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 سوداءإلتمام المصالحة وطّي صفحة االنقسام ال لم يعد مقبواًل فمسطينيًا االنتظار طويالً  :حماس .1
موسى أبو  ، أفصالح النعامي غزةنقبل عف مراسميا مف  6/1/2013الشرق األوسط، لندن، نشرت 

اعتبر بعد أف ىنأ فتح في ذكرى انطبلقتيا، أف  مرزوؽ، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
المعاصرة  لمف فجر ثورتو»مشاركة الحشود الكبيرة في ميرجاف فتح تعبير عف وفاء الشعب الفمسطيني: 

وعمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي، كتب أبو «. وقدـ آالؼ الشيداء وعشرات آالؼ مف األسرى
الرسالة الميمة التي أرسميا وأكد عمييا المؤتمر )ميرجاف االنطبلقة( رسالة الوحدة وجمع الشمؿ »مرزوؽ: 

الماضي، وىذا بحد ذاتو قوة ضغط  وتجاوز الماضي األليـ، وىي نفس الرسالة التي أرسميا مؤتمر حماس
 «.كبيرة عمي جميع قادة العمؿ الوطني وفي المقدمة فتح وحماس

وفي ذات السياؽ، اتصؿ أبو مرزوؽ ورئيس المكتب السياسي خالد مشعؿ بينية لشكره عمى التسييبلت 
مشعؿ وأبو  مف إقامة ميرجانيا. واعتبر« فتح»التي قدمتيا حكومتو وأجيزتيا األمنية مف أجؿ تمكيف 

 «.يعبر عف موقؼ وطني أصيؿ»مرزوؽ سماح الحكومة في غزة لحركة فتح باالحتفاؿ بذكرى انطبلقتيا 
مي الناطؽ الرس ، أفأحمد المبابيدينقبل عف مراسمو مف غزة  5/1/2013فمسطين أون الين، موقع وذكر 

نتظار طويبًل إلتماـ المصالحة وطي "إنو لـ يعد مقبواًل فمسطينيًا االقاؿ  باسـ حركة حماس صبلح البردويؿ
 صفحة االنقساـ السوداء"، منوىًا إلى أف حركتو قدمت ما لـ يتوقعو أحد في سبيؿ الوصوؿ إلى المصالحة.
وأوضح البردويؿ في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف" أف حركتو قامت بخطوات وصفيا البعض 

ؿ إطبلؽ سراح مسجونيف مف "فتح" اعتقمتيـ األجيزة بػ"الجريئة" لدفع عجمة المصالحة إلى األماـ مف خبل
األمنية عمى خمفية تتعمؽ باإلضرار باألمف والنظاـ العاـ، باإلضافة إلى السماح لػ"فتح" بتنظيـ ميرجاف يميؽ 
بتاريخيا النضالي، مشيرًا إلى أف "حماس" والحكومة الفمسطينية عممتا عمى تأميف ميرجاف "فتح" بكؿ 

 منيما بالشراكة السياسية. طاقتيما إيماناً 
وأشار البردويؿ إلى أف "فتح" ممثمة برئيس السمطة محمود عباس مطالبة بإطبلؽ المزيد مف الحريات في 
الضفة والسماح لحركتو بالعمؿ بحرية تامة وممارسة العمؿ السياسي دوف وضع أي عراقيؿ في طريقيا، 

زاؿ ال يرغب بإتماـ المصالحة، بؿ ويعمؿ عمى عرقمة  الفتًا النظر إلى أف البعض في السمطة و "فتح" ما
وعف آخر المستجدات عمى صعيد لقاءات المصالحة التي تجمع  الوصوؿ إلييا بشتى الوسائؿ والطرؽ.

حركتي "حماس" و"فتح" وبقية الفصائؿ في القاىرة، أوضح البردويؿ أنو مف المنتظر أف تشيد القاىرة خبلؿ 
ثفة في إطار الوساطة المصرية بيدؼ التوصؿ إلى مصالحة تنيي الخبلفات بيف الفترة القادمة تحركات مك

وأشار إلى أف المشكمة ال تتعمؽ  حركتي "فتح" و"حماس" وتضع حدًا لسنوات االنقساـ بيف الضفة وغزة.
نما في جاىزية حركة "فتح" إلتماـ المصالحة، منوىًا إلى أف المصالحة يجب إتماميا مف نفس  بالقاىرة وا 

 المكاف الذي بدأ فيو االنقساـ، في إشارة إلى قطاع غزة.
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 هنية: تسهيل مهرجان فتح يستهدف التأسيس لمرحمة جديدة .2
في غزة أف حكومتو استيدفت مف وراء التسييبلت التي  ىنية رئيس وزراء الحكومة إسماعيؿاعتبر  - غزة

ألياـ الماضية مف احتفاالت بيذه المناسبة ميرجاف انطبلقة حركة فتح وما شيدتو غزة خبلؿ ا إلقامةقدمتيا 
أف يكوف ذلؾ عنوانًا لمرحمة جديدة مف الوحدة الوطنية وحماية الثوابت وخيار المقاومة وتكريس التعددية 

 السياسية ونشر أدبيات التسامح االجتماعي.
ىذا اليدؼ وأكد ىنية في تصريح صحفي تمقت الغد نسخة منو أف حكومتو لـ تسمح فقط في سبيؿ تحقيؽ 

يمانو بتوجو حكومتو وقاؿ  بإقامة ميرجاف حركة فتح، إنما سخرت كؿ إمكاناتيا إلنجاحو معربًا عف ارتياح وا 
يماننا بيذا التوجو، فنحف متمسكوف بيذه الروحية العالية في المسؤولية  "إننا إذ نعبر عف ارتياحنا وا 

الوطنية عمى أسس صمبة وغير قابمة لمكسر مثمما واالستمرار بيا تحضيرًا لمقاءات فاعمة إلكماؿ المصالحة 
 كانت في المرات السابقة".

ىذه المناسبة والدور الذي لعبتو داخمية حكومتو وأجيزتيا  أحياءوثمف ىنية مستوى الوعي الجماىيري في 
 ىذا الميرجاف الذي أقيـ ظير الجمعة في ساحة السرايا وسط إلقامةاألمنية الذيف نفذوا خطة تسييبلت 

مدينة غزة وحظي بحضور فصائمي وجماىيري غير مسبوؽ قدر بمئات اآلالؼ مف أنصار حركة فتح 
 وأىالي قطاع غزة.

 6/1/2013الغد، عمان، 
 

 عباس يقبل دعوة مرسي لممشاركة في القمة اإلسالمية .3
صري أعمف الرئيس الفمسطيني محمود عباس، السبت، عف قبولو دعوة الرئيس الم: يو بي أي -راـ اهلل 

 7و 6التي ستعقد في العاصمة المصرية القاىرة يومي  اإلسبلميةمحمد مرسي، لحضور اجتماعات القمة 
ونقمت وكالة "وفا" عف عباس، عقب تسمـ الدعوة مف السفير المصري ياسر عثماف،  شباط المقبؿ. ير/افبر 

، مشيرا إلى تطمعو اإلسبلميةمة قبولو دعوة الرئيس مرسي لزيارة القاىرة، وكذلؾ لممشاركة في اجتماعات الق
 الجاري لبحث كافة القضايا المشتركة. 9لمقاء الرئيس مرسي في 

 6/1/2013الحياة، لندن، 
 

 "دولة فمسطين"تعميمات لمطمب من دول العالم التعامل مع مسمى عباس يصدر  .4
عمى سفارات دولة فمسطيف "وفا": أصدر الرئيس محمود عباس تعميماتو لوزارة الخارجية، بالتعميـ  -راـ اهلل 

لدى دوؿ العالـ كافة، الستخداـ اسـ 'دولة فمسطيف' بداًل مف اسـ 'السمطة الوطنية الفمسطينية'، تماشيًا مع 
قرار الجمعية العمومية لرفع مكانة دولة فمسطيف لدولة مراقب في األمـ المتحدة، والعمؿ مع الدوؿ التي لـ 

 تعترؼ بعد لبلعتراؼ بيا.
في إطار تجسيد قرار منح فمسطيف مكانة الدولة؛ وذلؾ دوف اإلخبلؿ بالحقوؽ  عباسيمات وتأتي تعم

 والمكتسبات الدولية التي حققتيا منظمة التحرير الفمسطينية، كممثؿ شرعي ووحيد لمشعب الفمسطيني.
 6/1/2013األيام، رام اهلل، 

 
 

 د المصالحةالستئناف جهو  القاهرة األربعاء المقبل إلىعباس "المستقبل":  .5
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كشفت مصادر فمسطينية مسؤولة عف أف الرئيس محمود عباس سيقوـ األربعاء : احمد رمضاف -راـ اهلل 
المقبؿ بزيارة إلى القاىرة، يجري خبلليا محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي ستتناوؿ ممفات عدة 

 وخصوصًا استئناؼ جيود المصالحة.
في الفترة المقبمة يجب أف تبدأ مف النقطة التي توقفت عندىا، أي وقالت المصادر إف "مساعي المصالحة 

البدء مباشرة بتنفيذ كؿ مف إعبلف الدوحة واتفاؽ القاىرة، وأنو ال مجاؿ الى العودة الى المربع األوؿ، أو 
ليس إعادة فتح أي مف ىذه التوافقات، ألنيا تضمنت حبًل توافقيًا حياؿ جميع الممفات، والمطموب التنفيذ، و 

 إعادة البحث مف جديد".
 6/1/2013المستقبل، بيروت، 

 
 تطالب بوقف تهويد القدس السمطة الفمسطينية .6

طالبت القيادة الفمسطينية أمس بتدخؿ دولي لوقؼ تيجير إسرائيؿ الفمسطينييف  :الرحيـ حسيف عبد -راـ اهلل 
التنفيذية لمنظمة التحرير  وحذر عضو المجنة مف القدس الشرقية المحتمة، بيدؼ استكماؿ تيويدىا،

الفمسطيني ورئيس دائرة المفاوضات فييا صائب عريقات، في بياف أصدره في راـ اهلل، مف خطط إسرائيمية 
لتيجير مزيد مف عائبلت حي الشيخ جراح شرقي القدس بالقوة. وقاؿ إف إسرائيؿ صعَّدت تنفيذ سياسة 

ع استمرار توسيع المستوطنات اإلسرائيمية، وىدـ المنازؿ التطيير العرقي خبلؿ األشير األخيرة، بالتزامف م
لغاء حؽ اإلقامة في القدس. وذكر أف جماعات المستوطنيف تيدد  الفمسطينية، واالستيبلء عمى األراضي، وا 
المئات مف الفمسطينييف بالطرد مف منازليـ، بدعـ كامؿ مف الحكومة اإلسرائيمية، خاصة في حي الشيخ 

 عائبلت مؤخرًا. 4 جراح، حيث تـ طرد
إف الحكومة اإلسرائيمية أثبتت عدـ صدؽ نواياىا، وأنيا حكومة استيطاف وتيويد، تنتيؾ »وقاؿ عريقات 

االتفاقيات والقوانيف الدولية كافة، وتعمؿ عمى تسميف ومضاعفة عدد المستوطنيف في األراضي الفمسطينية 
وحمؿ إسرائيؿ المسؤولية كاممة عف «. طينية العتيدةالمحتمة، خاصة في القدس الشرقية عاصمة الدولة الفمس

أي عواقب ألفعاليا غير المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى وضع حد لثقافة اإلفبلت مف العقاب بالنسبة 
 إلسرائيؿ، والكؼ عف التعامؿ معيا كدولة فوؽ القانوف الدولي.

6/1/2013االتحاد، أبو ظبي،   
 

 ان األخير سينتهي األشهر القادمة.. وجولة خارجية لهنية قريباً إعمار العدو مستشار هنية:  .7
أكد عصاـ الدعميس المستشار الشخصي لرئيس الوزراء الفمسطيني، أف الحكومة : محمد عيد - غزة

الفمسطينية شرعت في إعادة إعمار جميع منازؿ المواطنيف التي دمرت في الحرب األخيرة عمى قطاع غزة، 
 اإلعمار سيتـ االنتياء منو في غضوف أشير قميمة.مشيرًا إلى أف ممؼ 

وبيَّف الدعميس في تصريح خاص بػ"فمسطيف أوف اليف"، أف الحكومة بدأت في توزيع المنح المالية لتعويض 
 متضرري العدواف األخير بالتعاوف مع وزارة األشغاؿ العامة.

لعاممة في القطاع، مف أجؿ التنسيؽ وأشار إلى تعاوف الحكومة مع جميع األجيزة والمؤسسات المحمية ا
 المشترؾ لترميـ المباني المتضررة جزئيًا.
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مف جانب آخر، بيف أف ىنية ينوي القياـ بجولة خارجية لدوؿ متعددة خبلؿ األياـ القادمة مف الشير 
الجاري، وذلؾ تقديرًا وثناًء عمى جيود تمؾ الدوؿ في دعميا لقطاع غزة، وخصوصًا دعميا الدبموماسي 

 خبلؿ الحرب األخيرة.
ونفي الدعميس األنباء التي تحدثت عف خبلفات طرأت بيف قطر وجميورية مصر العربية مؤخرًا حوؿ إدخاؿ 
مواد اإلعمار إلى ِقطاع غزة، مثنيًا عمى جيود مصر وتعاونيا في ممؼ اإلعمار، ومؤكدًا استمرار العمؿ 

 في المشاريع القطرية.
 5/1/2013فمسطين أون الين، 

  
 هيل يصل الثالثاء إلى رام اهلل واصل أبو يوسف:  .8

الشرؽ األوسط: أكد مسؤوؿ فمسطيني أف المبعوث األميركي لعممية السبلـ ديفيد ىيؿ سيصؿ بعد  -لندف 
غد إلى مدينة راـ اهلل ضمف جولة تعد األولى بعد حصوؿ فمسطيف عمى عضوية في األمـ المتحدة. وقاؿ 

لتنفيذية لمنظمة التحرير إف زيارة ىيؿ لف تأتي بجديد عمى الساحة واصؿ أبو يوسؼ عضو المجنة ا
الفمسطينية، مؤكدا أف األوضاع السياسية ما زالت متعثرة نتيجة لمعقوبات األميركية واإلسرائيمية المفروضة 

 عمى الدولة الفمسطينية بعد توجو القيادة الفمسطينية إلى األمـ المتحدة.
أف زيارة ىيؿ تأتي في سياؽ تأكيد واشنطف عمى الدور  "فمسطيف برس"كالة وأوضح أبو يوسؼ في تصريح و 

األميركي في عممية السبلـ المتوقفة، كما أنيا تثبت االنحياز األميركي لمحكومة اإلسرائيمية وعمميات 
 االستيطاف المتواصمة في األراضي الفمسطينية.

 6/1/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 ة فتح رسالة لمعالم بأن شعبنا ماض لتجسيد سيادة دولة فمسطينعشراوي: مهرجان انطالق .9
اكدت عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية حناف عشراوي، أف "روح الوفاء  سما: – راـ اهلل 

في قطاع غزة ىي  48لمثورة الفمسطينية واليوية الوطنية التي تجسدت في ميرجاف انطبلقة "حركة فتح" الػ
والعالـ بأف شعبنا صامد عمى أرضو، وموحد في مواجية مشاريع االحتبلؿ التي تيدؼ  إسرائيؿ إلىرسالة 

 تصفيتو وعزلو سياسيًا وجغرافيًا عف الخارطة". إلى
"خروج مئات اآلالؼ مف أبناء شعبنا، بمشاركة واسعة مف األحزاب  أف إلىولفتت عشراوي في تصريح ليا  

ونات شعبنا كافة، يؤكد أف الشعب الفمسطيني ماض في تحقيؽ أىدافو السياسية والمجتمع المدني ومك
 المشروعة في تجسيد سيادة دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس وعودة البلجئيف الفمسطينييف إلى ديارىـ".

 6/1/2013وكالة سما  اإلخبارية، 
 

 قراقع: وفد فمسطيني إلى القاهرة لبحث أوضاع األسرى في سجون االحتالل .10
قاؿ وزير شؤوف األسرى والمحرريف في حكومة راـ اهلل عيسى قراقع، إف وفدا : الشرؽ األوسط - غزة

فمسطينيا سيزور القاىرة خبلؿ األياـ المقبمة لمقاء مسؤوليف مصرييف بشأف إضراب األسرى عف الطعاـ، 
عادة اعتقاؿ محرريف فيما أصبح يعرؼ بػ الذي كاف أسيرا  الجندي اإلسرائيمي جمعاد شاليط "صفقة شاليط"وا 

 لدى حركة حماس في غزة.
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وأشار قراقع إلى أف الوفد الفمسطيني سيمتقي في القاىرة مسؤوليف في الحكومة والمخابرات المصرية، 
وسيبحث مصير األسرى المضربيف: سامر العيساوي وأيمف شراونة وجعفر عز الديف وطارؽ قعداف ويوسؼ 

في القاىرة يأتي بسبب رعاية مصر لصفقة تبادؿ األسرى شعباف، مشددا عمى أف التحرؾ الفمسطيني 
األخيرة، عبلوة عمى أف مصر رعت االتفاؽ الذي تـ التوصؿ إليو مع مصمحة السجوف اإلسرائيمية قبؿ عدة 
أشير، الذي عمى أساسو أنيى األسرى المضربوف عف الطعاـ إضرابيـ، بعد أف التزمت إسرائيؿ بتحسيف 

 شروط اعتقاليـ.
 6/1/2013ألوسط، لندن، الشرق ا

 
 قبها: االحتالل يشّن هجمة غير مسبوقة عمى األسرى الفمسطينيينوصفي  .11

ناشد وزير األسرى الفمسطيني األسبؽ، وصفي قبيا، تحّركًا رسميًا وشعبيًا عمى المستوى المحمي : جنيف
سناد قضية األسرى الفمسطينييف في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي.  والدولي لدعـ وا 

الب قبيا األسير في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي، الحكومة في الضفة الغربية المحتمة وقطاع غزة وكافة وط
القوى والفعاليات الوطنية بالتحّرؾ العاجؿ لنصرة األسرى بشكؿ عاـ ومجموعة المضربيف عف الطعاـ بشكؿ 

ـ المتحدة لتدويؿ قضية خاص، مؤكدًا عمى ضرورة استغبلؿ منح السمطة الفمسطينية العضوية في األم
 األسرى.

وقاؿ قبيا "األسرى في سجوف االحتبلؿ يتعّرضوف ليجمة غير مسبوقة مف قبؿ إدارة السجوف، فعمميات 
االقتحامات والدىـ باتت أسبوعية ويتـ خبلليا االعتداء عمى األسرى وضربيـ وتدمير ممتمكاتيـ البسيطة في 

 غرؼ السجف".
 5/1/2013قدس برس، 

 
 ر يحث الشباب المصري لممساهمة بتوثيق جرائم االحتاللبحأحمد  .12

أكد الدكتور أحمد بحر، النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي، أف : المركز الفمسطيني لئلعبلـ -غزة 
ثورات الربيع العربي ساىمت في انتصار المقاومة عمى االحتبلؿ الصييوني، "بعد زواؿ بعض األنظمة 

 ور كبير في التضييؽ عمى الشعب الفمسطيني".الظالمة التي كاف ليا د
( بوفد مؤسسة "خيرات لمتواصؿ اإلنساني"، الذي يضـ مجموعة 1-5جاء حديث بحر خبلؿ لقائو السبت )

 مف الشباب المصري المتضامنيف مع غزة.
عادة وعّبر بحر عف ثقتو بالشباب المصري، وتقديره لمجيود التي بذلتيا القيادة المصرية إلنياء العدوا ف وا 

االستقرار لغزة، مؤكدًا بأف وفود الشعب المصري جاءت لغزة لمعاينة االنتصار والتضامف مع الشعب 
 الفمسطيني.

وأوضح خبلؿ حديثو لمشباب المصري أف المقاومة تفوقت عمى االحتبلؿ، وكاف ليا القدرة عمى مواجية 
 نذ عدة سنوات.األسمحة المتطورة، بإمكانات بسيطة وفي ظؿ الحصار المفروض م

ودعا بحر الشباب المصري إلى المساىمة في توثيؽ جرائـ االحتبلؿ بغزة، تمييدًا لرفع دعاوى قضائية بحؽ 
قادة االحتبلؿ في المحاكـ الدولية لمحاكمتيـ كمجرمي حرب، منوىًا إلى أف االحتبلؿ بات يتخوؼ كثيرًا مف 

 ىذه الخطوة التي تشكؿ بالنسبة لو إزعاًجا دائًما.
 5/1/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 المجمس التشريعي يستقبل وفدًا برلمانيًا مغربيًا في غزة .13

-5استقبؿ المجمس التشريعي الفمسطيني بمقره في مدينة غزة، السبت ): المركز الفمسطيني لئلعبلـ -غزة 
عزيز أفتاتي، وكاف في استقباؿ عبد ال ( متضامنًا برئاسة الدكتور44( وفدًا برلمانيًا مغربيًا مكونًا مف )1

 الوفد عدد مف نواب المجمس، وفي مقدمتيـ د.أحمد بحر النائب األوؿ لرئيس المجمس.
وفي كممة ترحيبية، أكد بحر، أف المغرب ليا عبلمات بارزة وأياٍد بيضاء في فمسطيف، قائبًل "ىذا الوفد 

أننا سنظؿ األوفياء لقضيتنا وشعبنا، وىذه التضامني مع قطاع غزة جاء ليفؾ الحصار السياسي، ونؤكد لو 
سبلمي".  الوفود تدؿ عمى أف القضية الفمسطينية ذات عمؽ عربي وا 

وناشد الوفد البرلماني لمعمؿ عمى تفعيؿ لجنة القدس في البرلماف المغربي لتأخذ دورىا الحقيقي، وقاؿ 
تبلؿ، فيـ ليـ حؽ عمينا وعمى كؿ "نطالبكـ بأف تقوموا بواجبكـ تجاه النواب المختطفيف في سجوف االح

 زمبلئيـ في البرلمانات العربية".
 5/1/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 اجتماع قريب لـ"المجمس المركزي الفمسطيني" النائب عبد الكريم:  .14

أكد النائب في المجمس التشريعي الفمسطيني، قيس عبد الكريـ، أف اجتماعًا لممجمس المركزي : راـ اهلل
نظمة التحرير الفمسطينية سُيعقد خبلؿ األياـ القميمة المقبمة لبحث التطورات السياسية األخيرة المتعمقة لم

 بالشأف الفمسطيني.
(، أف المجنة التنفيذية 1|5وأوضح عبد الكريـ في بياف صحفي تمّقت "قدس برس" نسخة عنو السبت )

ر براـ اهلل دعوة أعضاء المجمس المركزي لممنظمة لمنظمة التحرير الفمسطينية قّررت خبلؿ اجتماعيا األخي
لعقد اجتماع سريع، مشيرًا إلى مشاورات تجرييا المجنة مع رئاسة المجمس الوطني الفمسطيني لتحديد موعد 

 عقد االجتماع.
وقاؿ إف االجتماع المقّرر سيناقش التطورات السياسية عمى الساحة الفمسطينية والتوجيات التي اعتمدت مف 

المجنة التنفيذية في ظؿ ما وصفو بػ "اإلنجاز التاريخي" المتمّثؿ بمنح السمطة الفمسطينية صفة "دولة  قبؿ
 مراقب غير عضو" في منظمة األمـ المتحدة.

 5/1/2013قدس برس، 
 

 مع عمى أوضاع الالجئين الصحية في لبنانيطّ  وزير الصحة في حكومة فياض .15
ديف، إف اليدؼ األساسي مف زيارتو لمبناف التعرؼ عمى قاؿ وزير الصحة ىاني عاب :وفا -بيروت 

األوضاع الصحية التي يعيشيا البلجئوف في المخيمات الفمسطينية، وكيفية التغمب عمى الصعوبات التي 
يواجيونيا، وخاصة في موضوع تقديـ الخدمات الثانية والثالثة في المستوى الصحي، والعمؿ عمى حؿ 

 مف مرافؽ اليبلؿ األحمر الفمسطيني. اإلشكاليات العالقة في عدد
أف جولتو تشمؿ معظـ المخيمات ومرافؽ الرعاية الصحة فييا، والبحث مع المسؤوليف في اليبلؿ  وأضاؼ

األحمر، واألونروا والصندوؽ الوطني الفمسطيني والقطاع الخاص سبؿ التوصؿ إلى رؤية جديدة لمعالجة 
 جميع والقضايا العالقة.

 6/1/2013رام اهلل،  الحياة الجديدة،
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 األحمد: مهرجان االنطالقة في غزة سيعزز من فرص المصالحة .16

لمحوار « فتح»رئيس وفد ، أف راـ اهلل محمد يونسنقبل عف مراسميا مف  6/1/2013الحياة، لندن، نشرت 
 غزة فتح في ميرجاف انطبلقتيا الذي أقيـ الجمعة في الوطني عزاـ األحمد رأى أف الحضور الكبير لحركة

الحجـ الكبير لميرجاف فتح في غزة سيترؾ آثارًا إيجابية عمى »في غزة سيعزز مف فرص المصالحة. وقاؿ: 
«. المصالحة وعمى تفكير الشعب الفمسطيني، وىذا يظير مف حجـ الغضب الذي أثاره في إسرائيؿ وأميركا

طبيعة غزة فشؿ، وخداع  كؿ محاوالت تغيير»، مضيفًا: «جواب قاطع»ووصؼ ىذا الحشد الكبير بأنو 
 «.النفس فشؿ

عاليًا الثقة »فايز أبو عيطة في بياف صادر عف مفوضية اإلعبلـ والثقافة، « فتح»وثمف الناطؽ باسـ 
الحركة التقطت »وأكد أف «. ىذه مسؤولية وأمانة عظيمة»، معتبرا أف «الغالية التي أوالىا شعبنا لمحركة

تمرار في حمؿ راية الثورة حتى تحقيؽ أىدافو وأمانيو وطموحاتو االس»، متعيدًا «رسالة جماىير شعبنا
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس  باستعادة الوحدة الوطنية والعودة وتقرير المصير وا 

 «.الشريؼ
النائب محمد دحبلف المشيد بأنو رسالة مصالحة. ووجو رسالة إلى « فتح»وقرأ القيادي المفصوؿ مف 

التحرؾ الفتحاوي »، معتبرًا أف «ال تقمقوا وال تنفعموا مف مشيد االنطبلقة، ىذه رسالة محبة»قائبًل: « سحما»
العظيـ والمشرؼ جاء ليقوؿ: كفى انقسامًا، وىذه نقطة لؤلماـ، فبل أحد يستطيع إلغاء كوادر فتح أو 

 «.إىانتيـ
مئات اآلالؼ إلى الشوارع رسالة وليد العوض في خروج « الشعب»ورأى عضو المكتب السياسي لحزب 

 «.آف األواف إلنياء االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيؽ اتفاؽ المصالحة فوراً »مفادىا أنو 
ىاتؼ « فتح»نبيؿ شعث عضو المجنة المركزية لحركة أف  6/1/2013الشرق األوسط، لندن، وذكرت 

ومة وحركة حماس مف إجراءات وتسييبلت إلقامة ىنية لمتعبير عف شكره لما قدمتو الحكالرئيس اسماعيؿ 
ووجو يحيى رباح القيادي في فتح الشكر والتقدير لمحكومة «. كفيت ووفيت»احتفاؿ فتح في غزة، قائبل لو: 

المقالة برئاسة إسماعيؿ ىنية واألجيزة األمنية العاممة في قطاع غزة. وفي تصريح صادر عنو، قاؿ رباح: 
داء الرائع التي قامت بيا األجيزة األمنية مف أجؿ إنجاح ميرجاف فتح ىنا في قطاع نقدر عاليا الجيود واأل»

 «.غزة
وشكر الدكتور عاطؼ أبو سيؼ مسؤوؿ العبلقات الوطنية في حركة فتح الجماىير التي أحيت االحتفاؿ 

لقضية برمتيا، إف ميرجاف االنطبلقة أكد أف الفكرة الخالدة ما زالت متوفرة وأف فمسطيف جوىرة ا»قائبل: 
 «.وانتصرت الجماىير لفمسطيف ولحركة فتح وأف النيج السياسي والرؤية السياسية لمحركة ما زالت خالدة

ميرجاف االنطبلقة شكؿ نجاحا كبيرا وفكرة الميرجاف »أف « فمسطيف برس»وأضاؼ أبو سيؼ في تصريح لػ
موضوع االنطبلقة موضع تنافس مع  كانت قائمة عمى حؽ فتح في االحتفاؿ بذكرى انطبلقتيا، ولـ يكف
 «.أحد، وليس لو عبلقة بتسجيؿ أىداؼ كما يجري في مباريات كرة القدـ

 
 
 

 يدها لحماس لمعمل فورًا لتحقيق المصالحة شعث: فتح تمدّ  .17
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اكد الدكتور نبيؿ شعث، عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" والمفوض العاـ لمحركة في قطاع غزة أف : غزة
نياء االنقساـ.يدىـ ممدود  ة لحركة "حماس" وكؿ الفصائؿ لمعمؿ فوًرا عمى تحقيؽ المصالحة الفمسطينية، وا 

( مف القائيا في ميرجاف 1|4جاء ذلؾ في الكممة المركزية لحركة "فتح" التي لـ يتمكف شعث الجمعة )
 عظـ فقراتو.انطبلقة الحركة في غزة وذلؾ بسبب التدافع الذي حصؿ عند منصة الميرجاف حيث الغيت م

وقاؿ شعث في نص كممتو التي حصمت "قدس برس" عمى نسخة منيا: "إف "فتح" تمد يدىا لحماس ولكؿ 
األشقاء الفرقاء في الوطف لمعمؿ فوًرا عمى تحقيؽ المصالحة وتجسيدىا عمى أرض الواقع ونحف عمى 

صفحة فمسطينية جديدة  وأضاؼ: "سننيي االنقساـ ونفتح استعداد فوري لمشروع في إجراءات تنفيذىا".
نياء التجزئة، ونبني الشراكة الحقيقية ال يمغى أحدنا اآلخر".  بتحقيؽ الوحدة الوطنية وا 

 5/1/2013قدس برس، 

 
 مروان البرغوثي: المطموب ليس حل السمطة بل مراجعة كاممة لوظائفها ومهامها  .18

لحركة فتح، دعوات حؿ السمطة عبد الرؤوؼ ارناؤوط: عارض مرواف البرغوثي، عضو المجنة المركزية 
الفمسطينية، وقاؿ "المطموب ليس حؿ السمطة بؿ مراجعة كاممة لوظائفيا ومياميا وسموكيا عمى قاعدة أننا 
ما زلنا في مرحمة تحرر وطني وبكؿ ما يستدعي ذلؾ مف سموؾ وطني وكفاحي ومجتمعي" مشددًا عمى انو 

ة لجعؿ العاـ القادـ حاسمًا، وعامًا لقياـ الدولة فعميًا عمى "يتوجب عمى القيادة اتخاذ قرارات حاسمة وشجاع
 األرض مف خبلؿ إنياء االحتبلؿ".

ورأى البرغوثي في مقابمة مف سجنو اف الحكومة االسرائيمية القادمة ستكوف أسوأ وأكثر تطرفًا مف الحكومة 
متحقؽ ليا مجانًا وبدوف اف تدفع  الحالية، وقاؿ "لؤلسؼ الشديد اسرائيؿ ال تشعر بالحاجة لمسبلـ ألف األمف

اي ثمف سياسي، ولطالما اف تيويد القدس واالستيطاف يزدىر فمماذا تذىب اسرائيؿ لمسبلـ؟ فقط اذا فقدت 
 اسرائيؿ األمف تفكر بالسبلـ".

واكد البرغوثي عمى انو "يجب اف تجري االنتخابات فورًا ودوف ابطاء" وقاؿ "اف تنظيـ انتخابات رئاسية 
عية ولممجمس الوطني ضروري وجوىري وقانوني وىو مطمب وطني لمحفاظ عمى شرعية الييئات وتشري

القيادية ولتوحيد الفمسطينييف في اطار واحد". واضاؼ "يمكف اجراء االنتخابات لجميع الييئات واحدة تمو 
 وفورًا".االخرى وفؽ جدوؿ زمني متفؽ عميو، وأحد خطوات تكريس الدولة ىو إجراء انتخابات شاممة 

وشدد البرغوثي عمى وجوب التوجو الى "المصالحة فورًا ودوف إبطاء" وقاؿ "أنا عمى ثقة أف مصر ستبذؿ 
جيدًا حقيقيًا في الفترة القميمة القادمة، وأدعو الرئيس محمد مرسي إلى رعاية المصالحة والمساعدة في 

ا أدعو كافة األشقاء العرب وفي مقدمتيـ إنجازىا وتنفيذىا وأعتقد أف ىذا في مصمحة األشقاء في مصر، كم
 المممكة العربية السعودية لبذؿ الجيود البلزمة إلنجاز المصالحة".

وأضاؼ "إنني أدعو شعبنا الفمسطيني وشباب فمسطيف مف كؿ المشارب ومف كؿ األجياؿ الصاعدة إلى أخذ 
الشتات واالعتصاـ أماـ مقرات زماـ المبادرة وفرض الوحدة مف خبلؿ الخروج لمشوارع في الضفة وغزة و 

الفصائؿ والقيادات حتى إنياء االنقساـ" مشددًا عمى اف "نحف لسنا بحاجة إلى مبادرات أو وثائؽ أو 
اقتراحات، نحف بحاجة إلى إرادة وطنية وروح عالية بالمسؤولية تجاه شعبنا وقضيتو المقدسة التي تحتاج إلى 

 لشخصية".الترفع عف المصالح الفئوية والحزبية وا
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وبعد االنتصار في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة اعتبر البرغوثي انو "يتوجب التقدـ الفوري لعضوية كافة 
وكاالت ومؤسسات األمـ المتحدة، وكذلؾ المطالبة بفرض العقوبات والمقاطعة عمى إسرائيؿ، ومقاطعة 

 شاممة لمبضائع اإلسرائيمية وتشجيع اإلنتاج الوطني الفمسطيني".
 6/1/2013األيام، رام اهلل، 

 
 عساف: حماس ال تريد المصالحة وتسعى لتنفيذ "مشاريع" في الضفةأحمد  .19

أكد الناطؽ باسـ حركة فتح في الضفة الغربية، أحمد عساؼ، السبت أف السبب الوحيد  :سما -راـ اهلل  
 بات.وراء عدـ إتماـ المصالحة لغاية المحظة يعود لرفض حركة حماس إجراء االنتخا

وقاؿ عساؼ في تصريح صحفي لػ"وطف لؤلنباء"، إف "حماس تريد إبقاء االمور كما ىي، وال تريد االحتكاـ 
لصندوؽ االنتخابات، بعد اف احتكمت لصندوؽ الرصاص في قطاع غزة ومف الواضح اف لدييا مشاريع 

 اخرى في الضفة".
ركة حماس، بأف الحركة مصرة وأضاؼ عساؼ "نبلحظ مف خبلؿ تصريحات وممارسات بعض قيادات ح

عمى السير بذات الطريؽ، فبعض القيادات ترسخت لدييا عقمية االنقساـ، ولبلسؼ البعض في الضفة إما 
 يوافؽ عمى ما جرى في غزة، او يساعد عمى تكرار ما جرى في الضفة الفمسطينية".
حركة فتح احمد عساؼ  مف جيتو، نفى القيادي في حركة حماس جماؿ الطويؿ "تصريحات الناطؽ باسـ

 السابقة، مؤكدا أف الحركة تريد المصالحة وال تخشى االنتخابات.
واضاؼ الطويؿ بأف "حركة حماس تطالب بتنفيذ االتفاقات السابقة رزمة واحدة، وليس كخطوات مجزوءة 

 تقوـ عمى أجندات خاصة".
 6/1/2013وكالة سما  اإلخبارية، 

 
 االستراتيجي لمدفاع عن شعبناهو الخيار  يحيى عياشحماس: طريق  .20

أكد فوزي برىوـ الناطؽ باسـ حركة المقاومة اإلسبلمية "حماس" الشييد : المركز الفمسطيني لئلعبلـ -غزة 
القسامي يحيى عياش والذي يصادؼ اليـو الذكرى السابعة عشرة الستشياده أنو فرض بجياده وثباتو 

لصراع مع العدو "اإلسرائيمي" بات يحسب ليا االحتبلؿ ألؼ وعممياتو االستشيادية معادلة توازف نوعي في ا
 حساب.

ووصؼ برىوـ الشييد عياش بأنو ميندس كتائب القساـ والعمميات االستشيادية والنوعية التي أربكت 
 حسابات االحتبلؿ اإلسرائيمي وقمبت موازينو.

وأشبلئو وجسد فييا خيار  (: "إف طريؽ العياش التي عبدىا بدمائو1-5وقاؿ في تصريح صحفي السبت )
القوة والمقاومة ىي الخيار اإلستراتيجي لمدفاع عف شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وأف الوحدة الوطنية المنشودة 
والتي أصبحت حمـ كؿ الشعب الفمسطيني وتحديًدا في ظؿ ىذه األجواء نعتبرىا استراتيجية وطنية معنيوف 

نتفرغ لقضايا شعبنا الرئيسة ونواجو كافة التحديات موحديف وعمى بتحقيقيا وتذليؿ كؿ العقبات أماميا حتى 
 رأسيا العدواف واالستيطاف والتيديد والحصار".

 5/1/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 في الضفة عمى تسريح موظفي العقود "األونروا"تدين إقدام  في حماس دائرة الالجئين .21
أدانت دائرة شئوف البلجئيف في حركة "حماس" في بياف ليا، : ـالمركز الفمسطيني لئلعبل -الضفة الغربية 

األونروا في  -(، قرار فصؿ موظفي العقود لدى وكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف الفمسطينييف 1-2األربعاء )
 الضفة الغربية.

الضفة  موظًفا مف العامميف في األونروا بنظاـ العقود في 134جاء ذلؾ بعد أف تابعت الدائرة خبر فصؿ 
 الغربية، حيث الحظت تجاىميا لفعاليات االحتجاج في مخيمات الضفة الغربية.

وأكدت الدائرة أف ىذا القرار يمس أحد مياـ األونروا، حيث تتجاىؿ أنيا مفوضة بإغاثة وتشغيؿ البلجئيف 
 الفمسطينييف، في الوقت الذي تزداد فيو أعداد خريجي الجامعات مع قمة فرص العمؿ.

 5/1/2013الفمسطيني لإلعالم، المركز 
 

 قضية المعتقمين وأوضاع النازحين بري وفد "الديموقراطية" يبحث معلبنان:  .22
استقبؿ رئيس مجمس النواب نبيو بري في مقر الرئاسة في عيف التينة لمس، وفدًا مف "الجبية الديموقراطية 

محمد خميؿ، عرض معو آخر لتحرير فمسطيف" ضـ اعضاء المكتب السياسي صالح زيداف، عمي فيصؿ و 
 التطورات عمى الصعيد الفمسطيني وأوضاع النازحيف الفمسطينييف مف سوريا.

الذيف يزيدوف عف خمسة آالؼ معتقؿ بينيـ عدد كبير  األسرىوأوضح زيداف أف البحث تركز عمى "أوضاع 
وت نتيجة اىماؿ الذيف يتيددىـ الم األسرىمف النواب واالطفاؿ والنساء والمرضى، اضافة الى بعض 

 االحتبلؿ ليـ خصوصًا االسير سامر العيساوي الذي يواصؿ اضرابو عف الطعاـ".
 6/1/2013المستقبل، بيروت، 

 
 ين "أخطر" من المشروع النووي اإليرانييموفاز: عدم التوصل لتسوية مع الفمسطين .23

ليػػػـو السػػػبت، إف عػػػدـ قػػػاؿ رئػػػيس حػػػزب "كاديمػػػا" المعػػػارض شػػػاؤؿ موفػػػاز، ا: يػػػو بػػػي أي -القػػػدس المحتمػػػة 
 التوصؿ إلى تسوية مع الفمسطينيف "يزيد خطورة" مف المشروع النووي اإليراني.

ونقمػت اإلذاعػة العامػة اإلسػرائيمية عػف موفػاز قولػو، إنػو "فػي حػاؿ عػدـ التوصػؿ إلػى تسػوية مػع الفمسػػطينييف 
خطػػػورة عػػػف المشػػػروع النػػػووي فمػػػف تكػػػوف ىنػػػاؾ أغمبيػػػة ييوديػػػة فػػػي الدولػػػة"، مؤكػػػدًا أف ىػػػذا اإلحتمػػػاؿ "يزيػػػد 

 اإليراني".
وأضاؼ أنو إذا استمر الجمود مع الفمسطينييف "فينػاؾ احتمػاالف سػيئاف، وىمػا فػرض تسػوية مػف قبػؿ األسػرة 

 الدولية ال تتمشى مع مصالح إسرائيؿ، أو اندالع انتفاضة ثالثة ستنتيي حتمًا بفرض تسوية".
 6/1/2013، الحياة، لندن

 
 النضمام معا لحكومة نتنياهوليموفيتش لبيد يدعو لفني ويح .24

قاؿ رئيس حزب )ييش عتيػد( يػائير لبيػد إنػو يرحػب باالجتمػاع مػع زعيمػة حػزب العمػؿ يحيمػوفيتش ووزعيمػة 
 حزب "الحركة" تسيبي ليفني لكنو غير معني بإقامة كتمة مانعة تحوؿ دوف تشكيؿ حكومة برئاسة نتنياىو.

ب العمػػؿ وحػػزب الحركػػة االنضػػماـ معػػًا إلػػى حكومػػة محتممػػة وأضػػاؼ يقػػوؿ، إنػػو سػػيعرض عمػػى رئيسػػتي حػػز 
برئاسة نتنياىو لكي ال تقتصر مثؿ ىػذه الحكومػة عمػى األحػزاب اليمنيػة المتطرفػة واألحػزاب الدينيػة. واعػرب 



 
 
 

 

 

           14ص                                    2731العدد:                6/1/2013األحد  التاريخ:

لبيػػد عػػف اسػػتعداده "فػػي االيػػاـ المقبمػػة" لمقػػاء زعيمتػػي المعارضػػة رافضػػا االلتػػزاـ بعػػدـ المشػػاركة فػػي حكومػػة 
 اىو.برئاسة نتني

 5/1/2013، 48عرب 

 
 حزاب يسار الوسط وهزيمة نتنياهوأليفني: لتوحيد  .25

دعت زعيمة حزب "الحركة" تسيبي ليفني، قد بعد ظير اليـو السبت، الى تشػكيؿ جبيػة معارضػة موحػدة فػي 
 مواجية رئيس الوزراء اليميني بنياميف نتنياىو الذي يعتبر االوفر حظًا لمفوز في االنتخابات القادمة.

وصرحت وزيرة الخارجية السابقة، فػي لقػاء انتخػابي فػي تػؿ ابيػب، "اقتػرح عمػى المعارضػة تشػكيؿ كتمػة تمنػع 
 نتنياىو مف تشكيؿ الحكومة المقبمة".

ووجيت ليفني التي شكمت اخيرا حزب "الحركة"، دعوتيا الػى رئيسػة حػزب "العمػؿ" شػيمي يشػيموفيتش ويػائير 
 لبيد رئيس حزب "يش عتيد".

ني "عمينا االجتماع ثبلثتنا في غرفة واحدة ووضع المسائؿ الشخصية كافة جانبا". وتابعت "اذا رآنا وقالت ليف
الناخبوف متحديف، فسيذىب كؿ الذيف يئسوا مػف اي تغييػر الػى التصػويت، مػا قػد يجيػز لنػا تشػكيؿ كتمػة اىػـ 

 .اسرائيؿ بيتنا التي بدأت تخسر زخميا" في استطبلعات الرأي-مف كتمة الميكود
ورحبػػػت زعيمػػػة حػػػزب العمػػػؿ يحيمػػػوفيتش بػػػاقتراح ليفنػػػي داعيػػػة جميػػػع االحػػػزاب الوسػػػطية الػػػى التػػػزاـ رفػػػض 

 المشاركة في حكومة يرأسيا نتنياىو.
 5/1/2013، 48عرب 

 
 لى العالم العربيإلى أوروبا وزيادتها إسرائيمية تراجع الصادرات اإل .26

نسػػبة  أفسػػرائيمي بدايػػة كػػانوف أوؿ الماضػػي، تقريػػر صػػادر عػػف معيػػد التصػػدير اإل: ذكػػر /وكػػاالت 48عػػرب
مقارنػػػة بػػػنفس الفتػػػرة لمعػػػاـ  2012حتػػػى نيايػػػة أيمػػػوؿ مػػػف العػػػاـ  %8انخفضػػػت بنسػػػبة  الػػػواردات األوروبيػػػة

 الماضي.
مميػػارات دوالر، حيػػث عػػزا المعيػػد  6وبمغػػت قيمػػة تراجػػع الصػػادرات اإلسػػرائيمية لػػدوؿ االتحػػاد األوروبػػي نحػػو 

منيػػا تحفػػظ الػػدوؿ األوروبيػػة عمػػى السياسػػات اإلسػػرائيمية فػػي الضػػفة والقطػػاع،  ىػػذا االنخفػػاض إلػػى أسػػباب
 والركود والتباطؤ في النمو األوروبي، وتراجع سعر صرؼ اليورو.

حتػػى نيايػػة  %12فػػي المقابػػؿ، أظيػػر التقريػػر نفسػػو ارتفػػاع الصػػادرات اإلسػػرائيمية إلػػى الػػدوؿ العربيػػة بنسػػبة 
 .، حيث كانت غالبية الصادرات في مجاؿ االنتاج الزراعيكاألردف والمغرب ومصر 2011العاـ 

 5/1/2013، 48عرب 

 
 تل أبيب تنفي عممها باعتقال أحد أفراد "الموساد" في اليمن     .27

قالػػت وزارة الخارجيػػة اإلسػػرائيمية إنػػو ال عمػػـ ليػػا باعتقػػاؿ أحػػد أفػػراد جيػػاز االسػػتخبارات : الناصػػرة )فمسػػطيف(
 د" عمى يد أجيزة األمف في اليمف، بتيمة التجسس.اإلسرائيمي الخارجي "الموسا

وكانػػت أجيػػزة األمػػف اليمنيػػة قػػد أعمنػػت عػػف إلقػػاء القػػبض عمػػى جاسػػوس إسػػرائيمي داخػػؿ أراضػػييا، واتيمتػػو 
 بالتخابر لصالح جياز االستخبارات "الموساد".

 5/1/2012قدس برس، 
 



 
 
 

 

 

           15ص                                    2731العدد:                6/1/2013األحد  التاريخ:

 رأيسرائيميين لمإيدته غالبية يمينية في استطالعين أاتفاق سالم  .28
أف اسػػػتطبلعيف لمػػػرأي أجريػػػا مػػػف قبػػػؿ معيػػػدي أبحػػػاث إسػػػرائيمييف، خػػػبلؿ كػػػانوف « ىػػػسرتس»أفػػػادت صػػػحيفة 

، يػدعموف اتفػاؽ سػبلـ «البيػت الييػودي«و« الميكػود بيتينػو»األوؿ/ ديسمبر، بينا أف غالبية مصوتي اليميف، 
ة السبلح وأف تبقى الكتػؿ ولكف بشرط أف تكوف منزوع 1967بموجبو تقوـ دولة فمسطينية عمى أساس حدود 

 االستيطانية تحت السيادة اإلسرائيمية، أما القدس فيتـ تقسيميا، أما حؽ العودة فيكوف لمدولة الفمسطينية فقط.
فػي واشػنطف، عممػا أف أبراىػاـ « معيد داني أبراىاـ لمسبلـ»وجاء أف االستطبلعيف قد أجريا بناء عمى طمب 

بػػيف إسػػرائيؿ « اتفػػاؽ سػػبلـ»شػػط منػػذ سػػنوات مػػف أجػػؿ الػػدفع باتجػػاه ىػػو مميػػاردير ييػػودي أمريكػػي، وىػػو ين
والسػػمطة الفمسػػطينية. ويعتبػػر متبرعػػا ومقربػػا مػػف وزيػػر الخارجيػػة األمريكيػػة ىػػيبلري كمينتػػوف، وفػػي إسػػرائيؿ 
يعتبر مقربا مف الرئيس شمعوف بيرس، ورئيس الحكومة السابؽ إييود أولمرت. وفػي السػنوات األربػع األخيػرة 

 بنياميف نتانياىو في كؿ مرة زار فييا إسرائيؿ.التقى 
ىػػػؿ تؤيػػػد أـ تعػػػارض فػػػي اسػػػتفتاء تقػػػوـ بػػػو الحكومػػػة »ووجػػػو لممسػػػتطمعيف فػػػي االسػػػتطبلعيف نفػػػس السػػػؤاؿ: 

الفمسػػطيني، بحيػػث أف تطبيقػػو يكػػوف بعػػد أف  –اإلسػػرائيمية عمػػى اتفػػاؽ سػػبلـ يضػػع حػػدا لمصػػراع اإلسػػرائيمي 
ـ مػع التشػديد عمػى مكافحػة اإلرىػاب، وتػتـ المصػادقة عميػو مػف قبػؿ الواليػات يقوـ الفمسطينيوف بكػؿ التزامػاتي

 «.المتحدة؟
دولتػػيف، بحيػػث تكػػوف إسػػرائيؿ دولػػة »كمػػا جػػاء أف أسػػس االتفػػاؽ التػػي عرضػػت عمػػى المسػػتطمعيف تتضػػمف 

الشػػعب الييػػودي وفمسػػطيف دولػػة الشػػعب الفمسػػطيني، ويكػػوف لبلجئػػيف الفمسػػطينييف حػػؽ العػػودة إلػػى دولػػةىـ 
الجديػػدة فقػػط. وتكػػوف الدولػػة الفمسػػطينية منزوعػػة السػػبلح وبػػدوف جػػيش، وتكػػوف الحػػدود عمػػى أسػػاس حػػدود 

مع تبادؿ مناطؽ متساوية مف ناحية المساحة، ويأخذ بعيف االعتبارت االحتياجات األمنية إلسػرائيؿ،  1967
 «.ويحافظ عمى الكتؿ االستيطانية الكبيرة تحت السيادة اإلسرائيمية

سبة لمقدس، فإف األحياء الييودية، بحسب االتفاؽ المقترح، تكػوف تحػت السػيادة اإلسػرائيمية، فػي حػيف أما بالن
تكػػوف األحيػػاء العربيػػة تحػػت السػػيادة الفمسػػطينية، أمػػا البمػػدة العتيقػػة فتبقػػى بػػدوف سػػيادة وتػػتـ إدارتيػػا بشػػكؿ 

سرائيؿ والفمسطينييف، وتكوف األمػاك ف المقدسػة تحػت الرقابػة الدينيػة مثممػا مشترؾ مف قبؿ الواليات المتحدة وا 
.  ىي عميو اليـو

البيػػػت «و« الميكػػػود بيتينػػػو»أف ىنػػػاؾ معطيػػػات مفاجئػػػة وميمػػػة بشػػػأف مواقػػػؼ مصػػػوتي « ىػػػسرتس»واعتبػػػرت 
الميكػػػود »% مػػػف مصػػػوتي 57مػػػف اتفػػػاؽ السػػػبلـ المقتػػػرح. وبحسػػػب اسػػػتطبلع مينػػػو تسػػػيماح فػػػإف « الييػػػودي
% 58%. وبحسػػػب اسػػػتطبلع رافػػػي سػػػميث فػػػإف 25قابػػػؿ معارضػػػة يػػػدعموف مثػػػؿ ىػػػذا االتفػػػاؽ، م« بيتينػػػو

 %.34يدعموف االتفاؽ مقابؿ معارضة 
يػػػدعموف ىػػػذا االتفػػػاؽ مقابػػػؿ « البيػػػت الييػػػودي»% مػػػف مصػػػوتي 53وبحسػػػب اسػػػتطبلع مينػػػو تسػػػيماح فػػػإف 

 %.45% مقابؿ معارضة 47%. أما بحسب رافي سميث فيؤيده 43معارضة 
رائيمي مثػؿ ىػػذا االتفػػاؽ، حيػث أنػػو بحسػػب اسػتطبلع مينػػو تسػػيماح بمغػػت وبشػكؿ عػػاـ فقػػد أيػد الجميػػور اإلسػػ

%، وبحسػب اسػتطبلع رافػي سػميث فقػد بمغػت نسػبة التأييػد 21%، مقابػؿ معارضػة 67نسبة المؤيديف عامة 
 %.25% مقابؿ معارضة 68

مثػؿ تشػكيؿ  عمػى االتفػاؽ،« التحسػينات»كما تبيف أف نسبة تأييد االتفاؽ قد ارتفعػت بعػد إضػافة سمسػمة مػف 
حمػػؼ دفػػاعي مػػع الواليػػات المتحػػدة، ونػػزع قػػوة حركػػة حمػػاس العسػػكرية، ووقػػؼ سػػيطرتيا عمػػى قطػػاع غػػزة، 



 
 
 

 

 

           16ص                                    2731العدد:                6/1/2013األحد  التاريخ:

وجاىزيػػة الػػدوؿ العربيػػة إلقامػػة عبلقػػات دبموماسػػية كاممػػة مػػع إسػػرائيؿ، حيػػث ترتفػػع النسػػبة فػػي ىػػذه الحالػػة 
 % بحسب رافي سميث.80%، مقابؿ 75بحسب مينو تسيماح إلى 

 6/1/2013، انالدستور، عمّ 
 

 قادة حركة االحتجاج فشموا في التغيير من خارج الكنيست فهل سينجحون من خاللها؟ تقرير: .29
نجػػح قػػادة حركػػة احتجػػاج اجتمػػاعي شػػعبية فػػي حشػػد نصػػؼ مميػػوف إسػػرائيمي فػػي الشػػارع لممطالبػػة بتحقيػػؽ 

 العدالة االجتماعية، واالف يريدوف حصد اصوات ىذه الحشود.
ة في حزب العمؿ بعػد تجديػد شػبابو وتتوقػع اسػتطبلعات رأي اف يضػاعؼ الحػزب مكاسػبو وارتقى ىؤالء لمقم

السػابقة عمػى االقػؿ فػػي االنتخابػات العامػة التػػي تجػري فػي الثػػاني والعشػريف مػف الشػػير الحػالي رغػـ توقعػػات 
 باف يفوز بيا حزب ليكود اليميني الذي يتزعمو رئيس الوزرء بنياميف نتنياىو.

عامػػا( الػػذي كػػاف مػػف ابػػرز قػػادة حركػػة االحتجػػاج بوصػػفو رئيسػػا التحػػاد الطمبػػة  32لي )وقػػاؿ إيتسػػيؾ شػػمو 
"المرحمة القادمة ىي مواصمة ما بدأ في الشارع لنصؿ بو إلى صناديؽ االقتراع... كي نترجمو النجازات فػي 

 الميزانية والقوانيف وتغيير في السياسة."
طوؿ طريؽ روثتشايمد الراقي في تؿ ابيب لبلحتجاج عمى وأطمؽ الحركة حفنة مف الشباف نصبوا خياما عمى 

 ارتفاع تكمفة المساكف. والحقا نظـ مئات االالؼ مف اإلسرائيمييف تظاىرات اسبوعية في انحاء الببلد.
مسػػتميميف انتفاضػػات الربيػػػع العربػػي التػػي اجتاحػػػت  -وىتػػؼ المحتجػػوف "الشػػػعب يريػػد العدالػػة االجتماعيػػػة" 

وشػػػػكمت تيديػػػػدا جديػػػػدا  2011اء الحركػػػػة العنػػػػاويف الرئيسػػػػية لبلخبػػػػار فػػػػي صػػػػيؼ واحتمػػػػت انبػػػػ -المنطقػػػػة 
 لمحكومة.

وقاؿ شمولي "كاف رد الحكومة ضعيفا وشكميا وينطوي عمى مفارقة. لـ ترغب في التعامؿ مػع المشػاكؿ التػي 
 طرحيا االحتجاج فعميا".

نمػػػو االقتصػػػاد ولكػػػف احتكػػػار فػػػي المئػػػة فػػػي حػػػيف ي 6.7ونسػػػبة البطالػػػة فػػػي اسػػػرائيؿ منخفضػػػة نسػػػبيا عنػػػد 
 الشركات وتفاوت االجور حاؿ دوف احساس كثيريف بمزايا ىذ الوضع االقتصادي.

وفػػي البرلمػػاف يأمػػؿ شػػمولي وحمفػػاؤه فػػي الضػػغط مػػف اجػػؿ اتاحػػة فػػرص سػػكف فػػي متنػػاوؿ االيػػدي واصػػبلح 
اء فػي إسػرائيؿ والتػي تصػفيا التعميـ وانظمة الرعاية االجتماعية والصحية وتضييؽ الفجوة بيف االغنياء والفقػر 

 منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية بانيا االكبر بيف الدوؿ المتقدمة.
باصبلح  -وردا عمى االحتجاجات تعيد نتنياىو وىو مف انصار تحرير السوؽ والسياسات المالية المحافظة 

 الوسطى واالدني.االقتصاد وخفض تكاليؼ المعيشة. وخففت بعض خطوات الحكومة معاناة الطبقتيف 
ولكػػف اجػػراءات اخػػرى تسػػير بػػبطء او لػػيس ليػػا أي أثػػر يػػذكر. ومػػع ارتفػػاع اسػػعار المػػواد الغذائيػػة والوقػػود لػػـ 

 يشعر سوى قمة بتغير في تكاليؼ المعيشة منذ االحتجاجات.
عنا عاما( مف قادة الحركة "ىذا يعني اننا اخطأنا حيف اعتقدنا كجيؿ شػاب اف بوسػ 27وقالت ستاؼ شافير )

 تجنب الجموس في المواقع التي يمكف اف تصدر عنيا أىـ القرارات".
وتحتؿ شافير المرتبة الثامنة في قائمة حزب العمؿ وتبيف استطبلعات الرأي انيا مثؿ شػمولي سػتحتؿ مقعػدا 

 مقعدا. 120مقعدا في الكنيست المؤلؼ مف  20إلى  12في البرلماف القادـ ويتوقع اف يفوز حزبيا بما بيف 
وقالػػت شػػافير لمجموعػػة مػػف الطمبػػة فػػي ديسػػمبر كػػانوف األوؿ "تتسػػـ االحتجاجػػات الشػػعبية بشػػيء مػػف النقػػاء 

 والجماؿ ولكنيا لف تأتي بتغيير اال بعد عدة اجياؿ.. ال نممؾ الوقت إذا اردنا تغيير السياسة".
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ظػاىرات الحاشػدة وفي ذروة االحتجاج ألقي شػمولي كممػة أمػاـ نصػؼ مميػوف شػخص فػي واحػدة مػف اكبػر الم
التي تشيدىا إسرائيؿ عمى االطبلؽ. وتحدث اماـ الحشد الصاخب عف "اسرائيمييف جدد" سيكفاحوف مف اجؿ 

 مستقبؿ أفضؿ ومساواة اجتماعية.
والسػػؤاؿ االف مػػا اذا كػػاف ىػػؤالء االسػػرئيميوف الجػػدد الػػذيف ىممػػوا لشػػمولي  2011كػػاف ذلػػؾ فػػي سػػبتمبر ايمػػوؿ 

 سيمنحونو اصواتيـ.
احدى الفترات القميمة التي تصدرت فييا القضايا االجتماعية واالقتصػادية االىتمػاـ فػي  2011صيؼ  وسجؿ

 مميوف نسمة بقضايا السبلـ والحرب. 7.8الببلد بشكؿ مستمر اذ عادة ما ينشغؿ الشعب االسرائيمي وتعداده 
 ولوية مرة اخرى.وقاؿ الخبير االعبلمي ياريؼ بف اليعازر اف تمؾ القضايا تراجعت مف حيث اال

وفي نوفمبر تشريف الثاني شنت اسرائيؿ ىجوما عمى غزة اسػتمر ثمانيػة ايػاـ وكػاف اليػدؼ المعمػف ىػو انيػاء 
اليجمات الصاروخية الفمسطينية عمى اراضييا. وفي نفس الشير حصؿ الفمسطينيوف عمى وضػع دولػة غيػر 

 عضو بصفة مراقب.
ب العمػؿ يتقػدـ فػي اسػتطبلعات الػراي بينمػا يتراجػع ليكػود. كػاف وقاؿ بف اليعازر "قبؿ عممية )غزة( كاف حػز 

ثمػػػػة احسػػػػاس بػػػػأف االحتجاجػػػػات االجتماعيػػػػة ينبغػػػػي اف تنتقػػػػؿ لمسياسػػػػة. ولكػػػػف مػػػػرة اخػػػػرى تصػػػػدر الػػػػدفاع 
 االىتمامات".

وتقوؿ شافير "انشأنا اباؤنا عمى االيمػاف بأنػو إذا عممنػا بجػد ودرسػنا وحاولنػا فجميػع االمػور سػتكوف عمػى مػا 
راـ وسػنحقؽ النجػاح. لكػف حػيف كبرنػا وسػرحنا مػف الجػيش نظرنػا حولنػا ولػـ نجػد ىػذا المجتمػع الػذي تحػدثوا ي

 . وتابعت انو ال يوجد اال سياسيوف فاسدوف ال يسعوف لتحقيؽ مصالح الشباف عنو".
 5/1/2013، 48عرب 

 
 شهيد فمسطيني شمال سورية في غارة لمجيش النظامي .30

أعمنت مصادر فمسطينية مطمعة عف استشياد شاب فمسطيني مف راـ : يني لئلعبلـالمركز الفمسط -راـ اهلل 
 اهلل خبلؿ المعارؾ الدائرة في سورية.

(، إثر إصابتو بشظايا 1|5عامًا(  استشيد السبت ) 22وأضافت المصادر، أف الشاب فيصؿ عز الديف )
 التركية. في رأسو جّراء قصؼ الجيش السوري النظامي لمنطقة قريبة مف الحدود

وأفادت مصادر مف قرية دير دبواف شرؽ مدينة راـ اهلل وسط الضفة الغربية المحتمة، أف الشاب عز الديف 
الذي ينحدر مف القرية كاف قد ترؾ دراستو لمتمريض في الواليات المتحدة األمريكية وتوّجو إلى سورية 

ف جّراء المعارؾ الدائرة في الببلد بيف الجيشيف كمتطوع لتقديـ المساعدات اإلنسانية والطبية لمجرحى والبلجئي
 النظامي والحر.

 5/1/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 تقرير: المستوطنون يستولون عمى خمسة آالف دونم من األغوار .31
قاؿ تقرير فمسطيني رسمي، إف جماعات المغتصبيف الصياينة في : المركز الفمسطيني لئلعبلـ -راـ اهلل 

بية المحتمة أحكمت سيطرتيا عمى أكثر مف خمسة آالؼ دونـ مف األراضي الزراعية في منطقة الضفة الغر 
 األغوار الشمالية.
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وأوضح "المكتب الوطني لمدفاع عف األرض ومقاومة االستيطاف" في تقريره األسبوعي الصادر اليوـ السبت 
تحويؿ ىذه المساحات الواسعة مف األراضي الفمسطينية (، أف سمطات االحتبلؿ الصييونية قامت ب5-1)

ومف  1967لممكية المغتصبيف، وحظرت دخوليا مف قبؿ أصحابيا األصمييف الذيف نزح جزء منيـ في عاـ 
، استنادًا إلى أمر عسكري أصدره قائد "المنطقة 1994ثـ عادوا إلييا بعد توقيع اتفاقية "أوسمو" في عاـ 

 بلؿ الصييوني.الوسطى" في جيش االحت
وأشار التقرير إلى تصاعد االعتداءات التي نفّذىا المستوطنوف وما ُتعرؼ بجماعات "تدفيع الثمف" الييودية 
ضد المواطنيف الفمسطينييف خبلؿ األسبوع الماضي، وتمثمت بحرؽ المركبات وىدـ المنازؿ والغرؼ الزراعية 

 ومياجمة المواطنيف الفمسطينييف. وتدمير أشجار الزيتوف واقتحاـ المقامات اإلسبلمية
دونمًا مف األراضي الزراعية  456ولفت إلى أف سمطات االحتبلؿ استولت خبلؿ األسبوع الماضي عمى 

الممموكة ألىالي قرية بيت إكسا شماؿ غرب مدينة القدس المحتمة، لغايات إقامة جدار أمني حوؿ القرية 
اضي واألماكف التاريخية بالقرية وسيجعؿ منيا "سجنًا ألؼ دونـ مف األر  12سيؤدي إلى عزؿ أكثر مف 

 كبيرًا"، حسب التقرير.
 5/1/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 مصاًبا الشهر الماضي     130تقرير رسمي: تسعة شهداء فمسطينيين بنيران االحتالل و .32

نيف في األراضي المحتمة، وجرح أفاد تقرير فمسطيني رسمي أف االحتبلؿ اإلسرائيمي قتؿ تسعة مواط: راـ اهلل
مائة وثبلثيف آخريف بجروح، بينيـ أربعة عشر طفبًل وامرأة، وذلؾ خبلؿ شير كانوف أوؿ )ديسمبر( 

.  المنصـر
وقاؿ التقرير، الصادر عف دائرة العبلقات الدولية في منظمة التحرير الفمسطينية، إف االحتبلؿ اعتقؿ ما 

آخريف، مضيفة أف المستوطنيف وجيش  248 وامرأة، واحتجز طفبلً  44مواطنا بينيـ  342يزيد عمى 
مسكنًا ومنشأة، خبلؿ الفترة  124شجرة مثمرة، كما ىدـ وأخطر باليدـ  375االحتبلؿ أتمفوا ما يقارب مف 

 التي يغطييا التقرير.
مى سياسة وقد شيد الشير المنصـر تصعيدًا لفعاليات اإلضراب عف الطعاـ التي خاضيا األسرى احتجاًجا ع

االعتقاؿ اإلداري وسوء أوضاع المعتقميف، حيث بمغ عدد األسرى المضربيف خبلؿ الشير، سبعة أسرى 
 أبرزىـ األسيراف سامر العيساوي وأيمف الشراونة. 

وذكرت الدائرة في تقريرىا، الذي تمقت "قدس برس" نسخة عنو، أف سمطات االحتبلؿ قامت بفرض الحبس 
لمقدسي تامر دعنا لمدة أسبوع بعد إطبلؽ سراحو بكفالة مالية بمغت خمسة آالؼ المنزلي عمى المواطف ا

 دوالر. 1344شيقؿ ما يعادؿ 
 ، وأشار التقرير إلى أف سمطات االحتبلؿ كثفت مف نشاطاتيا االستيطانية بشكؿ كبير خبلؿ الشير المنصـر

القدس المحتمة، خبلؿ الشير  وحدة استيطانية في 14445حيث صادقت عمى مشاريع إلقامة ما يزيد عمى 
 .  المنصـر

شجرة زيتوف في بمدة الخضر ببيت لحـ،  244وذكر التقرير أف سمطات االحتبلؿ، اقتمعت ما يزيد عمى 
شجرة زيتوف في منطقة  135شجرة زيتوف في قرية قصرة التابعة لمحافظة نابمس، وجرفت  44كما اقتمعت 

 الغروس في محافظة الخميؿ. 
 5/1/2013قدس برس، 
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 2012فمسطينًيا في بيت أمر خالل  127الخميل: االحتالل اعتقل  .33

أظيرت معطيات نشرتيا "المجنة الشعبية لمقاومة االستيطاف" وبمدية بيت أمر الواقعة في شماؿ : الخميؿ
(، في بيت أمر، مائة وسبعة 2412الخميؿ أف قوات االحتبلؿ اإلسرائيمي اعتقؿ خبلؿ العاـ الماضي )

 مرة. 256طفبًل دوف الثامنة عشر، في حيف دىمت البمدة أكثر مف  68فمسطينًيا، مف بينيـ وعشريف 
 2412وبينت اإلحصائيات، التي تمقت "قدس برس" نسخة عنيا، أف شير كانوف أوؿ )ديسمبر( مف العاـ 

. 24سّجؿ أعمى عدد مف حاالت االعتقاؿ في بمدة بيت أمر بواقع   حالة في اليـو
المنصـر اعتقاؿ اثنيف وثبلثيف طالبًا مف مختمؼ المراحؿ المدرسية، بحسب التقرير، الذي  كما شيد العاـ

أشار إلى إصابة أربعة مواطنيف بالرصاص الحي، في حيف تعرض ثمانية عشر مواطًنا إلصابات مباشرة 
ات إصابة بالرصاص المطاطي ومئات اإلصاب 86بقنابؿ الصوت والغاز واالعتداء بالضرب المباشر، و
 بحاالت االختناؽ جراء استنشاؽ الغاز المسيؿ لمدموع.

وعمى صعيد االعتداءات مف قبؿ جنود االحتبلؿ والمستوطنيف؛ فقد رصد التقرير وقوع اثنيف وثبلثيف حالة 
، تركزت معظميا المحاذية في المنطقة المحاذية 2412اعتداء ضد المزارعيف والمواطنيف في العاـ 

شجر  146تقطيع  2412حاالت أخرى حصمت عمى مدخؿ البمدة، وشيد العاـ لمستوطنة "بيت عيف" و 
 لوزيات وعنب.

ووثؽ التقرير قياـ االحتبلؿ بإخطار عشرة مواطنيف بيدـ منازليـ ومنشستيـ في مناطؽ شعب السير والشارع 
سرائيمي خبلؿ تبميغ لمقابمة ما يسمى بجياز المخابرات اإل 47الرئيسي بحجة البناء دوف ترخيص وتـ تسميـ 

 ، وفقا لمعطيات المجنة.2412العاـ 
 5/1/2013قدس برس، 

 
 مستوطنون يطردون مزارعين فمسطينيين بالقوة من أراضيهم جنوب الخميل   .34

أقدـ مستوطنوف ييود، بحماية جنود االحتبلؿ، عمى طرد مزارعيف فمسطينييف مف أراضييـ الواقعة : الخميؿ
 نة الخميؿ )جنوب الضفة الغربية( وأجبروىـ عمى مغادرتيا.شرؽ بمدة يطا إلى الجنوب مف مدي

وأفاد راتب الجبور منسؽ المجنة الشعبية لمواجية االستيطاف في يطا لػ "قدس برس" أف مستوطني مستوطنة 
"افيجاؿ" طاردوا مزارعيف مف عائمة الجباريف أثناء تواجدىـ في أراضييـ بمنطقة "واد ماعيف " شرؽ يطا، 

 يـ باأليدي إلى أف حضر جيش االحتبلؿ وأجبرىـ عمى مغادرة المنطقة.واشتبكوا مع
 
 

وأشار الجبور إلى أف المستوطنيف وجنود االحتبلؿ يشنوف مؤخًرا حممة ضد المزارعيف في أراضييـ 
 ويمنعونيـ مف ممارسة اعماؿ الحرث والزراعة فييا، فيما يبدو محاولة إلبعادىـ عنيا والسيطرة عمييا.

 5/1/2013قدس برس، 
 

 يواصمون اعتصامهم" ونروااأل "المفصولون عن العمل في  .35
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تواصؿ في مخيـ الدىيشة اعتصاـ عماؿ وموظفي وكالة الغوث )االونروا(، : الحياة الجديدة - بيت لحـ
تشريف الثاني -28المفصوليف عف العمؿ في خيمة اعتصاـ منصوبة اماـ مكتب مدير خدمات المخيـ، منذ 

 معتصموف، بخطوات وصفوىا غير مسبوقة اف لـ تتـ االستجابة لمطالبيـ.ـ. وييدد ال2411
عاما، كاخصائي عبلج طبيعي، وىو واحد مف  12وقاؿ مصطفى االفندي، الذي عمؿ في االونروا طواؿ 

مطمبنا واضح ىو اعادتنا الى وظائفنا، فنحف نعمؿ عمى شواغر ضرورية تقدـ »موظفا فصموا:  114
 «.لعبلج الطبيعي، والتمريضخدمات لممواطنيف، كا

 6/1/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

 مدافعون عن قضية األسرى يطالبون بمالحقة االحتالل قضائيا .36
طالب حقوقيوف وناشطوف في مجاؿ الدفاع عف قضية األسرى بتوحيد الجيود الرامية  :حامد جاد -غزة 

وييـ والعمؿ عمى جمع كافة االنتياكات التي يقترفيا السناد ونصرة األسرى والتخفيؼ مف معاناتيـ ومعاناة ذ
 االحتبلؿ بحؽ األسرى إلدانة ومبلحقتو قضائيًا.

وأكدت المحامية فدوى البرغوثي زوجة النائب األسير مرواف البرغوثي خبلؿ وقفة تضامنية مع األسرى 
قبالة مقر المجنة الدولية نظمتيا أمس دائرة األسرى والمحرريف في حركة فتح في خيمة االعتصاـ المقامة 

لمصميب األحمر في مدينة غزة بالتعاوف مع لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسبلمية أف تعزيز الوحدة 
 الوطنية يعد مف أىـ وأبرز مطالب األسرى والمعتقميف في سجوف االحتبلؿ اإلسرائيمي.

بية لضرورة توحيد الجيود المبذولة مف جيتو دعا أسامة القواسمي الناطؽ باسـ حركة فتح في الضفة الغر 
لنصرة األسرى والتخفيؼ مف معاناتيـ ومعاناة ذوييـ مستعرضا في ىذا السياؽ أسماء شيداء الحركة 

 الوطنية األسيرة ورموزىا.
بدوره أطمؽ الخبير في القانوف الدولي د عبد الكريـ شبير مبادرة لجمع كؿ الممفات التي تتعمؽ بشؤوف 

االنتياكات التي تديف االحتبلؿ وتبلحقو قضائيا تمييدا لمحاكمتو عمى ما اقترفو مف  األسرى بيدؼ رصد
 جرائـ بحؽ االسرى.

مف جيتو لفت سفير فمسطيف في الباكستاف إلى أف رسائؿ األسرى ومعاناتيـ آخذة في اختراؽ المحافؿ 
 الدولية وخاصة بعد نيؿ فمسطيف صفة مراقب في األمـ المتحدة .

 6/1/2013 الغد، عمان،
 

 يستغيثون: نريد الخبز في سورية اليرموك مخيم أهالي .37
وّجو األىالي الفمسطينيوف الذيف ما زالوا موجوديف في مخيـ اليرموؾ المحاصر في دمشؽ ولـ يجدوا خارجو 
مأوى، في رسائؿ متعددة، نداء استغاثة يطمبوف فيو تأميف الخبز لمعائبلت المدنية المحاصرة ومنيـ كبار 

 ، ما ينفي اإلشاعات التي تُبث عف مغادرة السكاف المدنييف لممخيـ.السف
 كما طالبوا المجتمع الدولي العمؿ الفوري إلبقاء المخيـ منزوع السبلح وتجنيبو المشكمة السورية وتداعياتيا.

 6/1/2013النهار، بيروت، 
 

 الشراونة يرفض عروًضا إسرائيمية باإلفراج عنهاألسير  .38
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كشؼ مصدر مطمع، أف األسير أيمف الشراونة المضرب عف الطعاـ منذ قرابة ستة  :جماؿ غيث - غزة
 أشير، رفض مؤخرًا عروًضا إسرائيمية باإلفراج عنو.

وأضرب األسير شراونة في األوؿ مف يوليو/ تموز الماضي، جراء إعادة اعتقالو عمى يد سمطات االحتبلؿ 
صفقة "وفاء األحرار"، وتطالب سمطات االحتبلؿ  اإلسرائيمي بعد ثبلثة شيور مف إطبلؽ سراحو ضمف

عاًما( دوف أف تشير ألي تيمة أو مخالفة تدعي )إسرائيؿ( أنو نفذىا في فترة  28بإعادة حكمو البالغ )
 اإلفراج عنو.

وقاؿ المصدر لػ"فمسطيف أوف اليف": "إف الشراونة تمقى مف قبؿ إدارة السجوف عروًضا باإلفراج عنو وىي إما 
ؿ باإلبعاد إلى خارج فمسطيف، أو أف تتـ محاكمتو عمى قضية لـ تحددىا بعد، أو أف يتـ إعادة أف يقب

 .2411عاًما( قبؿ أف يتـ اطبلؽ سراحو ضمف صفقة "وفاء األحرار" في أكتوبر  28محكوميتو البالغة )
ة الصحية لؤلسرى بدوره، أكد مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوؽ اإلنساف فؤاد الخفش، تدىور الحال

 المضربيف عف الطعاـ في سجوف االحتبلؿ.
 5/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 أسير فمسطيني يفقد القدرة عمى النطق  .39

عامًا( المحكوـ بالسجف اإلداري منذ ثبلث سنوات،  44فقد األسير محمود حمدي شبانة ) الخميج: -غزة 
عمى الكبلـ بسبب آالـ حادة في األوتار الصوتية،  ، النطؽ والقدرة”اإلسرائيمي“ويقبع في معتقؿ النقب 

بحسب وزارة شؤوف األسرى والمحرريف . وقالت الوزارة إف شبانة، مف الخميؿ، لـ يتمؽ العبلج رغـ تفاقـ 
المرض وفقدانو صوتو . وقاؿ األسير أمجد أبو لطيفة إف األسرى حمموا المسؤولية إلدارة السجوف وأطبائيا 

 صحي لشبانة .عف تدىور الوضع ال
 6/1/2013الخميج، الشارقة، 

 
صابة  120مصرع  .40  ةة الغربيالضففي  2012آالف بحوادث سير  8وا 

آخروف،  8475أفادت معطيات فمسطينية رسمية أف مائة وعشريف مواطنًا فمسطينًيا لقوا مصرعيـ، وأصيب 
 حادث سير وقعت خبلؿ العاـ الماضي بالضفة الغربية المحتمة. 8437في 

َـّ تسجيؿ وأوض حادث سير، نتج عنيا مصرع  8437حت شرطة الضفة الغربية في بياف ليا، أمس، أنو ت
صابة  124 إصابة وصفت بالمتوسطة،  778إصابات خطرة، و 189، منيـ 8475مواطنًا فمسطينيًا، وا 

 أشخاص بالبسيطة. 7148فيما وصفت إصابة 
لسير وحاالت الوفاة، حيث بينت الشرطة أف ؛ تبيف ازدياد في حوادث ا2411ومقارنة بإحصائيات عاـ 

 7446شخصًا في  7855حاالت، إضافة إلصابة  114أعداد الوفيات الناتجة عف حوادث السير بمغت 
 حوادث سير.

وفيما يتعمؽ بحوادث السير في الشير الماضي، قاؿ البياف: إف سبعة مواطنيف لقوا مصرعيـ فيما أصيب 
 خطرة، وثبلثة وأربعوف متوسطة. آخروف، منيـ ست عشرة إصابة 552

 5/1/2013فمسطين أون الين، 
 

 "جائزة بهجت أبوغربية لثقافة المقاومة"بسام الشكعة ينال  .41
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فاز المناضؿ الفمسطيني بساـ الشكعة، رئيس بمدية نابمس األسبؽ، بجائزة بيجت : ىشاـ عودة - عماف
 دنييف.أبوغربية لثقافة المقاومة التي تمنحيا رابطة الكتاب األر 

أنو تـ تشكيؿ مجمس أمناء لمجائزة ضـ في عضويتو ثبلثة أعضاء مف رابطة الكتاب « الدستور»وعممت 
وثبلثة أعضاء مف عائمة أبو غربية وخمسة عشر عضوًا مف المثقفيف والناشطيف األردنييف والعرب، وقد 

ه الدورة منح الجائزة لممناضؿ اجتمع مجمس األمناء مؤخرا أكثر مف مرة في مقر رابطة الكتاب حيث قرر ليذ
الشكعة فيما قرر أف يتـ منحيا لؤلعواـ المقبمة بموجب ترشيحات خاصة تقوـ بيا ىيئات ومنظمات 
ومؤسسات ثقافية وبحثية وأكاديمية لمف تعتقد أف شروط الجائزة تنطبؽ عميو مف المثقفيف والناشطيف، عمى 

دراسة الترشيحات التي تصميا واختيار الفائز الذي يجب أف تقوـ رابطة الكتاب بتشكيؿ لجنة فنية خاصة ل
أف يصادؽ عميو مجمس األمناء، كما أقر المجمس باجتماعاتو أيضا نظاما داخميا خاصا بالجائزة التي سيتـ 
منحيا لمفائز في حفؿ خاص يقاـ في السادس والعشريف مف كانوف الثاني مف كؿ عاـ، ذكرى رحيؿ مف 

 ت أبو غربية.تحمؿ الجائزة اسمو بيج
 6/1/2013الدستور، عمان، 

 
 في المشاركة الفاعمة باالنتخابات النيابية الفمسطينية العقرباوي يؤكد دور المخيمات .42

المخيمات جزء  أفقاؿ مدير عاـ الشؤوف الفمسطينية الميندس محمود العقرباوي : احمد الحراوي -مادبا  
سية األردنية وىـ مف نسيج ىذا المجتمع األردني % مف البلجئيف يحمموف الجن95مف ىذا الوطف واف 

 الواحد.
لجنة تحسيف مخيـ مادبا والمجنة االستشارية في المخيـ انو يجب رفع  أعضاءوأضاؼ العقرباوي خبلؿ لقائو 

 نكوف أداة بناءة في جميع مجاالت الحياة . أفشعار الوالء واالنتماء بشكؿ فعمي مف خبلؿ 
والمشاركة الفاعمة باالنتخابات النيابية المقبمة واف يكوف دورنا كباقي المحافظات دور المخيمات الياـ  وأكد

اهلل الثاني لصنع بمد قوي ديمقراطي  في المممكة في صنع الديمقراطية وعند حسف ظف قائد الوطف الممؾ عبد
صوات التي لممرحمة القادمة مف خبلؿ تكثيؼ المشاركة .ودعا لعدـ السماح لؤل األفضؿواختيار الشخص 

 والمحيط. األردفمقبموف عمى سنوات صعبة يمر بيا  أنناتحاوؿ اإلساءة لمبمد خصوصا 
 6/1/2013الدستور، عمان، 

 
 
 

 " لبحث ممف النازحين الفمسطينيين من سوريةيمتقي دبور ووفد "الجهادلبنان: عباس إبراهيم  .43
بو أمس، مسؤوؿ حركة "الجياد اإلسبلمي" في في مكت إبراىيـاستقبؿ المدير العاـ لؤلمف العاـ المواء عباس 

لبناف أبو عماد الرفاعي يرافقو مسؤوؿ الحركة في الجنوب أبو عبيدا شكيب، ثـ سفير فمسطيف في لبناف 
 إلىأشرؼ دبور، وجرى عرض لموضع الفمسطيني العاـ، وممؼ الفمسطينييف البلجئيف في سوريا الذيف نزحوا 

منازليـ في سوريا بالتنسيؽ مع السفارة  إلىأوضاعيـ وتأميف عودتيـ  لبناف أخيرًا لجية آلية متابعة
 الفمسطينية في لبناف ومسؤولي الفصائؿ في المخيمات.

 6/1/2013المستقبل، بيروت، 
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 سرائيمي يعرض تسجيل فيديو لمرسي يصف فيه الصهاينة بأحفاد القردة والخنازير إموقع  .44
تسجيؿ فيديو لمرئيس المصري الدكتور محمد  ،إللكترونياعرضت صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعيا 

مرسي، قالت انو تـ تداولو عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، يصؼ فيو الصياينة بأنيـ أحفاد القردة 
مقابمة تمفزيونية في عاـ وتبيف أف ذلؾ كاف خبلؿ والخنازير ويدعو فيو الى المقاومة لتحرير كؿ فمسطيف. 

عندما كاف عضوا بارزا في حزب  ف لبنانية، و في مقابمة مع فضائية القدس،مع محطة تمفزيو  2010
لصحيفة االسرائيمية بأف المركز االسرائيمي لدراسة اعبلـ الشرؽ مف جيتيا اعترفت ااإلخواف المسمميف. 

دت ال أف وسائؿ اعبلـ مصرية الءمتو لبلحتياجات الداخمية وأعا، إاألوسط "مميري" ساىـ في توزيع الشريط
 توزيعو في محاولة الظيار التناقض بيف خطاب مرسي الرئيس ومرسي المعارض.

 5/1/2013، 48عرب 
 

 يأمر بمعاممة الطالب الفمسطينيين أسوة باليمنيين  الرئيس اليمني .45
أمر الرئيس اليمني االنتقالي، عبدربو منصور ىادي، أمس بمعاممة الطبلب الفمسطينييف الدارسيف : صنعاء

ت اليمنية أسوًة بالطبلب اليمنييف. وحسب مصادر فمسطينية، فإف عدد الفمسطينييف المقيميف في الجامعا
طالب، غالبيتيـ يدرسوف عمى نفقتيـ  1800حاليًا في اليمف ُيقدر بحوالي سبعة آالؼ شخص، بينيـ حوالي 

 الخاصة.

 6/1/2013، االتحاد، أبو ظبي

 
  "سرائيل"إعمى الحدود مع  مصرياً  مهربون يصيبون جندياً  .46

أصيب  "إسرائيؿ"أكد مصدر أمنى مصري، أف مجند أمف مركزي عمى الحدود مع  :يوسؼ سويمـ -رفح 
جنوب رفح  13أثناء قياـ القوة األمنية المرتكزة عند العبلمة ، وذلؾ بطمؽ ناري مف قبؿ عصابات التيريب

 بالتصدي لمجموعة مف الميربيف.
 6/1/2013، الشرق، الدوحة

 
 ح" الكبير في غزة يضع مستقبل المصالحة عمى المحكمهرجان "فت .47

أثار الحجـ الكبير وغير المسبوؽ لميرجاف حركػة "فػتح" األوؿ : فتحي صباح -محمد يونس؛ غزة  –راـ اهلل 
، الكثيػػػر مػػػف األسػػػئمة عػػػف مسػػػتقبؿ المصػػػالحة بػػػيف "فػػػتح" وحركػػػة 2007فػػػي قطػػػاع غػػػزة منػػػذ االنقسػػػاـ عػػػاـ 

ة منفػػػردة القطػػػاعم، وحكػػػـ األولػػػى منفػػػردة الضػػػفة الغربيػػػةم. وفيمػػػا اعتبػػػر قػػػادة "حمػػػاس"، ومسػػػتقبؿ حكػػػـ األخيػػػر 
الحركتيف أف ىذا التطور سيساىـ في دعـ مسيرة المصالحة، رأى محمموف أنو ربما يحقؽ نتائج عكسية عمػى 
المصػػالحة ألنػػو سػػيعزز مواقػػؼ "فػػتح" مػػف قضػػايا المصػػالحة، وفػػي الوقػػت نفسػػو يعػػزز مخػػاوؼ "حمػػاس" مػػف 

 عودة "فتح" إلى القطاع. إمكاف
ومما ال شؾ فيو أف "مميونية" انطبلقة "فتح" في قطاع غػزة أوؿ مػف أمػس خمقػت حقػائؽ جديػدة عمػى األرض 
بعػػػػد أكثػػػػر مػػػػف خمػػػػس سػػػػنوات عمػػػػى االنقسػػػػاـ السياسػػػػي الطػػػػولي واألفقػػػػي فػػػػي المجتمػػػػع والنظػػػػاـ السياسػػػػي 

ية الفمسطينية عمى نحو ال مثيؿ لػو، لتضػع خطػًا الفمسطيني، وأعادت رسـ الخريطة السياسية والحزبية والثقاف
فاصػػبًل واضػػحًا بػػيف معسػػكريف، المعسػػكر الػػوطني الػػديموقراطي )ممػػثبًل بفصػػائؿ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية 
والمسػػتقميف وغيػػر اإلسػػبلمييف(، وقػػوى اإلسػػبلـ السياسػػي ممثمػػة بحركػػة "حمػػاس". ويعتقػػد سياسػػيوف ومحممػػوف 
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ييف إلػػػى الشػػػارع بيػػػذا الحجػػػـ الكبيػػػر رسػػػالة إلػػػى "فػػػتح" و "حمػػػاس" لوضػػػع حػػػد ومراقبػػػوف أف نػػػزوؿ الفمسػػػطين
لبلنقسػػػاـ واسػػػتعادة وحػػػدة النظػػػاـ السياسػػػػي والمجتمػػػع المفقػػػودة، ليصػػػبح السػػػػؤاؿ: ىػػػؿ أبعػػػد ميرجػػػاف "فػػػػتح" 

 المصالحة أـ أبعد شبح االنقساـ؟
"حماس" الحاكمة نفسيا، بالحجـ  وفوجئت قيادة "فتح" في الضفة تمامًا كما فوجئ كثيروف في غزة، بمف فييـ

الكبيػػر وغيػػر المسػػبوؽ لميرجػػاف انطبلقػػة "فػػتح". وذىػػب بعػػض قػػادة الحركػػة فػػي الضػػفة إلػػى حػػد اعتبػػار ىػػذا 
الحضػػور "ربيعػػًا فمسػػطينيًا" ضػػد حكػػـ "حمػػاس"، كمػػا وصػػفو عضػػو المجنػػة المركزيػػة لػػػ "فػػتح"، األمػػيف العػػاـ 

: "االحتفػاؿ الحاشػد بػذكرى االنطبلقػة فػي قطػاع غػزة ىػو ربيػع لمرئاسة الفمسػطينية الطيػب عبػدالرحيـ، مضػيفاً 
فمسطيني... ما حدث في غزة ىػو انطبلقػة جديػدة لفػتح وانطبلقػة جديػدة إلنيػاء االنقسػاـ، ومػف يظػف أف فػتح 
في غزة ماتت أو استكانت أو استسممت، فيو واىـ". وتابع: "كاف ىناؾ قمع، وكاف ىناؾ انقساـ، لكف شعبنا 

رسالة واضحة مفادىػا أف مػف يحػاوؿ أف يقفػز مػف فػوؽ "فػتح" والشػعب الفمسػطيني، وأف يعمػؽ  في غزة أرسؿ
 االنقساـ سيكبو عمى وجيو".

كما رأى رئيس وفد "فتح" لمحػوار الػوطني عػزاـ األحمػد أف ىػذا الحضػور الكبيػر لمحركػة فػي غػزة سػيعزز مػف 
ؾ آثػػارًا إيجابيػػة عمػػى المصػػالحة وعمػػى فػػرص المصػػالحة. وقػػاؿ: "الحجػػـ الكبيػػر لميرجػػاف فػػتح فػػي غػػزة سػػيتر 

تفكير الشعب الفمسطيني، وىذا يظير مف حجـ الغضب الذي أثاره في إسرائيؿ وأميركا". ووصؼ ىذا الحشد 
 الكبير بأنو "جواب قاطع"، مضيفًا: "كؿ محاوالت تغيير طبيعة غزة فشؿ، وخداع النفس فشؿ".

نمػػا لكػػف الكثيػػريف مػػف المػػراقبيف فػػي الضػػفة يػػروف أف م يرجػػاف "فػػتح" فػػي غػػزة لػػف يعػػزز فػػرص المصػػالحة، وا 
عمػػى العكػػس ربمػػا يثيػػر مخػػاوؼ "حمػػاس" ويػػدفع "فػػتح" لمتشػػدد فػػي مطالبيػػا. وقػػاؿ الكاتػػب ىػػاني المصػػري: 
"أعتقػػد أف فػػتح ستتشػػدد فػػي مطالبيػػا بعػػد ىػػذا العػػرض الكبيػػر ليػػا فػػي غػػزة، وأعتقػػد أف ىػػذا الحضػػور سػػيثير 

حفظ أكثػػر". وأردؼ: "المشػػكمة أف كػػؿ طػػرؼ، )فػػتح وحمػػاس(، يريػػد القيػػادة مخػػاوؼ "حمػػاس" ويػػدفعيا إلػػى الػػت
نمػا  وليس الشراكة، فالمانع مف تحقيػؽ المصػالحة حتػى اليػوـ ىػو لػيس الخػبلؼ السياسػي، مػع أنػو موجػود، وا 
 ىو الخبلؼ عمى القيادة". لكنو اعتبر أف ميرجاف "فتح" في غزة بّيف لمجميع أنو ال يمكػف طرفػًا االدعػاء بعػد

 اليـو بأنو يمتمؾ الساحة السياسية.
ومػػف المقػػرر أف تسػػتأنؼ لقػػاءات المصػػالحة بػػيف "فػػتح" و "حمػػاس" فػػي القػػاىرة نيايػػة الشػػير الجػػاري. وقػػاؿ 
األحمػػد إف الػػرئيس محمػػود عبػػاس سػػيقوـ بزيػػارة لمصػػر فػػي التاسػػع مػػف الشػػير الجػػاري يتباحػػث خبلليػػا مػػع 

أخرى، مضيفًا أف المقػاءات بػيف وفػدي الحػركتيف ستسػتأنؼ الرئيس محمد مرسي في شأف المصالحة وقضايا 
 نياية الشير الجاري، ومتوقعًا تحقيؽ تقدـ.

 قطاع غزة
رادة  أمػػا فػػي قطػػاع غػػزة، فػػرأى رئػػيس حكومػػة "حمػػاس" إسػػماعيؿ ىنيػػة أنػػو كانػػت لػػدى حكومتػػو نيػػة مسػػبقة وا 

مكانػػات سػػخرتيا إلنجػػاح الميرجػػاف. وتػػابع أمػػس أف الحكومػػة أراد ت أف يكػػوف مػػا حصػػؿ "عنوانػػًا سياسػػية وا 
لمرحمة جديدة مف الوحدة الوطنية وحمايػة الثوابػت وخيػار المقاومػة وتكػريس التعدديػة السياسػية ونشػر أدبيػات 
يمانيا بيذا التوجو "فػنحف متمسػكوف بيػذه الروحيػة العاليػة  التسامح االجتماعي". وعبر عف ارتياح الحكومة وا 

ًا لمقػػاءات فاعمػػة إلكمػػاؿ المصػػالحة الوطنيػػة عمػػى أسػػس صػػمبة وغيػػر فػػي المسػػؤولية واالسػػتمرار بيػػا تحضػػير 
 قابمة لمكسر مثمما كانت في المرات السابقة".

ورأى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوؽ في ىػذا الحشػد المميػوني رسػالة "وفػاء" 
وعشػرات آالؼ مػف األسػرى". واعتبػر مف الشعب الفمسطيني "لمف فجر ثورتػو المعاصػرة وقػدـ آالؼ الشػيداء 
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فػػي رسػػالة عمػػى حسػػابو عمػػى "فايسػػبوؾ" أف "الرسػػالة الميمػػة التػػي أرسػػميا وأكػػدىا )الميرجػػاف( رسػػالة الوحػػدة 
وجمػػػػع الشػػػػمؿ وتجػػػػاوز الماضػػػػي األلػػػػيـ، وىػػػػي الرسػػػػالة نفسػػػػيا التػػػػي أرسػػػػميا )ميرجػػػػاف( "حمػػػػاس" )الشػػػػير( 

ع قادة العمػؿ الػوطني وفػي مقػدميـ فػتح وحمػاس" إلنجػاز الماضي، وىذا بحد ذاتو قوة ضغط كبيرة عمي جمي
 المصالحة.

وثمف الناطؽ باسـ "فتح" فايز أبو عيطة في بياف صادر عػف مفوضػية اإلعػبلـ والثقافػة، "عاليػًا الثقػة الغاليػة 
ىير التي أوالىا شعبنا لمحركة"، معتبرا أف "ىذه مسؤولية وأمانة عظيمة". وأكد أف "الحركة التقطت رسالة جما

شػػػعبنا"، متعيػػػدًا "االسػػػتمرار فػػػي حمػػػؿ رايػػػة الثػػػورة حتػػػى تحقيػػػؽ أىدافػػػو وأمانيػػػو وطموحاتػػػو باسػػػتعادة الوحػػػدة 
قامة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ".  الوطنية والعودة وتقرير المصير وا 

الحة. ووجػػػو رسػػػالة إلػػػى وقػػػرأ القيػػػادي المفصػػػوؿ مػػػف "فػػػتح" النائػػػب محمػػػد دحػػػبلف المشػػػيد بأنػػػو رسػػػالة مصػػػ
"حمػػاس" قػػائبًل: "ال تقمقػػوا وال تنفعمػػوا مػػف مشػػيد االنطبلقػػة، ىػػذه رسػػالة محبػػة"، معتبػػرًا أف "التحػػرؾ الفتحػػاوي 
العظػػػيـ والمشػػػرؼ جػػػاء ليقػػػوؿ: كفػػػى انقسػػػامًا، وىػػػذه نقطػػػة لؤلمػػػاـ، فػػػبل أحػػػد يسػػػتطيع إلغػػػاء كػػػوادر فػػػتح أو 

 إىانتيـ".
لشػػػعب" وليػػد العػػوض فػػي خػػػروج مئػػات اآلالؼ إلػػى الشػػوارع رسػػػالة ورأى عضػػو المكتػػب السياسػػي لحػػزب "ا

 مفادىا أنو "آف األواف إلنياء االنقساـ واستعادة الوحدة الوطنية وتطبيؽ اتفاؽ المصالحة فورًا".
واعتبر الحقوقي والمحمػؿ السياسػي مصػطفى إبػراىيـ، فػي حػديث لػػ "الحيػاة"، أف الميرجػاف الػذي كػاف "وطنيػًا 

"إلنياء االنقساـ وتعزيز الديموقراطية والتعددية والتداوؿ عمػى السػمطة، واسػتمرارًا لمنػاخ الحريػة  بامتياز"، جاء
عادة المحمة لمنظػاـ السياسػي الفمسػطيني". ورأى أف مػا حصػؿ ىػو "قػرب المصػالحة الشػعبية"، مبػديًا  السائد وا 

سػية". ووصػؼ تصػريحات قػادة "فػتح" شكوكو إزاء نيات القيادات الفمسطينية التي "ليا مصػالحيا ورؤاىػا السيا
و "حمػػاس" فػػي شػػأف الميرجػػاف بأنيػػا "اسػػتيبلكية"، مشػػددًا عمػػى أف المطمػػوب "مزيػػد مػػف الضػػغط الجمػػاىيري 

ال فإف االنقساـ سيتعمؽ أكثر في المستقبؿ".  عمى الحركتيف اللتقاط المحظة وا 
ة"، وقػػاؿ لػػػ "الحيػػاة"، إف "ىػػذا لكػػف المحمػػؿ السياسػػي البػػارز طػػبلؿ عوكػػؿ رأى أف مػػا حصػػؿ "يقػػرب المصػػالح

الحشد الكبير يدفع "حماس" إلى التفكير في شكؿ أعمؽ في كؿ مػا جػرى خػبلؿ سػنوات االنقسػاـ وأف كػؿ مػا 
فعمتو لػـ يغيػر مػوازيف القػوى عمػى األرض لمصػمحتيا عمػى رغػـ كػؿ مػا سػاؿ مػف دمػاء". وأردؼ أنػو "لػـ يعػد 

 االدعاء بأف قطاع غزة كمو محسوب عمييا". بإمكاف "حماس"، بعدما أقصت اآلخر مف المشيد،
ومع ذلؾ، أقر بأف "تحمؿ "حماس" كؿ تبعات الميرجاف يعني أنيا جادة في ترطيب األجواء، واسػتعادة الثقػة 
المفقػػودة مػػع "فػػتح"، وأف الحػػركتيف لػػـ تعػػودا تخشػػياف بعضػػيما بعضػػًا". ورأى أف "الحسػػابات السياسػػية لػػدى 

سػػرائيؿ تراجعػػت"، وأف "الضػػغوط التػػي تواجييػػا "فػػتح" وحجػػـ التحػػديات الحػػركتيف المرتبطػػة بمحػػوري إ يػػراف وا 
تفػرض عمييػا التوجػو نحػو المصػالحة، فػي وقػت خيبػت مصػر الجديػدة آمػاؿ "حمػاس" وبقػي الموقػؼ الرسػمي 
المصػػػري عمػػػػى حالػػػػو إزاء الشػػػرعية الفمسػػػػطينية". ورجػػػػح أال تخطػػػػئ "فػػػتح" أو "حمػػػػاس" فػػػػي حسػػػػاباتيما إزاء 

لميرجاف. ونصح "فتح" بأف "تكوف حساباتيا واقعية وأال تقع في الوىـ وتعتقػد أف كػؿ مػف شػارؾ الحشود في ا
في الميرجاف ينتمي إلييا". ورأى أنو "في حاؿ لـ يقرب الميرجاف "فتح" مف المصالحة، فسيكوف ذلؾ ارتباطًا 

كػػي ألنػػو مػػف غيػػر بضػػغوط خارجيػػة، خصوصػػا مػػف الػػرئيس عبػػاس الػػذي يخشػػى المػػوقفيف اإلسػػرائيمي واألمير 
 المنطقي أف يطالب بتنظيـ االنتخابات أواًل قبؿ كؿ شيء إال خشية مف ىذه الضغوط".

 6/1/2013، الحياة، لندن
 



 
 
 

 

 

           26ص                                    2731العدد:                6/1/2013األحد  التاريخ:

 القدس.. تهويد لسموان وتشريد لمشيخ جراح .48
رافعػػػة لمواصػػػمة مشػػػاريعيا االسػػػتيطانية  2013تػػػرى إسػػرائيؿ فػػػي عػػػاـ : محمػػػد محسػػػف وتػػػد-القػػدس المحتمػػػة 

ي القدس المحتمة، حيث كثفت بمدية االحتبلؿ ومع األياـ األولى مف العاـ الجديد مف مخططػات والتيويدية ف
اإلخػػبلء لمعػػائبلت المقدسػػية وتوزيػػع إخطػػارات اليػػدـ لعشػػرات المنػػازؿ بسػػمواف والعيسػػوية والشػػيخ جػػراح وبػػاب 

 العامود وشعفاط ووادي حموة.
إلسػػػػرائيمية بػػػػإلزاـ سػػػػمطات التنظػػػػيـ والبنػػػػاء والػػػػدوائر بمػػػػوازاة ذلػػػػؾ طالبػػػػت الجمعيػػػػات االسػػػػتيطانية المحػػػػاكـ ا

 القضائية بتنفيذ أوامر اليدـ واإلخبلء الصادرة بحؽ المقدسييف التي لـ تنفذ بعد.
ويرافػؽ ىػذا الحػراؾ القضػائي االسػتيطاني اليػادؼ لشػرعنة وجػود البػؤر االسػتيطانية بقمػب التجمعػات السػكنية 

العػػػاـ الحػػػالي، نشػػػاط محمػػػـو لتيويػػػد أسػػػوار المسػػػجد األقصػػػى  الفمسػػػطينية ومضػػػاعفة أعػػػدادىا فػػػي غضػػػوف
وحجبػو مػف خػػبلؿ مبػاف عمرانيػة تيويديػػة، خاصػة مػػف الجيػة الجنوبيػة، حيػػث توجػد بمػدة سػػمواف، التػي تعتبػػر 
الخاصػػرة الوحيػػدة لمفمسػػطينييف لمػػدفاع عػػف األقصػػى المحػػاط مػػف جميػػع الجيػػات بالحػػدائؽ التوراتيػػة والكػػنس 

 التممودية.والمتاحؼ والمدارس 
 معركة مفصمية

وكشػػؼ تقريػػر ميػػداني لمركػػز معمومػػات وادي حمػػوة بسػػمواف، الػػذي رصػػد المخططػػات االسػػتيطانية والتيويديػػة 
، النقاب عف مضاعفة 2012واإلجراءات التعسفية واليدـ والتشريد بحؽ المقدسييف بالنصؼ األخير مف عاـ 

بتخػػػـو األقصػػػى والقصػػػور األمويػػػة وبػػػاب المغاربػػػة  إسػػػرائيؿ اإلجػػػراءات االسػػػتيطانية والتيويديػػػة، خصوصػػػا
 ومحيط بمدة سمواف ووادي حموة.

خػبلء العػائبلت  ورجح التقرير مواصمة سمطات االحتبلؿ السياسة ذاتيا، خصوصا في كؿ ما يتعمػؽ باليػدـ وا 
 المقدسية.

قػرار قضػائي  وأوضح مدير مركز معمومػات وادي حمػوة جػواد صػياـ لمجزيػرة نػت أف ىنػاؾ أكثػر مػف ثبلثمائػة
صدر بحؽ المقدسييف ليدـ منازليـ أو إخبلء عقاراتيـ، ولـ تنفذ لحد اآلف، األمر الذي طالبت بو الجمعيػات 

 االستيطانية ورفعت دعاوى بالمحاكـ اإلسرائيمية بغية إلزاـ بمدية االحتبلؿ بتنفيذ ىذه الممفات القضائية.
مسػػبوؽ ومعركػػة مفصػػمية حاسػػمة بكػػؿ مػػا يتعمػػؽ سػػيكوف بمثابػػة تصػػعيد غيػػر  2013ويؤكػػد صػػياـ أف عػػاـ 

 باالستيطاف والتيويد لؤلحياء الفمسطينية المقدسية واليدـ والتشريد واإلخبلء لمعقارات والمنازؿ.
نجػػػاز مشػػػاريع الحفريػػػات بتخػػػوـ  فػػػي مقابػػػؿ ذلػػػؾ يجػػػري زرع العشػػػرات مػػػف البػػػؤر االسػػػتيطانية والعسػػػكرية وا 

اتيػة وبنػاء المزيػد مػف الكػنس والمتػاحؼ التيويديػة عمػى أنقػاض اآلثػار األقصى وشبكة األنفػاؽ والحػدائؽ التور 
 العربية واإلسبلمية.
 إخالء واستيطان

في األثناء يترقب أىالي حػي الشػيخ جػراح بالقػدس األوؿ مػف شػير مػارس/آذار القػادـ حيػث سػتمتئـ المحكمػة 
شماسػػنة ضػػد قػػرار المحكمػػة المركزيػػة العميػػا اإلسػػرائيمية لمبػػت فػػي االسػػتئناؼ الػػذي قدمتػػو عائمػػة الحػػاج أيػػوب 

 بالقدس القاضي بإلزاـ العائمة بإخبلء منزليا لصالح ما يسمى "حارس أمبلؾ الغائبيف" بذريعة ممكيتو لمييود.
وتواجػػػو عشػػػرات العػػػائبلت، تعػػػداد أفرادىػػػا بالمئػػػات، المصػػػير ذاتػػػو ويتيػػػددىا خطػػػر اإلخػػػبلء مػػػف عقاراتيػػػا 

 وتسميميا لمجمعيات االستيطانية.
يخشى الحاج أيوب شماسنة مف حي الشيخ جراح البالغ مف العمر ثمانيف عاما، الذي يقطف المنزؿ المؤلؼ و 

مػػف غػػرفتيف مػػع زوجتػػو وابنػػو محمػػد وزوجتػػو وأحفػػاده السػػتة، أف تحػػؿ نكبػػة ثانيػػة بالعائمػػة فػػي مػػارس/ آذار 
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قدس الفمسطينييف ويوظؼ المقبؿ، خصوصا وأف القضاء اإلسرائيمي تحوؿ إلى سبلح لشرعنة تيجير سكاف ال
لخدمة االستيطاف والتيويد، حيث قدمت أربع عائبلت مف المستوطنيف طمبات لممحكمة تدعي ممكيتيا لمعقار 

 .1948قبؿ عاـ 
 تهويد

بدوره وجو محمػد شماسػنة انتقػادات شػديدة الميجػة لممجتمػع الػدولي الػذي يمتػـز الصػمت حيػاؿ مػا يتعػرض لػو 
ف سػػمطات االحػػتبلؿ صػػعدت مػػف مخططاتيػػا االسػػتيطانية ألنػػو ال يوجػػد أي سػػكاف القػػدس المحتمػػة، ويػػرى أ

زعػػػيـ عربػػػي أو فمسػػػطيني يردعيػػػا عػػػف جرائميػػػا بحػػػؽ المقدسػػػييف، فمػػػا عػػػدا الشػػػجب واالسػػػتنكار والضػػػريبة 
الكبلمية مف العالـ العربي واإلسػبلمي لػـ تكػف ىنػاؾ خطػوات عمميػة تمػـز إسػرائيؿ وأذرعيػا االحتبلليػة بإعػادة 

 مخططاتيا االستيطانية والتيويدية.النظر ب
خػبلء عائمتػو مػف منزليػا الػذي تقطنػو منػذ عػاـ  مقدمػة لطػرد نحػو خمسػيف  1964وأكد لمجزيرة نت أف طػرد وا 

عائمة فمسطينية مف الحي مف قبؿ سمطات االحتبلؿ التي تدفع بالجمعيػات االسػتيطانية لتحريػؾ دعػاوى ضػد 
والمسػػتندات والوثػػائؽ المزيفػػة حػػوؿ ممكيتيػػا لمعقػػارات قبػػؿ نكبػػة عػػاـ العػػائبلت الفمسػػطينية وتػػوفر ليػػا الممفػػات 

، وذلؾ في مسعى لفرض أمر واقع وتعزيز التوجو االستيطاني بالقدس وقطع أي تواصؿ جغرافي بيف 1948
 التجمعات السكنية الفمسطينية بالمدينة المحتمة.

 6/1/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ما أنتم فاعمون بحركة حماس؟ .49
 . فايز أبو شمالةد

، دوف تحرير فمسطيف؟ 48أييا الناس، ما أنتـ فاعموف بحركة حماس، لو دعتكـ لممشاركة في انطبلقتيا رقـ 
ومػػػا أنػػػػتـ فػػػػاعموف بحركػػػػة الجيػػػػاد اإلسػػػػبلمي، ولجػػػػاف المقاومػػػة الشػػػػعبية وغيػػػػرىـ لػػػػو دعػػػػوكـ لممشػػػػاركة فػػػػي 

ة والسياسػػػية إلػػػى أسػػػوأ ممػػػا كانػػػت عميػػػو قبػػػؿ ، مػػػع تػػػردي األحػػػواؿ الفمسػػػطينية المعيشػػػي48انطبلقػػػاتيـ رقػػػـ 
 انطبلقيـ، ومع توسع االستيطاف الييودي واغتصاب مزيد مف األرض الفمسطينية؟

أييا الناس، ماذا كنتـ ستقولوف ألي تنظػيـ فمسػطيني يحتفػؿ بنصػؼ قػرف مػف انطبلقتػو، دوف أف يحقػؽ ىػدفًا 
عػػوا الكػػراس التنظيمػػي الػػذي وثػػؽ األىػػداؼ التػػي واحػػدًا مػػف األىػػداؼ التػػي أعمػػف أنػػو ينطمػػؽ مػػف أجميػػا؟ وراج

أقسـ قادة التنظيـ عمى تحقيقيا، وكانت مف أجميا التضحية والفداء، راجعوا القسـ الػذي قضػى أبػو جيػاد مػف 
أجمو، وقدـ كماؿ ناصر وكماؿ عدواف أرواحيما فػي سػبيمو، راجعػوا مواقػؼ أبػو عمػي إيػاد المبدئيػة، حيػث لػـ 

مػػف االنطػػبلؽ ىػػو االحتفػػاؿ السػػنوي بالػػذكرى، كػػاف اليػػدؼ مػػف االنطػػبلؽ تحريػػر  يكػػف ىػػدؼ الرجػػاؿ األوائػػؿ
 كامؿ التراب الفمسطيني مف خبلؿ المقاومة المسمحة.

فماذا تحقؽ مف األىداؼ التي مف أجميا كاف االنطبلؽ، وماذا تبقى منيا؟ وأيف ذىب شػعار تحريػر فمسػطيف 
دوي طالع، مف كؿ بيت وحارة وشارع؟ وأيػف االنطبلقػة مف بحرىا لنيرىا؟ وأيف صدى كممات: طالع لؾ يا ع

مػػف مقولػػة: ال صػػمح وال استسػػبلـ، بسػػبلحنا نحػػرر فمسػػطيف؟ أيػػف السػػبلح الػػذي زغػػرد عشػػية االنطبلقػػة  48
األولػػى فػػي قمػػب الػػراجفيف، وكػػاف يقسػػـ عمػػى طػػرد الصػػياينة الغاصػػبيف؟ أيػػف نحػػف اليػػـو مػػف األىػػداؼ التػػي 

تـ االحتفاظ باألرض التي كانت تحت سيطرة الفمسػطينييف قبػؿ االنطػبلؽ، أـ  انطمؽ مف أجميا األوائؿ؟ وىؿ
 توسع الغاصب الصييوني في استيطاف األرض، وضاعؼ عدة مرات عدد المستوطنيف؟
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حيػاء ذكػرى االنطبلقػة ال يصػير  االنطبلقة ليست غاية بحػد ذاتيػا، واالنطبلقػة ليسػت احتفػااًل فػي الشػوارع، وا 
ى مفارؽ الطرؽ ىنا وىناؾ، االنطبلقة ال تقاس بعدد الرايػات، وال بصػراخ المراكػب بتجمير عدة أشخاص عم

في مواكب ليمية، االنطبلقة ليست تيميبًل يزعج النائميف، وتأكدوا أف مكبػرات الصػوت ال تحػرر وطػف، طالمػا 
جابػة  لـ تكف االنطبلقة حسابًا عسيرًا لمنفس، ووقفة صدؽ أماـ القدرة الواقعية والطاقػة الكامنػة فػي النفػوس، وا 

 دقيقة عمى التالي:
سػػنة؟ ومػػاذا تحقػػؽ مػػف األىػػداؼ التػػي أعمػػف التنظػػيـ خطيػػًا أنػػو يسػػعى لتحقيقيػػا، وأيػػف  48لمػػاذا انطمقنػػا قبػػؿ 

أخفؽ التنظيـ؟ ولماذا؟ وىؿ ما زالت اىداؼ االنطبلقة األولى كما ىي، أـ تغيرت؟ وما العمؿ لتدارؾ أخطاء 
رف مػف الػزمف السياسػي خسػره الشػعب الفمسػطيني دوف تحقيػؽ األىػداؼ التػي المسيرة، وكيػؼ نسػترد نصػؼ قػ

 مف أجميا كانت االنطبلقة األولى؟
يػا أييػا النػاس، مػػاذا كنػتـ فػاعميف بحركػػة حمػاس، لػو صػمدت فػػي الحػرب القادمػة فػػي وجػو العػدو الصػػييوني 

ـ تطوير قدراتيا، وعدـ تقػديـ الغازي، ىؿ كنتـ ستصفقوف ليا، أـ كنتـ ستوجيوف الموـ ليا عمى جمودىا، عد
 الجديد المفاجئ لعدوىا وعدوكـ؟

مػػا قػػدمتاه مػػف انتصػػار عسػػكري  2014شخصػػيًا: ال أقبػػؿ مػػف حركػػة حمػػاس وحركػػة الجيػػاد اإلسػػبلمي سػػنة 
، وسأغضػب عمػى رجػاؿ المقاومػة لػو ظػؿ أداؤىػـ 2012وصمود فاجػأ العػدو فػي حػرب حجػارة السػجيؿ سػنة 

التطػور، ولػو كانػت نتػائج المواجيػة القادمػة مػع عػدونا الصػييوني ستقصػر  العسكري عمػى حالػو، ولػـ يواكػب
عمى انتظار الجيش الصييوني كي يتقدـ، لنفاجئػو، سػأثور عمػى المقاومػة الفمسػطينية لػو عجػزت فػي الحػرب 
القادمػػة عػػف تحريػػر أجػػزاء مػػف أرض فمسػػطيف بػػالقوة المسػػمحة تحػػت سػػمع وبصػػر كػػؿ العػػالـ، الػػذي اعتػػرؼ 

 نة.بدولة لمصياي

 5/1/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
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 عريب الرنتاوي

ف بطريقػػة معكوسػػة، موزعػػًا  عمػػى الجميػػع بالتناوب..تتبػػدؿ معيػػا ” ُسػػخريتو“فػػي غػػزة، يعيػػد التػػاريخ نفسػػو، وا 
ف انطبلقػػة فػػتح والثػػورة بػػاألمس، فاجػػأ المواقػػع والمواقػػؼ واألوزاف واألحجػػاـ والػػديناميكيات والمفاجست..ميرجػػا

، ومػف 2006أصحابو بالقدر الذي فاجأ خصوميـ ومجادلييـ المحميػيف، تمامػًا مثممػا جػاءت نتػائج انتخابػات 
 .، مفاجأة لممنتصر والميزوـ عمى حد سواء2007في ” الحسـ/االنقبلب“بعدىا 

فػػتح، جػػاءت ” مميونيػػة”لمرصاصػػة األولػػى..غػػزة خرجػػت عػػف بكػػرة أبييػػا لممشػػاركة فػػي العيػػد الثػػامف واألربعػػيف 
مذىمػة بكػؿ الحسػػابات والمقػاييس والمعايير..والتفاصػيؿ التػػي تابعتيػا مػػع أصػدقاء فػي غػػزة، أواًل بػأوؿ، كانػػت 

عميقًا، حدث ويتفاعؿ في قطاع غزة منذ سيطرة حماس منفردة عميو..نصؼ ” شيئًا ما“تشي وتشير، إلى أف 
ي البػػػالغيف فيػػػو، خرجػػػوا مػػػف منػػػازليـ مبكػػػريف لممشػػػاركة فػػػي االحتفػػػاؿ / القطػػػاع، وفػػػي بعػػػض التقػػػديرات ثمثػػػ

 .الحدث
 2006لػػيس كػػؿ مػػف خػػرج إلػػى الميرجػػاف فتحاويػػًا، ىػػذا مؤكػػد..وليس كػػؿ مػػف صػػّوت لحمػػاس فػػي انتخابػػات 
النكايػػػة “حمسػػاويًا..المحتفوف بفػػتح اليػػػوـ، والمصػػوتوف لحمػػاس بػػػاألمس..كثيروف مػػنيـ فعمػػوا ذلػػػؾ مػػف بػػاب 
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فػػػتح ابتػػػداًء وسػػػطوة حمػػػاس الحقًا..إنػػػو الشػػػعب ” ىيمنػػػة“، أو بػػػاألحرى مػػػف بػػػاب االحتجػػػاج عمػػػى ”بػػػاآلخر
بطريقتو الخاصة، كؿ فريؽ يسػعى لبلسػتئثار والييمنػة والتفػرد وفػرض المػوف ” يعاقب“الفمسطيني وقد قرر أف 

لة حاسػمة مفادىػا، أف ال الواحد )سياسػيًا واجتماعيػًا وثقافيًا(..إنػو الشػعب الفمسػطيني وقػد قػرر أف يبعػث برسػا
بػػديؿ عػػف الوحػػدة والمصػػالحة ولػػـ الشػػمؿ، فالتعدديػػة الفمسػػطينية، كمػػا الوحػػدة الوطنيػػة، خػػط شػػعبي أحمػػر، 

 .سُيعاقب كؿ مف يحاوؿ كسره أو اجتيازه
أمػػػس بػػػدا المشػػػاركوف فػػػي الميرجػػػاف، فػػػي كػػػؿ مػػػا ىتفػػػوا وصػػػرحوا وصػػػاحوا بػػػو، أنيػػػـ كػػػانوا كمػػػف خػػػرج مػػػف 

الػػذي كػػاف يتفاعػػؿ فػػي جوفيػػا، قبػػؿ أف تقػػذؼ بحممػػو فػػي ” االنفجػػار“مرأة التػػي تحػػدثت عػػف لمتػػو..ال” زنزانتػػو“
ميرجاف األمس، لخصػت المشػيد بعبػارات شػديدة الصػدؽ والوضوح..والفصػائؿ التػي شػاركت فػي الميرجػاف، 

ة شػػعرت كبرياؤىػا الوطنيػ” ُمّسػت“كانػت تجػد فييػا نافػذة لحريتيػا التػي افتقػدتيا منػذ سػنوات طػواؿ..وفتح التػي 
 .أنيا تستعيد زخـ انطبلقاتيا األولى في عيد انطبلقتيا الثامنة واألربعيف

أنو أكثر مػف ميرجػاف، إنيػا لحظػة تحػّوؿ فػي المػزاج الشػعبي العػاـ، بػدءا مػف قطػاع غػزة، ال نػدري إف كانػت 
اسػػػبة مرشػػػحة لبلسػػػتمرار والتصػػػاعد والتفاعػػػؿ، أـ أنيػػػا سػػػتتوقؼ عنػػػد ىػػػذه الحدود..وسػػػوؼ نكػػػوف بحاجػػػة لمن

قصػاء  مماثمة، لنتعرؼ عمى طبيعة وعمؽ التحوالت في الضػفة الغربيػة بعػد خمػس سػنوات مػف سػيطرة فػتح وا 
حمػاس ومبلحقتيا..ىػػؿ المػػزاج الشػعبي فػػي الضػػفة يشػبو مػػا ىػػو عميػو فػػي غػػزة..أـ أنػو سػػمؾ طريقػػًا معاكسػػًا، 

تت رمزًا لمتوؽ والتطمع لزمف آخػر أبناء الضفة، مثمما بدا أف فتح في غزة، با” ميوى أفئدة“فباتت حماس ىنا 
 .وخيارات آخرى
فػػي غػػزة، وقعػػت عمػػى حمػػاس وىػػي فػػي ذروة انتعاشػػيا بنصػػرىا فػػي صػػد العػػدواف ” مفاجػػأة فػػتح“والبلفػػت أف 

األخيػػر عمػػى القطػػاع، والمقاومػػة الباسػػمة التػػي جوبػػو بيا...بػػؿ وىػػي فػػي ذروة انتعػػاش شػػعبيتيا، وال أدري مػػا 
كيػػذا وقػػع قبػػؿ العػػدواف اإلسػػرائيمي األخير..كمػػا يصػػعب عمػػى المراقػػب عػػف  الػػذي كػػاف سيحصػػؿ لػػو أف حػػدثاً 

عمػػى شػػػعبية فػػػتح ومكانتيػػػا سػػػواء فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة ” انتصػػػار نيويػػػورؾ“بعػػد، أف يقػػػدر األثػػػر الػػػذي أحدثػػػو 
 .المحتمة أو في القطاع المحاصر

مػف واقعػة واحػدة، ” ت حاسمةاستنتاجا“عمى أية حاؿ، يقتضي الحذر المنطقي في التحميؿ، تجنب القفز إلى 
عمى أىميتيا ودالالتيا الرمزية والشعبية..نحف أماـ حدث أكبر مف ميرجاف، بيد أنو أقؿ مف أف يكػوف نقطػة 
تحػػػّوؿ حاسػػػمة فػػػي مػػػوازيف القػػػوى عمػػػى السػػػاحة الفمسػػػطينية، أو بدايػػػة اسػػػتنياض لحركػػػة التحريػػػر الػػػوطني 

نقػػػص جاىزيػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني “، لػػػـ تكػػػف يومػػػًا مػػػع الفمسػػػطيني )فتح(..مشػػػكمة الحركػػػة / العمػػػود الفقػػػري
قيادية، فيؿ نتوقػع بعػد ميرجػاف غػزة، أف  -مؤسسية  -مشكمة فتح، بنيوية ”..والتفافو حوؿ مشروعو الوطني

لفتح؟..ىػػؿ ” عػػودة الػػوعي“إلػػى حالػػة مػػف ” الحشػػود“تسػػتعيد فػػتح لياقتيػػا، وكيؼ؟..ىػػؿ يمكػػف أف تُتػػرجـ ىػػذه 
بيف الثورة والدولة، التي راوحت فييا خبلؿ العقديف األخيػريف، وكػادت أف ” الرماديةالمنطقة “ستخرج فتح مف 

 .تبتمعيا؟..ولـ تكف ليا مف نتيجة سوى التخمي عف الثورة والفشؿ في بناء الدولة
بالقيػػاس عمػػى تجػػارب سػػابقة، وبػػالنظر لوضػػع فػػتح الػػداخمي، يصػػعب التقػػدـ بإجابػػات متفائمػػة عمػػى أسػػػئمتنا 

فػي االنتخابػات ” القػوائـ المتنافسػة”و” المصػالح المتضػاربة“وحػدتيـ المناسػبة فػي غػزة قػد تفػرقيـ تمؾ..والذيف 
” الجمػػاىير“المقبمػػة وقػػد يعصػػؼ بوحػػدتيـ وفػػاعميتيـ، صػػراع مراكػػز القػػوى فػػي فػػتح والمنظمػػة..والفجوة بػػيف 

، ما لـ يحدث في فتح، ومػف التي أفقدت فتح زماـ المبادرة في السنوات األخيرة، مرشحة لئلستمرار” القيادة”و
 .”الثورة في الثورة“داخميا، ما يشبو 

 6/1/2013، الدستور، عّمان
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 "يهودية الدولة" تنخر المجتمع اإلسرائيمي!  .51

 ىاني حبيب
مع اقتراب موعد االنتخابات التشريعية اإلسرائيمية، تػزداد معطيػات اسػتطبلعات الػرأي العػاـ اإلسػرائيمي قتامػة 

، ولكف ليس لحساب تيار الوسط، بػؿ لصػالح األحػزاب اليمينيػة األكثػر تطرفػًا، التػي "سػتأكؿ" بالنسبة لنتنياىو
مػػف نصػػيبو ونصػػيب حزبػػو المتحػػالؼ مػػع حػػزب ليبرمػػاف "ليكػػود بيتنػػا" دوف أف تتػػأثر أحػػزاب الوسػػط واليسػػار 

إف اسػتطبلعات اإلسرائيمي، إذ إف ىذه األحػزاب ليػا جميورىػا الخػاص الػذي ينتقػؿ فيمػا بينيػا، وباختصػار، فػ
الػرأي ىػػذه تشػػير إلػػى أف نصػػيب تحػػالؼ نتنيػػاىو ػ ليبرمػػاف يػػتقمص لصػػالح األحػػزاب اليمينيػػة المتطرفػػة التػػي 
بدأت، مع ظيور نتائج استطبلعات الرأي األخيرة إلى أف نتنياىو لف يسػتطيع تشػكيؿ حكومتػو القادمػة بػدوف 

الدينيػػة واالجتماعيػػة عمػػى حكومػػة نتنيػػاىو،  ىػػذه األحػػزاب، وىػػذا يعنػػي أف اليمػػيف المتطػػرؼ سػػيممي سياسػػاتو
 ذات الطابع الميبرالي المدني.

جػػػوىر سياسػػػات اليمػػػيف المتطػػػرؼ دينيػػػًا، فػػػي إسػػػرائيؿ، ال يتعمػػػؽ باألجنػػػدة اليمينيػػػة لؤلحػػػزاب الميبراليػػػة مثػػػؿ 
سػرائيؿ بيتنػا، إذ إف المسػػألة المتعمقػة باالسػتيطاف ػ مػػثبًل ػ تعتبػر مسػألة "إجمػػاع وط نػي" بػيف كػػبل الميكػود، وا 

الكتمتػيف، أمػػا مسػػائؿ الخػػبلؼ الجوىريػػة فتتعمػػؽ بػػالبرامج االجتماعيػة التػػي تبمػػورت أكثػػر مػػف أي وقػػت مضػػى 
بعػػػد رفػػػع شػػػػعار اليمػػػيف الميبرالػػػػي ييوديػػػة الدولػػػػة العبريػػػة، األمػػػػر الػػػذي أسػػػػبغ عمػػػى الدولػػػػة الصػػػفة الدينيػػػػة. 

ؼ العمميػة التفاوضػية مػع الجانػب الفمسػطيني، أمػػا الميبراليػوف اإلسػرائيميوف اتخػذوا مػف ىػذا الشػعار وسػػيمة لوقػ
سػباغ صػػفة  اليمػيف الػديني المتطػػرؼ فقػد اتخػػذ مػف ىػػذا الشػعار وسػػيمة لتحقيػؽ البػػرامج الدينيػة االجتماعيػػة، وا 
دينية أساسية عمى كافة تشريعات الدولة العبرية، وعمى ىذا األساس، ال يجب النظر إلى التحوالت في نتائج 

فػػي إسػػرائيؿ مػػؤخرًا، انيػػا تجػػري عمػػى أسػػاس أمنػػي سياسػػي، كمػػا جػػرت العػػادة، بػػؿ عمػػى اسػػتطبلعات الػػرأي 
 أساس تحوالت اجتماعية داخمية في المقاـ األوؿ.

التػػأثيرات المباشػػرة عمػػى ىػػذه التحػػوالت الداخميػػة اإلسػػرائيمية، سػػتترؾ آثارىػػا ونتائجيػػا عمػػى الخارطػػة الحزبيػػة 
ومػة القادمػة والتكػتبلت الحزبيػة داخػؿ البرلمػاف "الكنيسػت"، غيػر السياسية في إسرائيؿ مف خػبلؿ تشػكيؿ الحك

أف األمػػػر ال يتوقػػػؼ عنػػػد ىػػػذا الحػػػد، إذ ىنػػػاؾ مػػػا يمكػػػف تسػػػميتو "عنصػػػرية دينيػػػة" بػػػدأت تجتػػػاح المجتمػػػع 
اإلسرائيمي، صحيح أف العنصرية ضد العرب ال تزاؿ تشكؿ جوىر وأساس ىذا النموذج العنصػري، وصػحيح 

مى بيف مختمؼ الفئات االجتماعية فػي إسػرائيؿ عمػى أسػاس المػوف، ومكػاف اليجػرة إلػى أف ىذه العنصرية تتج
الدولػػػة العبريػػػة، كالعنصػػػرية ضػػػد الميػػػاجريف الييػػػود مػػػف األفارقػػػة، إاّل أف الجديػػػد فػػػي ىػػػذه العنصػػػرية أخػػػذت 

القػػدس  تتبمػػور عمػػى أسػػاس دينػػي، بػػيف متػػدينيف متطػػرفيف، وييػػود غيػػر متػػدينيف، تزايػػد أعػػداد المتػػدينيف فػػي
المحتمػػة ومدينػػة تػػؿ أبيػػب فػػي السػػنوات األخيػػرة، تركػػت آثارىػػا عمػػى التركيبػػة االجتماعيػػة الدينيػػة فػػي ىػػاتيف 
المػػػدينتيف بشػػػكؿ مممػػػوس وترجمػػػة شػػػعار "ييوديػػػة الدولػػػة" لػػػـ يعػػػد مجػػػرد أداة لمواجيػػػة اسػػػتحقاقات العمميػػػة 

مع اإلسرائيمي عمى أساس الموقػؼ مػف التفاوضية مع الجانب الفمسطيني، بؿ باتت إحدى معالـ تفكيؾ المجت
 الديف الييودي، ويمكف القوؿ إف ىناؾ شرخًا عموديًا في ىذا المجتمع عمى ىذا األساس.

ترجمة ىذه التحوالت عمى األرض، يمكف مبلحظتيا بقوة في آخر تقرير حوؿ اليجرة مف إسرائيؿ، صدر في 
عػػػده البروفيسػػػور سػػػرجيو ديمػػػي بيرجػػػوال مػػػف الرابػػػع عشػػػر مػػػف الشػػػير الجػػػاري، ونشػػػرتو صػػػحيفة "ىػػػسرتس"، أ

في المئة مف اإلسرائيمييف يفكروف فػي اليجػرة، واألىػـ فػي  40الجامعة العبرية في القدس المحتمة، يظير أف 
ىذه النسبة غير المسبوقة، أف ىؤالء في الغالب في سف الشباب ومف الكفاءات العممية، واألىـ مف ذلػؾ كمػو 
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اليجرة، يعود إلى أسباب اجتماعية اقتصػادية، ولػيس ألسػباب أمنيػة كمػا قػد يتػوىـ  أف دافع ىؤالء لمتفكير في
 البعض.

إاّل أف التفكيػػػػر بػػػػاليجرة، ال يعنػػػػي اليجػػػػرة مػػػػف الناحيػػػػة الفعميػػػػة، كمػػػػا يقػػػػوؿ الػػػػبعض، إاّل أف معطيػػػػات دائػػػػرة 
ارج فمسػطيف المحتمػة، اإلحصاءات المركزية اإلسرائيمية قد كشفت مؤخرًا، أف ستمائة ألؼ إسرائيمي يقيموف خػ

ومثؿ ىذا العدد لديو جواز سفر أجنبػي يمكنػو بسػيولة مغػادرة الدولػة العبريػة لكػي يقػيـ فػي دولػة أجنبيػة، واف 
ألفػػًا غػػادروا إسػػرائيؿ كػػؿ عػػاـ خػػبلؿ السػػنوات األربػػع الماضػػية، معظميػػـ مػػف الييػػود الػػروس إلػػى روسػػيا  25

 عامًا. 28ات المتحدة، يبمغ متوسط أعمارىـ "حؽ العودة" وألمانيا وكندا وأستراليا والوالي
رئػػيس جيػػاز "الشػػاباؾ" السػػابؽ يوفػػاؿ ديسػػكيف عمػػؽ عمػػى التقريػػر الػػذي نشػػرتو "ىػػسرتس" بػػدعوة النػػاخبيف فػػي 
االنتخابات التشريعية القادمة بعػد أقػؿ مػف شػير، إلػى التصػويت مػف خػبلؿ "ورقػة بيضػاء" كإشػارة إلػى رفػض 

الزعامات واألزمة القيادية لدفع عجمة التغيير وفي سبيؿ الخروج مػف األزمػة ىذا الواقع الجديد في ظؿ غياب 
 القيمية التي تعيش في أتونيا إسرائيؿ.

في المقابؿ، فإف ىذه اليجرة القائمة عمى أسس اجتماعية اقتصادية، ال يجب أف تشػكؿ رؤيػة خاطئػة مفادىػا 
دولة ال تزاؿ قادرة عمػى احتػواء أزماتيػا بػالنظر إلػى أف إسرائيؿ تنيار مف الداخؿ ػ عمى سبيؿ المثاؿ ػ فيذه ال

اعتمادىػا عمػى "المؤسسػػة" وقػدرتيا المسػتمرة عمػػى التعػاطي بفاعميػة مػػع أزماتيػا الداخميػة والخارجيػػة عمػى حػػد 
سػػواء، غيػػر أف القػػراءة ليػػذه التقػػارير واإلحصػػاءات، تجعػػؿ مػػف قػػدرتنا عمػػى المواجيػػة، أكثػػر اعتمػػادًا عمػػػى 

لتػػي مػػف شػػأنيا أف تضػػع الخطػػط والسياسػػات التػػي تجعػػؿ مػػف ىػػذه التحػػوالت أداة لػػدينا فػػي دراسػػة التحػػوالت ا
 عممية المواجية تمؾ!!

 6/1/2013، الدستور، عّمان
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، المكّرس لبلحتفاؿ بانطبلقتيا، وذكرى 4/1/2013في ميرجاف أمانة سر حركة فتح في األردف يـو الجمعة 
، رّكز قادة القوى الوطنية األردنية منير حمارنة أميف عاـ الحزب الشيوعي األردني، 1965لفاتح لمثورة عاـ ا

ومازف إرشيدات نقيب المحاميف األردنييف، وبػادليـ الموقػؼ عػزاـ األحمػد عضػو المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح 
مسػػطيف، تحػػت أي مسػػمى فػػػدرالي أو عمػػى رفػػض أي عبلقػػة تنظيميػػة أو قانونيػػة أو دسػػتورية بػػيف األردف وف

كونفدرالي أو أي مف مسميات تضميمية تحت غطاء وحدوي اآلف أو مستقببًل قبػؿ أف يحصػؿ الشػعب العربػي 
وحقػو فػي االسػتقبلؿ  1948الفمسطيني عمى كامؿ حقوقو المشروعة المنيوبة، حقػو فػي المسػاواة فػي منػاطؽ 

، واسػتعادة 1948مدف والقرى التيُ طردوا منيا في العاـ ، وحؽ البلجئيف في العودة إلى ال1967في مناطؽ 
ممتمكػػاتيـ المصػػادرة عمػػى أرضػػيا مػػف قبػػؿ الدولػػة العبريػػة، وقػػالوا إف مشػػروع الكونفدراليػػة، مشػػروع إسػػرائيمي، 
يسػػتيدؼ التيػػّرب مػػف اسػػتحقاقات التسػػوية القػػائـ عمػػى حػػؿ الػػدولتيف، وييػػدؼ إلػػى تكػػريس االحػػتبلؿ وتيويػػد 

بعادىـ الطوعي إلى األردف لسببيف:القدس والغور،   ورمي سكاف الضفة الفمسطينية وا 
أوليمػػا ػ مػػف خػػبلؿ جعػػؿ الضػػفة الفمسػػطينية طػػاردًة ألىميػػا تحػػت ضػػغط الحاجػػة والجػػوع والعطػػش وتػػدني 

 الخدمات وضيؽ ذات اليد، وفتح أبواب الخروج واليجرة الطوعية ليـ.
الوطنيػة وعػدـ تغطيػة احتياجاتيػا مػف قبػؿ الػدوؿ المانحػة وثانييمػا ػ تجفيػؼ مػوارد منظمػة التحريػر وسػمطتيا 

وخاصًة مف قبؿ الواليات المتحدة ألسباب سياسية مباشرة، في محاولة إلضعاؼ الموقؼ الفمسطيني وابتزازه، 
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وكذلؾ عبر رضػوخ عربػي لبرنػامج الضػغط والتجويػع اإلسػرائيمي األميركػي لمسػمطة الفمسػطينية وتقميػؿ ىيبتيػا 
ظيارىػػا بمظيػػر العجػػز والدونيػػة، وحشػػرىا فػػي زاويػػة الضػػعؼ، أمػػاـ التفػػوؽ  وتشػػويو صػػورتيا أمػػاـ شػػعبيا وا 

 اإلسرائيمي المتحكـ بمخارج ومداخؿ الوضع الفمسطيني برمتو.
العبلقػػات األردنيػػة الفمسػػطينية يجػػب أف تكػػوف متكافئػػًة بػػيف طػػرفيف، نػػّديف، تربطيمػػا مصػػالح مشػػتركة، تخػػدـ 

لػػؾ سػػتكوف العبلقػػة لمصػػمحة طػػرؼ عمػػى حسػػاب طػػرؼ، فكيػػؼ والحػػاؿ القػػائـ واقعيمػػا ومسػػتقبميما، وبغيػػر ذ
بمشػػروع الفدراليػػة، أنيػػا تضػػر بمصػػمحة الطػػرفيف لصػػالح عػػدوىما المشػػترؾ: المشػػروع االسػػتعماري التوسػػعي 

 اإلسرائيمي؟!.
أال يػتـ  العبلقات األردنية الفمسطينية يجب أف تقوـ، إذا أقر الشعباف ذلػؾ عبػر ممثمػيف منتخبػيف، وىػذا يجػب

في ظؿ وجود االحتبلؿ، بؿ يجب أف يتـ بعد زواؿ االحتبلؿ، أما اليوـ فيجب أف يتـ ليكوف كؿ منيما رافعًة 
لآلخػػر، والشػػعب الفمسػػطيني ومنظمػػة التحريػػر والسػػمطة الوطنيػػة بحاجػػة لمرافعػػة األردنيػػة، لمواجيػػة االحػػتبلؿ 

دف وعػاًء السػتيعاب الميػاجريف أو الميجػريف وتثبيت صمود الشعب الفمسطيني عمى أرضو، ال أف يكوف األر 
الفمسػػطينييف بسػػبب ضػػيؽ ذات اليػػد والظػػروؼ الصػػعبة القاسػػية التػػي سػػّببيا االحػػتبلؿ ومشػػروعو االسػػتعماري 

 لمفمسطينييف.
األردف رافعػػػة داعمػػػة لمفمسػػػطينييف نعػػػـ، أمػػػا أف يكػػػوف األردف وعػػػاًء السػػػتيعاب المزيػػػد مػػػف الفمسػػػطينييف فيػػػو 

قػػاييس األمنيػػة والوطنيػػة والقوميػػة، ألف ىػػدؼ ذلػػؾ مزيػػد مػػف األعبػػاء عمػػى األردف وتفريػػغ مرفػػوض، بكػػؿ الم
 أرض فمسطيف مف أىميا وأصحابيا لصالح المستعمريف المستوطنيف.

مشػػروع الفدراليػػة والكونفدراليػػة، مشػػروع إسػػرائيمي اآلف، بيػػدؼ تغييػػر اليػػدؼ األسػػمى لمفمسػػطينييف وىػػو قيػػاـ 
بلؿ وىزيمتػو، ودفػع الفمسػطينييف نحػو عنػاويف جانبيػة ُتشػغميـ عػف ىػدفيـ المركػزي دولتيـ عمى أنقاض االحت

وىػػػػػػػو مواجيػػػػػػػة االحػػػػػػػتبلؿ عمػػػػػػػى األرض ومواجيتػػػػػػػو عمػػػػػػػى طػػػػػػػاوالت االىتمػػػػػػػاـ الدوليػػػػػػػة كمػػػػػػػا حصػػػػػػػؿ يػػػػػػػـو 
، وكمػا يجػػب أف يكػوف مسػػتقببًل لرفػػع مكانػة فمسػػطيف مػػف دولػة مراقػػب إلػػى دولػة عامػػؿ كامػػؿ 29/11/2012

كساب عضويتيا في كافة المحافؿ والمؤسسات الدولية التابعة لؤلمـ المتحدة.العضوية في األم  ـ المتحدة، وا 
األردنيوف، بكافة شرائحيـ، يرفضوف أي عبلقة مػع فمسػطيف، ألف ىػدفيا مشػبوه غيػر نظيػؼ، مػف الوسػطييف 

المػراقبيف والقيػادات والقومييف واليسارييف، فمماذا ىذا الخجؿ الفمسطيني مف القيادات والفصائؿ، ونحػف وكافػة 
األردنية نراقب كؿ واحد فييـ ماذا يقوؿ عف الفدرالية والكونفدرالية، ولذلؾ معيار احتراـ األردف ومصالحو ىو 
رفض العبلقة معػو، ألف العبلقػة مػع األردف أداة ضػغط عمػى عمػاف لقبػوؿ مشػاريع إسػرائيمية ترمػي إلػى إزالػة 

 وتحميميا عمى كتؼ األردف.المشكمة الفمسطينية مف عمى كتؼ إسرائيؿ 
بنػػػاء العبلقػػػات الوطنيػػػة والقوميػػػة واليسػػػارية وذات المينػػػة الواحػػػدة بػػػيف األردنيػػػيف والفمسػػػطينييف، ىػػػو الطريػػػؽ 

 لتجسير العبلقة بيف الشعبيف وبيف البمديف.
الصمود الفمسطيني عمى األرض، يحمي األردف مف مخططات الوطف البديؿ، ومف التيجير، ومػف محػاوالت 

تػػزاز األردف، وصػػمود األردف ووحدتػػو الداخميػػة وشػػعبو ووقوفػػو عمػػى رجميػػو وتماسػػكو ىػػو قػػوة فمسػػطيف، تمػػؾ اب
المعادلػػػػة التػػػػي يجػػػػب أف يفيميػػػػا الطرفػػػػاف: أىػػػػؿ األردف وأىػػػػؿ فمسػػػػطيف، وىمػػػػا وكبلىمػػػػا فػػػػي خنػػػػدؽ واحػػػػد، 

نسػانية واحػدة فػي م واجيػة العػدو الواحػد ومصمحة واحدة، وفي قارب واحد، وتطمعات وطنية وقوميػة ودينيػة وا 
 المشترؾ: المشروع االستعماري التوسعي اإلسرائيمي.
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