصر الشيداء ،كما حيا الصمود األسطوري لألسرى في زنازين االحتالل ،الذين يخوضون معركة
األمعاء الخاوية واإلضرابات عن الطعام ضد سياسة العزل االنفرادي واالعتقال اإلداري ،الفتاً إلى صمود
وتحدي األسيرة ىناء الشمبي.
األيام ،رام اهلل2012/3/31 ،
 33عمي بركة :االعتداء عمى األقصى سيفجر ال أقول مسيرات سممية إنما سيطمق ثورات مسمحة
بيروت :حيا ممثل حركة حماس في لبنان عمي بركة في كممتو بمناسبة يوم االرض شيداء فمسطين
والمتضامنين االجانب «االحرار» ،واعتبر أن «مسيرة القدس العالمية اليوم رسالة واضحة بأن الشعب
العربي الفمسطيني ليس وحده في الميدان ،والقدس ليست قضية فمسطين فحسب ،بل ىي قضية عربية
واسالمية وعالمية ،وىي رسالة تحذير الى حكومة الكيان الصييوني تقول اننا جئنا اليوم بمسيرة سممية
لنصرة القدس وفمسطين ،لكن حذار من المس بمقدساتنا االسالمية والمسيحية واالستمرار بمصادرة االراضي
واالستيطان وتيويد القدس .االعتداء عمى االقصى سيفجر ال اقول مسيرات سممية ،انما سيطمق ثورات
مسمحة لن تتوقف عند حدود ولن يرضييا اال تحرير القدس وانقاذ فمسطين».
وأكد أن «الشعب الفمسطيني اليوم موحد في يوم االرض في الداخل والخارج من اجل القدس وحق العودة»،
داعياً الى «انياء حالة االنقسام في الداخل الفمسطيني وتنشيط جيود المصالحة واعادة بناء وتفعيل منظمة
التحرير الفمسطينية ووضع استراتيجية فمسطينية موحدة مدعومة من امتنا العربية واالسالمية واحرار العالم
لموصمة الجياد والنضال حتى تحرير كامل ارضنا ومقدساتنا وتحقيق العودة» .وقال لالسرائيميين ان «اميركا
والغرب عموماً لن يبقيا معكم حتى النياية وعميكم ان تعمموا ان القوي لن يبقى قوياً» ،متوجياً الى «الييود
االجانب المياجرين الى فمسطين ،بأن يعودوا الى ديارىم االصمية فان الحق ال بد وان ينتصر».
الحياة ،لندن2012/3/31 ،
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 31فتحي ابو العردات :كل يوم ىو يوم األرض بالنسبة إلى الشعب الفمسطيني
بيروت :اعتبر أمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفمسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات
في كممتو بمناسبة يوم االرض أن «مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون سقطت من المعادلة» ،مشي اًر إلى
«الحشود الغفيرة التي ،ومنذ اليوم األول لمنكبة ،لم تنقطع عن إحياء الذكرى السنوية ليوم األرض».
ورأى أبو العردات أن «كل يوم ىو يوم األرض بالنسبة إلى الشعب الفمسطيني الرافض لكل أشكال التوطين
والمتمسك بحق العودة» .وأكد «توحد الشعب الفمسطيني وفصائل الثورة الفمسطينية خمف القيادة الفمسطينية
التي لن تتنازل عن الثوابت الفمسطينية وفي مقدميا حق العودة».
الحياة ،لندن2012/3/31 ،
 31حماس تحذر االحتالل من المساس بقادتيا
غزة-أحمد المبابيدي :حذرت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" حكومة االحتالل اإلسرائيمي ارتكاب أي
حماقة ضد قيادات المقاومة الفمسطينية ووزراء الحكومة الفمسطينية ،مؤكدة أن ذلك سيشعل األرض تحت
أقدام مسئولي االحتالل .جاء ىذا التحذير عقب اتيام المخابرات اإلسرائيمية وزير الداخمية الفمسطيني فتحي
حماد ،بتنظيم مجموعة "حماة األقصى" التي تحمميا مسئولية إطالق العديد من الصواريخ والتخطيط لتنفيذ
العديد من العمميات الفدائية ضد قوات االحتالل اإلسرائيمي.
ورداً عمى ىذا االتيام بحق الوزير حماد ،قال المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برىوم إن نجاح أجيزة
األمن الفمسطينية بإلقاء القبض عمى العديد من شبكات العمالء و بسط القانون وفرض األمن واالستقرار في
قطاع غزة ،أربك االحتالل وأصبح يبحث عن توجيو قاسية لألجيزة األمنية من خالل تصفية رأس ىرم
الو ازرة.
وأوضح لــ"فمسطين أون الين ":أن االحتالل اإلسرائيمي يسعى لتبرير جرائم جديدة يخطط لتنفيذىا ضد
قيادات المقاومة الفمسطينية ووزراء الشعب الفمسطيني من خالل كيل مثل ىذه االتيامات ضدىم ,الفتاً إلى
أن الحكومة الفمسطينية ومنذ أول يوم لتشكيميا أعمنت أنيا حكومة مقاومة ولن تكون حكومة تنسيق أمني
مع االحتالل.
وأشار إلى أن أجيزة المخابرات اإلسرائيمية فشمت في كل محاوالتيا من تحويل قطاع غزة إلى مستنقع من
العمالة والخيانة ،مشدداً أن األجيزة األمنية الفمسطينية نجحت في توجيو ضربات متكررة وموجعة لالحتالل
من خالل تفكيك شبكات عمالئو".
وعن قدرة المقاومة الفمسطينية توجيو ضربات فادحة لقوات االحتالل اإلسرائيمي في إشارة إلى ما قالو نائب
رئيس األركان اإلسرائيمي "دان ىاريل" صباح الجمعة " ,2012-3-30أن المواجية البرية مع حركة حماس
ستكبد قواتنا خسائر فادحة" ،قال المتحدث باسم "حماس" إن االحتالل اإلسرائيمي دأب عمى إطالق مثل ىذه
التصريحات لتنفيذ مخططات إجرامية ال سيما بعد الضربات الموجعة التي تمقاىا عمى يد أجنحة فصائل
المقاومة في جولة التصعيد األخيرة.
ولفت إلى أن فصائ ل المقاومة الفمسطينية أعمنت أن أي حرب ضد غزة ينوي االحتالل تنفيذىا لن تقابل إال
بالرصاص وقتل المزيد من قوات جيشو ،مؤكداً أن من حق الشعب الفمسطيني المقاومة والدفاع عن نفسو
ضد جرائم االحتالل اإلسرائيمي .وأضاف أن فصائل المقاومة تسعى لتعزيز قدراتيا تحسباً ألي عدوان جديد
ضد قطاع غزة ،منوىاً إلى أن المقاومة في الوقت الراىن أفضل مما كانت عميو قبل الحرب عمى غزة.
التاريخ :السبت 1031/1/13

العدد1475 :

ص 34

فمسطين أون الين2012/3/30 ،
 34حماس تجدِّد تمسكيا بالمقاومة وتدعو لمشاركة فاعمة في مسيرة القدس العالمية
غزةَّ :
جددت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" تأكيدىا َّ
أن القدس واألقصى "سيظالن حاضرين في وجدان
ي
كل عربي ومسممَّ ،
وبأنيما عنوان القضية الفمسطينية" ،مؤ ّكدةً َّ
أن المقاومة ستظل بكافة أشكاليا خيار الشعب
ّ
ىجر منيا.
الفمسطيني في تحرير أرضو واسترداد حقوقو وتحقيق عودتو إلى األرض التي ّ
وأكدت حركة المقاومة اإلسالمية حماس في بيان ليا بمناسبة ذكرى يوم األرض ،أرسمت نسخة منو لـ "قدس
برس" َّ
أن انتفاضة يوم األرض "ستبقى محطة بارزة يستميم منيا الشعب الفمسطيني معاني الصمود والثبات
التحدي ضد جرائم العدو الصييوني" .ودعت "حماس" الجماىير العربية واإلسالمية وأحرار العالم إلى
و ّ
تحول نحو استعادة القضية عمقيا العربي
المشاركة الفاعمة في مسيرة القدس العالمية التي ستشكل نقطة ّ
واإلسالمي والدولي.
قدس برس2012/3/30 ،
 37سفير "إسرائيل" باالمم المتحدة يشيد باالرجنيتين لمتحقيق في تفجير مركز ييودي عام 3994
نيويــورك  -أحمــد صــبحي :أشــاد رون بروســور ســفير اس ـرائيل لــدى االمــم المتحــدة يــوم الجمعــة بــاالرجنتين
الســتئناف تحقيقيــا فــي تفجيــر دام لمركــز ييــودي فــي بــوينس ايــرس عــام  3667انحــت الســمطات االرجنتينيــة
بالالئمة فيو عمى ايران.
وادى ىذا اليجوم الى تجميد عالقات االرجنتين مع ايران بشكل فعمي عمى الرغم من ابداء البمدين في االونة
االخيرة رغبة في تحسين عالقاتيما.
وشعر مسؤولون غربيـون واسـرائيميون بقمـق مـن احتمـال تحسـن العالقـات بـين ايـران واالرجنيتـين بمـا فـي ذلـك
زيــادة كبي ـرة فــي التجــارة المتبادلــة وابــدوا قمقيــم مــن تواصــل بــوينس ايــرس بيــدوء مــع طي ـران فــي الوقــت الــذي
يسعون فيو لعزل ايران بسبب برنامجيا النووي.
وأبدى ىؤالء المسؤولون ايضا قمقيم من احتمال ان تفقد االرجنتين اىتماميـا بمواصـمة التحقيقـات فـي اليجـوم
عمــى المركــز الييــودي عــام  3667باالضــافة الــى تفجيــر الســفارة االس ـرائيمية فــي بــوينس ايــرس عــام 3661
والذي اسفر عن سقوط  16قتيال.
وكالة رويترز لألنباء1031/1/13 ،
" 36ىآرتس" :أيالون زار واشنطن إلقناعيا بقطع العالقة بمجمس حقوق اإلنسان
الناص ـرة  -زىيــر أنــدراوس :كشــفت صــحيفة تىــصرتست الجمعــة ،نق ـالً عــن مصــادر وصــفتيا بالمطمعــة فــي تــل
أبيب إن نائب وزير الخارجية اإلسرائيمية ،داني أيالون ،قام بزيارة خاطفة وسر ٍ
ية إلى واشنطن حيث طمب من
أن تقوم الواليات المتحدة األمريكية بتقديم المساعدة لمدولة العبرية
المسؤولين األمريكيين ،الذين اجتمع إلييمْ ،
إلحباط عمل المجنة التي أقرتيا األمم المتحدة لمتحقيق في االستيطان اإلسـرائيمي فـي الضـفة الغربيـة المحتمـة
وتأثيره عمى السكان الفمسطينيين وأراضييم ،وىو األمر الذي دفع الحكومة اإلسرائيمية إلى قطع عالقاتيـا مـع
مجمــس حقــوق اإلنســان التــابع لألمــم المتحــدة ،وزعــم رئــيس الــوزراء اإلس ـرائيمي ،بنيــامين نتنيــاىو ،أن المجنــة
المذكورة ىي لجنة نفاق ،ال أقل وال أكثر ،عمى حد تعبيره .أضافت الصحيفة أن نائب وزير الخارجيـة وصـل
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عددا من الرسائل ،وفي مقدمتيا الطمب اإلسرائيمي من اإلدارة األمريكية بأنـو يتحـتم عمـى
إلى واشنطن حامالً ً
واشنطن اتخـاذ اإلجـراءات ضـد مجمـس حقـوق اإلنسـان التـابع لألمـم المتحـدة وضـد لجنـة التحقيـق ،كمـا طمـب
مــن المســؤولين األم ـريكيين العمــل عمــى تضــييق صــالحيات المجنــة ،وأن ت ـرفض التعامــل معيــا ،كمــا قــررت
إس ـرائيل ،كمــا طمــب أيمــون مــن نائــب وزي ـرة الخارجيــة األمريكيــة العمــل عمــى قطــع كافــة أشــكال التعــاون مــع
مجمس حقوق اإلنسان في كل ما يتعمق بالصراع اإلسرائيمي الفمسطيني.
القدس العربي ،لندن1031/1/13 ،
 35وزير الطاقة اإلسرائيمي :سنزيد استخدام الغاز الطبيعي لتخمص من االعتماد عمى النفط العربي
الناصرة (فمسطين) :كشف وزير الطاقة والمياه اإلسرائيمي ،عوزي النـداو ،النقـاب عـن توجـو لـدى حكومـة تـل
أبيب يقضي بـ "التخمص من اعتماد إسرائيل عمى النفط العربي" ،وذلك عبر استخراج كميات كبيرة من الغاز
حاليـا
الطبيعي .ونقمت اإلذاعـة العبريـة عـن النـداو ،الـذي يشـارك فـي مـؤتمر الطاقـة والبيئـة المنعقـد فـي اثينـا ً
معتبر في
ًا
قولو اليوم" :إن إسرائيل ستزيد استخدام الغاز الطبيعي ،لمتخمص من االعتماد عمى النفط العربي"،
ـدما" ،عمـى
الوقت ذاتو أن تصدير الغاز لمفمسطينيين ولألردن "قد يؤدي إلى دفع عممية السالم فـي المنطقـة ق ً
حد تعبيره.
قدس برس1031/1/19 ،

 38نائب رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي :المواجية مع حماس ستكبدنا خسائر كبيرة
الصحافة العبرية :قال نائب رئيس األركان جيش االحتالل ،دان ىرئيل ،إن حركـة حمـاس تحـاول جـر جـيش
االحتالل لمدخول إلى قطاع غزة ،ألنيا تعمم أن الجيش ال يممك أي قدرات عسـكرية تميـزه عـن مقـاتمي حركـة
حماس في القتال البري.
وأضــاف "ىاريــل" خــالل مقابمــة صــحيفة مــع القنــاة الســابعة تحــدث فييــا عــن جولــة التصــعيد الماضــية" :إن
تكتيكات حركة حماس في الفترة الحالية ىي إطالق الصواريخ عمى (إسرائيل) ،لمحاولـة جـر الجـيش لمـدخول
إلى غزة ،األمر الذي ستكبدنا خسائر غالياً جداً عمى األرض".
وتابع" :عندما يقتحم جندي إسرائيمي يحمل سالحاً من نوع  M-16مبنى ،ويجد أمامـو أحـد المقـاومين يحمـل
سـالح مـن نـوع كالشـينكوف ،فيــم بالتأكيـد متسـاويان فـي قـدراتيم ،وبالتــالي فـان الميـزة المتـوفرة لجنـود الجــيش
(االسـرائيمي) فـي األجـواء غيـر متــوفرة عمـى األرض" .موضـحا أن حمـاس بــذلك تسـتطيع خمـق عنصـر تـوازن
في الرعب.
فمسطين أون الين1031/1/10 ،
" 39إسرائيل" تتراجع عن طرد  500الجئ جنوبي إلى جنوب السودان
تــل أبيــب :فــي أعقــاب ق ـرار المحكمــة المركزيــة فــي القــدس منــع الحكومــة اإلس ـرائيمية مــن ترحيــل  400الجــا
جنــوبي إلــى دولــة جنــوب الســودان ،أعمنــت و ازرة الخارجيــة تراجعيــا عــن ىــذه الخطــوة فــي ســبيل إعــادة فحــص
الموضوع ودراسة األخطار التي قد تواجو ىؤالء الالجئـين فـي حـال عودتيم.وكشـف مصـدر فـي دائـرة اليجـرة
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في و ازرة الداخمية اإلسرائيمية ،أن وزير الخارجية ،أفيغدور ليبرمـان ،أرسـل بمـذكرة إلـى الـدائرة يكشـف فييـا أن
و ازرتــو قــررت إعــادة النظــر فــي ترحيــل ى ـؤالء الالجئــين« ،بعــد أن اســتجدت معمومــات فــي إس ـرائيل تقــول :إن
الخطر عمى حياة الالجئين في غالبية أراضي جنوب السودان ،لم يزل قائما بعد» .وقـال :إن الـو ازرة تـرى أن
ال يتم ترحيل أي أفريقي من ىؤالء إلى جنوب السودان ،في األشير الستة المقبمة .ودعـا الـدائرة إلـى التنسـيق
فيما بين الو ازرتين بحثا عن حقيقة الوضع في السودان واتخاذ الق اررات المناسبة لحمايتيم من الخطر .إال أن
و ازرة الداخمية رفضت ذلك .وقالت :إنيا ال تجد ىذه الخطوة مجدية إنمـا تـرى فييـا وسـيمة لتشـجيع المزيـد مـن
السودانيين عمى التسمل إلى إسرائيل.
الشرق األوسط ،لندن1031/1/13 ،
" 10اسرائيل" لن تشارك في أي مؤتمر حول شرق أوسط منزوع السالح النووي
نيويورك -ا ف ب :أكد مندوب اسرائيل لدى األمم المتحدة رون بروسـور ،أمـس ،أن اسـرائيل لـن تشـارك فـي
أي مؤتمر دولي حول شرق أوسط منزوع السالح النووي طالما ال يوجد "سالم شامل" في المنطقة.
وأعرب األمين العام لممنظمة الدولية عن رغبتو في مشاركة اسرائيل في ىذا المؤتمر الذي لم يحدد لو موعده
بعد .ويعتقد ان اسرائيل تممـك ترسـانة ضـخمة مـن األسـمحة النوويـة إال أن الدولـة العبريـة تمـزم الصـمت حيـال
ىذا الموضوع ولم يصدر عنيا أي تأكيد او نفي في ىذا الصدد.
وخــالل جولــة فــي الشــرق األوســط فــي مطمــع شــباط الماضــي صــرح بــان كــي مــون لمصــحافيين بــان "اس ـرائيل
ستدعى (الى المؤتمر) وسيكون عمى االسرائيميين التواجد ىناك إال انو لم يتخذ أي قرار حتى اآلن" .وأوضح
انو أثار ىذا الموضوع خالل مباحثاتو في القدس مع رئيس الوزراء االسرائيمي بنيامين نتنياىو .وكان األمين
العام لألمم المتحدة جعل نزع السالح النووي من أول أىدافو.
ويرى دبموماسيون ان مشـاركة اسـرائيل وايـران ستشـكل نجاحـاً ليـذا المـؤتمر الـذي تقـرر تنظيمـو خـالل مـؤتمر
متابعة معاىدة عدم االنتشار النووي في أيار .1030
األيام ،رام اهلل1031/1/13 ،
 13ىارتس :اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل ترصد مئات آالف الدونمات في الضفة لتوسيع المستوطنات
الناصرة ـ زىير أندراوس :كشفت صحيفة تىصرتست العبرية في عددىا الصادر أمس الجمعة النقاب عن أن!
ما ُيطمق عمييا اسم اإلدارة المدنية في الضفة الغربية المحتمة ،قامت عمى مدار السنوات الماضية بعممية
مسح واسعة لألراضي الفمسطينية ورصد ىذه األراضي كمخزون أراض لتوسيع المستوطنات في الضفة
الغربية في المستقبل.
وقال المحمل السياسي لمصحيفة ،عكيفا إلدار ،الذي كشف عن القضية ،إن المسح المذكور مئات آالف
الدونمات ،باإلضافة إلى ذلك ،تم إعطاء ىذه األراضي أسماء مشاريع لتوسيع مستوطنات قائمة مثل :إلكنا
ب ،وبيت أريو ج أو أسماء جديدة لمستوطنات غير قائمة عمى األرض.
ولفت المحمل اإلسرائيمي ،نقالً عن مصادره التي وصفيا بالعميمة ،إلى أن ىذه العممية تم إخراجيا إلى حيز
التنفيذ بشكل سري ،ولم يتم الكشف عنيا إال بفعل قانون حرية المعمومات ،المعمول فيو في الدولة العبرية،
والذي يفرض عمى السمطات الحكومية كشف قضايا سرية ،ال تتعمق بأمن إسرائيل .عالوة عمى ذلك ،أشارت
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الصحيفة العبرية في سياق تقريرىا الحصري إلى أن مسار جدار العزل العنصري ،الذي تُقيمو الدولة العبرية
عمى أراضي الفمسطينيين في الصفة الغربية المحتمة ،يحاذي حدود ىذه األراضي.
أحيانا بموجب
كما تؤكد المعمومات والخرائط الموجودة في مكاتب اإلدارة المدنية أن تحديد مسار الجدار تم
ً
توفر أراض تم رصدىا كأ ارض يمكن استخداميا في المستقبل لصالح االستيطان.
وبحسب المحمل اإلسرائيمي فإن مساحة األراضي التي يشمميا ىذا المسح تضم  536موقعا تمتد عمى
مساحة  310ألف دونم ،تشكل ما يوازي عشرة بالمئة من مجمل أراضي الضفة الغربية .كما أن  11بؤرة
استيطانية من البؤر التي أقيمت منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي كبؤر غير قانونية قد أقيمت عمى
مواقع محددة بموجب الخرائط المتوفرة في اإلدارة المدنية ،ويتم اآلن ما أسماىا المحمل إلدار بعممية إضفاء
الشرعية عمى قسم من ىذه البؤر االستيطانية وتحويميا إلى مستوطنات تُعرف إسرائيميا بأنيا قانونية
وشرعية ،مثل شبوت راحيل وىيوفيل ،مما يشير بأن ىذه المعمومات التي كانت محصورة فقط في اإلدارة
المدنية كانت قد وصمت إلى مجموعات المستوطنينْ ،أو ما ُيطمق عمييم اسم (فتيان التالل) الذين بدا
وكأنيم كانوا يقيمون مستوطنات عشوائية خالفا لسياسة الحكومة اإلسرائيمية أو اإلدارة المدنية ،ويتح اآلن أن
اختيارىم ليذه البؤر االستيطانية لم يكن عشوائيا .كما يدل األمر عمى أن الدور الحكومي المنيجي في خرق
القانون وتوسيع المستوطنات.
وساقت الصحيفة العبرية قائمةً ،نقالً عن المصادر عينيا ،إن خرائط اإلدارة المدنية تشمل أسماء لمواقع
ا ستيطانية لم تتم إقامتيا بعد عمى أراض لقرى فمسطينية مثل بؤرة استيطانية باسم شمومتسون ،عمى أراض
قرية عقربة شرقي نابمس ،وليف ىشومرون ،والتي تضم عدة نقاط استيطانية مخططة عمى أراض قرية عجة
وقمقيمية ،وأخرى عمى أراضي نابمس والعيزرية ورأس العامود.
وتشمل ىذه الخرائط ،بحسب تقرير الصحيفة العبرية ،مساحات من األراضي الواقعة داخل مناطق  AوB
الخاضعتين لمسيطرة المدنية لمسمطة الفمسطينية بموجب اتفاقيات أوسمو ( 53موقعا استيطانيا تمتد عمى
 337ألف دونم) ،مما يؤكد عمى أن مشروع رصد أراض لالستيطان كان قائما قبل التوصل إلى اتفاق
أوسمو .كما أن غالبية ىذه األراضي تقع شرقي مسار جدار الفصل ،أي خارج ما يسمى بالكتل االستيطانية.
ويدل ذلك عمى أن اإلدارة المدنية واصمت طيمة الوقت تجديد ما أسمتو المصادر ببنك األراضي والبحث عن
أراضي لالستيطان وسط تجاىل العممية السياسية عمى أساس مبدأ الدولتين ،عمى حد تعبير المصادر.
عالوة عمى ذلك ،قالت الصحيفة إن البقية المتبقية من ىذه األراضي ومساحتيا  503ألف دونم تقع في
مناطق  Cمما يشير إلى أن اإلدارة المدنية تواصل العمل عمى تعقب ورصد أراضي فمسطينية لغرض
استعماليا مستقبال لبناء المستوطنات عمييا .وخمصت الصحيفة إلى القول ،إنو في إطار السعي الحثيث
لالحتالل اإلسرائيمي لالستيالء والسيطرة عمى ىذه األراضي فقد قامت اإلدارة المدنية بعممية تصنيف خرائط
ا  755ألف دونم من ىذه األراضي اعتبرتيا أراضي دولة ،و 41333دونم كأراض كان يممكيا الييود قبل
العام  3675وأبقت عمى  311500دونم دون تصنيف ،عمى حد قول الصحيفة العبرية.
القدس العربي ،لندن1031/1/13 ،
 11أحمد أبو حمبية 300 :الف مشارك في مسيرة القدس بغزة بينيم وفود عربية وأجنبية
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غزة :قال الدكتور أحمد ابو حمبية رئيس المجنة الوطنية "لممسيرة العالمية لمقدس" في قطاع غزة ،في
تصريحات صحفية ،إن عدد المشاركين في المسيرة التي خرجت في القطاع اليوم الجمعة ( )1/10يقدر
مؤكدا انيم أوصموا عدة رسائل خالل ىذه المسيرة.
فمسطينيا،
بأكثر من مائة الف
ً
ً
وأشار النائب في المجمس التشريعي الى مشاركة الوفد البرلماني المصري الذي كان يزور قطاع غزة في
معتبر ان ذلك يدلل عمى
ًا
ىذه المسيرة باإلضافة الى وفد بريطاني ايرلندي ،وأخر إندونيسي ،وثالث تركي،
اىتمام العالم في قضية القدس العادلة.
وقال ابو حمبية" :اوصمنا خالل ىذه المسيرة ثالث رسائل ،االولى كانت الى الشعب الفمسطيني طالبناه
باالستمرار في الثبات والصمود لمحفاظ عمى الثوابت وفي مقدمتيا القدس والمقدسات ،والرسالة الثانية الى
العرب والمسممين وأحرار العالم ،وطالبنيم باالستمرار في حشودىم ومسيراتيم ومواقفو البطولية لنصرة
قضايانا العادلة وفي مقدمتيا قضية القدس".
وأضاف" :وجينا رسالة ثالثة وقوية الى العدو الصييوني مفادىا اننا اصحاب الحق الشرعيين في القدس
وفمسطين  ،وعميو ان يرحل عن ديارنا وأرضنا ويعود من حيث اتى".
المركز الفمسطيني لإلعالم1031/1/10 ،
" 11واعد" :ضغوط مورست عمى األسيرة الشمبي لمموافقة عمى اإلبعاد
غزة :حذرت جمعية "واعد" لألسرى والمحررين من المخاطر العديدة والشبيات التي تمف قضية إبعاد األسيرة
ىناء الشمبي ،معتبرة أن "ىناك الكثير من عالمات االستفيام تطرح نفسيا بقوة حول الحل الذي تم إبرامو
بعد اتصاالت استمرت لمدة تزيد عمى األسبوعين بين االحتالل والسمطة الفمسطينية إلنياء الممف".
صحيا
وضعا
وقالت الجمعية في بيان ليا تمقت "قدس برس" نسخة عنو أن األسيرة ىناء الشمبي تعاني
ً
ً
نفسيا ،ولذلك فإنو من غير المعقول أن يطرح البعض أنيا قامت بالتفاوض مع المحكمة
صعبا ،وكذلك ً
ً
لوحدىا ،مؤكدة أن "قرار أي إنسان في وضع مثل الذي تعانيو الشمبي ال يعتد بو".
وتساءلت "واعد"" :أين طواقم المحامين ،وماذا كانت تفعل المجان المكمفة بمتابعة األمر والفريق القانوني
المكمف بالتفاوض مع النيابة الصييونية لموصول لحل حول القضية".
واعتبرت أن اإلبعاد "جريمة ال تقل خطورة عن جريمة االعتقال اإلداري إذا ما قورن بين األمرين" ،داعية
األسيرة الشمبي إلى رفض ىذه السياسة بكل ما أوتيت من قوة ،عمى حد تعبيرىا.
قدس برس1031/1/10 ،
 14سجانون إسرائيميون يقتحمون معتقل "عوفر" ويصادرون ممتمكات األسرى
رام اهلل :اقتحمت وحدات إسرائيمية خاصة بالسيطرة عمى المعتقالت والسجون ،في وقت متأخر من ليمة
(الخميس/الجمعة) سن "عوفر" اإلسرائيمي ،وسط فمسطين المحتمة ،وقامت بعمميات تفتيش واسعة في غرف
األسرى الفمسطينيين .وأفاد رياض األشقر الباحث المختص في شئون األسرى ،بأن وحدات السجون
المعروفة باسم "المتسادا" اقتحمت جناحين في سجن "عوفر" في وقت واحد ،وقامت بإخراج جميع األسرى
من القسمين وحجزىم في غرفة الغسيل ،بعد أن قامت بتكبيميم وارغاميم عمى خمع مالبسيم بحجة التفتيش
عن أجيزة اتصال نقالة يستخدميا األسرى ،وعاقبت األسرى بعد انتياء التفتيش الذي استمر عدة ساعات
بمصادر معظم األجيزة الكيربائية الخاصة بيم ،وبعض مالبسيم وأغراضيم الشخصية.
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قدس برس1031/1/10 ،
" 17مسيرة القدس" عمى نير األ ردن رسالة تحذير لالحتالل
عمان  -نبيل غيشان :احتشد عشرات اآلالف مـن األردنيـين والعـرب واألجانـب والييـود عمـى الضـفة الشـرقية
لنير األردن في مـا أطمـق عميـو اسـم «مسـيرة القـدس العالميـة» التـي انطمقـت فـي ذكـرى «يـوم األرض» .ففـي
منطق ــة األغـ ـوار األردني ــة ،تجم ــع من ــذ س ــاعات الص ــباح اكث ــر م ــن  10أل ــف ش ــخص ف ــي الس ــاحة المقابم ــة
«لمغطــس الســيد المســيح» عمــى بعــد كيمــومترين مــن نيــر األردن يتقــدميم قــادة األح ـزاب والنقابــات األردنيــة
وبمشــاركة  50وفــداً مــن ناشــطي الســالم والمتضــامنين مــع الشــعب الفمســطيني مــن عــرب وأجانــب ،بمــن فــييم
وفد من حركة «ناطوري كارتا» الييودية المعادية لمصييونية واقامة دولة إسرائيل.
وأكد المنسق العام لممسيرة ربحي حموم« :ليس من ىدف المسيرة اقتحـام الحـدود» ،الفتـاً إلـى أنيـا تيـدف إلـى
إيصــال ثــالث رســائل لممجتمــع الــدولي ،أوليــا أن القضــية الفمســطينية ليســت شــأناً فمســطينياً وانمــا ىــي قضــية
عالمية ،واظيار عجز اآللة العسـكرية اإلسـرائيمية أمـام الجمـاىير ،والتـذكير بـأن االحـتالل اإلسـرائيمي ازئـل ال
محالة.
وحاول مئة شاب أخذتيم الحماسة كسر الطـوق األمنـي والـركض فـرادى باتجـاه النيـر مـن اجـل الوصـول إلـى
األراضي المحتمة ،واشتبكوا مع قوات األمن التي أعادتيم ،فيما طالب عريف الحفمة نقيب الميندسين عبـداهلل
عبيدات بـ «عدم إخراج المسيرة عن أىدافيا» وخاطب الشباب« :يوم اجتياز الحدود سيأتي ال محالة».
وألقــى الم ارقــب العــام لجماعــة «اإلخ ـوان المســممين» الــدكتور ىمــام ســعيد خطبــة الجمعــة ،مؤكــداً أن تحريــر
األقصــى والمقدســات «بــات قريب ـاً بعــد أن بــدأت الشــعوب تتح ـرر مــن طواغيتيــا» .وأضــاف« :بعــد عــام مــن
الربيـ ــع العربـ ــي ،وبعـ ــد تحـ ــرر الشـ ــعوب مـ ــن طواغيتيـ ــا ،تتطمـ ــع األمـ ــة اإلسـ ــالمية اآلن إلـ ــى تحريـ ــر القـ ــدس
والمقدسات» .وحذر الحكام من التالعب بمصير الشعوب ،قائالً« :كفاكم عبثاً بمقدرات شعوبكم وانظروا إلى
القدس كيف تيود وتدنس» .وأضاف أن «ىذه المسيرة ما ىي إال رسالة تضامن من آالف األردنيين وغيـرىم
من شتى بقاع األرض مع الشعب الفمسطيني المرابط عمى ارضو والمناضل من اجل تحريرىا».
وقال رئيس الوزراء األردني السابق أحمد عبيدات الذي ألقى كممة األردن إن «القدس ما زالت عربية صـامدة
منارة لألجيال وحاف اًز لتحرير كل المقدسات من االحتالل الغاشم» .وأشار إلى أن «االستقرار في المنطقة لـن
يتحقق من دون تحرير القدس» ،وأنو «ال أحد يممك حق التنازل أو التفريط بالقدس أو بفمسطين».
الحياة ،لندن1031/1/13 ،
 16نصر اهلل :ىذا يوم من أيام فمسطين ويوم من أيام القدس
قال االمين العام لحزب اهلل السيد حسن نصر اهلل في حفل افتتاح مجمع السيدة زينب(ع) في منطقة حارة
حريك في الضاحية الجنوبية لمعاصمة المبنانية بيروت .إن "ىذا يوم من ايام فمسطين ويوم من ايام القدس"،
واضاف انو "جرت العادة ان يخرج االخوان الفمسطينيون سواء في داخل فمسطين او في الشتات لمتظاىر
وليتضامن معيم اخرون من مناطق مختمفة في االرض" ،ولفت الى ان "داللة ىذا االحياء كبيرة جدا وىي
تعبير عن التمسك بالحق وبالقضية وبالمقدسات وباالرض" ،واشار الى ان "المحتمين ومن يتصمر معيم
يريدون من الشعب الفمسطيني ومن امتنا ان تنسى فمسطين ان تخرج اساسا من دائرة االولويات ومن دائرة
االىتمام ومن ثم تنسى وان يستسمم اىميا باالمر الواقع".
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وشدد السيد نصر اهلل عمى ان "ىناك نية لدى اسرائيل لضم اراض جديدة من الضفة الغربية" ،ورأى ان "ىذا
استيزاء بالعالم العربي وبكل القمم العربية" ،ولفا الى ان "فمسطين لم تخرج من دائرة االىتمام بسبب العديد
من العوامل عمى كل المستويات وفي مقدمة ىذا العوامل عامل المقاومة التي ابقت ىذه القضية حية حتى
اليوم" ،وتابع ان "كل محاوالت انياء ىذه القضية وتصفيتيا فشمت رغما انو انفق في سبيل ىذه الغاية مئات
المميارات من الدوالر".
واكد السيد نصر اهلل ان "الفمسطينيين يعبرون عن اصرارىم بالتمسك بقضيتيم وارضيم" ،ولفت الى انو "من
الميم ان يتمسك الفمسطينيون بارضيم ومن وراءىم كل االمة" ،واعتبر ان "اليوم مجددا تعود القضية
الفمسطينية لتقرع ابواب كل العرب والمسممين وتقول إنيا المسؤولية االساسية في رقبة الجميع" ،واوضح ان
"االمة في الكثير من مساحاتيا وساحتيا ال تتحمل المسؤولية مع انيا قادرة عمى صنع االنتصار" ،واضاف
انو "ببساطة ىذه االمة بالنسبة لقدرتيا عمى استعادة القدس وفمسطين تممك قدرة ىائمة وتستطيع ان تنجز
ىذا االمر ببساطة" ،وشدد عمى ان "الطريق واضح لكنو يحتاج الى االردة والى العزم ونحن نعتقد ان
مستقبل شعوب المنطقة ىو مستقبل ىذا الفكر وىذه المقاومة" ،وتابع انو "بعد القمة العربية في
بغداد نقول ان كل ساعة تمر وفمسطين تحت االحتالل سيسأل عنيا اوال وقبل كل شيء الحكام العرب
وبعدىم جيشوىم في يوم من االيام الن ىذه االمة كانت قادرة عمى رفع الظمم وىي لم تفعل حتى االن".
عرب 1031/1/10 ،48
 15تيار المستقبل :نضال الشعب الفمسطيني يتالقى وثورات الربيع العربي
األرض جاء فيو" :سيبقى يوم األرض..
أصدر تيار المستقبل منسقية صيدا والجنوب في بيان بمناسبة يوم
ً
مثاالً لكفاح الشعوب التواقة الى الحرية" .إن يوم الثالثين من آذار  3643المعروف بيوم األرض شكل
صفحة مشرقة في التاريخ النضالي لمشعب الفمسطيني ضد الكيان الصييوني الغاصب" .وأصبح يوم األرض
شاىداً عمى وحدة الشعب الفمسطيني الذي يناضل من أجل إقامة دولتو المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف
وعمى إرادتو الصمبة إلفشال مشاريع تيويد مدينة القدس بيدف الحفاظ عمى ىويتيا العربية وعمى العمل
لتطبيق الق اررات الدولية المتعمقة بحق العودة لمفمسطينيين الموجودين في الشتات.
وتالقى نضال الشعب الفمسطيني المستمر ضد العدو الصييوني مع نضاالت ثورات الربيع العربي في
تونس ومصر واليمن التي أطاحت برؤساء استغموا القضية الفمسطينية لقير شعوبيم وسمبيم حقيم بالحرية
والعدالة .وأخي اًر ،إن تيار المستقبل يعتبر أن يوم األرض مناسبة لمتأكيد عمى ضرورة وحدة الشعب
الفمسطيني في نضالو ضد الكيان اإلسرائيمي المغتصب ،ألن ىذه الوحدة جسر العبور الى الدولة الفمسطينية
المستقمة وعاصمتيا القدس الشريف.
المستقبل ،بيروت1031/1/13 ،
 18مفتي لبنان :معركة فمسطين لن تنتيي إال بتحريرىا بالكامل من االحتالل الييودي
مفتي الجميورية المبنانية الشيخ محمد رشيد قباني :يوم األرض ىو يوم كل أرض فمسطين .ومعركة فمسطين
لن تنتيي إال بتحريرىا بالكامل من االحتالل الييودي األجنبي ،وعودتيا بالكامل إلى أمتيا العربية
واإلسالمية .والشعب الفمسطيني الذي عانى آباؤه وأجداده منذ عام  1441وما زالوا يعانون شتى أنواع الظمم
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والقير والتدمير واالحتالل ،ىم فخر أمتنا العربية واإلسالمية عمى مر العيود والعقود حتى يييا اهلل ليذه
األمة قادة كعمر بن الخطاب (رضي اهلل عنو) الذي حررىا من احتالل الرومان ليا ،وصالح الدين األيوبي
الذي حررىا من احتالل الفرنجة الغربيين .وجياد شعب فمسطين لن يتوقف حتى يقيد اهلل ليذه األمة أمثال
أولئك األبطال الشرفاء.
المستقبل ،بيروت1031/1/13 ،
 19عبد األمير قبالن يدعو العرب إلى إحياء يوم األرض لتأكيد الحق العربي في فمسطين
دعا نائب رئيس المجمس اإلسالمي الشيعي األعمى الشيخ عبد األمير قبالن العرب والمسممين إلى إحياء
يوم األرض لتأكيد الحق العربي في األرض الفمسطينية ولتكن القضية الفمسطينية في صمب تحركاتيم
وأولويات اىتماماتيم فيعيدون تصويب بوصمة العمل السياسي في كل حراك وموقف وتوجو .وطالب
القادة العرب بـ"تشكيل قوة ضغط عالمية لدعم قيام الدولة الفمسطينية فوق التراب الفمسطيني وعاصمتيا
القدس الشريف بعد عودة الالجئين إلى ديارىم في فمسطين".
المستقبل ،بيروت1031/1/13 ،
 10االحتالل اإلسرائيمي يعمن الجوالن منطقة مغمقة وتجمع في وسط دمشق إلحياء "يوم األرض"
نشرت الخميج ،الشارقة 1031/1/13 ،من دمشق ،أن اإلعالمي السوري في الجوالن المحتل عطا فرحات
قال عبر اإلنترنت لجريدة الخميج إن قوات االحتالل اإلسرائيمي أعمنت الجوالن السوري المحتل منطقة
عسكرية مغمقة ورفعت حالة التأىب إلى الدرجة القصوى ،مشي اًر إلى انتشار عسكري غير مسبوق في
المنطقة المحتمة .وأشار فرحات إلى أن ىذه اإلجراءات تأتي في يوم األرض الذي يحييو السوريون في
الجوالن ،وكذلك تأتي ىذه اإلجراءات خوفاً من تك اررات السيناريوىات التي شيدتيا المنطقة في العام الفائت
في ذكرى النكبة والنكسة .وأكد الجوالنيون في تجمع حاشد في بمدة مجدل شمس أن يوم األرض والدفاع
عنيا لم يعد يوماً تقميدياً ألن كل يوم في نضاليم ضد االحتالل ىو يوم لألرض والحفاظ عمييا وصوالً إلى
تحريرىا من االحتالل الصييوني.
من جية أخرى ،شيدت ساحة السبع بحرات وسط العاصمة دمشق تجمعاً شعبياً حاشداً تجاوز أكثر من 3
آالف شخص إحياء لذكرى األرض في إطار المسيرة العالمية ألجل القدس شاركت فييا عدد من
الشخصيات السياسية والحزبية السورية والفمسطينية والمبنانية ،كما شيدت القنيطرة تجمعاً حاشداً ألبناء
المدينة إحياء لذكرى يوم األرض ،وكذلك شيدت ساحات مدن سورية تجمعات إلحياء الذكرى ،وخاصة تمك
التي فييا تجمعات لالجئين الفمسطينيين.
وأضافت الحياة ،لندن 1031/1/13 ،نقالً عن وكالة (ا.ف.ب ،).أن مئات السوريين تجمعوا أمس وسط
دمشق في ذكرى يوم األرض لمتأكيد عمى وقوفيم بجانب الشعب الفمسطيني السترجاع أراضيو واالستمرار
بنيج المقاومة.
 13استنفار أمني عمى الحدود المصرية في ذكرى يوم األرض
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شيدت المنطقة الحدودية بين مصر واألراضي العربية المحتمة حالة من االستنفار األمني في ذكرى يوم
األرض ،أمس .وقالت مصادر بدوية وشيود عيان إن آليات عسكرية إسرائيمية تجوب المناطق الحدودية،
مدعومة بطائرات مروحية ،فضال عن انتشار قوات كبيرة من الجنود اإلسرائيميين بالمنطقة الحدودية .ولفتت
المصادر إلى أن أجيزة األمن المصرية فرضت حالة من االستنفار األمني ،عمى طول الشريط الحدودي،
في الوقت الذي ظيرت فيو قوات من الجيش عمى مداخل ومخارج شبو جزيرة سيناء.
ورفعت األجيزة األمنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء حالة الطوارئ من خالل تشديد إجراءاتيا عمى
مداخل ومخارج شبو الجزيرة ،والطرق الرئيسة في سيناء ،فيما توقف العمل بمعبري العوجة التجاري ورفح
الحدودي المذين شيدا إجراءات أمنية مشددة أمام مدخمييما من الجانب المصري.
الخميج ،الشارقة1031/1/13 ،

 11أمين عام حزب التجمع المصري :المسيرة العالمية باتجاه القدس تذكير لمعالم بقضية فمسطين
القاىرة :أشاد أمين عام حزب التجمع المصري د .رفعت سعيد بالمظاىرات المميونية العالمية التي أقيمت يوم
الجمعة  ،1/10بمناسبة ذكرى "يوم األرض" ،واحتجاجاً عمى استمرار سياسة التيويد اإلسرائيمية لممعالم
المقدسة ،واعتبرىا "عمالً نضالياً يستحق كل الدعم والمساندة من مختمف الطبقات السياسية العربية
واإلسالمية والعالمية" .ورأى السعيد في تصريحات خاصة لوكالة قدس برس أن الدعوة إلى التظاىر في ىذا
اليوم مساندة لفمسطين "عمل نضالي جبار في حد ذاتو أيا كانت الجيات الداعية لو" ،وقال" :المشكمة أن
القضية الفمسطينية يحاول البعض دفنيا ونسيانيا ،وطالما أنو ال يوجد أي مشروع جدي لحل المشاكل
الفمسطينية ،فإنو عمى الفمسطينيين أن يذكروا العالم بقضيتيم حتى ال يتم نسيانيا ،كما ىو حال لواء
االسكندرون وغيره .وال ييم في ىذه الحال الجية الداعية ليذه المظاىرات ،ألن اليدف كما قمت ىو تذكير
العالم بقضية عادلة".
قدس برس1031/1/10 ،
 11العاىل المغربي يدين اإلجراءات اإلسرائيمية الالمشروعة بمدينة القدس
الرباط  -محمود معروف :أدان العاىل المغربي الممك محمد السادس ،بصفتو رئيس لجنة القدس،
"اإلجراءات اإلسرائيمية الالمشروعة واألحادية الجانب في مدينة القدس ،وغيرىا من االنتياكات التي تمس
بحقوق الفمسطينيين ،والتي تتنافى ،جممة وتفصيال ،مع القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني" .وجاء ذلك
في رسائل وجييا العاىل المغربي إلى قادة الدول الخمس الدائمة العضوية بمجمس األمن والى بان كي
مون ،األمين العام لألمم المتحدة ،وىيرمان فان رويوي ،رئيس مجمس االتحاد األوروبي ،وبابا الفاتيكان
بنديكت السادس عشر ،وارينا بوكوفا ،المديرة العام لمنظمة اليونسكو" ،بشأن التطورات الخطيرة التي تعرفيا
مدينة القدس" .والحظ أن الفترة األخيرة شيدت تزايداً في أعمال البناء االستيطاني عمى أراضي المواطنين
الفمسطينيين في القدس ،وتصعيد في الحفريات وفي عمميات ىدم منازل المواطنين المقدسيين ،وترحيميم
القسري ،واالقتحامات المتكررة لباحات المسجد األقصى ،بل ومنع المصمين من الدخول إليو ألداء شعائرىم
الدينية .وحذر الممك المغربي من أن اإلجراءات اإلسرائيمية تزيد من حدة التوتر في األراضي الفمسطينية
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المحتمة .بل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة ،مما سيفضي ،ال محالة ،إلى تقويض كل فرص السالم في
المنطقة.
القدس العربي ،لندن1031/1/13 ،
 14المغرب :أكثر من  40مسيرة كبرى و 10وقفة مسجدية لمتضامن مع الشعب الفمسطيني
الرباط  -محمود معروف :نظمت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان مساء الخميس وقفة تضامنية مع
الشعب الفمسطيني في كفاحو من أجل تكريس حقوقو المشروعة وذلك تخميداً ليوم األرض.
ونظمت "الييئة المغربية لنصرة قضايا األمة" التابعة لجماعة العدل واإلحسان أمس الجمعة أكثر من 70
مسيرة كبرى و 10وقفة مسجدية في مختمف أنحاء المغرب ،لمتضامن مع الشعب الفمسطيني.
القدس العربي ،لندن1031/1/13 ،
 17قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي يدين كل مبادرات التطبيع مع "إسرائيل"
الرباط  -محمود معروف :توقع المفكر المغربي أبو زيد المقرئ اإلدريسي ،أحد القيادات البارزة في حزب
العدالة والتنمية ،أن تكون انعكاسات الموجة الديمقراطية التي تيب عمى المنطقة سمبية عمى القضية
الفمسطينية في المرحمة الحالية ،لكنو تنبأ باستفادة الفمسطينيين من الربيع الديمقراطي عمى المدى المتوسط
والبعيد .وأدان أ بو زيد كل المبادرات التطبيعية والمطبعين ميما عمت رتبيم ومواقعيم ممن سمحوا لدبموماسي
إسرائيمي ضمن وفد الجمعية البرلمانية لالتحاد من أجل المتوسط لممشاركة في اجتماع الدورة الثامنة
لمجمعية الذي احتضنو مجمس النواب بالرباط األسبوع الماضي وقال أن الرئيس الفرنسي ساركوزي صنع
االتحاد من أجل المتوسط لنفسو أوالً ولمصياينة ثانياً ليوفر ليم متنفساً دبموماسياً جيوياً.
القدس العربي ،لندن1031/1/13 ،
 16تونس" :النيضة" تؤكد وقوفيا إلى جانب الفمسطينيين وتدعوىم لتوحيد صفوفيم
تونس :أكدت حركة "النيضة" التونسية وقوفيا "الدائم والمبدئي" إلى جانب ال ّشعب الفمسطيني من أجل
السعي الجماعي من أجل
استعادة أرضو ومقدساتو ،وطالبت بـ"توحيد
ّ
الصف الفمسطيني وتجاوز الخالفات و ّ
تحقيق األىداف المشتركة" .ودعت حركة النيضة في بيان ليا يوم الجمعة  1/10بمناسبة ذكرى "يوم
الفمسطينية ودعم شعبيا في صموده في وجو مخططات االحتالل والتيويد.
القضية
األرض" ،إلى مناصرة
ّ
ّ
كما أكدت مساندتيا الكاممة لممناضمة واألسيرة ىناء شمبي التي تخوض إضراباً عن الطعام بسبب االعتقال
اإلداري الذي فرضتو عمييا سمطات االحتالل الصييوني .ودعت جميع المنظمات والييئات الحقوقية إلى
قضيتيا وقضايا جميع األسرى في سجون االحتالل.
ّ
تبني ّ
قدس برس1031/1/10 ،
 15آالف الموريتانيين يتظاىرون تضامناً مع فمسطين
نواكشوط :تظاىر آالف الموريتانيين مساء أمس الجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط بمناسبة يوم
األرض تنديداً باالحتالل الصييوني لفمسطين ،وتنديداً بمحاوالت تيويد القدس والمجازر اإلسرائيمية التي
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تُرتكب بحق الشعب الفمسطيني .وتوجو المتظاىرون يتقدميم قادة الرباط الموريتاني لنصرة فمسطين ،من
الجامع بنواكشوط إلى ممثمية األمم المتحدة بموريتانيا ،وىم يرفعون شعارات منددة باالحتالل ،وأخرى مطالبة
األمة العربية واإلسالمية بيبة إلنقاذ فمسطين من براثن االحتالل .وشيدت التظاىرة مداخالت ىاتفية من
مناضمين فمسطين بغزة.
الخميج ،الشارقة1031/1/13 ،
 18أمين عام اال تحاد العالمي لعمماء المسممين :لن تحرر فمسطين إال في ظل دعوة وراية إسالمية خفاقة
الدوحة :أكد فضيمة الشيخ د .عمي محيي الدين القره داغي ،األمين العام لالتحاد العالمي لعمماء المسممين،
أن فمسطين ،ونحن نمر بذكرى يوم األرض ،لن تحرر إال في ظل دعوة وراية إسالمية خفاقة .وقال فضيمتو
خطبتو أمس في قطر :نحن نعيش اليوم ،يوم األرض ،الذي يخص أرضنا المباركة ،يوم القدس
وفمسطين كميا ،من نيرىا إلى بحرىا ،ومن كل ذرة من ذراتيا ،ىذه األرض العزيزة التي سماىا اهلل باألرض
المباركة في أكثر من آية ،وكان فييا مسرى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم.
الشرق ،الدوحة1031/1/13 ،
 19جريدة ىآرتس :العداء لـ"إسرائيل" قاسم مشترك لمرشحي الرئاسة المصرية
القدس المحتمة :ذكرت جريدة ىصرتس اإلسرائيمية في تقرير نشرتو عمى موقعيا االلكتروني أمس أن "إسرائيل"
تعد قاسماً مشتركاً في السباق الرئاسي المصري ،مشيرة إلى أن العداء لـ"إسرائيل" ىو النغمة السائدة في
الحمالت االنتخابية لممرشحين لجماعة اإلخوان المسممين أو التيار السمفي أو حتى من الحمفاء السابقين
لمرئيس السابق حسني مبارك عمى تبني ليجة معادية لـ"إسرائيل" .وأكدت ىصرتس أن المرشحين األوفر حظاً
حالياً جميعيم معادون لـ"إسرائيل" ،وال يوجد فييم شخص ينظر إليو عمى أنو شريك ،مما يشير لمستقبل
لمعالقات مع القاىرة.
وكالة سما اإلخبارية1031/1/13 ،
 40ريبال رفعت األسد :بإمكان "سورية الديمقراطية" إقامة السالم مع "إسرائيل"
رحب ريبال األسد ،نجل نائب الرئيس السوري السابق المعارض رفعت األسد ،بإمكانية أن
(يو.بي.آيّ :).
تقيم "سورية الديمقرطية" سالماً مع "إسرائيل" ،وقال ريبال في مقابمة مع جريدة "جويش كرونيل" الصادرة من
لندن الجمعة ،إن "معظم السوريين ميتمون بشكل رئيسي بالسالم واالزدىار ويريدون مستقبالً جيداً ألبنائيم،
وليذا السبب يحاربون النظام اآلن" .وأضاف أن "إبرام سالم مع إسرائيل عمى أساس األرض مقابل السالم
ىو مسألة مبدأ ،وكانت ىناك إمكانية لمتوصل إلى ذلك خالل فترة رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبق إسحق
رابين ،لكنيا ولألسف لم تتحقق" .وقال ريبال ،مؤسس ومدير منظمة "الديمقراطية والحرية" في سورية
ومنظمة "إيمان لمحوار" بين األديان ،المقيم في لندن" :عندما يكون ىناك سالم حقيقي ،سيتمكن الناس من
السفر واقامة مشاريع تجارية في كال البمدين (سورية واسرائيل) ،وحين يحدث ذلك ستصبح الحدود أقل
أىمية" .واقترح بأن "أفكار والده ،في حال جرى تطبيقيا في السبعينات من القرن الماضي ،لكانت سورية
أبرمت سالماً مع إسرائيل في وقت واحد مع المصريين".
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القدس العربي ،لندن1031/1/13 ،
وتموح بتفكيك "درع األطمسي"
 43تركيا ترفض "حرباً باردة" مع إيران ّ
لندن :اتيمت تركيا جيات لم تحددىا بمحاولة إقحاميا في "حرب باردة" مع إيران ،وتعيدت تفكيك رادار
نصبو حمف شمال األطمسي عمى أراضييا ،في إطار "درع صاروخية" لمواجية الصواريخ الباليستية
اإليرانية ،إذا انتيك الحمف التزاماتو إزاء أنقرة في ىذا الشأن .واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب
أردوغان أن "أي عدم استقرار في المنطقة سيض ّر بكل شعوبيا ،بينيا تركيا وايران".
وأوردت صحيفة "توداي زمان" التركية أن أردوغان أعطى ضمانات لإليرانيين ،بأن "الدرع" ال يش ّكل تيديداً
ليم .ونقمت عنو قولو لمتمفزيون اإليراني قبل عودتو إلى أنقرة ،إن "في اإلمكان تفكيك الرادار ،إذا لم تُحترم
الشروط التي حددتيا تركيا" إلقامتو عمى أراضييا ،بينيا االمتناع عن ذكر اسم أي بمد ،بوصفو مصدر
تيديد ،واالمتناع عن تزويد "إسرائيل" المعطيات التي يجمعيا الرادار.
أقر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغمو الذي رافق أردوغان في زيارتو لطيران ،بأن لإليرانيين
وّ
"ىواجس" في شأن "الدرع" ،لكنو أكد أن أي دولة ليست عضواً في "األطمسي" ،لن تحصل عمى المعمومات
التي يجمعيا الرادار ،وذلك في إشارة إلى "إسرائيل" .ونقمت وكالة األنباء الرسمية اإليرانية (إرنا) عن أوغمو
قولو" :بعضيم ربما يريد إثارة حرب باردة بين طيران وأنقرة ،وايجاد معادلة إقميمية مبنية عمى العداء بينيما.
ولكن ال نحن وال اإليرانيين سنسمح بذلك ،إذ لمبمدين تجربة تاريخية في ىذا الشأن".
الحياة ،لندن1031/1/13 ،
 41وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليولندي نصرة لمقضية الفمسطينية
الىاي :تجمير نشطاء ىولنديون وفمسطينيون وعرب أمام البرلمان اليولندي في الىاي ،الخميس ،1/16
أثناء اجتماع لجنة العالقات الخارجية في البرلمان ،وذلك نصرة لمقضية الفمسطينية ،وفي إطار فعاليات
"مسيرة القدس العالمية" التي تتزامن مع إحياء ذكرى "يوم األرض" الفمسطيني .ودعا المشاركون في الوقفة،
التي تمت بدعوة من "جمعية الصداقة اليولندية الفمسطينية" وبمشاركة من مؤسسة "البيت الفمسطيني،
الحكومة اليولندية بأن تعيد النظر بالممارسات اإلسرائيمية تجاه الشعب الفمسطيني ،وتالحظ ما يجري عمى
أرض الواقع من االستيالء عمى أراضي الفمسطينيين عبر مصادرتيا واخراجيم منيا .وطالبوا البرلمان
اليولندي بإصدار بيان احتجاجي شديد الميجة عمى اعتقال زمالء ليم في المجمس التشريعي الفمسطيني
بالصفة الغربية النيابية عمى يد االحتالل اإلسرائيمي.
قدس برس1031/1/10 ،
 41تظاىرة في النرويج تطالب العالم بالتدخل لحماية اليوية الفمسطينية والتاريخية لمقدس
أوسمو :شارك ما يقرب من  700نرويجى من أصول عربية إلى جانب عشرات النرويجيين في مظاىرة أمام
مقر البرلمان النرويجي ستورتنجت بعد ظير أمس ،والتي بدأت بعرض تعبيري قدمتو عشرات الفتيات الالتي
ارتدين المالبس الفمسطينية في محاولة لعكس معاناة األطفال الفمسطينيين من أعمال القمع اإلسرائيمية .ورفع
عدد م ن المشاركين الفتات مكتوبة بالمغتين النرويجية والعربية التي تحذر من أعمال تيويد مدينة القدس
وطرد سكانيا الفمسطينيين ،وتطالب دول العالم بالتدخل لحماية اليوية الفمسطينية والتاريخية لمدينة القدس.
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وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1031/1/13 ،
 44حممة في النرويج لمقاطعة البضائع اإلسرائيمية
أوسمو :تنظم المجنة النرويجية لتحرير فمسطين السبت حممة واسعة النطاق تشمل كبرى المدن النرويجية
لتشجيع مراكز توزيع السمع والمواطنين عمى مقاطعة البضائع اإلسرائيمية .وقال عضو المجنة نيكوس ىانسن
الجمعة إنو سيتم أيضاً وضع الممصقات في المحال العامة وتوزيع منشورات تكشف األوضاع المأساوية
لمشعب الفمسطيني في ظل االحتالل .وأشار ىانسن ،الذي كان يتحدث خالل المظاىرة التي نظمتيا الرابطة
اإلسالمية في النرويج باالحتفال بذكرى يوم األرض الجمعة ،إلى نجاح المجنة في إقناع سمسمة محالت فيتا
األسبوع الماضي بوقف بيع المنتجات التجميمية القادمة من المستوطنات الييودية في منطقة البحر الميت.
وكالة الصحافة الفمسطينية (صفا)1031/1/13 ،
 47غرامة بحق ألماني مسمم لنشر عبارات معادية لمسامية عمى موقعو
وكالة (د.ب.ا :).قضت محكمة ألمانية بتغريم مواطن ألماني مسمم  100يورو بسبب نشر عبارات تحرض
عمى كراىية الييود عمى موقعو اإللكتروني .وأدانت المحكمة اإلدارية في العاصمة برلين الجمعة الشاب
األلماني بتيمة التحريض عمى الفتنة.
القدس العربي ،لندن1031/1/13 ،
 46قائد قوافل "شريان الحياة" إلى قطاع غزة جورج جاالوي يدخل البرلمان البريطاني مجدداً
لندن – وكاالت :فاز النائب السابق جورج غاالوي بمقعد في البرلمان البريطاني انتزعو بجدارة من دائرة
انتخابية كانت تعد معقالً حصيناً لحزبو السابق العمال وبفارق  30آالف صوت .وأكد غاالوي في
تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" الجمعة أن فوزه بمقعد غرب برادفورد "يمثل رفضاً تاماً لألحزاب الرئيسية
البريطانية من قبل الناخبين".
ويعتبر غاالوي من أشد الداعمين لمقضية الفمسطينية ،حيث قاد قوافل "شريان الحياة" إلى قطاع غزة في
محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وكالة سما اإلخبارية1031/1/13 ،
التشيع في العصر الصفوي ...من الصوفية السنية إلى عقيدة الساللة الممكية
45
ّ
التشيع الصفوي
ىيثم مزاحم :ألقى المفكر اإليراني الراحل عمي شريعتي محاضرة عام  3643بعنوان « ّ
حوليا الحقاً إلى كتاب بالعنوان نفسو (نشرتو بالعربية دار األمير) .كانت منطمقات شريعتي
و ّ
التشيع العموي» ّ
التشيعين سياسية وثورية ترتبط بصراع الحركات الثورية المعارضة لحكم الشاه محمد رضا
لمتمييز بين
ّ
التشيع ألىل البيت الرافض لمظمم
التشيع العموي ىو
بيموي آنذاك .وأراد شريعتي في كتابو القول إن
ّ
ّ
واالستبداد والذي ال يخشى أتباعو من الشيادة والتضحية في سبيل الحق والحقيقة ،مستشيداً بمواقف اإلمام
عمي ونجميو الحسن والحسين وابنتو زينب خالل صراعيم مع الظالمين في عصورىم .ويذىب شريعتي إلى
أن ذلك الخط الشيعي الثوري المعارض تواصل خالل ثمانية قرون ضد مختمف الحكومات المستبدة القائمة،
التشيع وأيده بعض
من األمويين إلى اإليمخانيين ،إلى أن جاء الحكم الصفوي وأقام حكمو في إيران باسم
ّ
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رجال الدين الشيعة ،برغم استبداده وفساده وعدم اختالفو عن السالطين السابقين الذين حكموا باسم أىل
تشيع
السنة والجماعة .ويرى شريعتي أن
ّ
تشيع حركة ونيضة إلى ّ
تحول في عيد الصفويين من ّ
ّ
التشيع ّ
بتبني طقوس المواطنين الشيعة ويشجع عمى زيارة المراقد ويقوم بتشييدىا
حكومة ونظام ،وبدأ الحكم الجديد ّ
وزيارتيا.

حركة
تحولت مع حفيده الشيخ
الحركة الصفوية بدأت كحركة صوفية ّ
سنية مع الشيخ صفي الدين األردبيمي ثم ّ
الجنيد إلى حركة شيعية وغدت الحقاً ساللة ممكية تعتمد المذىب الشيعي اإلمامي رافعة دينية لحكميا.
التحول في العصر
يذىب الباحث اإلنكميزي كولن تيرنر في دراستو المنقولة إلى العربية بعنوان « ّ
التشيع و ّ
الصفوي» (منشورات الجمل –  ،)1005أن «ثمة مفارقة أساسية في التاريخ الديني اإليراني ىي أن ما ظل
التشيع البراني الطابع ،قد فُرض عمى الغالبية السنية من قبل
ديناً لمدولة في القرون الخمسة األخيرة ،أي
ّ
التوجو .كما أن الصفويين ما كانوا فرساً بالمعنى األدق ،مع أن األصول
حاكم غير شيعي الظاىر وال براني
ّ
الجغرافية الصحيحة لمساللة لم تحدد نيائياً بعد».
إذاً ليس ىناك اتفاق بين الباحثين والمؤرخين بصدد عدد من المسائل المتعمقة بالصفويين .المسألة األولى
ىي جذور الساللة الصفوية إذ يذىب البعض إلى أنيم من سكان إيران األصميين ومن عرق آري نقي ،غير
أنيم كانوا يتكممون اآلذرية ،المغة المحمية في آذربيجان .فيما ذىب آخرون إلى أن أسالف الصفويين ىم
أكراد رافقوا األمير الكردي مامالن بن وىسودان عندما احتل ىذا األخير مدينة أردبيل عام 3015م .أما
البعض الثالث فيقول باألصول التركمانية لمصفويين.
لكن من المتفق عميو أن الصفوية كانت في بادئ أمرىا طريقة صوفية في بمدة أردبيل في آذربيجان عند
التصوف
بداية القرن الثامن اليجري .دخل مؤسسيا الشيخ صفي الدين أو صفي (توفي عام 3115م) في
ّ
زوج ابنتو لمشيخ صفي.
عمى يد الشيخ تاج الدين إبراىيم زاىدي (توفي 3103م) ،وىو مرشد من جيالن ّ
وبعد وفاة عمو وشيخو تاج الدين ،غدا الشيخ صفي رأساً لمطريقة التي ُعرفت باسمو بعدىا.
يقول تيرنر في دراستو إن الطريقة الصفوية كانت محترمة من قبل السمطات الحاكمة المعاصرة من
اإليمخانيين إلى الجاليرية والتيموريين ،حيث كانت الحركات الصوفية الجوانية مشجعة ما دامت غير
التوجو العام ،حيث كان أكثر سكان
كسنة وكصوفية من أتباع
سياسية ،إذ كان القادة الصفويون األوائل ّ
ّ
أردبيل ينتمون إلى المذىب الشافعي فقيياً وكما كانوا أتباعاً لمشيخ صفي .وقد فاخرت الطريقة بامتناعيا عن
الدخول في المشاجرات المذىبية ،مفضمة اتباع أصح األحاديث إسناداً من المذاىب السنية األربعة.
تحول
ّ
تحول الصفوية من طريقة سنية صوفية إلى الغمو؟ يقول تيرنر إنو «مع استخالف الشيخ الجنيد
كيف حصل ّ
تحول ىائل ليس
(توفي عام 3730م) ،حفيد الشيخ صفي ،عمى رأس الحركة الصفوية ،دخمت الطريقة في ّ
التغير في الميل الديني درامياً:
من السيل تفسيره ،وال تُعين المصادر في ذلك الزمان كثي اًر عمى فيمو .كان ّ
غمو ىرطقي في شكل صارخ» .وينقل تيرنر عن ابن روزبيان
اجع
تر َ
التصوف المتأمل الجواني أمام ّ
ّ
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السني في بالط السمطان يعقوب بن أوزون حسن آق قوينمو ،أن أتباع الطريقة الصفوية
خونجي ،الكاتب ّ
دعوا صراحة الشيخ جنيد إلياً وابنو ابن اهلل.
الغمو في اإلمام
تحول الصفويين من طريقة سنية  -صوفية إلى فرقة ّ
تتبنى ّ
ويرى تيرنر أنو ال يمكن شرح ّ
بتغير جذري في
كمجرد تعديل بسيط في
عمي
التوجو الديني .بل كان ىذا التبدل الجذري المفاجا مصحوباً ّ
ّ
ّ
تنصب إسماعيل،
حوليا إلى حركة مسمحة استطاعت في أقل من نصف قرن أن ّ
ميول الطريقة الصفوية ّ
التحول الديني يجب أن يفيم في ضوء
حفيد الجنيد ،شاىاً عمى العرش في تبريز .ويذىب تيرنر إلى أن ىذا
ّ
التحول السياسي أي كستار لمطموح السياسي لمجنيد.
ّ
الغمو العموي كرافعة سياسية في مجتمع ذي غالبية سنية وصوفية أرثوذكسية ،إذ
الجنيد
يختار
لماذا
لكن
ّ
يصر الباحث تيرنر عمى أن إيران كانت في غالبيتيا الساحقة سنية .يحاول تيرنر تفسير ذلك بأن الجنيد قد
انتقل إلى منطقة األناضول حيث قاد أتباعو المنضوين في فرقة من الغزاة واستقر بو المطاف في ديار بكر
تحولت إلى أرض خصبة لكل
حيث تمقاه حاكميا اآلق قوينمو ،أوزون حسن ،بح اررة .وكانت األناضول قد ّ
البدع الدينية نتيجة الوضع السياسي المزعزع لمدولة العثمانية بعد زوال دولة السالجقة الروم ،إضافة إلى
التدفق اليائل لمقبائل المغولية التركمانية بعقائدىا الدينية المبيمة .وكان الغمو العموي اليوى منتش اًر يعضده
تاريخ من الثورات عمى الحكم قادتيا شخصيات كاريزمية ذوات ميول شيعية إمامية ضد الحكام السالجقة
والعثمانيين .وقد انتشرت تعاليميم بين تركمان األناضول الذين تبنى بعضيم الحقاً فرقاً كالصفوية
والبكتاشية ،ذات الغمو الشيعي.
إذاً في أرض البدع الخصبة ىذه ،حاول الجنيد الحصول عمى الدعم لطموحاتو السياسية والعسكرية الناشئة،
الرحل في ريف األناضول مع تاريخيا المحارب لمدولة وتطرفيا الديني مادة خصبة
وكانت القبائل التركية ّ
التصوف
لمجنيد كي يبني مجموعة من المقاتمين ،وكان طبيعياً أن ييجر الجوانية المسالمة ،أي عموم
ّ
لتحول الجنيد الذي تزوج من أخت الحاكم
و ّ
التسنن ويأخذ عوضاً عنيا بدعاوى مغالية .ىذا ىو تفسير تيرنر ّ
أوزون حسن ،وبذلك ميّد ألن يصبح الصفويون الحقاً أمراء البالد.
تبمورت الطريقة الصفوية كحركة سياسية ذات ميول دينية مغالية باطّراد حيث
تحت قيادة حيدر إبن الجنيد ّ
اعتبره أتباعو إلياً وعرفوا باسم القزلباش أي الرؤوس الحمراء ،وذلك بسبب القمنسوة الحمراء التي أمرىم حيدر
بارتدائيا .نصب حيدر عمى أردبيل عام 3736م من قبل خالو أوزون حسن الذي كان قد ىزم الحاكم
اإليمخاني جيان شاه وساللة قره قوينمو واستولى عمى أراضييم .كما أدت عودة الطريقة الصفوية إلى أردبيل
إلى تدفق أتباع الطريقة من األناضول وشمال سورية إلييا .وتوثقت عالقة حيدر بساللة آق قوينمو بزواجو
من ابنة خالو أوزون حسن.
لم يستمم الصفويون الممك إال في عام 3766م بقيادة إسماعيل نجل حيدر الذي تمكن من السيطرة عمى
تبريز بمساعدة قبائل التركمان التي شكمت عصب القزلباش حيث أعمن إسماعيل نفسو شاىاً ،وبحمول عام
3505م عندما استولى إسماعيل عمى بغداد ،كانت البالد بأجمعيا تقريباً تحت حكمو .يقول تيرنر إن إيران
السني العام ،والغمو أو
كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة تيارين دينيين شعبيين ىما:
التصوف «الراقي» أو ّ
ّ
السنة اإليرانيين عمى فقو المذىبين الشافعي والسني.
التصوف الشعبي مع طابع شيعي قوي .وكان معظم ّ
ّ
خالف آخر
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التشيع في إيران قبل الصفويين ومدى فرض
ثمة خالف آخر بين المؤرخين والباحثين في شأن مدى انتشار
ّ
تشيع الفقياء اإلمامي البراني األرثوذكسي قد أثّر
التشيع بالقوة خالل حكم الصفويين .يذىب تيرنر إلى أن ّ
ّ
السنية
في شكل ضئيل في اإليرانيين ،بينما كان ميل اإليرانيين أكثر إلى الحركات الجواّنية الصوفية ّ
والشيعية منيا ،وخصوصاً المولوية والنقشبندية والنعمة الميية ،وكان واضحاً فييا الوالء آلل عمي عمى غرار
بالتشيع.
غيرىا من الطرق الصوفية ،ويرفض تيرنر وصفيا
ّ
التشيع كانت مييأة في إيران قبل تولّي الصفويين لمحكم ،وذلك ألسباب
أميل إلى الرأي القائل إن أرضية
ّ
المتصوفة اإلمام عمي واألئمة
التصوف العائدة إلى اعتبار
عدة ىي :أوالً العالقة الوثيقة بين
ّ
ّ
التشيع و ّ
اآلخرين من أقطابيم .وثانياً ،الوالء التاريخي لمفرس آلل البيت منذ بداية النزاع بين العرب والموالي الفرس
في عيد الخمفاء الراشدين .ثالثاً ،قيام دول شيعية عدة في أجزاء مختمفة من إيران قبل الصفويين بعضيا
كان إمامياً وبعضيا كان زيدياً ،مثل الدولة المشعشعية والدولة السربدارية ودولتي طبرستان وجيالن .وأخي اًر
تشيعيم خالل فترات االضطياد الديني ،وىو قد يكون
ال ينبغي إغفال وجود التقية لدى الشيعة في إخفاء ّ
اعتمده قسم من اإليرانيين الشيعة خالل عيود الحكام السنة في إيران .لكن ذلك ال ينفي قيام بعض الحكام
التشيع في إيران بالدعوة والحسنى تارة وبالقوة واإلكراه تارة أخرى.
الصفويين بنشر
ّ
التحول الظاىري لإليرانيين كان سريعاً ،إذ أن كثي اًر ممن اعتنق اإلمامية ظاى اًر قد حافظ
يذكر تيرنر أن
ّ
تسننو س اًر ،ويستدل عمى ذلك بالدعم الذي استطاع الشاه إسماعيل الثاني (حكم 3544 – 3543م)
عمى ّ
التسنن ديناً رسمياً بعد حوالى سبعين سنة .إذاً أصبحت التقية تقميداً يمارسو
حشده في محاولتو إعادة تمكين
ّ
تشيعيا ودخمت في حمف طويل نسبياً مع الصفويين.
ّ
السنة ىذه المرة .وفجأة أعمنت الطريقة النعمة الميية ّ
كان الشاه إسماعيل ومستشاروه جاىمين تماماً بالفقو اإلمامي عندما تبنوا مذىب اإلمامية ديناً جديداً لمدولة،
فإسماعيل نفسو كان منتمياً إلى الغمو .ويرى تيرنر أن تبنييم اإلمامية كشكل من أشكال البرانية اإلسالمية
مع الحفاظ عمى موقفيم العموي اليوى ،يعود إلى أن مذىب اإلمامية يمتمك إطا اًر فكرياً محدداً وحبكة عقائد
مفصمة يمكن بسيولة نسبية إزدراعيا في شكل الحكومة التي ينوي الصفويون إنشاءىا .وىكذا يجب النظر
تبني الشاه إسماعيل لإلمامية كعمل سياسي نفعي أكثر منو رغبة منو في نشر المذىب بذاتو.
إلى ّ
كان أبرز فقياء اإلمامية وأىميم تاريخياً في العصر الصفوي األول الشيخ عمي الكركي العاممي المبناني
(توفي نحو  3517م) الذي دعاه الشاه إسماعيل لالنتقال من جبل عامل إلى إيران من أجل نشر مذىب
اإلمامية .ويعتبر تيرنر أن الكركي ىو األب المؤسس لمبرانية اإلمامية في إيران الصفوية وأول عمماء الشيعة
الذين نشروا المذىب عمى نطاق واسع في البالد.
ويفسر تيرنر مالءمة اإلمامية األرثوذكسية ألىداف الحكام الصفويين الجدد بأن ىذا المذىب يساعدىم عمى
ّ
التصوف وكذلك في قبائل
و
التسنن
في
المتمثمة
المحتممة
المقاومة
مكامن
استئصال
و
حكميم
توطيد
ّ
غموىم عبئاً عمى الصفويين .ويروي الباحث أن الشاه إسماعيل وجد حميفاً صمباً في
القزلباش ،الذين
سيتحول ّ
ّ
التصوف وبخاصة
الشيخ الكركي وفقياء اإلمامية البرانيين الوافدين من خارج إيران ،الذين كتبوا رسائل ضد
ّ
السنية منيا.
الطرق ّ
التشيع
التشيع الجواني أي الصوفي العرفاني إلى
التشيع من
التحول في
يحاول تيرنر في كتابو أن يثبت أن
ّ
ّ
ّ
ّ
التشيع ىو
التحول األىم في
البراني المرتكز عمى الفقو والشريعة ،قد حصل خالل العصر الصفوي ،وأن
ّ
ّ
التشيع حول مركزية اإلمامة بدالً من مركزية اهلل ،حتى لدى بعض الحركات الصوفية الشيعية.
تمحور
ّ
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ويكرس تيرنر جزءاً كبي اًر من دراستو حول دور الشيخ محمد باقر المجمسي ،صاحب كتاب «بحار األنوار»،
ّ
التشيع البراني األخباري المستند إلى الحديث والمبتعد عن إعمال العقل والمعرفة الجوانية.
سيادة
في
ّ
تفاوت
التصوف ،فكان بينيم من ىو
ولكن تيرنر نفسو يظير أن ثمة تفاوتاً في عداء الحكام الصفويين
ّ
لمتسنن و ّ
التسنن كالشاه إسماعيل الثاني الذي رفض الطعن بالخمفاء الثالثة األوائل ،ومن حارب الغمو
أقرب إلى
ّ
كالشاه طيماسب والشاه عباس .وكان بينيم من حارب الحركات الصوفية أو من كان صوفي اليوى ودعم
التصوف.
ّ
وبرغم المصخذ عمى الحكام الصفويين ،فإن تبنييم لممذىب الشيعي اإلمامي بدالً من الغمو ومحاربتيم لمغمو
يسميو تيرنر باإلسالم البراني ،أي التقميدي األرثوذكسي عمى حساب
الحقاً تُحسب ليم .أما دعميم لما ّ
غمو وشطحات.
التصوف ،فيو غير مذموم بالمطمق ،وخصوصاً لما ينطوي عميو بعض
التصوف من ّ
ّ
ّ
التشيع لحفظ سمطانيم فيو شأن جميع الحكام في الماضي
و
لإلسالم
الصفويين
الحكام
استغالل
أما
ّ
والحاضر .ويبقى أن التعميم مرفوض في الحكم عمى حقبة تاريخية كاممة ،فال يمكن إطالق التعميمات
وادانة الحكم عمى جميع الحكام الصفويين بإسقاط الخالفات السياسية والقومية والمذىبية الحالية عمى
التشيع اإلمامي
صح ىذا الرأي ،فيم لم يقوموا إال بتمكين
التحول في
التاريخ ،وتحميميم مسؤولية
ّ
التشيع إن ّ
ّ
ّ
من االنتشار في إيران ،ولكنيم استعانوا في ذلك بأبرز فقياء الشيعة آنذاك والذين كانوا عرباً من لبنان
والعراق واإلحساء ،حيث لعب عمماء جبل عامل الدور األبرز في ذلك.
الحياة ،لندن1031/1/13 ،
 48حاتم عبد القادر لـ الراية :فشل مشروعي "فتح" و"حماس" ..وخيار الدولتين لم يعد قائماً
فمسطين – الراية  :حاتم عبد القـادر ..ابـن مدينـة القـدس الشـريف ..يحمـل الكثيـر مـن الـذكريات الجميمـة عـن
القــدس والمســجد األقصــى .ال اريــة التقتــو وحاورتــو حــول عممــو السياســي وزيارتــو لمدوحــة مــع الوفــد الفمســطيني
مؤخ ار وعالقة الشعبين القطري والفمسطيني وامكانية حدوث المصالحة بين حماس وفتح.
> كيف ترى وضع مدينة القدس اليوم؟
 بالتأكي ــد المدين ــة تش ــيد وض ــعاً ص ــعباً ف ــي ظ ــل اش ــتداد اليجم ــة اإلسـ ـرائيمية عم ــى المدين ــة الت ــي أص ــبحتتستيدف كل مكونات القدس ،اآلن ىنالك حرب مفتوحة عمى كل الوجود الفمسطيني سواء جغرافياً أو تاريخياً
او إســالميا أو مســيحيا كــل ىــذا قيــد االســتيداف يبــدو أن إس ـرائيل أصــبحت تــرى أن الفرصــة مواتيــة لفــرض
وقـائع عمــى األرض فـي االســتناد لمخالفــات الفمسـطينية وااللتـزام الفمســطيني وانشـغال المجتمــع الــدولي واإلدارة
األمريكيــة والــدول األوروبيــة والتــي مــن خالليــا تحــاول إس ـرائيل فــرض مــا لــم تفرضــو عمــى األرض بالســنوات
الســابقة ،ومــن خالليــا نؤكــد أن ىــذه اليجمــة اإلس ـرائيمية أيــا كانــت ش ارســتيا فيــي ال تســتطيع أن تصــنع حق ـاً
إلسرائيل سواء كان دينيا أو سياسيا أو تاريخيا ألن الييود ال يوجد ليم حق في ىذه المدينة ،وبالتأكيد يستمزم
وضع رؤية خطة إستراتيجية عربية فمسطينية إسالمية من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة.
> ىل لك أن تصف لنا المخاطر التي تيدد الوجود الفمسطيني بالقدس ؟
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 بالتأكيــد كــل شــيء ميــدد بمدينــة القــدس والمعركــة اآلن بالقــدس ديمغرافيــة ،إس ـرائيل تحــارب عمــى ييوديــةالقــدس وعمــى تقمــيص عــدد المقدســيين إلــى أدنــى حــد ممكــن ،عمــى توجيــو ض ـربة قاســية لمتركيبــة الفمســطينية
بداخل مدينة القدس لنكون األقميـة المقدسـية فـي مدينـة القـدس .بالتأكيـد ىـذه الحـرب يواجييـا المقدسـيون بكـل
شــجاعة واصـرار وصــمود بالتمســك بــاألرض والــدفاع عــن األرض ،وأنــا أ ارىــن عمــى أنــو لــو كــان ىنــاك شــعب
آخر غير الفمسطيني لما بقي صامداً أمـام ىـذه الضـربات المتواليـة منـذ أكثـر مـن  70عامـا ،لكـن قـدرة شـعبنا
عمـى الصــمود كمـا وصــفو ال ارحـل ياســر عرفـات بأنــو شـعب الجبــارين ىـو الــذي مكـن المـواطنين مـن الصــمود
حتــى اآلن ،لــذلك انــا أ ارىــن عمــى صــمود الم ـواطنين وعمــى تمســكيم بعروبــة القــدس وثبــاتيم رغــم كــل عوامــل
الدمار واإلحباط المحيطة بو.
> مؤخ اًر شاركت في مؤتمر الدفاع عن القدس الذي عقد في الدوحة ،ىل تعتبر أن ىذا المـؤتمر كـان ناجحـاً
؟
 أوجــو الشــكر لدولــة قطــر عمــى استضــافة ىــذا المــؤتمر والــذي كــان اليــدف منــو إب ـراز قضــية القــدس عمــىالمس ــتوى الق ــانوني واإلنس ــاني الت ــاريخي وال ــديني وفض ــح االدع ــاءات اإلســرائيمية ب ــأن مدين ــة الق ــدس ييودي ــة،
المؤتمر انقسم إلى  7لجان وكل لجنة أخرجت تقري ار وتوصيات منيا االنتياكات اإلسرائيمية والمجنـة القانونيـة
والمجتمع المدني ولجنة تاريخ وحضارة مدينـة القـدس وبالتـالي صـدر بيـان ختـامي ميـم جـداً ،أوصـى بالتوجـو
إلــى األمــم المتحــدة ومجمــس األمــن مــن أجــل إرســال بعثــة لتكشــف الحقــائق فــي مدينــة القــدس وأوصــى بإنشــاء
مؤسسة لدعم المؤسسات والمواطنين في مدينة القدس وبالتالي الق اررات والتوصيات كانت إيجابية ونحن اآلن
نحتاج إلى تنفيذ ىذه الق اررات والتوصيات وأن تقوم الجامعة العربية بتنفيذ ىذه الق اررات.
> كيف تصف العالقات بين قطر والشعب الفمسطيني ؟
 قطر دائماً تدعم الشعب الفمسطيني يكفي أنيـا وقفـت بجانـب أبنـاء شـعبنا فـي قطـاع غـزة وليـا أي ٍـاد بيضـاء
فــي كافــة أشــكال المســاعدات بقطــاع غـزة أيضـاً ليــا أيـ ٍ
ـاد بيضــاء فــي مدينــة القــدس مــن خــالل المجنــة القطريــة
لدعم القدس والتي تأسست بقرار أميري في عام  63وكانت قطر من الدول العربية التـي أدركـت بـاك ار أىميـة
دعم فمسطين وىذه المجنة القطرية مستمرة من  63حتى اآلن لم تنقطع اجتماعاتيا في الدوحة.
بعد استشياد المرحوم فيصل الحسيني توليت ميمة أمين سر المجنة
وتقـ ــدم قطـ ــر مسـ ــاعدات لقطاع ـ ــات حساسـ ــة فـ ــي مدينـ ــة الق ـ ــدس التعميميـ ــة واالجتماعيـ ــة والصـ ــحية ،قط ـ ــاع
المؤسســات ،فــتح الصــناديق مــن أجــل رعايــة المرضــى فــي جميــع المستشــفيات الفمســطينية ودعــم الجامعــات
وأيضــا المجنــة تقــوم بتغطيــة األدويــة الصــحية لممرضــى وتقــوم المجنــة برعايــة فعاليــات ومخيمــات صــيفية فــي
مدينــة القــدس ،وأبرزىــا مشــروع شــد الرحــال إلــى المســجد األقصــى المبــارك والــذي ينقــل مئــات الطــالب إلــى
ســاحاتو مــن أجــل االحتشــاد داخــل المســجد األقصــى وباإلضــافة إلــى دعــم القطــاع النســوي مــن خــالل إقام ـة
مشاغل الخياطة في عدد من قرى القدس من أجل تفعيل المرأة الفمسطينية لذلك أعتقـد أن المجنـة تقـوم بعمـل
دور ميم في صمود المواطنين الفمسطينيين فمقطر دور مميز وكبير في دعم صمود الفمسطينيين في القدس.
> ىل ىناك فرص اآلن لمصالحة بين فتح وحماس ،وما موقفك من ىذا الموضوع الحساس تحديداً ؟
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 موقفي واضح ،المصالحة ىي ضرورة وطنية ال يمكن لمشعب الفمسطيني الوصول لمحـرب أو السـالم دونالمصالحة ،نحن كفتح مشروع سياسي فشل وكحماس مشـروعيا المقاومـة فشـل وأصـبحنا بطريـق مسـدود ،وال
بد من رؤية جديدة وخطاب جديد عمى تحديد حالة الصراع مع إسرائيل من دون ذلك ال يمكننا الوصول إلى
شيء ،أنا شخصياً غير متفائـل مـن مسـتقبل المصـالحة وأ ارىـا أصـبحت مسـيرة مصـالحة بمعنـى تحـرك ولكـن
بــذات المكــان رغــم أننــي ال أحــب ان أكــون متشــائما ولكــن مســيرة المصــالحة كمســيرة الســالم ،وآمــل فــي نفــس
الســياق الخــروج مــن ىــذا النفــق المظمــم الــذي وصــمت إليــو جيــود المصــالحة ،وأوجــو نصــيحتي لحركــة حمــاس
توحيــد مــوقفيم وأن يعمم ـوا أال مســتقبل ليــم ولمشــعب الفمســطيني إن لــم يتوحــد ضــمن منظومــة سياســية واحــدة
مشتركة.
> ىل تعتقد أن إقامة دولة فمسطينية وعاصمتيا القدس الشرقية أمر قابل لمتنفيذ في ىذه الفترة ؟
 ال أعتقد ذلك ألن الوقائع التي فرضتيا إسرائيل عمى األرض وصمت إلى مرحمـة أصـبح مـن الصـعب جـداًالحــديث عــن دولتــين ،اآلن اس ـرائيل تســيطر عمــى  %40مــن الضــفة الغربيــة وىــي منــاطق  ،Dواســتطاعت
إسرائيل أن تفرض وقائع جديدة من خالل االستيطان وأنيا منطقة عسكرية واألنفاق ،لذلك أعتقد ان المناطق
الفمسطينية متقطعـة األوصـال والغـزو االسـتيطاني أصـبح مـن الصـعب الرجـوع بـو لمـوراء ،ولـذلك أنـا ال أعتقـد
ان خيــار الــدولتين قــائم وىنالــك خيــاران دولــة واحــدة لكــل مواطنييــا أو صـراع بــين العــرب أو الفمســطينيين مــع
اإلسرائيميين إلى أن يسيطر أحدىما عمى اآلخر.
الراية ،الدوحة1031/1/10 ،
 49فمسطين وقمة بغداد

نقوال ناصر
فـي الثـامن والعشـرين مـن الشـير الجــاري ،وفـي مقـال لــو يعتـرض فيـو عمــى مـنح شـرعية عربيــة لوضـع منبثــق
عن الغزو فاالحتالل األميركي لمعـراق بانعقـاد القمـة العربيـة العاديـة الثالثـة والعشـرين فـي بغـداد ،أخـذ الكاتـب
العراقي د .مثنى عبد اهلل عمى "قيادة السمطة الفمسـطينية" أنيـا كانـت "أول مـن وطـأت قدمـو أرض العـراق فـي
ظل االحتالل".
وعمى األرجح أن وزير خارجية السمطة برام اهلل ،د .ريـاض المـالكي ،فـي خضـم انشـغالو بالتحضـير لمشـاركة
الـ ـرئيس محم ــود عب ــاس ف ــي القم ــة ،ل ــم يقـ ـ أر مق ــال د .مثن ــى ،لكن ــو ك ــان ي ــرد عمي ــو عن ــدما أبمـ ـ وكال ــة "مع ــا"
الفمســطينية الخمــيس الماضــي بأنــو "حتــى لــو كــان الـرئيس عبــاس لوحــده مــن بــين جميــع الزعمــاء العــرب فإننــا
ســنذىب الــى بغــداد ألن فمســطين ال يمكــن أن تغيــب عــن أي قمــة عربيــة ميمــا كانــت الظــروف" ،مــع أن د.
المالكي توقع أن تكون القضية الفمسطينية التي طالما وصفت بأنيا القضية "المركزية" لألمـة "ثـاني بنـد عمـى
جدول القمة بعد االفتتاح" وليس البند األول.
وربما يجد الكاتب العراقي تعزية لخيبة أممو في "قيادة السمطة" في خيبة أمل ىذه القيادة نفسـيا فـي كـل القمـم
العربية التي ظمت كل الق اررات التي سبق ليا أن اتخـذتيا حبـ ار عمـى ورق ،وبخاصـة مـا يتعمـق منيـا بالقضـية
الفمســطينية ،وان كــان يســجل ليــا اســتثناء تنفيــذىا لق ـ اررات ســيمت احــتالل الع ـراق وغــزو ليبيــا ومــؤخ ار ق ـ اررات
تسيل تكرار ىذين "النجاحين" في سوريا.
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واذا كان د .المالكي يتوقع أن تكون قضية وطنو وشعبو بنـدا "ثانيـا" بـين تسـعة بنـود عمـى جـدول أعمـال قمـة
بغــداد التــي س ـوف تــدخل تــاريخ جامعــة الــدول العربيــة باعتبارىــا القمــة األقــل عــددا فــي "القمــم" القياديــة التــي
حضرتيا وب"اختصار" عدد البنود عمى جدول أعماليا إلى ربع البنود التي اعتادت القمم العربية بحثيا ،فإن
خيبة أمل د .المالكي سوف تكون مضاعفة من الترتيـب الـذي تحتمـو القضـية الفمسـطينية فـي "إعـالن بغـداد"،
فيو يتضمن ست فقرات "فمسطينية" يأتي ترتيبيا ضمن أكثر من أربعين فقرة بعـد "إصـالح المنظومـة العربيـة
المش ــتركة وتفعي ــل آلياتي ــا" ،والش ــأن الس ــوري ،و"ض ــرورة تق ــديم ال ــدعم ال ــالزم لم ــيمن" ،و"تبن ــي رؤي ــة ش ــاممة
لإلصـ ــالح السياسـ ــي واالقتصـ ــادي بمـ ــا يضـ ــمن صـ ــون ك ارمـ ــة الم ـ ـواطن العربـ ــي وتعزيـ ــز حقوقـ ــو" ،وااللت ـ ـزام
"بالتضامن العربي" ،والتأكيد عمى "إدانة اإلرىاب بكافة صوره وأشكالو وأيا كان مصدره".
والفق ـرات "الفمســطينية" الســت تتضــمن "تحيــة إكبــار واجــالل لمشــعب الفمســطيني فــي نضــالو" ،و"إدانــة" القــادة
العـرب ل"االنتياكــات االسـرائيمية المســتمرة" ومنيــا االسـتيطان ،والتأكيــد عمــى أن "المصـالحة الفمســطينية ركيـزة
أساسية ومصمحة عميـا لمشـعب الفمسـطيني" ،والـدعم "الكامـل لمدينـة القـدس وأىميـا" ،والتأكيـد عمـى "أن القـدس
الش ـرقية جــزء ال يتج ـ أز مــن األرض الفمســطينية المحتمــة عــام  "3634وعمــى "بطــالن" كــل إج ـراءات ســمطات
االحــتالل فييــا ،ثــم التأكيــد عمــى "ضــرورة التوصــل إلــى حــل عــادل لمص ـراع العربــي اإلس ـرائيمي عمــى أســاس
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وانياء االحتالل و"إقامة دولة فمسطينية مسـتقمة ذات سـيادة عاصـمتيا
القدس الشرقية".
وفي األبعاد "العممية" أكد االعالن عمى "الدور الـذي تقـوم بـو لجنـة مبـادرة السـالم العربيـة  ..وأىميـة اسـتمرار
جيودىــا" ،و"الترحيــب بــإعالن الدوحــة" لممصــالحة الفمســطينية ،والعمــل ل"تنفيــذ ق ـ اررات القمــم العربيــة الســابقة
بإنيــاء الحصــار اإلس ـرائيمي واعــادة اإلعمــار لقطــاع غ ـزة" ،و"البــدء فــو ار بالتحضــير لعقــد المــؤتمر الــدولي فــي
جامعة الدول العربيـة لتوضـيح قضـية األسـرى وأبعادىـا" ،وتوجيـو "الـدعوة إلـى المنظمـات والمؤسسـات الدوليـة
المعنية وال سيما منظمة اليونسكو لتحمل مسؤولياتيا في الحفاظ عمى المقدسات اإلسالمية والمسيحية ودعـوة
الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات (إسرائيل)" ،والمطالبـة "بتفعيـل قـرار قمـة
سـرت رقـم  501فــي شـأن القــدس والخـاص بزيــادة الـدعم اإلضـافي المقــرر فـي قمــة بيـروت  1001لصــندوقي
األقصــى والقــدس إلــى  500مميــون دوالر ،والطمــب مــن الجامعــة "وضــع آليــات لتفعيــل خطــة التحــرك العربــي
إلنقاذ القدس" ،ودعوة الدول العربية مجددا إلى "توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمئة مميـون دوالر
شيريا لمسمطة الوطنية الفمسطينية" ودعوتيا كذلك "لدعم موازنة السمطة  ..لفترة جديدة بـدءا مـن 1031/7/3
وفق اآللية التي أقرتيا قمة بيروت  ."1001وأضاف األمين العام المساعد لمجامعة العربية محمد صـبيح أنـو
تم إعداد "مذكرة" ليبحثيـا القـادة العـرب تتضـمن مشـاريع "قـ اررات اقتصـادية" منيـا إعفـاء المنتجـات الفمسـطينية
من الرسوم الجمركية في البمدان العربية.
ومن الواضح أن مؤسسة القمة العربية لم تختصر جدول أعماليا فحسب بـل تنصـمت مـن مسـؤوليتيا القوميـة
عن القضية الفمسطينية باختصارىا أيضا في تعيدات مالية يكرر المسؤولون الفمسطينيون شـكاواىم مـن عـدم
الوفاء بيا ،وال يتحمل القادة العرب وحدىم المسؤولية عن "تقزيم" القضية إلى مجرد قضية مالية ،بل تتحمميا
كــذلك القيــادة الفمســطينية التــي خنعــت ليــذا التق ـزيم بعــد أن تخمــت عــن شــكل المقاومــة الــذي يمنحــو ليــا حتــى
ميث ــاق األم ــم المتح ــدة وال ــذي ك ــان يف ــرض عم ــى النظ ــام أو ال ــنظم العربي ــة تحم ــل مس ــؤولياتيا تج ــاه القض ــية
الفمسطينية التي تعـاني اليـوم مـن "التيمـيش" بـدفعيا إلـى آخـر ىمـوم القـادة العـرب ولـيس إلـى المرتيـة "الثانيـة"
فقــط عمــى جــدول أعمــاليم الــذي يــدول قضــايا عربيــة ت ـرفض شــعوبيا تــدويميا ،كمــا "الحالــة" الســورية اليــوم،
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ويرفض تدويل القضية الفمسطينية التي يجمع شـعبيا وقيادتيـا عمـى ضـرورة تحريرىـا مـن االحتكـار األميركـي
لحميــا وعمــى إعادتيــا إلــى األمــم المتحــدة التــي ت ـرفض الواليــات المتحــدة أي واليــة ليــا فــي حميــا عمــى أســاس
شرعية ق ارراتيا بشـأنيا ،وال يعتبـر القـدس جـديرة ببنـد مسـتقل لـو األولويـة فـي جـدول أعمـال القمـة ليحيميـا إلـى
"لجنة مشتركة" تمثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون االسالمي تجتمع "بعد القمة" لبحث انتياكات االحتالل
فييا كما قال محمد صبيح.
والمتابع لممطالب الفمسطينية من قمة بغداد يمحظ "انخفاض مستوى توقعاتيا" العربية ،حيث تبدو غير معنيـة
بما يرد من عموميات في "إعالن بغداد" باعتباره رطانة قيادية عربية مكررة في كل القمم العربية ،لتركز بدال
مــن ذلــك عمــى "الرؤيــة المســتقبمية التــي ســيقدميا ال ـرئيس محمــود عبــاس إلــى القمــة" كمــا صــرح األمــين العــام
لمجامعة العربية د .نبيل العربي ،وليحاول كسـب تأييـد القمـة لطـرح عضـوية دولـة فمسـطين فـي األمـم المتحـدة
ووضــع اســتئناف "عمميــة الســالم" عمــى جــدول أعمــال القمــة (ياســر عبــد ربــو) وتفعيــل ق ـ اررات القمــم العربيــة
السابقة بشأن القضية الفمسطينية (د .صائب عريقات) وتقديم معونة عربية عاجمة ،حيث يبم العجز الحـالي
في ميزانية السمطة حوالي ممياري دوالر (د .أحمد مجدالني) ،ولم تقبض السمطة من المعونـات العربيـة سـوى
ثالثــين مميــون دوالر ىــذا العــام (د .ســالم فيــاض) ،بينمــا كانــت قمــة ســرت فــي ســنة  1030قــد تعيــدت بــدعم
ميزانيــة الســمطة بـرام اهلل بمبمـ ( )110مميــون دوالر ( 55مميــون دوالر شــيريا) انخفضــت إلــى ( )151مميونــا
عام  1033التالي.
وفــي ىــذا الســياق العربــي والفمســطيني "الرســمي" ،فــإن مطالبــة حمــاس لمقمــة بوضــع "قضــية القــدس واألقصــى
عمى سمم األولويات" وب"التدخل المباشر" لرفع الحصار عن قطـاع غـزة (دائـرة شـؤون الالجئـين فـي الحركـة)
وبوضــع القضــية الفمســطينية عمــى رأس أولويــاتيم (فــوزي برىــوم) ،ومطالبــة ( )333منظمــة غيــر حكوميــة فــي
لبنــان لمقمــة بوضــع حقــوق الالجئــين الفمســطينيين بنــدا عمــى جــدول أعماليــا ،ومطالبــة منظمــة "ثابــت" بحمايــة
ىؤالء الالجئين في العاصمة العراقية ذاتيا المضـيفة لمقمـة ،فـإن ىـذه المطالـب وأمثاليـا تبـدو صـرخات يائسـة
تقــع عمــى آذان صــماء فــي قمــة تـزامن انعقادىــا مــع الــذكرى الســنوية العاشـرة إلعــالن "مبــادرة الســالم العربيــة"
الت ــي ج ــدد "إع ــالن بغ ــداد" االلتـ ـزام بي ــا دون أن تتج ــدد أي دع ــوة فمس ــطينية إلحالتي ــا إل ــى متح ــف الوث ــائق
الفمسطينية غير القابمة لمتنفيذ أو التي تفتقد كل جدية عربية أو فمسطينية لوضعيا موضع التنفيذ.
فمسطين أون الين1031/1/10 ،
مر
 70عن األرض ويوميا الذي ّ

عريب الرنتاوي
فك ـرة الزحــف الجمــاىيري عمــى حــدود دولــة االحــتالل واالســتيطان والعنص ـرية...فكرة تســتميم “ربيــع العــرب”
وتسـ ــتعير أدواتـ ــو وأسـ ــاليبو...قبل ذلـ ــك ظـ ــل إحيـ ــاء المناسـ ــبات الفمسـ ــطينية الكبـ ــرى ( 35أيـ ــار 10 ،آذار5 ،
حزيران) يقتصر عمى ندوات وبيانات وميرجانات متواضـعة ،تعقـد ىنـا أو تصـدر ىنـاك...ال شـيء أكثـر مـن
ذلك.
العام األول لمربيع العربي ،بدا اقتحامياً...مئات الشبان حاولوا اجتياز الحدود وحقول األلغام...وصموا أطراف
الجـوالن ،والمسـوا مواقـع اليونيفيل...ىـذه السـنة بـدا التحـرك أكبـر مـن حيـث العـدد ،وأكثـر انضـباطاً مـن حيــث
حــدود المســيرات وخطوطيــا الحمراء....فــي كمتــا التجـربتين ،بــدا أن أفقـاً جديــداً لمكفــاح الشــعبي قــد فُــتح ،تحــت
شعار العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقمة وعاصمتيا القدس.
التاريخ :السبت 1031/1/13

العدد1475 :

ص 17

المنظمــون طالمــا تحــدثوا عــن مســيرات مميونية...شــيء مــن ىــذا لـم يحــدث حتــى اآلن...بــل ولــم يحــدث شــيء
قريب منو عمى اإلطالق...المسيرات لم تتجاوز بضع عشرات األلوف من المواطنين...ىذا جيد ،ولكنـو لـيس
مميوني ـاً بحــال مــن األح ـوال...والفرق ىنــا ال عالقــة لــو بـ ـ”الرياضــيات”...الفــرق ىنــا سياســي بامتياز...عنــدما
جبارة ال ر ّاد ليا...التظاىرات المميونية ىـي مـن
يكون بمقدورك أن تجمع مميون متظاىر أو محتج ،فأنت قوة ّ
أسقط حسني مبارك...ولو ظمت التظاىرات في حدود عشرات األلـوف وحتـى مئـات األلـوف ،لكـان مبـارك قـد
أوفد وزيره أبو الغيط لممشاركة في قمة بغداد التي انتيت أمس األول.
ثمــة عوائــق تعتــرض طريــق “المميونيــات” المتجيــة صــوب فمســطين...أىميا عمــى اإلطــالق ،حالــة االنقســام
الفمسـ ـ ــطيني الـ ـ ــداخمي ،وانشـ ـ ــغال القـ ـ ــوى الرئيسـ ـ ــة لمشـ ـ ــعب الفمسـ ـ ــطيني ،فـ ـ ــي ص ـ ـ ـراعاتيا “المركبـ ـ ــة” عمـ ـ ــى
السمطة...ص ـراع عم ــى القي ــادة داخــل الفص ــيل الواح ــد ،وص ـراع عم ــى “س ــمطة ال ســمطة لي ــا” عم ــى المس ــتوى
الـ ــوطني...من دون إنيـ ــاء االنقسـ ــام ،سـ ــيظل الح ـ ـراك الفمسـ ــطيني متواضـ ــعاً ورتبك ـ ـاً إلـ ــى أن ُيقـ ــرر الشـ ــعب
الفمسـطيني ،عنـدما تطفـح مكاييمـو ،تسـيير “مميونيتـو” لكـنس األطـر القائمـة ،مـن رسـمية وفصـائمية ،وىـذا أمـر
ليس بمستبعد...أليس “الربيع العربي” بطميو ىو “فن تحويل المستحيل إلى ممكن”؟!.
ثمــة ســد ٌذ جغ ارفــي ،يحــول بــين  55مميــون مصــري وفمســطين التاريخيــة...إنيا صــحراء ســيناء...وثمة ســدود
سياسية تتصل بحالة الشمل التي تعيشيا اإلدارة والقوى المصرية في مرحمة االنتقال والبحث عن نظام توافقي
جديد...وحتى إشعار آخر ،ستظل المشـاركة المصـرية فـي “المميونيـات” المتجيـة صـوب فمسـطين ،متواضـعة
لمغاية ،بل ورمزية لمغاية.
لبنــان المنقســم عمــى نفســو ،المسـ ّـيج باليونفيــل وبحســابات كــل األطـراف ،ال يبــدو مرشــحاً فــي القريــب العاجــل،
ألن يكــون فــاعالً فــي تجيــيش “المميونيــات”...ىــم أول مــن أخــرج الماليــين إلــى ســاحات بيــروت ،ولكــن فــي
الصراع الداخمي المبناني – المبناني...لقد فعموىـا مـرة ضـد الوجـود السـوري فـي لبنان...وأشـك أنيـم سـيفعمونيا
ثاني ــة ض ــد الوج ــود اإلسـ ـرائيمي عم ــى ح ــدودىم الجنوبي ــة ،ودائم ــا ألس ــباب لي ــا عالق ــة باالنقس ــامات الطائفي ــة
والمذىبيــة...ألم نقــل دائمـاً إن ىــذا االنقســام مطمــوب لذاتــو ،وأنــو وحــده مــا يكفــل إلسـرائيل أمنـاً واســتق ار اًر عمــى
امت ــداد حـ ـدودىا وجبياتيا...أم ــا فمس ــطينيو لبن ــان فم ــن دون غط ــاء وطن ــي لبن ــاني تـ ـوافقي ،يص ــعب تص ــور
خروجيم من جديد ،عمى قواعد “الضيافة” الدقيقة والصارمة المفروضة عمييم.
كــان اهلل ف ــي عــون الس ــوريين...لدييم م ــا يكفــييم م ــن مشــكالت وتح ــديات ،منع ــتيم مــن تس ــيير “مميوني ــاتيم”
الخاصة بيم ،واليادفة لتسريع خالصيم من الديكتاتورية والفساد...حتى أن بعـض معارضـاتيم ،مـا عـاد يـرى
طريقاً لمتغير ،خارج منظومة “األطمسي”...مثل ىذا األمـر يمنـع السـوريين ،كمـا الفمسـطينيين فـي سـوريا ،مـن
الذىاب بعيداً في الرىان عمى “الزحف المميوني”.
ال يختمــف األردن كثي ـ اًر عــن دول الج ـوار (الطــوق ســابقاً) لفمســطين التاريخيــة ،فالحكومــات تبــدو حــائرة فــي
التعامــل مــع ممــف حــق العــودة ...ىــي مــن جيــة تــدرك أىميــة “حــق العــودة” لقســم مــن مواطنييــا ،بــل ولجميــع
مواطنييا من زوايا مختمفـة وألسـباب مختمفة...بيـد أنيـا تفضـل أن يبقـى ىـذا الممـف ،وغيـره مـن الممفـات عمـى
أية حال ،في غرف التفاوض والبحث الدبموماسي.
أيـاً يكــن مــن أمــر ،نحــن أمــام وضــعية جديــدة لمحـراك الشــعبي الفمســطيني – العربــي – اإلســالمي – اإلممــي،
المتضــامن مــع فمس ــطين والمطالــب ب ــالعودة وتقريــر المص ــير وبنــاء الدول ــة وانقــاذ الق ــدس...نحن أمــام يقظ ــة
جديدة...قــد تتطــور وتتصــاعد ،وقــد تنــتكس وتت ارجع...نقطــة البــدء فــي تطــوير ىــذه الظــاىرة تبــدأ مــن فمســطين
والفمسطينيين أنفسيم ،وقبل غيرىم ،ولقـد أظيـرت الضـفة الغربيـة أمـس ،اسـتعداداً ممحوظـاً السـتعادة “غضـبيا
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الذي لم ييدأ إال ليثور من جديد”....ىذا وحده ال يكفي ،المطموب حسم التردد والذىاب إلى مصـالحة وطنيـة
عمى أرضـية اسـتراتيجية جديـدة ،تمحـظ ربيـع العـرب ويقظـة العـالم عمـى جـرائم االحتالل...وتسـعى فـي تطـوير
وتثمي ـ ـره...من دون ذلـ ــك سـ ــنظل نتحـ ــدث عـ ــن تظـ ــاىرات مميونيـ ــة فـ ــي البيانـ ــات والخطـ ــب العرمرميـ ــة ،فيمـ ــا
اإلحصـ ـ ــائيون يجـ ـ ــدون صـ ـ ــعوبة باجتيـ ـ ــاز خـ ـ ــط العش ـ ـ ـرين أو الثالثـ ـ ــين ألفاً...ىـ ـ ــذا ال يكفي...ىـ ـ ــذا ال يميـ ـ ــق
بالقدس...ىذا ال ينقذ القضية والشعب والحقوق والمقدسات.
عمان1031/1/13 ،
الدستورّ ،
 73مدلكة سويدية تشارك في القمة العربية

ماىر أبو طير
غطيت كصحفي عدة قمم عربية واسالمية ،وال يالم العرب إذ يشعرون بإحباط شديد قبيل أي قمة ألن القمـم
ال تقــدم شــيئا وألن فــي كواليســيا الكثيــر مــن الحكايــات التــي ال تــروى ،ويقولــون إن كــل مؤسســة جامعــة الــدول
العربية فاشمة ومحنطة واكراميا يكون بحرقيا وذر رمادىا في اليواء.
في كل قمة عربية يـتم اإلعـالن عـن البيـان الختـامي لتمـك القمـة ثـم مـا يسـمى اعـالن القمـة الـذي تـتم تسـميتو
باســم العاصــمة التــي تعقــد فييــا القم ـة ،وفــي اول قمــة ســافرت لتغطيتيــا ظننــت مثــل غيــري ان ىنــاك انف ـراداً
سيكون في الحصول عمى سبق صحفي بنشر مقررات القمة والبيان الختـامي واعـالن القمـة ،لكـن سـرعان مـا
تبين ان النص ذاتو من القمة التي سبقتو وربما يتم تعديل سطر او سطرين من باب التمويو!
عمى سبيل المثـال فـإن البيـان الختـامي لقمـة دمشـق ،قمـة الريـاض ،قمـة الدوحـة ،قمـة سـرت الميبيـة ،ىـو ذات
ال ــنص ،نف ــس المطالب ــات :تحقي ــق الس ــالم ،دع ــم الش ــعب الفمس ــطيني ،مـ ـؤازرة الش ــعب الع ارق ــي ،وال ــذي يع ــود
لمنصــوص يكتشــف ان العــرب ال يغيــرون حتــى فــي النصــوص المغويــة ،وفــي قمــة مثــل بغــداد يضــاف ســطر
حول سورية ال أكثر وال أقل فيما مطابقة كل نصوص القمم العربية تكشف انيا منسوخة حرفيا عن بعضيا.
الذي يحسب كمف القمم العربية وآخرىا قمة بغداد التـي تكمفـت بمأكميـا ومشـربيا وخـدماتيا الفندقيـة واسـتئجار
السيارات ورواتب المشرفين والمدنيين والعسكريين وغير ذلك ما يزيد عمى مائة وخمسين مميون دوالر ،والـذي
يحس ــب كم ــف القم ــم الت ــي س ــبقتيا والت ــي س ــتمييا يكتش ــف ان ممي ــارات ت ــم ى ــدرىا م ــن اج ــل ص ــورة ال ــرؤوس
المتدحرجــة معــا فــي حــين ان قـ ار ار عربيــا بتخصــيص خمســمائة مميــون دوالر لمقــدس لــم ينفــذ منــذ ســنوات ألن
يصــوت بمميــون دوالر مــن اجــل
العــرب فق ـراء وال مــال معيــم فيمــا نمــوذج لمطــرب عربــي ىــو عبــداهلل بمخيــر ُ
المطربة المصرية «كارمن» في «عرب ايدول» وىذا دليل عمى مدى السفاىة التي باتت تعشش بيننا.
فــي كــل قمــة عربيــة :قصــور محجــوزة ،فنــادق خمســة نجــوم ،ســيارات جديــدة ،استع ارضــات امنيــة ،واجتماعــات
متواصمة ،عـرق عمـى وجـوه الزعمـاء والـوزراء مـن اجـل فقـرة ،وخـالف عمـى زيادتيـا او شـطبيا ،ثـم اسـتقباالت
بروتوكوليــة ،ووداع فــي المطــار ،ثــم يــنفض الســامر بكثيــر مــن االوراق المطبوعــة وفمســطين مــا ازلــت جريحــة
ودول عربيــة تتســاقط مــن حولنــا وحوالينــا ،وألن بعــض زعمــاء العــرب بــاتوا يخجمــون مــن ىــذه المعبــة الســمجة
فإنيم باتوا يعتذرون عن كل القمم فال نراىم في اي قمة عربية ألنيم يعرفون أنيم يشاركون بمسخرة قومية.
ذات قمــة عربيــة خــرج زعــيم عربــي معــروف ومعــو غالبيــة بطانتــو مــن االجتمــاع ال ـرئيس ,فتــوتر الصــحفيون
وظنوا أنو انسحب أو أن ام ار طارئا في دنيا العرب قد حدث مثل اعالن الجيـاد المقـدس او الحـرب عمـى أي
بمد ،لكنك تكتشف الحقا ان مدلكة الزعيم السويدية وصمت من بمدىا الـى حيـث مقـر إقامتـو فـي القمـة ،حيـث
أن ظير الرئيس يؤلمو منذ ايام وقد اشتد بو الوجع والشوق والموعة لمحصول عمى حنان مدلكتو الخاصة!!
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مســاكين ىــم العــرب ُومغــرر بــو الصــحفي فــي حــاالت كثيـرة اذ يظــن ان فــي األمــر طارئــا جمــال لكنــو يكتشــف
الحقــا ان كــل القصــة تتعمــق بظيــر ال ـرئيس شــافاه اهلل وعافــاه وال يســأل بعضــنا عــن ســر ســيالن العــرق عمــى
وجــوه الزعمــاء الــذين مــا وزعـوا أمـوال القمــم عمــى شــعوبيم وال حــرروا فمســطين وال ألغـوا تأشــيرة بــين بمــد عربــي
وآخر ولم يكتفوا بذلك بل جمبوا غممانيم في مرات وحريميم في مرات أخرى الى عقر اجتماع العرب لمناقشة
آخر المستجدات من تحرير فمسطين الى نصرة مسممي الفمبين!
ثم يسألونك عن سر مشية الرئيس كـ»الديك المزىو» مع أنو ما حارب يوما فيما الجواب عند جاريتو الرومية
القادمة عبر البحار!!
عمان1031/1/13 ،
الدستورّ ،
 71ليفني وموفاز والحال واحد

برىوم جرايسي
شيد حزب "كديما" اإلسرائيمي المعارض قبل أيـام تغييـ ار فـي رئاسـتو ،اختـارت وسـائل إعـالم إسـرائيمية تسـميتو
"انقالبا" .إذ نجح وزير الحرب األسبق شاؤول موفاز في اإلطاحة برئيسة الحـزب تسـيبي ليفنـي فـي انتخابـات
داخميــة لمحــزب .وكــل ىــذا يجــري فــي وقــت تتحــدث فيــو اســتطالعات ال ـرأي عــن أن "كــديما" ســيتمقى ض ـربة
قاصمة في أي انتخابات برلمانية تجري فـي ىـذه المرحمـة ،بفقدانـو نصـف مقاعـده البرلمانيـة .ومـع ىـذا ،فمـن
الســابق ألوانــو الحــديث عــن اضــمحالل الحزب.السـؤال الــذي يطــرح نفســو :ىــل ىنــاك بالفعــل فــرق بــين موفــاز
وليفنــي مــن حيــث جــوىر السياســة العامــة؟ وأكثــر مــن ىــذا ،مــا ىــي الفـوارق الجوىريــة بــين "كــديما" المعــارض
و"الميكود" الحاكم؟ عمما أن "كديما" أسسو زعيم الميكود السابق أرييل شـارون فـي خريـف العـام  ،1005بعـدما
انشق عن حزبو في تمك األيام .وليذا ،فإن الغالبية الساحقة من شخصـيات ونـواب "كـديما" جـاءت مـن حـزب
"الميكود" ،وحتى من الجنـاح العقائـدي األيـديولوجي فيـو.جمس "كـديما" فـي الحكـم ثـالث سـنوات ،وافتـتح دورتـو
بح ـربين واحــدة عمــى غ ـزة ،وثانيــة عمــى لبنــان ،ليختــتم ىــذه الــدورة بحــرب أشــد ش ارســة عمــى غ ـزة .وبــين تمــك
الحــروب ،أدار مفاوضــات انتيــت بــدون حتــى التوقيــع عمــى قصاصــة ورق صــغيرة .وســمعنا الحقــا أن رئــيس
الحكوم ــة إيي ــود أولم ــرت ،ط ــرح عروض ــا تعتب ــر "س ــخية ج ــدا" ب ــالمفيوم اإلسـ ـرائيمي ،وى ــذا م ــا أكدت ــو جي ــات
فمسطينية عميا .وليذا ،باتت نظرية المؤامرة لإلطاحة بـأولمرت أقـرب إلـى الواقـع ،اسـتنادا إلـى تجـارب سـابقة،
خاص ــة أن ممف ــات الفس ــاد الت ــي نس ــبت إل ــى أولم ــرت ،غ ــرق فيي ــا الكثي ــر م ــن شخص ــيات الص ــف األول ف ــي
إسـرائيل ،ولكــل "يــوم حســاب" تحــدده أو تمغيــو جيــات ال تظيــر عمــى الســطح .فــي أحــد خطاباتيــا "الغاضــبة"،
لخصــت ليفنــي حقيقــة الفــرق بــين "الميكــود" بزعامــة نتنيــاىو ،و"كــديما" ،حينمــا قالــت لنتنيــاىو مــن عمــى منصــة
الكنيست :إنك فرضت عزلة دولية عمى إسرائيل ،فيا "نحن" في حكومة أولمرت بادرنا إلـى مشـاريع اسـتيطان
بحجـ ــم لـ ــم تصـ ــل إليـ ــو أي مـ ــن الحكومـ ــات السـ ــابقة ،ولكـ ــن العـ ــالم صـ ــمت بفعـ ــل المفاوضـ ــات التـ ــي كانـ ــت
جاريــة.والجانب الثــاني مــن احتمــاالت الفــرق بــين "الميكــود" و"كــديما" بــدده ن ـواب "كــديما" أنفســيم ،بمبــادراتيم
ومشاركاتيم في مبادرات لسن قوانين عنصـرية شرسـة وأخـرى مناىضـة لمبـادئ الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان.
وىذا مـا تشـيد عميـو دورة الكنيسـت الحاليـة ،وأيضـا الـدورة السـابقة التـي كانـت تحـت حكـم "كـديما".أما الفـوارق
السياسية بين ليفني وموفاز ،عمى المستوى الشخصي ،فيي معدومـة .وان كانـت ىنـاك منافسـة بينيمـا ،فإنيـا
عمــى تجميــل الصــياغات فيمــا الجــوىر واحــد .إذ تتبــاىى ليفنــي بشــكل دائــم أنيــا نشــأت فــي بيــت صــييوني،
"تربــى" عمــى مبــادئ "جابوتينســكي"ُ ،منظّــر عصــابة "االيتســل" الصــييونية اإلرىابيــة ،والتــي كــان والــد ليفنــي
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إحدى شخصياتيا البارزة ،وىي العصابة التي تحولت في العام  3675إلى حزب "حيروت" ،المؤسس لحركـة
عمي فـي يمينيـتكم ،فـأنتم
"الميكود" في العام  .3647وليذا ،ففي طيات كالم ليفني رسائل واضحة :ال تزاودوا ّ
تعممون ابنة من أنا وفي أي بيت نشأت.في المقابل ،فإن موفاز العسكري ،وقائد أركان الحرب ووزير الحرب
األسبق ،اشتير بمواقفو اليمينية والدموية حتى حينما كان ببزتو العسكرية ،والحقا بمظيـر وزيـر الحـرب .فيـو
مــن التقطــو مــايكرفون القنــاة الثانيــة لمتمفزيــون اإلس ـرائيمي فــي العــام  ،1001وىــو يحــث شــارون عمــى اغتيــال
ال ـرئيس الفمســطيني ال ارحــل ياســر عرفــات .كمــا أن موفــاز اشــتير بحماســتو لتنفيــذ أكثــر مــا يمكــن مــن ج ـرائم
اغتيال القيادات الفمسطينية ،الميدانية والسياسية .وموفاز اليوم ال يختمف اطالقا عن موفاز قبل سنوات ،ىذا
صعد من حدة مواقفو.قـد يكـون فـي إسـرائيل جميـور واسـع باإلمكـان اعتبـاره "جميـور وسـط" ،ولكـن ال
إذا لم ُي ّ
يوجد في إسرائيل حزب "وسط" قادر عمى استيعاب ىذا الجميور وتقريبو إلى الحكم فالمنافسة اليوم ىي فـي
داخل معسكر اليمين ،وحتى اآلن بين "الميكود" و"كديما" المنشق عنو .واسـتطالعات الـرأي تشـير إلـى تشـرذم
كبير في أي انتخابات مقبمة لمخريطة السياسية اإلسرائيمية ،خاصة في المعسكر غير المتحالف مع "الميكـود"
في الحكومة الحالية.قد يكون من السابق ألوانو ،ولكن ىذه مناسبة لمقول إنو بعد انتخابات مقبمة سيكون ثمة
سـ ــيناريو محتمـ ــل لعـ ــودة الوحـ ــدة بـ ــين "الميكـ ــود" وكـ ــديما" ،خاصـ ــة إذا تمقـ ــى األخيـ ــر بالفعـ ــل ض ـ ـربة تتوقعيـ ــا
استطالعات الرأي حاليا.
عمان1031/1/13 ،
الغدّ ،
 71كاريكاتير:

الدستور ،عمان1031/1/13 ،

التاريخ :السبت 1031/1/13

العدد1475 :

ص 19

