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 ألن البيئة اآلن مواتية لممصالحةال مخاوف من تكرار الفشل مشعل:  1
التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعؿ باألميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية نبيؿ العربي 

 في القاىرة أمس الخميس، وبحث معو ممؼ المصالحة الفمسطينية وأوضاع الالجئيف في سوريا.
ائو باألخير أسفر عف االتفاؽ عمى حزمة وأوضح مشعؿ في مؤتمر صحفي مشترؾ مع العربي أف لق

جراءات تخص المصالحة سيشرع في تطبيقيا بداية مف األسبوع القادـ.  خطوات وا 
وأشار إلى أنو ال مخاوؼ مف تكرار فشؿ اتفاقات سابقة؛ وذلؾ ألف البيئة اآلف مواتية لممصالحة، خاصة 

 وجميورية مصر. بعد العدواف الصييوني األخير عمى غزة، شاكًرا جيود العربي
ولفت مشعؿ إلى أف المقاءات التي جرت بيف قيادات فمسطينية وعربية ومصرية بالقاىرة خالؿ اليوميف 

 الماضييف أسفرت عف االتفاؽ عمى استكماؿ مشوار المصالحة وتفعيؿ كافة االتفاقيات بيذا الجانب. 
 10/1/2013، المكتب االعالمي لحركة حماس

 
 الطيب وتواضروس جيود المصالحةمع العربي و  يبحث عباس 

في إطار جيود مصر إلنياء االنقساـ الفمسطيني ورأب : القاىرة: سوسف أبو حسيف ووليد عبد الرحمف
الصدع بيف الفمسطينييف، التقى الرئيس الفمسطيني محمود عباس أمس )الخميس(، الدكتور أحمد الطيب 

ا التقى البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية شيخ األزىر الشريؼ بمقر مشيخة األزىر بالدراسة، كم
وبطريرؾ الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية )شرؽ القاىرة(، وكذلؾ الدكتور نبيؿ العربي 

 األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية. 
األوضاع السياسية المقاءات تناولت تطور "، إف "الشرؽ األوسط"وقالت مصادر باألزىر والكنيسة لػ

واالجتماعية في فمسطيف، والشأف العاـ الذي ييـ كؿ المسمميف، وانضماـ فمسطيف لألمـ المتحدة، إلى جانب 
 ."قضية المصالحة وما تتعرض لو القدس مف مخاطر التيويد
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ازف تطرؽ المقاء مع الرئيس أبو م"وقاؿ السفير أحمد بف حمي نائب األميف العاـ لجامعة الدوؿ العربية، إف 
إلى نتائج المقاءات الميمة التي أجراىا العربي مؤخرا مع كؿ مف وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وكاثريف 

 . "أشتوف التي تتعمؽ بأىمية تحريؾ الممؼ الفمسطيني وحؿ األزمة المالية
لفمسطيني إلى الرئيس أبو مازف اتفؽ مع العربي عمى إيفاد سالـ فياض رئيس الوزراء ا"وأضاؼ بف حمي أف 

اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده بعد غد )األحد( بالجامعة، لطرح عدد مف القضايا الفمسطينية 
الميمة، وعمى رأسيا تطورات ممؼ المصالحة المدعومة مف قبؿ الدوؿ العربية ومراجعة عممية التسوية 

 . "السياسية ودعـ السمطة الفمسطينية
تناوؿ ممؼ "ع خالد مشعؿ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أوضح بف حمي أنو وحوؿ لقاء العربي م

 ."المصالحة بالتفصيؿ واآلفاؽ المستقبمية لمقضية الفمسطينية والرؤية لمتحرؾ العربي
أنو أطمع شيخ األزىر عمى جيود المصالحة الفمسطينية التي ترعاىا مصر في إطار  عباسمف جيتو، أعمف 
لمساندة الشعب الفمسطيني، وكذلؾ الممارسات اإلسرائيمية التعسفية لتغيير مدينة القدس دورىا القومي 

 المحتمة ديموغرافيا ودينيا، ونتائج حصوؿ فمسطيف عمى عضوية مراقب باألمـ المتحدة.
أنو اتفؽ مع الدكتور الطيب عمى ضرورة اإلسراع بجيود المصالحة الفمسطينية وتحقيؽ  عباسوأضاؼ 
يف كافة أبناء الشعب الفمسطيني، باعتبار ذلؾ ىو السبيؿ األكيد والميـ مف أجؿ نصرة القضية التوافؽ ب

قامة الدولة الفمسطينية وعاصمتيا القدس الشريفة.  الفمسطينية وا 
وأشاد أبو مازف بدور األزىر الشريؼ في رعاية المقدسات اإلسالمية وجيوده لمحفاظ عمى مدينة القدس 

جئت لمتشرؼ بشيخ األزىر واالستماع إلى نصائحو بشأف القضية "الفمسطيني قائال:  ودعمو ألبناء الشعب
 ."الفمسطينية

القدس ليست مجرد أرض محتمة، لكنيا قبؿ ذلؾ وبعده حـر إسالمي »"مف جانبو، قاؿ الدكتور الطيب إف 
اليجمة . وحذر مف "ومسيحي مقدس، فيي ليست قضية وطنية فمسطينية لكنيا قضية عقدية إسالمية

االستيطانية التي تمارسيا إسرائيؿ في فمسطيف بصفة عامة والقدس المحتمة بصفة خاصة، والتي تمثؿ خرقا 
 لالتفاقيات والقوانيف واألعراؼ الدولية.

وطالب شيخ األزىر وزارات التعميـ في الدوؿ العربية واإلسالمية بإعداد منيج دراسي يوضح مكانة وقيمة 
عبر العصور واألزماف، وذلؾ لتربية الجيؿ الجديد عمى حب القدس الشريؼ وغرس وتاريخ القدس الشريؼ 

قيمة الدفاع عنيا حتى تتـ عودتيا إلى أحضاف األمة اإلسالمية، مناشدا كافة الفصائؿ والقوى الفمسطينية أف 
نياء حا لة االنقساـ يكونوا عمى قمب رجؿ واحد في مواجية إسرائيؿ، وتحقيؽ المصالحة الوطنية الفورية، وا 

 الذي يشيده الشارع الفمسطيني بيف رفقاء الوطف.
في السياؽ ذاتو، أكد أبو مازف، خالؿ لقائو البابا تواضروس الثاني، احترامو لقرار الكنيسة األرثوذكسية بعدـ 

تو دائـ الحضور لمكنيسة أثناء زيارا"زيارة المسيحييف لألراضي المقدسة، إال بعد تحرير فمسطيف. وقاؿ إنو 
لمقاىرة، لتبادؿ اآلراء معيا حوؿ القضية الفمسطينية، ألنيا بؤرة اىتماـ الكنيسة التي تأمؿ في اليوـ الذي يعـ 

 ."فيو السالـ األراضي المقدسة بفمسطيف مثؿ كنيستي الميد والقيامة
 //الشرق األوسط، لندن، 
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 بسوريا ينيينالفمسط المصالحة وأوضاع الالجئين الفصائلىنية يبحث مع  
بحث رئيس الحكومة الفمسطينية إسماعيؿ ىنية، مساء الخميس، مع قادة وممثمي الفصائؿ الفمسطينية ممؼ 

 المصالحة الفمسطينية، وأضاع الالجئيف الفمسطينييف في سوريا.
وقاؿ الناطؽ باسـ الحكومة طاىر النونو في مؤتمر صحافي عقب المقاء الذي عقد في مكتب ىنية في 

ة غزة إنو جرى خالؿ المقاء متابعة ميرجاف انطالقة حركة فتح والبناء عمى ىذه الخطوة االيجابية التي مدين
 أفرزت االجتماعات في القاىرة.

ووفؽ النونو، أكّد ىنية عمى ضرورة استغالؿ األجواء اإليجابية التي سادت بعد ميرجاف انطالقة "فتح" بغزة 
الحركتيف بشكؿ متوازي في الضفة وغزةف معربًا عف شكره لمفصائؿ إلحداث نجاح وطني وبناء الثقة بيف 

 الفمسطينية التي قدمت التسييالت وتابعت مع الحكومة تفاصيؿ إجراء ميرجاف انطالقة "فتح".
وبيف أنو تـ التطرؽ أيضا إلى وضع الالجئيف الفمسطينييف في سوريا وتحييدىـ عف ما يجري في سوريا، 

 ستجري مع كؿ الجيات المعنية لوقؼ قصؼ المخيمات الفمسطينية واستيدافيا.مشيرا إلى أف اتصاالت 
 //فمسطين أون الين، 

 
 : لقاءات المصالحة في القاىرة كانت "إيجابية"ردينةأبو  

في القاىرة  "فرانس برس"لوكالة  ةردين أبوقاؿ الناطؽ الرئاسي الفمسطيني نبيؿ : جيياف الحسيني -القاىرة 
كانت ايجابية، وتـ االتفاؽ عمى استئناؼ عمؿ المجاف برئاسة رئيسي وفدي الحركتيف المصالحة "ت لقاءا إف

 القاىرةفي تنفيذ اتفاؽ  اإلسراعتـ التأكيد عمى ضرورة ". وأضاؼ انو "مرزوؽ أبووموسى  األحمدعزاـ 
عالف   .الدوحة" وا 

 //الحياة، لندن، 
 
 رتو بمنح تراخيص الحج والعمرةوزا اختصاصيؤكد غزة: وزير األوقاف  

أكد وزير األوقاؼ الفمسطيني د. إسماعيؿ رضواف أف وزارتو ىي الجية الوحيدة : أحمد المبابيدي - غزة
وشدد رضواف في تصريحات  المختصة بمنح تراخيص العمؿ لشركات الحج والعمرة العاممة في قطاع غزة.

ي شركة بالعمؿ في القطاع دوف حصوليا عمى ترخيص لػ"فمسطيف أوف اليف"، عمى أف وزارتو لف تسمح أل
 مف وزارتو.

وكاف وزير األوقاؼ براـ اهلل محمود اليباش أعمف عف مصادقة وزارتو عمى عقود عمؿ خاصة بعدد مف 
شركات الحج والعمرة العاممة في قطاع غزة بعد استكماليا لكافة اإلجراءات الخاصة بشروط الحصوؿ عمى 

 مقياـ بعمميا.التراخيص الالزمة ل
 //فمسطين أون الين، 

 
 حول إعادة تفعيل المجمس التشريعيفمسطينيين اختالف آراء برلمانيين تقرير:  

تباينت آراء عدد مف نواب المجمس التشريعي واختمفت وجيات نظرىـ حوؿ دعوة حركة  فايز أبو عوف:
، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حماس الرئيس محمود عباس خالؿ لقائو أوؿ مف أمس في القاىرة

خالد مشعؿ، إلى إعادة تفعيؿ المجمس في الضفة وغزة، وأف ىذا التفعيؿ يعد االختبار الحقيقي لمدى جدية 
نياء االنقساـ.  الرئيس وحركة فتح في تحقيؽ المصالحة وا 
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حكومة كانت يتـ وبينما أكد نواب أف إعادة تفعيؿ المجمس التشريعي ضرورية حتى يكوف الحاضنة ألي 
التوافؽ واالتفاؽ عمييا لمنحيا الثقة تماشيًا مع النصوص الدستورية، قمؿ نواب آخروف مف أىمية إعادة 
تفعيؿ المجمس كونو كاف طرفًا أساسيًا في االنقساـ الذي استمر أكثر مف ست سنوات، ولـ يقـ بدوره 

 ية.الحقيقي في سف القوانيف والرقابة عمى أداء السمطة التنفيذ
 طرف في االنقسام

وفي ىذا السياؽ قاؿ النائب عف حركة فتح الدكتور عبد اهلل عبد اهلل: إف طمب حماس اليوـ إعادة إحياء 
المجمس الذي مر عمى موتو السريري أكثر مف ست سنوات ونيؼ، وعدـ قيامو بأي دور منوط بو سواء كاف 

في تعميؽ االنقساـ والخالؼ بيف كافة األطراؼ،  عمى صعيد التشريع أو الرقابة، بؿ وكاف طرفًا أساسياً 
خاصة بعد التقاء الرئيس عباس ومشعؿ في القاىرة، ُيعد كمف يحاوؿ وضع العصي في الدواليب إليقاؼ 

 عجمة المصالحة.
وأضاؼ عبد اهلل لػ"األياـ" إنو كاف مف األجدر بحركة حماس أف تدعو اليوـ أكثر مف أي وقت مضى إلى 

ؤسسات الموازية، كمجمس القضاء األعمى الذي لو بديؿ في الضفة وسمطة جودة البيئة، إلغاء كافة الم
واالعتراؼ بأف تنفيذ أحكاـ اإلعداـ دوف مصادقة الرئيس عمييا كما نص القانوف ىو جريمة بحد ذاتيا، 

لغاء كافة الوزارات، قبؿ الطمب بتفعيؿ المجمس.  وا 
 اختبار حقيقي

مجمس التشريعي الدكتور أحمد بحر قاؿ إف إعادة تفعيؿ المجمس التشريعي في وكاف النائب األوؿ لرئيس ال
الضفة الغربية وقطاع غزة تشكؿ اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الرئيس محمود عباس وحركة فتح بتحقيؽ 

نياء االنقساـ.  المصالحة الفمسطينية وا 
عي يعّبر عف نوايا غير حميدة تجاه وأضاؼ بحر في مقاؿ لو نشر، أمس، إف تجاىؿ تفعيؿ المجمس التشري

المصالحة ومستقبميا، وأف أي حكومة قد يتـ تشكيميا مستقباًل وال تحظى بثقة التشريعي باطمة دستوريًا برسـ 
نصوص القانوف األساسي الفمسطيني، ولف تكوف عمى مستوى تحديات األزمة الفمسطينية الداخمية 

شكالياتيا الكبرى.  وا 
مس يعد الخطوة األكثر فاعمية وأىمية في سياؽ إنجاح المصالحة كونو يمثؿ الحاضنة وبيف أف تفعيؿ المج

األىـ لممصالحة والتوافؽ الداخمي، والسمطة التشريعية التي تمثؿ وتعبر عف نبض وآماؿ الجماىير التواقة 
 إلنياء االنقساـ وبسط جسور الشراكة السياسية بيف مختمؼ الفرقاء عمى الساحة الوطنية.

وضح بحر: أف إنجاز المصالحة الداخمية واستعادة الوفاؽ الوطني يشكالف ىدفًا أساسيًا لكؿ فمسطيني حر وأ
غيور يتوؽ لمخالص مف نير االحتالؿ وممارساتو اإلجرامية التي يقترفيا بحؽ أبناء شعبنا صباح مساء، 

حاوالت مؤسفة لتكريس مستدركًا بالقوؿ إف معطيات األحداث تشير إلى عوائؽ في طريؽ المصالحة وم
 صيغ االنقساـ خالؿ المرحمة القادمة.

 خطوات جدية نحو االنتخابات
مف جيتو، أكد النائب عف الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف قيس عبد الكريـ أف المدخؿ الحقيقي 

نما البدء بخ نياء االنقساـ ليس ىو تفعيؿ المجمس التشريعي، وا  طوات جديدة لممصالحة وحؿ مشكمة الوحدة وا 
إلجراء االنتخابات عمى أسس تنسجـ وتطمعات وآماؿ الشعب الفمسطيني الذي سئـ االنقساـ البغيض الذي 

 شرذمو عمى كافة المستويات الرسمية والشعبية.
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شيور مف  ، وُأصيب بالشمؿ بعد وقاؿ عبد الكريـ: إف المجمس التشريعي الذي انتخب في العاـ 
ًا محايدًا في المشكمة، أو أداة عمى الخالؼ، بؿ كاف طرفًا ساىـ في تعزيز االنقساـ، انتخابو، ولـ يكف طرف

 ال يمكنو أف يقـو بدوره في التشريع والرقابة ومنح الثقة أو حجبيا عف أي حكومة يتـ التوافؽ واالتفاؽ عمييا.
ذا تـ تشكيؿ  ذا ما تـ وأضاؼ: ال أعتقد أننا قريبوف مف افتتاح دورة برلمانية جديدة، وا  حكومة وحدة وطنية وا 

 انعقاد المجمس التشريعي في إطار االتفاقات سيكوف دوره فقط مف أجؿ المصادقة عمى ىذه الحكومة.
 ممر إجباري

مف جانبو، خالؼ النائب الثاني لرئيس المجمس التشريعي الدكتور حسف خريشة رأي مف سبقو بالقوؿ إف 
فتتاح دورة برلمانية جديدة يدعو ليا الرئيس محمود عباس مطمب عقد المجمس التشريعي مف خالؿ الدعوة ال

 أساسي وحقيقي عمى اعتبار أنو الممر اإلجباري ألي مصالحة داخمية فمسطينية.
وأضاؼ خريشة: إف أي مصالحة تتطمب تفعيؿ مؤسسات الشرعية الفمسطينية وعمى رأسيا المجمس 

نتخابات ومف ثـ منح أو حجب الثقة عف أي حكومة يتـ التشريعي حتى يقـو بدوره في التحضير لقانوف اال
االتفاؽ والتوافؽ عمييا، مشددًا عمى أىمية إسراع الرئيس عباس بدعوة رئاسة المجمس التشريعي الفتتاح دورة 

 برلمانية جديدة يتـ فييا انتخاب ىيئة رئاسية جديدة لممجمس ولجاف المجمس المختمفة.
 //األيام، رام اهلل، 

 
 نقالب خطير"االمصالحة باالنتخابات " ربطحماس:  7

اعتبرت حركة "حماس" ربط رئيس السمطة محمود عباس إتماـ المصالحة بإجراء : أحمد المبابيدي -غزة
في القاىرة  خالد مشعؿ االنتخابات بػ"االنقالب الخطير" عمى ما تـ االتفاؽ عميو مع رئيس مكتبيا السياسي

 أمس.
ركة صالح البردويؿ في تصريحات لػ"فمسطيف أوف اليف":" إف تصريحات عباس وقاؿ القيادي في الح

تتعارض بشكؿ كمي مع ما تـ االتفاؽ عميو بيف حركتي "فتح" و"حماس" في القاىرة"، معتبرًا أف إطالؽ مثؿ 
 ىذه التصريحات بعد ساعات قميمة مف االتفاؽ دليؿ عمى عدـ جدية حركة "فتح" في إتماـ المصالحة.

رزمًة واحد  االنقساـح البردويؿ أف وفدي "حماس" و"فتح" اتفقا عمى تنفيذ كافة القضايا المتعمقة بإنياء وأوض
ودوف انتقاء أو القفز عف أي قضية لموصوؿ إلى قضية أخرى، منوىًا إلى أف وفد "فتح" وافؽ عمى ذلؾ 

 األمر الذي ساىـ في تعزيز األجواء اإليجابية خالؿ المقاءات األخيرة.
أشار البردويؿ إلى أف عباس يعيش حالة مف القمؽ والضغط النفسي جراء الضغوط األمريكية واإلسرائيمية و 

 التي تمارس عميو لمنعو مف إتماـ المصالحة.
نياء وقاؿ  إلى أف عباس ال يزاؿ يراىف عمى عودة التفاوض مع االحتالؿ كخيار بديؿ عف المصالحة وا 

 االنقساـ.
 10/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 
 

 وثوابت الشعب الفمسطيني مشير المصري: حماس تمّد يدىا الصادقة لممصالحة األمينة عمى حقوق 8
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أشاد القيادي في حركة "حماس" مشير المصري بالروح اإليجابية التي تسود الساحة الفمسطينية ىذه  :غزة
يحافظ عمى حقوؽ وثوابت األياـ باتجاه المصالحة، وأكد أف "حماس" حريصة عمى انجاز المصالحة بما 

 .الشعب الفمسطيني
الرافض لالعتراؼ بشروط الرباعية تحت أي  وجدد المصري في تصريحات لػ "قدس برس" موقؼ حركتو

ظرؼ، وقاؿ: "المصالحة خيار استراتيجي لدى حركة "حماس" التي قدمت كؿ ما في جعبتيا لتذليؿ 
عطو "حماس" تحت نيراف الحروب ومعاناة الحصار الصعاب مف أجؿ انجازىا. ولكف نحف نؤكد أف ما لـ ت

ال يمكف أف تعطيو عمى طاولة حوارات المصالحة، التي نعتقد أنيا يجب أف تستند إلى الحقوؽ والثوابت 
 .الفمسطينية

، وقاؿ: "نحف معنيوف بالمصالحة، و"حماس" وبإنجازىاوشدد المصري عمى أف "حماس" معنية بالمصالحة 
حو المصالحة األمينة عمى حقوؽ وثوابت الشعب الفمسطيني، إذ أف ىذه المصالحة تمد يدىا الصادقة ن

 يجب أف ال تتعارض مع حقوؽ الشعب وثوابتو وأوراؽ قوتو التي أثبتت نجاعتيا وفي مقدمتيا المقاومة".
 10/1/2013قدس برس، 

 
 في القاىرة الختيار خميفة مشعل حماس تجتمع"السفير":  9

ف مصادر موثوقة مقربة مف حركة حماس أف المكتب السياسي لمحركة انعقد أمس، م« السفير»عممت : غزة
 في القاىرة لبحث ممفات داخمية تتعمؽ باختيار خميفة رئيس المكتب السياسي الحالي خالد مشعؿ.

وقالت المصادر اف جميع أعضاء المكتب السياسي لحماس موجودوف في القاىرة لمناقشة ممفات االنتخابات 
عمار غزة، وممفات أخرى متعمقة بسياسات الحركة وما طرأ عمييا.الداخم  ية، والمصالحة وا 

وأضافت اف االجتماع الذي طغت عميو أجواء السرية، ُيتوقع أف يختار خميفة مشعؿ، أو التمديد لو، برغـ 
 إصراره حتى المحظة عمى أف ينسحب مف رئاسة المكتب السياسي.

تمؿ لمشعؿ، ىو نائبو موسى أبو مرزوؽ، خصوصًا في ظؿ الدعـ وأوضحت المصادر أف الخميفة المح
 الكبير الذي يحظى بو األخير مف قيادات الحركة في غزة التي تعارض سياسات مشعؿ.

وكاف يفترض انتخاب خميفة مشعؿ منذ ستة أشير، لكف خروج الحركة مف سوريا بعد اشتداد األزمة، وانتقاؿ 
القاىرة جعؿ مف الصعب إجراء االنتخابات الداخمية إلقميـ الخارج في مشعؿ إلى الدوحة وأبو مرزوؽ إلى 

 حماس.
ويصر مشعؿ حتى اآلف عمى أف يتـ اختيار خميفتو، لكف فريقًا مف حماس ال يرغب في أف يترؾ الرجؿ 
منصبو. أما في حاؿ إصراره عمى ذلؾ، فمف المتوقع أف تستحدث حماس منصبًا لو. وتوقع مصدر 

 بح المراقب العاـ لحماس.أف يص« السفير»
 11/1/2013، السفير، بيروت

 
 باعتقال المئات من فتحأجيزة األمن واتيام عمى السمطة في مخيم بالطة  "تمرد فتحاوي" 10

في مخيـ بالطة قرب نابمس شماؿ الضفة الغربية أمس « فتح»اعمف عدد مف المسمحيف مف حركة : راـ اهلل
 وا إلى شوارع المخيـ وىـ يحمموف البنادؽ ويطمقوف النار في اليواء.تمردىـ عمى السمطة الفسمطينية، وخرج
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وقاؿ محمد أبو زعبؿ الذي يقود المسمحيف في مؤتمر صحافي عقده في المخيـ، إف المسمحيف الذيف أطمؽ 
يطالبوف السمطة بإعادة أسمحة صادرتيا منيـ قبؿ شيور، ومعاممتيـ « أبناء فتح األحرار»عمييـ اسـ 

 ، مشيرًا إلى ضرورة منحيـ وظائؼ ميمة في أجيزتيا األمنية.«ادلةمعاممة ع»
 200وصادرت منيـ « فتح»وقاؿ إف قوات األمف الفمسطينية اعتقمت قبؿ سبعة اشير المئات مف أعضاء 

قطعة سالح، مطالبًا السمطة بإعادة ىذا السالح ألصحابو. وأضاؼ أف أجيزة األمف اقتحمت منزلو في 
 الخميس بيدؼ اعتقالو، لكنو لـ يكف موجودًا فيو.-عاءالمخيـ ليؿ األرب

وعقب المؤتمر الصحافي، سار المسمحوف في المخيـ في استعراض عسكري وىـ يرتدوف األقنعة السوداء، 
في تحدٍّ ألجيزة أمف السمطة. وقاؿ أبو زعبؿ « 16أـ »وأطمقوا األعيرة النارية في اليواء مف بنادؽ مف نوع 

 سمحوا ألجيزة األمف الفمسطينية بالدخوؿ إلى المخيـ قبؿ أف يستجيبوا لمطالبيـ.إف المسمحيف لف ي
لكف مسؤوليف في أجيزة األمف أكدوا أنيـ لف يسمحوا ليؤالء المسمحيف بحمؿ السالح، متعيديف مصادرة 

لثانية، ىؤالء مف بقايا ظواىر االنفالت األمني في االنتفاضة ا«: »الحياة»سالحيـ. وقاؿ مسؤوؿ أمني لػ 
 «.وىـ متورطوف في عمميات استغالؿ وابتزاز لممواطنيف، وسيتـ مالحقتيـ وتقديميـ لمعدالة

 11/1/2013الحياة، لندن، 
 

 تنشر الخطوات المتفق عمييا في لقاءات القاىرة أون الين فمسطين 11
 لية:خمصت نتائج لقاءات حركتي "فتح" و"حماس" في العاصمة المصرية القاىرة إلى النقاط التا

 التأكيد عمى إنجاز المصالحة ضمف اتفاؽ الرزمة في كؿ الممفات. -1
تشكيؿ لجنة االنتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة الستكماؿ السجؿ االنتخابي وتكميفيا بممؼ  -2

 المجمس الوطني.
 البدء في مشاورات تشكيؿ الحكومة برئاسة رئيس السمطة محمود عباس. -3
ات بالتوازي يتـ التوافؽ عمى موعد االنتخابات لممجمس الوطني والمجمس التشريعي بعد إنجاز الممف -4

 والرئاسة.
قرار قانوف المجمس الوطني. -5  دعوة اإلطار القيادي لالنعقاد لممارسة ميامو أوؿ الشير القادـ وا 
 نية.االتفاؽ عمى لقاء في األسبوع القادـ لترتيب المواعيد لعرضيا عمى الفصائؿ الفمسطي -6

 10/1/2013فمسطين أون الين، 
 

 غزة: األجنحة العسكرية لـفتح تطالب حماس وحكومتيا باإلفراج الفوري عن معتقمييا 12
طالبت األجنحة العسكرية لحركة فتح حركة حماس وحكومتيا المقالة باإلفراج الفوري عف كافة  حسف جبر:

 معتقمي حركة فتح في سجوف غزة.
عامًا عمى القائد  15محكمة عسكرية تابعة لمحكومة المقالة حكمًا بالسجف لمدة وأدانت ىذه األجنحة إصدار 

لنشاطو في  2005في كتائب شيداء األقصى زكي رشاد السكني، المطموب لقوات االحتالؿ منذ العاـ 
 الجناح العسكري لحركة فتح، بعد خمس سنوات مف االعتقاؿ في أقبية التحقيؽ في سجوف حماس.

في بياف أصدرتو، أمس، فصائؿ العمؿ الوطني إلى العمؿ عمى اإلفراج الفوري عف ودعت األجنحة 
السكني، الفتة إلى أنو بريء مف أي تيمة تسببت في االنقساـ الداخمي، وليس لو أي عالقة باألحداث 

 الداخمية.



 
 
 

 

 

           11ص                                    0736العدد:                11/1/0813الجمعة  التاريخ:

 11/1/2013األيام، رام اهلل، 
 

 "1دونما في منطقة "أي 88عمى  لالستيالءمخطط إسرائيمي  13
كشػػػفت صػػػحيفة "معػػػاريؼ" العبريػػػة عبػػػر موقعيػػػا االلكترونػػػي، اف ئ: ترجمػػػة خاصػػػة لػػػػ دوت كػػػوم -ـ اهلل را

الناشػػػط اليمينػػػي "آريػػػو كيػػػغ"، المتخصػػػص فػػػي عمميػػػات شػػػراء االراضػػػي فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة لصػػػالح البنػػػاء 
و ادومػػيـ" والتػػي دونمػػًا فػػي المنطقػػة الواقعػػة بػػيف القػػدس و"معاليػػ 80الييػػودي ، يجمػػع تمػػوياًل لشػػراء حػػوالي 

 " .E1ُتعرؼ بػ "
وتشير الصحيفة الى اف نشطاء اليميف االسرائيمي ال يكتفػوف بػإعالف نتنيػاىو عػف توسػيع عمميػات البنػاء فػي 

 مناطؽ الضفة الغربية، بؿ يستعمموف طرقيـ الخاصة مف اجؿ تنفيذ عممية البناء ىذه .
اقعػػػة بػػيف القػػػدس ومعاليػػو ادومػػػيـ، وتسػػتخدـ ىػػػذه " الو E1ويػػدور الحػػػديث عػػف الشػػػراء فػػي المنطقػػػة المسػػماة "

 االوساط في ىذه المرة "سالحًا" جديدًا وىو تجنيد مجموعات البناء او بما يسمى مجموعات الشراء.
وتنشػػػػط فػػػػي الفتػػػػرة االخيػػػػرة، الجمعيػػػػة اليمينيػػػػة المسػػػػماة "الصػػػػندوؽ الراضػػػػي اسػػػػرائيؿ"، والتػػػػي تقػػػػـو بشػػػػراء 

ف جميور المستوطنيف والداعميف ليـ مف الجيات اليمينية لشراء حوالي االراضي، بتوظيؼ راس ماؿ كبير م
 دونمًا في المنطقة المذكورة . 80

وتشػير الصػحيفة الػى اف "كينػغ" الػػذي يحتػؿ المكػاف الرابػع فػي قائمػػة "عوتسػماه السػرائيؿ" اليمينيػة المتطرفػػة، 
شػراء االراضػي وتحويميػا لمشػاريع  والتي ستخوض االنتخابات لمكنيست، لو تاريخ طويػؿ وحافػؿ فػي عمميػات

 لصالح الييود في قمب االحياء العربية.
تواجػو صػعوبات  E1دونمًا مف اراضي المنطقة  80واعمف كينغ قبؿ عدة اشير اف الشركة التي قامت بشراء 

 الر.مميوف دو  6مف قبؿ لجنة التخطيط والبناء، لمبناء في ىذه المنطقة وعميو فيي تعتـز بيع ىذه المساحة بػ
 11/1/0813، القدس، القدس

 
 %08ارتفاع صادرات السالح اإلسرائيمي  القطاع العسكري يتخطى األزمة االقتصادية: 14

كشػػفت صػػحيفة "ىػػارتس" النقػػاب عػػف أنػػو بػػرغـ األزمػػة االقتصػػادية العالميػػة إال اف صػػادرات : حممػػي موسػػى
، حيػث وصػمت إلػى سػبعة 2011بالعاـ  في المئة مقارنة 20قفزت بنسبة  2012إسرائيؿ العسكرية في العاـ 

مميارات دوالر. وأشارت الصحيفة إلى أف ىذه المعطيات تظير في إجمالي موقت أجرتو وزارة الدفاع، تمييدَا 
لإلجمػالي النيػػائي الػػذي سػػيتـ فػي نيايػػة شػػير آذار مػػف العػػاـ الحػالي. وأكػػدت أف المعطيػػات تتعمػػؽ بصػػفقات 

 ور شحف العتاد.أبرمت، لكف قسما منيا ال يزاؿ في ط
وكتػػب المراسػػؿ العسػػكري لػػػ"ىارتس" عػػاموس ىارئيػػؿ أف حجػػـ الصػػادرات العسػػكرية اإلسػػرائيمية شػػيد تقمبػػات 

الذروة، حيث سجؿ كؿ منيا صادرات بقيمة تزيد  2010و 2009شديدة في السنوات األخيرة. وشيد العاماف 
رتبػػػة إسػػػرائيؿ عمػػػى الئحػػػة الػػػدوؿ األكبػػػر عمػػػى سػػػبعة مميػػػارات دوالر، األمػػػر الػػػذي أدى مػػػؤخرًا إلػػػى تػػػراوح م

المصدرة لمسػالح فػي العػالـ بػيف الرابعػة والخامسػة والسادسػة. وتػذىب معظػـ الصػادرات العسػكرية اإلسػرائيمية 
إلػػى الواليػػػات المتحػػػدة والػػػدوؿ األوروبيػػة. وبعػػػد ذلػػػؾ تػػػأتي دوؿ شػػرؽ آسػػػيا ودوؿ أميركػػػا الجنوبيػػػة، بوصػػػفيا 

 . وتعتبر الصادرات العسكرية اإلسرائيمية إلى أفريقيا ىامشية نسبيًا.مستورد السالح األىـ إلسرائيؿ
وبحسب "ىارتس" فإف جانبًا مف أسػباب قفػزة المبيعػات اإلسػرائيمية ىػذا العػاـ يعػود إلػى صػفقة السػالح الكبيػرة 

يطاليا. وبموجب ىذه الصػفقة تشػتري إسػرائيؿ مػف إيطاليػا طػائرات التػدريب ال مسػتقبمية التي أبرمتيا إسرائيؿ وا 
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لسالح الجو مقابؿ تعيد إيطالي بشراء أسمحة مف إسرائيؿ بقيمة مشابية أي مميار دوالر. وتشمؿ المشػتريات 
 اإليطالية مف إسرائيؿ طائرتي سيطرة جوية، وقمرا اصطناعيا لممراقبة، وكميا مف إنتاج الصناعات الجوية.

ا ىدفًا طموحًا، وىو تصدير منتوجػات عسػكرية وأوضحت "ىارتس" أف وزارة الدفاع اإلسرائيمية وضعت لنفسي
بقيمػػػة عشػػػرة مميػػػارات دوالر خػػػالؿ األعػػػواـ القميمػػػة المقبمػػػة. وتأمػػػؿ وزارة الػػػدفاع أف يتحقػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ عبػػػر 
توسػػيع االسػػتثمار والمسػػاعدات لمصػػناعات األمنيػػة المتوسػػطة والصػػغيرة، والتػػي تعتبػػر حصػػتيا الحاليػػة مػػف 

وزارة الػػػدفاع عمػػػى أف جميػػػع صػػػفقات السػػػالح مػػػع الخػػػارج تػػػتـ بموافقػػػة وزارة  السػػػوؽ متدنيػػػة نسػػػبيًا. وتشػػػدد
الخارجية، وأف إسرائيؿ لف تقر بيع وسائؿ قتالية مف شركات إسػرائيمية إلػى دوؿ ضػالعة فػي انتياكػات حقػوؽ 

 اإلنساف.

 11/1/0813، السفير، بيروت

 
  0813الجيش االسرائيمي يستعد لسيناريوىات صعبة في المنطقة عام  15

سػرائيمييف مػف خطػر انػدالع انتفاضػة إعمػى رغػـ تحػذيرات امنيػيف وعسػكرييف : اماؿ شػحادة -القدس المحتمة 
سػرائيمي عػدـ وقػوع انتفاضػة جديػدة قريبػًا، فيمػا يسػتعد لسػيناريوىات مختمفػة ثالثة ىذه السنة، توقػع الجػيش اإل

 في المنطقة، في اعقاب التطورات التي تشيدىا بعض الدوؿ.
ف تصػػعيد االوضػػاع فػػي المنطقػػة اسػػتدعت أذاعػػة الجػػيش االسػػرائيمي عػػف مصػػدر عسػػكري مسػػؤوؿ، ونقمػػت ا
 لى تكثيؼ استعداداتو لسيناريوىات تصعيد صعبة ومحتممة، قد تحدث في االشير القريبة.إالجيش 

 وبحسػػب المسػػؤوؿ العسػػكري فػػاف الواقػػع الحػػالي فػػي الضػػفة الغربيػػة أبعػػد مػػا يكػػوف عػػف انتفاضػػة ثالثػػة، ولكػػف
 ىناؾ منحى سمبي، ومازلنا بعيديف عف نقطة ألالرجعة".

أكثػػر األعػواـ اسػتقرارًا بالمقارنػة مػع األربػع سػنوات الماضػػية،  2012وكػاف الجػيش اإلسػرائيمي قػد اعتبػر عػاـ 
وذلؾ في اعقاب العمميات التي ينفذىا الجيش بالتنسيؽ مع األجيزة األمنية التابعة لمسمطة الفمسػطينية، عمػى 

 .حد قولو
وذكػػرت االذاعػػة فػػي تقريرىػػا حػػوؿ الموضػػوع اف السػػنة الماضػػية شػػيدت ارتفاعػػا فػػي عمميػػات االعتقػػاؿ التػػي 

%، وبػاف ىنػاؾ شػيء مػا قػد تغيػر فػي الشػارع الفمسػطيني بالضػفة، واتضػح 10شيدتيا مناطؽ الضفة بنسػبة 
نية تراجعػػت مقابػػؿ وتابعػػت اذاعػػة الجػػيش تقػػوؿ اف مكانػػة السػػمطة الفمسػػطي ذلػػؾ بعػػد عمميػػة عمػػود السػػحاب.

تعزيػػز حمػػاس لمكانتيػػا فػػي الشػػارع الفمسػػطيني، وىػػذا مػػا يعرقػػؿ نشػػاط أجيػػزة أمػػف السػػمطة فػػي تنفيػػذ عمميػػات 
وذكػر اف الجػيش اعػد خطػة لمواجيػة الوضػع تشػمؿ  ضد حماس"، عمى حد ادعاء اذاعة الجيش االسػرائيمي.

ة او مواجيػػػات وتقمػػػيص حجػػػـ احتكػػػاؾ مضػػػاعفة العمميػػػات الميدانيػػػة الموضػػػعية، كوسػػػيمة إلحبػػػاط ايػػػة عمميػػػ
 الجيش بالفمسطينييف وأجيزة األمف الفمسطينية.

 11/1/0813، الحياة، لندن
 

 بتدبير انقالب سياسي ضد نتنياىو زأوساط في "الميكود" يتيمون بيري 16
اتيمػت أوسػاط فػي قيػادة حػزب الميكػود الحػاكـ الػرئيس اإلسػرائيمي شػيمعوف بيػريس : نظيػر مجمػي - تؿ أبيػب

العمؿ عمى تػدبير انقػالب سياسػي إلسػقاط بنيػاميف نتنيػاىو عػف الحكػـ، وذلػؾ عبػر تصػريحاتو المكػررة ضػد ب
"، قنػاة المسػتوطنيف 7سياسة الحكومة داخؿ إسرائيؿ وخارجيا. وقالت ىذه األوساط، فػي تصػريحات لمقنػاة الػػ"

ميور الناخبيف مف أف استمراره ال يألو جيدا لمتحريض عمى نتنياىو وتخويؼ ج زفي الضفة الغربية، إف بيري



 
 
 

 

 

           13ص                                    0736العدد:                11/1/0813الجمعة  التاريخ:

فػػي الحكػػـ سػػيجمب كارثػػة عمػػى إسػػرائيؿ، وىػػو يفعػػؿ ىػػذا عشػػية االنتخابػػات العامػػة وبشػػكؿ متواصػػؿ ومثػػابر، 
 وفي ىذا كمو يتجاوز صالحياتو إلى درجة خرؽ القانوف ويحاوؿ التأثير عمى نتائج االنتخابات.

 11/1/0813، الشرق األوسط، لندن
 

 بناء جسر بين مصر والسعودية تعترض عمى "سرائيل"إ 17
ف تؿ ابيػب تعتػرض عمػى اعتػزاـ مصػر والسػعودية أسرائيمية الخميس إكدت مصادر أ :وليد عوض -راـ اهلل 

وقالػػت اإلذاعػػة االسػػرائيمية، إف إسػػرائيؿ تعتػػرض عمػػى مشػػروع الجسػػر البػػري بػػيف  بنػػاء جسػػر بػػيف الػػدولتيف.
إبػػاف حكػػـ الػػرئيس المخمػػوع حسػػني مبػػارؾ، والػػذي أعيػػد مصػػر والسػػعودية، والػػذي تعطػػؿ تنفيػػذه قبػػؿ سػػنوات، 

 إحياؤه بعد الثورة.
وحسب االذاعة االسرائيمية فاف اسرائيؿ تعتبر بناء جسر فػوؽ جزيرتػي تيػراف وصػنافير الػواقعتيف عنػد مػدخؿ 

لػػى منفػػذىا البحػػري الجنػػو  بي خمػيج إيػػالت يمثػػؿ "تيديػػًدا اسػػتراتيجًيا عمييػػا؛ كونػػو يعػرض حريػػة المالحػػة مػػف وا 
لمخطر، عمًما بأف إسػرائيؿ أعمنػت مػرارا وتكػرارا أنيػا تعتبػر إغػالؽ مضػيؽ تيػراف "سػببا مباشػرا لمحػرب"، عمػى 

 حد ما ورد في اإلذاعة.
ولفتػػت االذاعػػة إلػػى أف "معاىػػدة كامػػب ديفيػػد الموقعػػة بػػيف إسػػرائيؿ ومصػػر تؤكػػد حػػؽ حريػػة المالحػػة عبػػر 

أف الطػرفيف يعتبػراف مضػيؽ تيػراف مػف الممػرات المائيػة  مضيؽ تيراف؛ حيث تنص المادة الخامسة منيا عمػى
الدولية المفتوحة لكافة الدوؿ دوف عائؽ أو إيقاؼ لحرية المالحة أو العبور الجوي، كمػا يحتػـر الطرفػاف حػؽ 

 كؿ منيما في المالحة والعبور الجوي مف والى أراضيو عبر مضيؽ تيراف".
 11/1/0813، القدس العربي، لندن

 
 السالم مع الفمسطينيين عن الدعاية االنتخابية لألحزاب اإلسرائيميةتغييب ممف  18

غّيبػت األحػزاب الصػييونية المشػاركة فػي االنتخابػات البرلمانيػة المقبمػة التػي تجػري : أسعد تمحمػي –الناصرة 
الشير الجاري عف دعايتيػا االنتخابيػة ممػؼ السػالـ مػع الفمسػطينييف الػذي كػاف حتػى األمػس القريػب  22في 

ي صػمب أجنػدة حػزب "العمػؿ" وأحػزاب اليسػار وقارعػت بػو اليمػيف وقّرعتػو عمػى التطػرؼ ضػد الفمسػطينييف. ف
كمػػا غّيبػػت األحػػزاب العربيػػة الثالثػػة ىػػذا الممػػؼ أيضػػًا عػػف دعايتيػػا، ربمػػا تحػػت تػػأثير انتقػػادات وجيػػت إلييػػا 

 .1948بأنيا تولي ىذا الممؼ أىمية قصوى عمى حساب قضايا عرب الػ 
دعايػػة االنتخابيػػة المتمفػػزة والمسػػموعة انطمقػػت مسػػاء أوؿ مػػف أمػػس، وبػػدت فػػي حمقتيػػا األولػػى عمػػى وكانػػت ال

األقػػػؿ تنافسػػػًا بػػػيف "ليكػػػود بيتنػػػا" الحػػػاكـ و "البيػػػت الييػػػودي" اليمينػػػي المتشػػػدد الػػػذي يمثػػػؿ غػػػالة المسػػػتوطنيف 
ائيؿ". وتمحػورت دعايػة "ليكػود والحركة الدينية الصييونية، عمى أي منيما أكثػر تطرفػًا وتمسػكًا بػػ "أرض إسػر 

بيتنا" في شخص زعيمو رئيس الحكومة بنياميف نتانياىو و "قدرتو عمى تحدي العالـ" ورفض الضغوط عميو، 
وعمػػى التأييػػد الجػػارؼ الػػذي لقيػػو فػػي الكػػونغرس فػػي أيػػار )مػػايو( الماضػػي، مضػػيفًا أف إسػػرائيؿ بحاجػػة إلػػى 

ًا الممؼ النووي اإليراني. في المقابؿ، غاب صوت شريكو "زعيـ قوي" قادر عمى مواجية التحديات، خصوص
زعػيـ "إسػرائيؿ بيتنػا"، وزيػر الخارجيػة المسػتقيؿ أفيغػػدور ليبرمػاف الػذي حصػد شػعبيتو فػي االنتخابػات السػػابقة 

 .مف دعايتو التحريضية عمى المواطنيف العرب
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األجندة األكثر تطرفًا حيف ادعوا أف  مف جانبو، تبنى زعيـ "البيت الييودي" المتطرؼ نفتالي بينيت ومرشحوه
الييػػود واجيػػوا عمػػى مػػدار آالؼ السػػنيف األمػػـ المختمفػػة وبقػػوا صػػامديف، "وعمػػى العػػرب أف يػػدركوا أنيػػـ لػػف 

 .ييزمونا". وانتقد بينيت نتانياىو وحكومتو عمى "نتيجة التعادؿ" في الحرب األخيرة عمى قطاع غزة
ذي تتوقػػع اسػػتطالعات الػػرأي غيابػػو عػػف السػػاحة بعػػد االنتخابػػات، بػػػ وتبػػاىى زعػػيـ "كػػديما" شػػاؤوؿ موفػػاز، الػػ

"إبػػادة االنتفاضػػة الثانيػػة" و "قتػػؿ المخػػربيف مػػف مسػػافة صػػفر" حػػيف كػػاف رئيسػػًا لييئػػة أركػػاف الجػػيش ثػػـ وزيػػرًا 
لمػػدفاع. أمػػا زعيمػػػة حػػزب "ىتنوعػػاه"، وزيػػػرة الخارجيػػة سػػابقًا تسػػػيبي ليفنػػي، فسػػخرت مػػػف ادعػػاءات نتانيػػػاىو 

برماف بأنيما سيقضياف عمى سمطة "حماس" في قطاع غزة، وذّكرت باتفاؽ وقؼ النار معيػا قبػؿ شػيريف، ولي
وتوقفت عند العزلة الدوليػة التػي تعيشػيا إسػرائيؿ بسػبب سياسػة نتانيػاىو وليبرمػاف، لكنيػا لػـ تشػر إلػى أىميػة 

 .حؿ الصراع مع الفمسطينييف
اعتبػرت قبػؿ تولييػا زعامػة الحػزب رئيسػة "معسػكر السػالـ"، أما زعيمػة حػزب "العمػؿ" شػيمي يحيمػوفتش التػي 

فبػدا أنيػػا تصػػر عمػى النػػأي بحزبيػػا عػف صػػفة اليسػػارية أو مالمسػة المسػػائؿ السياسػػية، وفػي مقػػدميا الصػػراع 
 .اإلسرائيمي، إذ تمحورت دعايتيا في "العدؿ االجتماعي" -الفمسطيني 

مقعػػدًا، التمحػػور فػػي قضػػايا داخميػػة مثػػؿ"حؽ  12-11بػػػ  وآثػػرت األحػػزاب العربيػػة الثالثػػة المتوقػػع فوزىػػا معػػاً 
العػرب فػػي حكػػـ ذاتػػي ثقػػافي" )التجمػػع الػوطني الػػديموقراطي(، وحقػػوؽ العمػػاؿ والمبػػادئ االشػػتراكية والتعػػايش 
الييودي العربي )الجبية الديموقراطية لمسػالـ والمسػاواة(، ومواجيػة سياسػة ىػدـ البيػوت العربيػة بػداعي البنػاء 

العربيػػة لمتغييػػر(. كمػػا تعػػّرؼ المشػػاىدوف إلػػى قائمػػة جديػػدة تحمػػؿ اسػػـ  –ص )القائمػػة الموحػػدة غيػػر المػػرخ
 ."األمؿ لمتغيير" تدعو العرب إلى االنخراط في "الخدمة الوطنية" والمشاركة في الحكومة

 11/1/0813، الحياة، لندن
 

 المسجد األقصى.. وجو بارز في االنتخابات اإلسرائيمية 19
لمواقع االلكترونية والقنوات والصحؼ االسرائيميو إلػى حمبػة سياسػية يعػرض فييػا المرشػحوف تحولت ا: القدس

أجنػػدتيـ االنتخابيػػة، والتػػي تمحػػور الكثيػػر منيػػا حػػوؿ قضػػية المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ وحػػائط البػػراؽ ومدينػػة 
البراؽ كما فعػؿ القدس المحتمة، وذلؾ مف خالؿ نشر إعالنات انتخابية تتضمف صورا ليـ عمى خمفية حائط 

رئػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو ، حيػػث اختػػار إعالنػو االنتخػػابي المتمفػػز وىػػو يشػػعؿ شػػمعة عيػػد " 
 . الحانوكا" ، األمر الذي كاف الفتا جدًا، خصوصا وأنو يمثؿ شخصية سياسية بيذا الحجـ

الييػػودي" اعالنػا مشػػابيا لػػو ضػػـ والػى جانػػب اعػػالف نتنيػاىو، نشػػر المرشػػح نفتػالي بنيػػت عػػف حػزب " البيػػت 
صورتو الشخصية وبجانبو صورا لجنود اسرائيمييف وىـ يؤدوف شعائر تممودية عند حػائط البػراؽ، فيمػا نشػرت 

 .زعيمة حزب "ىتنوعاه"الجديد تسيبي ليفني" صورة ليا أثناء زيارتيا األخيرة لحائط البراؽ قبؿ أياـ
او كمػا يسػػمونو زورا بجبػؿ الييكػػؿ،  ؿ" بالمسػجد األقصػػى،وبحسػب تقريػر صػػحفي اسػرائيمي يػػرى "حػزب العمػػ

ومػف جانبػو اعتبػر حػزب . حاجة ممّحة لمشعب الييػودي، داعيػا إلػى السػماح ليػـ بػأداء صػمواتيـ التوراتيػة فيػو
المسجد األقصى مكانا مقدسػا لشػعب إسػرائيؿ، وزعػـ انػو المكػاف األوؿ الػذي تيػوي  "البيت الييودي" اليميني،

لييود عمى حد تعبير قيادة الحزب. ويدعو األخير إلى إعادة النظر في نظاـ الصالة في األقصى إليو افئدة ا
 . والجية المسؤولة عنو، الفتا إلى انو ثمة تمييز مفرط يقع بحؽ الييود عمى حد ادعاءات الحزب

ىامة لمشعب  فيما يزعـ حزب الميكود الحاكـ بزعامة نتنياىو، أف "جبؿ الييكؿ" شّكؿ مكانة إستراتيجية
والذي نّص عمى  1993ويشير بذلؾ إلى القرار الذي أصدرتو المحكمة العميا اإلسرائيمية عاـ  الييودي،
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اعتراؼ كامؿ بحؽ الييود في الصالة في "جبؿ الييكؿ"، باستثناء الحاالت التي مف شأنيا أف تشكؿ خطرا 
.عمى سالمة الجميور عمى حد رواية الحزب   

زعػػيـ حػػزب الميكػػود ورئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي الحػػالي بنيػػاميف نتنيػػاىو "لمشػػعب الييػػود وفػػي ىػػذا الشػػأف قػػاؿ 
الحؽ الكامؿ في ) جبؿ الييكؿ(، وال يمكف التنازؿ عف ىذا الحؽ ، واعتقػد أف ىنالػؾ مجػاال لتنظػيـ صػموات 

 ." لمييود بداخمو ، ولمشعب الييودي أف ينعـ بيا، وأنا واثؽ مف تحقيؽ ذلؾ
11/1/0813، سالقدس، القد  

 

 اإلسرائيمي يعالون سيفاجأ إذا لم يتم تعيينو وزيرا لألمن 08
قاؿ القائـ بأعماؿ رئيس الحكومة اإلسرائيمية موشػي يعػالوف فػي برنػامج إذاعػي، اليػـو الخمػيس، إنػو سػيتفاجأ 

 .إذا لـ يتـ تعيينو وزيرا لألمف في الحكومة القادمة
لتعيينػو وزيػرا لألمػف، قػاؿ إنػو مػف المفضػؿ االنتظػار إلػى حػيف وسئؿ يعالوف عمػا إذا كػاف ىنػاؾ أي احتمػاؿ 
 .الفوز في االنتخابات، وبعدىا يتـ توزيع الغنائـ

 18/1/0813، 48عرب 
 

 في الجنوب بأمر عسكري لمدة عام 18إغالق شارع  01
رقػـ أعمف الجيش اإلسرائيمي أنو بناء عمى قرار مف رئػيس أركػاف الجػيش، بنػي غنػتس، فسػيتـ إغػالؽ الشػارع 

، أو مػػا يسػػمى "طريػػؽ الحػػدود الغربيػػة" لمػػدة عػػاـ، وذلػػؾ بادعػػاء وجػػود إنػػذارات أمنيػػة. ويعنػػي القػػرار منػػع 10
 المدنييف مف استخداـ الشارع مف "كـر أبو سالـ" شماال وحتى مفرؽ "سيريـ" جنوبا.

عمػى أنػو غيػر متر شرقي الشارع نفسػو. وىػو مػا اعتبػر  300كما يتضمف المنع المنطقة التي تقع في نطاؽ 
عادي، حيث أف ىذا الوضع غير قائـ في باقي الحدود، إال في بعض أجزاء مف السياج الحدودي مع قطػاع 

 غزة.
 230ويػػأتي ىػػذا القػػرار بعػػد اسػػتكماؿ بنػػاء سػػياج حػػدودي، مػػف "كػػـر أبػػو سػػالـ" وحتػػى "عػػيف نطفػػيـ"، بطػػوؿ 

 كيمومترا.
 11/1/0813، 48عرب 

 
 

 14و"البيت الييودي"  18والعمل  33يكود استطالع يديعوت أحرونوت: الم 00
أظيػػػر اسػػػتطالع لمػػػرأي نشػػػرت نتائجػػػو صػػػحيفة يػػػديعوت أحرونػػػوت اليػػػوـ، الجمعػػػة، اسػػػتمرار تراجػػػع تحػػػالؼ 
"الميكػػود بيتينػػو" مقابػػؿ تعزيػػز قػػوة حػػزب "البيػػت الييػػودي" وحػػزب العمػػؿ وثبػػات قػػوة األحػػزاب العربيػػة مجتمعػػة 

 مقعدا. 11عمى 
شػػخص وأجػػر ي بعػػد بػػدء بػػث الدعايػػة االنتخابيػػة لمختمػػؼ  1000شػػمؿ ىػػذه المػػرة وبػػيف االسػػتطالع الػػذي 

مقعػػدا، بينمػػا يحصػػؿ  33األحػػزاب ىػػذا األسػػبوع أف تحػػالؼ "الميكػػود بيتينػػو" يواصػػؿ تراجعػػو إذ يحصػػؿ عمػػى 
مقعػدا، بزيػادة مقعػد  14مقعػدا . أمػا البيػت الييػودي فيحصػؿ عمػى  18حزب العمؿ بقيػادة يحيمػوفيتش عمػى 

 عف االستطالع األخير.واحد 
 11إلػػى ذلػػؾ بػػيف االسػػتطالع أف القػػوائـ العربيػػة الثالثػػة تحػػافظ عمػػى قوتيػػا ككػػؿ إذ تحصػػؿ مجتمعػػة عمػػى 

 مقاعد لمتجمع. 3لمموحدة و 4مقاعد لمجبية و 4مقعدا؛ 
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 مقعد ألحزاب الوسط واليسار. 56مقعدا مقابؿ  64ويصؿ مجمؿ مقاعد كتؿ اليميف بحسب االستطالع إلى 
لت الصػحيفة إف الالفػت فػي االسػتطالع ىػو أيضػا تراجػع حزبػي شػاس وييػدوت ىتػورات حيػث خسػر كػؿ وقا

حػػػزب منيمػػػا مقعػػػدا خػػػالؿ األسػػػبوع الحػػػالي، بينمػػػا أعطػػػى االسػػػتطالع لحػػػزب كػػػديما بقيػػػادة موفػػػاز مقعػػػديف، 
 ومقعديف آخريف لحزب أريو إلداد وميخائيؿ بف أريو.

 11/1/0813، 48عرب 
 

 % من الضفة68دي" يطالب بضم زعيم "البيت الييو  03
نشػػػر زعػػػيـ حػػػزب "البيػػػت الييػػػودي" نفتػػػالي بينيػػػت اعالنػػػًا ضػػػـ : راـ اهلل، القػػػدس المحتمػػػة )االتحػػػاد، رويتػػػرز(

صورتو وبجانبو صورا لجنود اسرائيمييف وىـ يػؤدوف شػعائر تمموديػة عنػد حػائط البػراؽ، ونشػرت زعيمػة حػزب 
 رتيا حائط البراؽ قبؿ بضعة أياـ.صورة ليا أثناء زيا” "الحركة" تسيبي ليفني
% مػف أراضػي الضػفة الغربيػة المحتمػة إلػى إسػرائيؿ ومػنح الجنسػية اإلسػرائيمية لمػف 60ويطالب بينيت بضػـ 

مميػوف نسػمة حكمػًا  2,5ألػؼ فمسػطيني يعيشػوف فييػا، ومػنح بػاقي الفمسػطينييف البػالغ عػددىـ  50يقوؿ إنيػـ 
 إلى "طريؽ مسدود" إلقرار "حؿ الدولتيف".ذاتيًا. ويرفض ما يرى أنيا جيود تنتيي 

وقاؿ، في مقابمة أجرتيا وكالة " رويترز" معو، "إف قياـ دولة فمسطينية عمى أرض إسرائيؿ سيؤدي إلػى قتػاؿ 
راقة دماء إلى األبػد". وأضػاؼ "بمػاذا ستشػعر إذا كػاف العػالـ بأسػره متوافقػًا عمػى ضػرورة أف تنتحػر   وحرب وا 

 ف أنؾ عمى خطأ ".ىؿ ستنتحر إذا تأكدت م
وقاؿ "ما يقترحو العالـ ىو أف تسمـ ىػذا الجبػؿ )الضػفة الغربيػة( إلػى عػدو قتػؿ بالفعػؿ آالفػًا مػف اإلسػرائيمييف 

 في السنوات القميمة الماضية فقط، وأف تصمي مف أجؿ األفضؿ"،
عػالـ بشػأف إقامػة وقاؿ بينيت "قبؿ أف ننفذ خطة الضـ، يتعيف عمينا أف نغير مسار موقؼ إسػرائيؿ وموقػؼ ال

دولة فمسطينية وعندئذ فقط نطبؽ بشكؿ تدريجي تماما القانوف اإلسرائيمي عمى المناطؽ اإلسرائيمية في ييودا 
والسػػػامرة )الضػػػفة الغربيػػػة(. أحيانػػػا تكػػػوف الحكمػػػة السػػػائدة خاطئػػػة اعتقػػػد أف ىػػػذه واحػػػدة مػػػف تمػػػؾ الحػػػاالت" 

ولي بأسػره يقودنػا إلػى طريػؽ مسػدود. ربمػا حػاف الوقػت وأضاؼ. "نحف جميعػًا فػي حافمػة واحػدة والمجتمػع الػد
 لنيج جديد".

 11/1/0813، االتحاد، أبو ظبي
 

 "يبالجيش لفتاة داخل "معبد ييود يبعد اغتصاب جند "إسرائيل" يضجة ف 04
إسػرائيؿ، عقػب نشػر خبػر اغتصػاب  يأثيرت ضجة شديدة داخػؿ األوسػاط الدينيػة الييوديػة فػ: محمود محيى

عامًا مف سكاف منطقػة "بيتػار عيميػت"، لفتػاة قاصػرة تبمػغ مػف  20، يبمغ مف العمر يسرائيمبالجيش اإل يجند
 .يواغتصابيا بشكؿ وحش يعامًا، بعد خطفيا وأخذىا إلى معبد ييود 14العمر 

بيػاف  يمسػاء أمػس، موضػحة فػ يوقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إف الشػرطة اإلسػرائيمية اعتقمػت الجنػد
، وبعػد ذلػؾ يأحد شوارع المدينة، وقاـ بإقناعيا بالدخوؿ إلى المعبد الييػود يد التقى الفتاة فق يليا أف الجند

 جريمة االغتصاب. يقاـ بممارسة الجنس معيا داخمو، مشيرة إلى أنو تـ التثبت بارتكاب الجند

 18/1/0813، اليوم السابع، مصر
 

 "أنفمونزا الخنازير" تضرب إسرائيل مجددا وتصيب حالتين 05
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 يكشػػفت مصػػادر طبيػػة إسػػرائيمية لصػػحيفة "يػػديعوت أحرونػػوت" اإلسػػرائيمية عػػف وجػػود حػػالت: حمػػود محيػػىم
 يحالػػػػة خطيػػػػرة فػػػػ ي، وأف السػػػػيدتيف ترقػػػػداف فػػػػH1N1إصػػػػابة بمػػػػرض "أنفمػػػػونزا الخنػػػػازير" المعػػػػروؼ باسػػػػـ 

 مستشفيات "بيمينسوف" و"أساؼ ىروفيو".
 18/1/0813، اليوم السابع، مصر

 
 ب عمى خمفية إجراميةانفجار في تل أبي 06

انفجرت سيارة في تؿ أبيب، أمس، في حادث مرتبط بخمفية "قضػية إجراميػة"، : )"السفير"، أ ؼ ب، رويترز(
حيث استيدؼ االنفجار نيسيـ ىالبيروف، وىو زعيـ إحدى أبرز عائالت الجريمة المنظمة فػي إسػرائيؿ، لكنػو 

اسػػػـ الشػػرطة اإلسػػػرائيمية ميكػػػي روزنفمػػػد إف "القضػػػية وقػػػاؿ المتحػػػدث ب لػػـ يكػػػف فػػػي السػػػيارة لحظػػة االنفجػػػار.
 إجرامية عمى ما يبدو، تصفية حسابات"، مضيفًا "ال أستبعد في الوقت ذاتو أف يكوف العنؼ سياسيًا".

 11/1/0813، السفير، بيروت
 

 تحذر من سياسات االحتالل تجاه المسجد االقصى وحائط البراق "األقصى"مؤسسة  
إف العديد مف النوايا الحقيقية لمساسة ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“قالت : منى القواسمي -القدس 

اإلسرائيمييف وقادة األحزاب البارزيف تجاه المسجد األقصى المبارؾ وحائط البراؽ تكشفت مع احتداـ المعركة 
اذىما قضية االنتخابية اإلسرائيمية، وذلؾ مف خالؿ تسميط الضوء عمييما في حمالتيـ االنتخابية، واتخ

محورية سمسة الستقطاب أصوات الناخبيف وادعاء االحتالؿ بحؽ باطؿ لو في األقصى، حتى راح غالبيتيـ 
قامة شعائر وطقوس  إلى إطالؽ الوعودات بالعمؿ عمى تنفيذ مخطط السماح لمييود بالصالة في األقصى وا 

سيـ األقصى بيف المسمميف والييود عمى توراتية وتممودية فيو، األمر الذي يشير إلى بوادر سيئة لمخطط تق
غرار ما جرى في المسجد اإلبراىيمي في الخميؿ.

وتحولت المواقع االلكترونية والقنوات والصحؼ العبرية إلى حمبة سياسية يعرض فييا المرشحوف أجندتيـ 
دينة القدس االنتخابية، والتي تمحور الكثير منيا حوؿ قضية المسجد األقصى المبارؾ وحائط البراؽ وم

المحتمة، وذلؾ مف خالؿ نشر إعالنات انتخابية تتضمف صورا ليـ عمى خمفية حائط البراؽ كما فعؿ رئيس 
الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو.

لـ يتـ اختيار ” ويقوؿ المحامي زاىي نجيدات الناطؽ الرسمي باسـ الحركة اإلسالمية في الداخؿ الفمسطيني 
, إنما ألف لعاب المجتمع اإلسرائيمي يسيؿ لمجرد فكرة بناء الييكؿ المزعوـ عمى المسجد األقصى عبثا

حساب المسجد األقصى المبارؾ, وىذا ما يجب أف تتنبو لو األمة المسممة والعالـ العربي ,أصحاب 
” .المسؤولية أماـ اهلل وأماـ التاريخ عف القبمة األولى لربع أىؿ الكرة األرضية

اف المسجد األقصى حؽ إسالمي خالص لممسمميف ” مؤسسة األقصى لموقؼ والتراث“ومف جيتيا أكدت 
وحدىـ ، وال يمكف التفريط ولو بشبر او ذرة تراب واحدة منو، وحذرت في الوقت نفسو مف التبعات 

المستقبمية الخطيرة ليذه المواقؼ التي أصبحت تمثؿ سياسة واضحة لممؤسسة االحتاللية اإلسرائيمية.
 //، ألقصى لموقف والتراث، أم الفحممؤسسة ا

 
 الضفة الغربيةب الجيش والمستوطنونمعتقمين واقتالع أشجار زيتون باعتداءات  ثالثةجريحان و  
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ىاجـ مستوطنوف متطرفوف فمسطينييف كانوا يميوف عمى الثموج في قريتي عوريؼ وقصرة : عالء المشيراوي
ى إلى إصابة شابيف ىما طارؽ الصفدي وعمار سامر مسامير قرب نابمس وأطمقوا الرصاص عمييـ، ما أد

بجروح في ساقييما. كما أقدموا عمى اقتالع أشجار زيتوف في قصرة حيث اندلعت مواجيات بيف األىالي 
وبينيـ. واقتحمت قوة عسكرية إسرائيمية قريتي الياموف وجبع ُقرب جنيف واعتقمت كال مف محمد سالش 

عامًا(. كما توغمت قوة  عامًا( وعبد الغني أبو الييجاء ) د محمود عالونة )عامًا( ومحم حمارنة )
 إسرائيمية ُقرب بمدة بيت الىيا شماؿ قطاع غزة، حيث شرعت في تجريؼ وتمشيط األراضي الزراعية.

 //، االتحاد، أبو ظبي
 
 ربيةالضفة الغ في مختمف محافظات يرحل مخمفًا خسائر كبيرة الجوي المنخفض 

رحؿ المنخفض القطبي عف البالد مخمفًا وراءه خسائر كبيرًة في مختمؼ المحافظات. وبعد  مندوبو "األياـ":
نيار اكتست فيو مختمؼ مناطؽ الضفة بالثموج بدأ المنخفض بالرحيؿ في ساعات ما بعد الظير، بعد أف 

البمديات واليالؿ األحمر؛ لممشاركة في استنفر جيود الدفاع المدني واألمف الوطني ووزارة األشغاؿ العامة و 
 أعماؿ اإلغاثة.

سـ، أما في الخميؿ فكاف  إلى  ووصؿ سمؾ الثموج التي سقطت في راـ اهلل والقدس وبيت لحـ بيف 
 سـ. سـ، وفي حمحوؿ بمغ   - ما بيف 

ربعة الماضية إلى أما منسوب األمطار، فوصمت نسبة األمطار التي ىطمت عمى المنطقة في األياـ األ
 % مف المعدالت السنوية العامة ليطوؿ األمطار.

والتقى دويكات والوفد المرافؽ لو، رئيس بمدية قباطية، عمي زكارنة الذي استعرض الخسائر المادية الجسيمة 
 مميوف شيكؿ، التي تعرضت ليا البمدة بفعؿ المنخفض الجوي، خاصة في البنية التحتية، والتي تقدر بػ 
 حسب التقديرات األولية، عدا األضرار الجسيمة التي لحقت بمساكف وممتمكات المواطنيف.

 //، االيام، رام اهلل
 
 
 
 يمل األغطية والمالبس الشتوية لادخبااألسرى يناشدون : األسرىمنظمة أنصار  

ؿ اإلسرائيمي: "إف قالت منظمة أنصار األسرى الميتمة بشئوف األسرى الفمسطينييف داخؿ سجوف االحتال
األسرى الفمسطينييف وجيوا رسالة ذكروا فييا أنيـ يعانوف أشد المعاناة مف إجراءات االحتالؿ التي لـ تسمح 

وأوضحت  ليـ بإدخاؿ المالبس واألغطية الشتوية، في ظؿ المنخفض الجوي الشديد الذي تشيده المنطقة".
و اليوـ الخميس، أف األسرى طالبوا الصميب األحمر المنظمة، في بياف ليا وصؿ إلى "فمسطيف" نسخة عن

والمؤسسات الدولية بالتدخؿ السريع؛ لمحد مف معاناتيـ في ىذه األياـ الصعبة وىذا الفصؿ، ولحمايتيـ مف 
أمراض الشتاء التي لف تجد صعوبة في دىـ أجسادىـ والتسمؿ لعظاميـ، في ظؿ النقص الحاد جدًّا 

 باالحتياجات األساسية.
 //، طين أون الينفمس

 
  حالة غميان بسبب تفاقم حالة المضربين عن الطعام في"واعد": األسرى  
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غزة: حذرت جمعية "واعد" لألسرى والمحرريف مف أف السجوف اإلسرائيمية تشيد حالة غمياف غير مسبوقة 
يذ الوعود التي قطعيا المضربيف عف الطعاـ وتباطؤ االحتالؿ بتنف بسبب تفاقـ حالة األسرى الفمسطينييف

نياء عزؿ بقية  عمى نفسو، والتي تقضي بتحسيف الظروؼ المعيشية لألسرى ووقؼ سياسة التفتيش الميمي وا 
األسرى المعزوليف حتى المحظة وعمى رأسيـ ضرار أبوسيسي الذي يعاني مف أمراض عدة. ورجحت "واعد" 

القادمة حراكا داخؿ السجوف "سيكوف بمثابة أف تشيد األياـ  في بياف ليا، تمقت "قدس برس" نسخة عنو
 .الشرارة لخوض األسرى إضرابا استراتيجيا سيحمؿ مضموف ليس لدينا ما نخسره"

 //قدس برس، 
 

  ن "عوفر" وتنكل باألسرى الفمسطينيينجإسرائيمية تقتحم س عسكريةوحدات  
مدينة راـ اهلل، وسط الضفة الغربية  قاؿ األسرى الفمسطينيوف في سجف عوفر اإلسرائيمي غرب:راـ اهلل

المحتمة: إف وحدات خاصة تابعة لمصمحة سجوف االحتالؿ، والمتخصصة في االعتداء عمى األسرى في 
في سجف "عوفر" والذي يطمؽ  ( عمى اقتحاـ قسـ /الخميس )أقدمت فجر اليـو سجوف االحتالؿ،

واعتدت عمى األسرى ف مختمؼ الفصائؿ الفمسطينية،عميو األسرى اسـ "قسـ الوحدة"، والذي يضـ أسرى م
األسرى تحت المطر وأضافوا أف قوات االحتالؿ احتجزت بالضرب المبرح دوف سابؽ إنذار وبدوف أسباب

والبرد الشديد، واعتدت عمييـ بالضرب وعرؼ مف بيف األسرى الذيف تـ االعتداء عمييـ: خميؿ الخروؼ، 
براىيـ أبو ومحمد عمى نقؿ  وذكر األسرى، أف سمطات السجف أقدمت العسؿ، وشاىر الحيحابريوش، وا 

 عدد مف األسرى إلى سجف ىداريـ
 //قدس برس، 

 
 سنوات ىي األكبر منذ  القطاع: نسبة األمطار بفي غزة  الزراعةوزارة  

متوقعة أف يكوف أكدت وزارة الزراعة أف قطاع غزة شيد ىطوؿ نسبة أمطار ىي األكثر منذ عشر سنوات، 
 موسـ األمطار لمعاـ الحالي األفضؿ.

وقالت الوزارة في بياف صحفي اليوـ الخميس، إف محافظة جنوب قطاع غزة شيدت غزارة األمطار األكثر 
 عمى مستوى محافظات القطاع.

 ممـ، والمعدؿ السنويوقالت: "إجمالي األمطار التي سقطت عمى قطاع غزة منذ بداية الموسـ بمغت 
 % خالؿ ىذا العاـ".بمغ حتى المحظة 

 //، فمسطين أون الين
 
 العاصفة توقف العمل في األنفاق :غزة 

الشرؽ األوسط: ذكرت مصادر فمسطينية أف األمطار الغزيرة التي ىطمت في األياـ الثالثة الماضية  -غزة 
اف أربعة أشخاص يعمموف في أحدىا. في جنوب قطاع غزة أدت إلى انييار عدد كبير مف األنفاؽ، أدى لفقد

وأدى ىطوؿ األمطار المفاجئ إلى تجمع المياه داخؿ األنفاؽ، مما أوقؼ العمؿ فييا بشكؿ تاـ. وأكدت 
المصادر أف األنفاؽ العاممة ىي أنفاؽ الوقود، عمى اعتبار أنيا تعمؿ مف دوف الحاجة لوجود أشخاص 

 ب. داخميا، نظرا ألنو يتـ ضخـ الوقود في أنابي
 //، الشرق األوسط، لندن
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 " لمركز مدى الكرمل ومؤسسة الدراسات الفمسطينية يافا مدينة تختصر وطناً " بعنوان ممف 

زىير أندراوس: يافا مدينة تختصر وطنًا، ىو ممؼ خاص مف إعداد مركز مدى الكرمؿ ومؤسسة  - الناصرة
ػ كيفوركياف وىمت زعبي مقااًل بعنواف 'يافا: النفي في  الدراسات الفمسطينية، قدمت البروفيسورة نادرة شميوب

الوطف والنمو إلى الجذور'. المقاؿ يقدـ تحميال نفسيا ػ سياسيا لفيـ تعامؿ الفمسطيني اليافاوي مع إنكار 
 مأساتو، واقتالعو، واستعمار بيتو ووطنو.

 //، القدس العربي، لندن
 
  الى محافظات الوطنالخنازير بكافة ات بأنفمونزا صاب: ارتفاع عدد اإلبرام اهلل الصحة 

اصابة  اكد . د. طريؼ عاشور المتحدث بأسـ وزارة الصحة عف ارتفاع عدد االصابات باالنفمونزا الى 
 فيما بمغ عدد الوفيات  "قطاع غزة"اصابة منيا في المحافظات الجنوبية  في كافة محافظات الوطف، 

 ات الوطف.حالة في كافة محافظ
وشدد د. عاشور عمى اىمية التقيد بالتعميمات الى وزعتيا وزارة الصحة عبر االالؼ النشرات التوعوية والتي 
تـ توزيعيا عمى المواطنيف اما بشكؿ مباشر او عبر وسائؿ االعالـ، خاصة موضوع التيوية الجيدة سيما 

رؼ مغمقة وبالتالي احتمالية انتشار الفيروس في الظروؼ الجوية السائدة واضطرار االسر الى التجمع في غ
ضمف تمؾ الدوائر المغمقة ، مما يتوجب ضرورة تيوية تمؾ الغرؼ بشكؿ دوري واالبتعاد عف المصابيف 
بفيروس االنفمونزا واتخاذ االحتياطات الالزمة المعممة مف قبؿ الوزارة لمحد مف انتشار االنفمونزا سواء العادية 

 او
 //، ، فمسطينوزارة الصحة

 
 اهلل الثاني ومرسي يبحثان دعم فرص تحقيق المصالحة الفمسطينيةد عب 37

اهلل الثػػاني، أمػػس الخمػػيس، اتصػػااًل ىاتفيػػًا مػػف الػػرئيس المصػػري  تمقػػى الممػػؾ األردنػػي عبػػد: )يػػو .بػػي .أي(
ينية، وجيػػود محمػػد مرسػػي بحثػػا خاللػػو الجيػػود المصػػرية الراميػػة إلػػى دعػػـ فػػرص تحقيػػؽ المصػػالحة الفمسػػط

 استئناؼ مفاوضات السالـ، والمستجدات في سوريا.
فػػي إطػػار التنسػػيؽ والتشػػاور المسػػتمر بػػيف الممػػؾ “وذكػػر بيػػاف صػػادر عػػف الػػديواف الممكػػي أف االتصػػاؿ يػػأتي 

حيػػػػاء مفاوضػػػػات السػػػػالـ،  عبػػػػد اهلل الثػػػػاني والػػػػرئيس المصػػػػري حيػػػػاؿ دعػػػػـ جيػػػػود المصػػػػالحة الفمسػػػػطينية، وا 
يدىا المنطقػػػة، خصوصػػػًا المسػػػتجدات عمػػػى السػػػاحة السػػػورية، وسػػػبؿ تعزيػػػز العالقػػػات والتطػػػورات التػػػي تشػػػ

 ” .دـ المصالح المشتركة لمشعبيفاألردنية المصرية، بما يخ
11/1/0813، الخميج، الشارقة   

 
  "إسرائيل"ىي بين لبنان و المنطقة االقتصادية الخالصة مشكمة :الرئيس القبرصي 38

، بدعوة مف رئيس أمسأبرزت الزيارة الرسمية التي بدأىا الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوفياس الى بيروت 
الجميوريػػة ميشػػاؿ سػػميماف، ممػػؼ الػػنفط البحػػري كنقطػػة اىتمػػاـ مشػػترؾ بػػيف لبنػػاف وقبػػرص، ولفػػت فػػي ىػػذا 

قػػة االقتصػػادية الخالصػػة. أف ال مشػػكمة لبنانيػػة قبرصػية فػػي مػػا خػّص المنط»السػياؽ تأكيػػد الػػرئيس القبرصػي 
سرائيؿبؿ إف المشكمة ىي بيف لبناف  ، إنمػا دولػة قبػرص "إسرائيؿ"وقاؿ: أنا ال أمثؿ ىنا دولة أو حكومة «. وا 
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األمػـ المتحػدة ونأمػؿ فػي أف تحػؿ وفقػًا لمصػالح  إلػىوحكومتيػا. ونحػف لعبنػا دور الوسػيط، والقضػية وصػمت 
 لبناف.

11/1/0813، السفير، بيروت  

 
 الوحدة الفمسطينية التي جنبت المخيمات في لبنان أي صراع داخميب يشيدبل" "المستق 39

 ،أّكد منسؽ عاـ "تيار المستقبؿ" في بيروت بشير عيتػاني ممػثال االمػيف العػاـ لتيػار المسػتقبؿ احمػد الحريػري
مراقػب  الذي نظمتو منسقية بيروت فػي التيػار ومكتػب القػدس لمناسػبة فػوز دولػة فمسػطيف بمقعػد في االحتفاؿ

أّف فمسػطيف سػتبقى  ،والطفػؿ بػاألـالمتحدة، في قاعة أوديتوريـو حسانة الداعوؽ في جمعية العناية  األمـفي 
البوصمة في قمب تيػار المسػتقبؿ، مثنيػًا عمػى الوحػدة الفمسػطينية التػي جنبػت المخيمػات الفمسػطينية فػي لبنػاف 

القتػػػؿ والػػػدمار فػػػي سػػػوريا، وعػػػودة اليػػػدوء الػػػى أي صػػػراع داخمػػػي، آمػػػال أف يتكمػػػؿ الربيػػػع العربػػػي بوقػػػؼ آلػػػة 
 اليرموؾ والمخيمات الفمسطينية.

وأكد سفير دولة فمسطيف اشرؼ دبػور أّف االعتػراؼ بالدولػة الفمسػطينية مػف قبػؿ مائػة وثمانيػة وثالثػيف صػوتا 
التحرير  يمتمكوف الضمير الحي، جاء" ثمرة مسيرة طويمة، وحافمة بالنضاؿ والتضحيات الجساـ بقيادة منظمة

وأشػػار إلػػى أف "رفػػع مكانػػة  تواجػػده". أمػػاكفالفمسػػطينية الممثػػؿ الشػػرعي والوحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي كافػػة 
نيػػاء لػػألرض اإلسػػرائيميالمتحػػدة سػػيؤىميا لمواجيػػة االحػػتالؿ  األمػػـدولػػة مراقػػب فػػي  إلػػىفمسػػطيف  الجػػدؿ  وا 

صػادؽ وتنضػـ الػى االتفاقيػات الدوليػة. ويصػبح حوؿ كيانية فمسطيف مف الناحية القانونية وحمايتيا دوليػا، وت
 ليا الحؽ في العضوية، في كافة المعاىدات والييئات والمنظمات الدولية.

ثػػـ تحػػدث مػػدير مكتػػب القػػدس فػػي "تيػػار المسػػتقبؿ" خميػػؿ شػػقير الػػذي اعتبػػر "اف المصػػالحة الفمسػػطينية التػػي 
ويج الحقيقػي لالنجػاز الدبموماسػي فػي األمػـ نرجو ونأمؿ وندعـ تحقيقيا في اقرب فرصة ممكنػة، سػتكوف التتػ

 المتحدة".
11/1/0813، المستقبل، بيروت  

 
 
 

 من سوريا حممة تواقيع تدين عنصرية باسيل ضّد النازحينلبنان:  48
وّقع عشرات المحاميف واإلعالمييف والناشطيف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وىيئات المجتمع المدني، عمى بيػاف 

لوزير الطاقػة جبػراف باسػيؿ ضػّد النػازحيف مػف سػوريا الػى لبنػاف"، معتبػريف أف "ىػذه  يديف "المواقؼ العنصرية
المواقؼ تندرج في خانة الجريمة ضّد اإلنسانية"، وقاؿ البياف "تصاعدت في اآلونة األخيرة وتيرة التصريحات 

السػورييف  السياسية المنطوية عمى خطاب عنصري صريح وخطير، عمى خمفيػة ازديػاد حركػة نػزوح الالجئػيف
نػػديف كػػؿ المواقػػؼ العنصػػرية التػػي  إننػػا" البيػػاف أضػػاؼو  والفمسػػطينييف اليػػاربيف مػػف نيػػراف القتػػاؿ فػػي سػػوريا".

طائفيػة أخػرى بمػا ىػي كػذلؾ، والصػادرة عػف  أوتستيدؼ السورييف والفمسطينييف وأي جماعة دينية او عرقية 
 سة في الحياة العامة في بمدنا. مسؤوليف رسمييف لبنانييف او عف سياسييف يحتموف مواقع رئي

11/1/0813، المستقبل، بيروت  
 

 موسى: المصالحة الفمسطينية خطوة ميمة نتمنى ليا النجاحعمرو  41
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إلى  ترعاىا مصر، الفتاً  يأشاد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، بالمصالحة الفمسطينية الت: أميف صالح
مسار القضية  يه جميعا، ستحدث نقمة نوعية ميمة فأف ىذه الخطوة إذا كتب ليا النجاح، وىو ما نرجو 

تصريحات خاصة  يوقاؿ موسى ف .يالفمسطين يطالما تأثرت كثيرا بالصراع الفمسطين يالفمسطينية الت
لػ"اليوـ السابع"، إف الظروؼ تحتـ عمينا أف نقدـ التينئة إلى الفمسطينييف البتعادىـ عف الخالؼ واالنقساـ 

 طوات جادة مف أجؿ المصالحة.خ يوالتشتت، والبدء ف
 18/1/0813اليوم السابع، القاىرة، 

 
 وزير الخارجية الكويتي يستقبل أول سفير فمسطيني 40

استقبؿ وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، أمس، السفير الفمسطيني األوؿ منذ : (.)أ.ؼ.ب
حميفة لصداـ حسيف، حسبما أفادت وكالة  حيف اعتبرت منظمة التحرير الفمسطينية 1990غزو الكويت في 

األنباء الرسمية. وسيقدـ السفير رامي طيبوب أوراؽ اعتماده إلى األمير الشيخ صباح األحمد الصباح 
 األسبوع المقبؿ.

إال أف مكتبًا تمثيميًا فمسطينيًا صغيرًا  ،1991ولـ يكف ىناؾ أي سفارة فمسطينية في الكويت بعد التحرير في 
 ًا في العاصمة الكويتية.كاف موجود

 11/1/0813الخميج، الشارقة، 
 
 مميون دوالر من اإلمارات لبناء مدينة لألسرى المحررين  الحكومة في غزة: خمسون 

كشؼ وزير األشغاؿ العامة واإلسكاف بحكومة غزة يوسؼ صبحي الغريز أف دولة اإلمارات العربية : وكاالت
والر لبناء مدينة الشيخ خميفة بف زايد آؿ نيياف لألسرى المحرريف مميوف د المتحدة تبرعت بمبمغ قدره 

وسط قطاع غزة . وأشاد الغريز في تصريح وزعتو الوزارة، بالدور الكبير لدولة اإلمارات في دعـ الشعب 
الفمسطيني والتضامف معو ومساندة قضاياه العادلة، مقدمًا شكره لإلمارات رئيسًا وحكومة وشعبًا عمى ىذا 

 برع .الت
 //الخميج، الشارقة، 

 
 

 لمساعدة الفمسطينيين "نحن معكم"تطمق  اإلماراتية ىيئة األعمال الخيرية 44
ألؼ درىـ بشكؿ أولي لمتضرري العاصفة  300رصدت ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية أكثر مف  :أبوظبي

مدير مكتب الييئة في  ،إبراىيـ الراشد وقاؿ الجوية التي ضربت األراضي الفمسطينية خالؿ األياـ الماضية.
إنو بعد الكارثة اإلنسانية التي شردت المئات مف العوائؿ الفمسطينية وأغرقت واقتمعت المئات  ،الضفة الغربية
حممة "نحف معكـ" لمساعدة  اإلماراتيةالخيرية  األعماؿوالمزروعات أطمقت ىيئة  واألشجارمف المساكف 

 الفمسطينية. األراضيؽ المتضررة مف آثار العاصفة الجوية القوية التي ضربت األسر الفمسطينية والمناط
 11/1/0813البيان، دبي، 

 
 حركة "سيناء لإلصالح والمساواة" تحذر من سعي الكيان اإلسرائيمي لتدويل سيناء 45



 
 
 

 

 

           03ص                                    0736العدد:                11/1/0813الجمعة  التاريخ:

 مف أف الكياف، عبد القادر مبارؾ، "سيناء لإلصالح والمساواة"حّذر الناشط السياسي بحركة  سيناء: ،القاىرة
وقاؿ خالؿ  يسعى إلى تدويؿ شبو جزيرة سيناء، وجعميا منطقة عازلة لحماية حدوده المزعومة. اإلسرائيمي

افتتاح مركز إعالـ سيناء المستقؿ، مساء األربعاء، إف الكياف يسعى إلى إقناع المجتمع الدولي بأف سيناء 
ولي انتقؿ مف أفغانستاف إلى سيناء، وأف بيا باتت بؤرة لإلرىاب، مف خالؿ الترويج بأف اإلرىاب الد

ميميشيات مسمحة وتنظيمات إرىابية موالية لتنظيـ القاعدة، حتى يتـ زرعيا بالقوات الدولية األممية عمى 
. 2006التي جرى زرعيا في جنوب لبناف بعد الحرب اإلسرائيمية عمى لبناف في العاـ ” "يونيفيؿ"غرار قوات 

انفالت أمني في سيناء ىو نتيجة خالفات داخمية وخروج عف القانوف، مثمما يحدث  وتابع: إف ما يحدث مف
في باقي أنحاء البالد. نافيًا وجود تنظيمات إرىابية أو تنظيمات موالية لتنظيـ القاعدة أو التنظيمات 

 الجيادية العالمية بشبو الجزيرة.
 11/1/0813الخميج، الشارقة، 

 
 م مناىج الثانوية تتضمن فصواًل عن القضية الفمسطينيةوزارة التربية المصرية تتسم 46

بريؿ المقبؿ مناىج الصؼ األوؿ نيساف/ أشير  يف المصرية تتسمـ وزارة التربية والتعميـي: محمد البديو 
بنشر خطة الحكومة ووثائؽ  "اليوـ السابع"وتنفرد  ،2013/2014القادـ  يالجديدة لمعاـ الدراس يالثانو 

 المناىج الجديدة.
 يعناويف وموضوعات تاريخ مصر الحديث والمعاصر أ يولـ تتضمف وثيقة التاريخ لطالب الثانوية ف

الناصر وأنور السادات ومحمد  عف دور رؤساء الجميورية السابقيف محمد نجيب وجماؿ عبد يعنواف رئيس
ر بالوزارة أف وأفادت مصاد حسنى مبارؾ ومراحؿ وسنوات حكميـ، أو عف حرب أكتوبر، ومعاىدة السالـ.

المنيج الجديد، سواء باعتباره مف ي ف سيكوف موجوداً  ،مؤسس جماعة اإلخواف المسمميف ،حسف البنا
يتضمف منيج الصؼ الثالث و  مساندة القضية الفمسطينية. يالشخصيات التنويرية اإلسالمية، أو لدوره ف

ربية أىميتيا ومفيوميا ومقوماتيا، المعاصر.. الوحدة الع يمصر وقضايا الوطف العربعف "فصوؿ  يالثانو 
، وثورات الشعوب العربية ياإلسرائيم يوتجارب الوحدة وعوامؿ فشميا، وجامعة الدوؿ العربية، والصراع العرب

2010" 
مساندة مصر لمشعوب العربية لمتخمص مف االستعمار،  وفى ىذا المنيج يحمؿ الطالب ويدرس ويتعرؼ عمى

عمى  ي، وتأثير الوفاؽ الدول"إسرائيؿ"أدت لقياـ  يفمسطيف، والظروؼ الت دولة يف الفمسطينيوحؽ الشعب 
مساندة ودعـ القضية الفمسطينية، ودور بريطانيا  ي، وأىمية دور مصر فياإلسرائيم يالصراع العرب

 القضية الفمسطينية. يوالواليات المتحدة ف
 11/1/0813اليوم السابع، القاىرة، 

 
 "إسرائيل"ن بمنع إقامة بطولة أوروبا لمشباب في الرياضيون المصريون يطالبو 47

دعا رياضيوف مصريوف منخرطوف في "االتحاد العالمي لمرياضييف لنصرة فمسطيف"، وزير الرياضة  :القاىرة
المصري العامري فاروؽ، بصفتو رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب العرب، إلى العمؿ مف أجؿ منع 

، "تضامًنا مع "إسرائيؿ"يونيو القادـ، في  /ية، المقررة في الخامس مف حزيرافإقامة بطولة األمـ األوروب
وشدد الرياضيوف عمى أنيـ قدموا مذكرة لموزير المصري  الحممة التي أطمقيا النجـ المالي عمر كانوتيو".

، منيا اإلعالف عف رفض إقامة 9/1 األربعاء يوـبيذا الخصوص ضمف سمسمة توصيات اتفقوا عمييا 
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 ، فضالً "إسرائيؿ"، ومطالبة قناة الجزيرة القطرية بعدـ نقؿ البطولة، في حاؿ إقامتيا في "إسرائيؿ"لبطولة في ا
قامة  عف تنظيـ وقفة احتجاجية سممية أماـ مقر جامعة الدوؿ العربية ومقر المفوضية االتحاد األوروبي، وا 

 جتمع الدولي لمطالبيـ.بطولة كبرى في توقيت البطولة نفسو، في حاؿ عدـ استجابة الم
كما اقترح الرياضيوف وضع شعار في القنوات الفضائية والصحؼ تحت عنواف "ال إلقامة أمـ أوروبا في 
 إسرائيؿ"، باإلضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني لجمع توقيعات في إطار حممة لمنع إقامة الدورة في إسرائيؿ. 

 18/1/0813قدس برس، 
 

 "إسرائيلـ"ل الواليات المتحدة األمريكيةبانيتا يؤكد لباراك دعم  48
باراؾ، في واشنطف  إييودأكد وزير الدفاع األميركي ليوف بانيتا لنظيره اإلسرائيمي : ، رويترز(.ب.ؼ.)ا

جورج ليتؿ، في  ،وفجوقاؿ المتحدث باسـ البنتا ."إسرائيؿ"حياؿ أمف  "القوي"أمس، التزاـ الواليات المتحدة 
رغبتيما في التعاوف حوؿ عدد مف المسائؿ اإلقميمية  بضعة مواضيع، وجدداً " بياف، إف الرجميف بحثا

يراف وغزة االلتزاـ القوي لمواليات المتحدة حياؿ "وأضاؼ أف بانيتا أعرب لباراؾ عف  ."وخصوصًا سوريا وا 
 ."أمف إسرائيؿ والعالقات الوثيقة في مجاؿ الدفاع بيف البمديف

 11/1/0813السفير، بيروت، 
 

 والعرب بين األىم في العالم "إسرائيل"التوتر بين  :0813سياسية لمعام -الجيو المخاطرر تقري 49
تقريرىا السنوي عف أىـ عشرة مخاطر  "مجموعة يورو آسيا"نشرت مجموعة األبحاث الدولية المعروفة باسـ 

لدوؿ العربية . وأشار التقرير الجديد إلى أف التوتر بيف ا2013سياسية تنتظر العالـ في العاـ -جيو
 يقع بيف المخاطر العشرة األىـ التي تواجو األسرة الدولية. "إسرائيؿ"و

وأشار رئيس المجموعة إياف بريمر إلى أنو مف بيف المخاطر الكبرى المنتظرة يمكف إدراج أزمة الديوف 
والدوؿ العربية  األوروبية، وتقمبات األسواؽ، وكذلؾ التوترات في الشرؽ األوسط، خصوصًا التوتر بيف إيراف

 والدوؿ العربية مف جية ثانية.  "إسرائيؿ"مف جية، وبيف 
. ويرى أنو برغـ -وشدد بريمر عمى أف منسوب المخاوؼ بشأف المخاطر الجيو سياسية أكبر مف الالـز

، وقضية "والتي ال ريب في أنيا ستستمر خالؿ الشيور المقبمة"السياسية في الواليات المتحدة،  "الفوضى"
ة الديوف األوروبية واالقتصاد الياباني الذي يراوح مكانو، فإف المخاطر في الدوؿ المتطورة ليست كبيرة أزم
 .جداً 

التوتر الصاعد حوؿ مواجية إيراف ". وجاء في التقرير أف "الصيؼ العربي"ويصؼ بريمر الوضع العربي بػ
سرائيؿ يشكؿ خطرا منفصال قائما بحد ذاتو بريمر يشير أيضا إلى أنو عدا إيراف،  . لكف"مع دوؿ المغرب وا 

مرحمة تغييرات وتوترات مثؿ التطرؼ الديني اإلسالمي، وصعود منسوب العداء  يعيش الشرؽ األوسط حالياً 
بيف السنة والشيعة داخؿ الدوؿ وبيف دوؿ الشرؽ األوسط، فضاًل عف تراجع نفوذ القوى العظمى الغربية مثؿ 

 ر بأزماتيا الداخمية.الواليات المتحدة المنشغمة أكث
سياسية مشابية. أوال، -وبريطانيا: تجد نفسيا، وفقًا لمتقرير، في وضعية جيو "إسرائيؿو"الياباف،  ويرى أف

األىمية والعالقات الخاصة التي تجمعيا بالواليات المتحدة تراجعت في العاـ األخير، مقارنة بالماضي. 
سياسية تقمصت. -الجيو "األلعاب"الثالث عمى التأثير في  وفضال عف ذلؾ، يرى بريمر أف قدرة ىذه الدوؿ
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عمييا الرد بشكؿ ناجع عمى التحديات  كذلؾ فإنيا منشغمة بمشاكؿ داخمية كثيرة، األمر الذي يجعؿ متعذراً 
 في الحمبة الدولية.

وفي ىذا  يتوقع التقرير تكثيفا في حرب الظالؿ التي تديرىا الدوؿ الغربية ضد إيراف ومشروعيا النووي.و 
السياؽ فإف بريمر يشير إلى أف اليجمات السيبيرية واالغتياالت والحمالت الديبموماسية ستتواصؿ في العاـ 

 الجديد.
 11/1/0813السفير، بيروت، 

 
  "سكايب"وتعّوض بـ " ميسنجر"تمغي  "مايكروسوفت" 

ادؿ الرسائؿ االلػكترونيػة أعػمنت مايكروسػوفت انيا ستوقؼ نيائيًا نظاـ تب: أ ؼ ب -ساف فرانسػيسكو 
آذار )مارس( المقبؿ، ليحؿ محمو نظاـ االتصاالت الياتفية اإللكترونية  في « ميػسنجر»الفورية 

 .الذي اشترتو في العاـ « سكايب»
تدعوىـ فييا إلى االنتقاؿ إلى نظاـ « ميسنجر»ووّجيت مايكروسوفت رسالة إلكترونية إلى مستخدمي 

خ االستحقاؽ، مع استخداـ المعمومات عينيا المتوافرة في حسابيـ. وجاء في الرسالة: قبؿ تاري« سكايب»
سيتسنى لكـ تبادؿ رسائؿ فورية والدردشة عبر الفيديو، تمامًا كما كانت الحاؿ في السابؽ. ويمكنكـ أيضًا »

 «.اعتماد وسائؿ جديدة لتفعيؿ سكايب عمى ىاتفكـ وجيازكـ الموحي
لدمػجيػا في « ميػسػنجر»ركي كشؼ في تشريف الثاني )نوفمبر( نيتو توقيؼ خدمة وكاف العمالؽ األميػ

 . وكػشفت الشػركة أف ىذه الخدمة سػتتوقؼ في كؿ البػمداف ما عدا الصيف.فػي العاـ « سػػكايب»
ي الت« سكايب»، مع إطالؽ النسخة الجديدة مف وكاف ىذا االنتقاؿ قد بدأ تدريجًا في نياية العاـ 

 تسمح لممستخدميف بالنفاذ إلى حسابيـ التابع لمايكروسوفت.
 //، الحياة، لندن

 
 ألفًا... والحكومة ترحب بتمثيميم في مجمس الموردات  البريطانيون من اصل عربي  

ة في بادرة الفتة مف الحكومة البريطانية، أشادت وزيرة اإليماف والمجتمعات البارون: كميؿ الطويؿ -لندف 
لمبريطانييف في أصؿ عربي في مجتمعيـ، وأعمنت ترحيب حكومة « المساىمة الكبيرة واإليجابية»وارسي بػ 

 ديفيد كامروف بضـ عضو مف أصؿ عربي إلى مجمس الموردات، الغرفة الثانية في البرلماف البريطاني.
ؿ عربي بات حاليًا وجاء موقؼ الحكومة بعدما أظير إحصاء سكاني رسمي أف عدد البريطانييف مف أص

لممرة  ألفا في إنكمترا وويمز وحدىما. وسمحت استمارة اإلحصاء السكاني لمعاـ  يبمغ أكثر مف 
األولى لممواطنيف بأف يعّرفوا أنفسيـ بوصفيـ بريطانييف وعربًا. وفي استمارات اإلحصاء السابقة لـ يكف 

في خانة اإلثنيات التي يتحدروف منيا، « العربي»يـ ممكنًا لمبريطانييف مف أصوؿ عربية أف يسّجموا أصم
اإلثنيات »وكاف الخيار المتاح أماميـ تسجيؿ أنفسيـ تحت خانة إثنية مختمفة أو وضع عالمة في خانة 

بريطاني أنفسيـ بأنيـ  سّجؿ  غير المدرجة في االستمارة. ووفؽ إحصاء العاـ « األخرى
 «.عرب»

سي في نقاش أماـ مجمس الموردات، بعد ظير األربعاء، بمساىمة البريطانييف العرب وأشادت البارونة وار 
عمى اختالؼ أصوليـ ومذاىبيـ في إثراء الحياة العامة في المممكة المتحدة، وسّمت تحديدًا الدكتور ىاني 

، والجّراح الخيرية والحاصؿ عمى وساـ اإلمبراطورية البريطانية« اإلغاثة اإلسالمية»البنا أحد مؤسسي 
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العالمي المتخصص في زرع األعضاء السير مجدي حبيب يعقوب، ورياضي التجديؼ الحائز عمى ميدالية 
أولمبية ذىبية محمد صبيحي. وأعمنت ترحيبيا بتعييف عضو مف الجالية البريطانية العربية في مجمس 

 عضوًا. الموردات الذي يضـ 
جمس الموردات طرحو المورد ليا )عف قرية كرونداؿ بمقاطعة وكانت البارونة وارسي ترد عمى سؤاؿ في م

 ىامبشاير، جنوب إنكمترا( عف خطط الحكومة في شأف تعزيز مشاركة العرب في الحياة العامة في بريطانيا.
لسنوات عديدة، لعب أفراد الجالية العربية عمى إختالؼ أصوليـ وأديانيـ دورًا كبيرًا »وقالت البارونة وارسي: 

يج ابيًا في ىذا البمد، وحققوا أعمى الدرجات في الطب، واألعماؿ، واألكاديميا، وأيضًا في الرياضة والترفيو، وا 
ىذا البمد ىو مكاف معظـ سكانو »وقالت: «. وفي شكؿ متزايد في السياسة المحمية وفي مجتمعاتيـ األوسع

المجتمعات واألماكف ما زاؿ يواجو يتعايشوف مع بعضيـ بعضًا عمى ما يراـ. لكننا واعوف أيضًا أف بعض 
 «.تحديات وتوترات وفرصًا ضائعة

أف سياسة الحكومة في شأف اإلندماج ترّكز عمى القيـ البريطانية التي نتشارؾ فييا، »وأوضحت وارسي 
وعمى ما يجمع بيننا عوض عمى ما نختمؼ حولو، وعمى المسؤوليات المترتبة عمينا تجاه اآلخريف وتجاه 

تعطي الفرصة لمناس لإلجتماع مع بعضيـ، ولمعب دور إيجابي، »وتابعت أف ىذه السياسة «. المجتمع
سماع صوتيـ وأخذ القرارات، واألىـ أيضًا ضماف أف التيديدات، سواء كانت ناتجة عف تمييز أو تطّرؼ  وا 

 «.أو خمؿ في النظاـ، يتـ التصدي ليا بحـز
طانييف العرب في مجمس الموردات بالمقارنة مع جاليات وعندما سأؿ المورد ليا عف انعداـ مشاركة البري

 «.سأرحب بعضو مف الجالية العربية ليكوف عضوًا في ىذا المجمس»أخرى، ردت وارسي قائمة: 
ألفًا، إال أف ذلؾ ال  وعمى رغـ أف العدد الرسمي لمبريطانييف العرب بات اليوـ يبمغ أكثر بقميؿ مف 

جموع السكاف. وىذا الرقـ يشمؿ فقط إنكمترا وويمز، في حيف أف اسكتمندا في المئة مف م يمّثؿ سوى 
يرلندا الشمالية ليما حكومة محمية ُتجري إحصاء خاصًا بكؿ منيما.  وا 

في المئة( تقيـ في لندف، ثـ في شماؿ  أف غالبية الجالية البريطانية العربية ) وأظير إحصاء 
في المئة(.  في المئة(، وجنوب شرقي إنكمترا ) كشاير وىامبر )في المئة(، ويور  غربي إنكمترا )

 في المئة. والنسبة األدنى ىي في جنوب غربي إنكمترا وبمغت 
 //، الحياة، لندن

 
 تناول الوضع القائم لعالم االستخبارات وقدرتو عمى التكّيف مع التيديدات القائمةي صييونيأمني  تقرير 50

تنػػاوؿ تقريػػر أمنػػػي صػػييوني الميػػاـ الجديػػدة المناطػػػة : وتحميػػؿ المعمومػػػات الصػػحفية ترجمػػة مركػػز دراسػػات
بأجيزة االستخبارات لمدولة العبرية في ظػؿ التغيػرات المتالحقػة إقميميػًا ودوليػًا، وأفػرد حيػزًا ىامػًا ألبػرز الميػاـ 

بػراز العمػؿ المشػترؾ لمختمػؼ ىػذه األجيػزة، وح جػـ التنسػيؽ القػائـ بينيػا التي نفذتيا عمػى الصػعيد القػومي، وا 
 خدمة لمصالح األمف القومي في الكياف الصييوني.

 أواًل: جياز االستخبارات العسكرية "أمان":
اعتبػػر التقريػػر أف الميمػػة األساسػػية مػػف جيػػاز االسػػتخبارات التػػابع لمييئػػة العامػػة ألركػػاف الجػػيش، ىػػو العمػػؿ 

حكومة، ومختمػؼ األجيػزة الرسػمية اإلضػافية، العاممػة األمني واالستخباري لصالح الجيش، ووزير الدفاع، وال
في مجاؿ األمف، والعالقػات الخارجيػة، وىػو يرّكػز عممػو عمػى البيئػة اإلسػتراتيجية المحيطػة بػػ"إسرائيؿ". ومػف 
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جية التبعية اإلدارية والتنظيمية، فإف جياز "أماف" يتبع مباشرة لرئيس ىيئة األركاف، الذي يتبع بدوره مباشػرة 
 الحرب التابع أصاًل لمحكومة. وأضاؼ: وتكمف المياـ األساسية لجياز "أماف" في النواحي التالية: لوزير

توفير المعمومات األمنية واالستخبارية لقادة الدولة، والجيش وأجيػزة األمػف األخػرى، التػي مػف شػأنيا تقػدير  •
 مراميو تجاه "إسرائيؿ".قوة العدو، والتعرؼ عمى نقاط ضعفو وقوتو، ومحاولة استكشاؼ أىدافو و 

تقديـ التحذيرات واإلنذارات لممستوييف السياسي والعسكري في "إسػرائيؿ" مػف مغبػة نشػوب حػروب، او تنفيػذ  •
 عمميات فدائية معادية.

إبالغ الجيات الرسمية في الدولة ذات االختصاص بنوايا دوؿ معادية الحصوؿ عمى أسػمحة غيػر تقميديػة،  •
مدادىا بالمعمومات   االستخبارية بصورة محدثة، أوال بأوؿ.وا 

 تقديـ تقديرات أمنية، سياسية، عسكرية بصورة دائمة لصانعي القرار في "إسرائيؿ". •
وفيػػر حػػد مقبػػوؿ مػػف المعمومػػات األمنيػػة الالزمػػة التخػػاذ أي قػػرار سياسػػي تػػاريخي، أو التوجػػو نحػػو القبػػوؿ  •

 بمبادرات سياسية كبيرة.
تحميؿ وتفحص المعمومات االستخبارية، ورفعيا لصػناع القػرار لتفيػدىـ فػي اتخػاذ العمؿ بصورة دائمة عمى  •

 القرار المناسب.
الحرص عمى إمداد الجيش بالمعمومات األمنية التي تمزمو فػي سػاحة المعركػة، مػف أجػؿ تقػديـ أفضػؿ أداء  •

 لمختمؼ أسمحتو ووحداتو القتالية.
 األمف، وطبيعة توفيرىا بمختمؼ الطرؽ. تقديـ تقديرات داخمية لحجـ احتياجات أجيزة •
 تنفيذ بعض المياـ األمنية الخاصة. •
 العمؿ بصورة دائمة عمى تطوير القدرات التكنولوجية. •
 تقديـ مقترحات مفيدة لمختمؼ الوحدات العسكرية في الجيش. •
 التركيز قدر اإلمكاف في تقوية البنية األمنية والمعموماتية لمجيش الصييوني. •
مًا بأف توضيح طبيعة المياـ التفصيمية لجياز "أماف"، ال ُتعّبر عف حقيقتو بالصورة الكاممة، في ضوء أنو عم

 جياز "فائق األىمية"، مكّون من عدة وحدات وأقسام تعمل في مجاالت:
 جمع المعمومات. •
 بحثيا وتحميميا. •
 المياـ الخاصة. •
 التطوير التكنولوجي. •

الناحية أقرب ما يكوف إلى سالح عسكري أساسي وفعاؿ، مثػؿ سػالح الجػو، إال أنػو  وبالتالي يصبح مف ىذه
ينفذ مياـ ويقوـ بأدوار عمى مدار الساعة أكثر مف سػواه، وفػي ضػوء أف "أمػاف" ىػو جيػاز عسػكري بالدرجػة 

 األولى، فإنو يقدـ خدمات ومياـ استخبارية عمى الصعيد القومي.
تػو وتشػكيمو فػي حجػـ المسػاعدات التػي يقػدميا لمجػيش "اإلسػرائيمي"، لتنفيػذ وتبػرز المسػوغات والتبريػرات إلقام

ـّ اليائػػػػؿ مػػػػف المعمومػػػػات  ميامػػػو، وىنػػػػا مػػػػف الصػػػػعوبة عمػػػػى أي جيػػػػة أف تنكػػػػر دور "أمػػػػاف" فػػػػي تػػػػوفير الكػػػػ
االسػػتخبارية فػػي مجػػاؿ الجمػػع والتحميػػؿ لممعمومػػات األمنيػػة، لمدرجػػة التػػي تصػػؿ فييػػا ميامػػو إلػػى مػػا خػػارج 

ف خػػػالؿ إمػػػداد المسػػػتوى السياسػػػي وأجيػػػزة األمػػػف األخػػػرى بالمعمومػػػات الالزمػػػة لتحقيػػػؽ أىػػػدافيا الجػػػيش، مػػػ
 المرجوة.

 ثانيًا: جياز المخابرات العامة "الشاباك":
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أكػػػد التقريػػػر أف عمػػػؿ جيػػػاز األمػػػف العػػػاـ يتركػػػز فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى أمػػػف الدولػػػة، والمحافظػػػة عمػػػى الطػػػابع 
مػف أي تيديػد تخريبػي، أو أعمػاؿ تجسػس وكشػؼ ألسػرار الدولػة، كمػا  الديمقراطي لمدولة ورعاية مؤسسػاتيا،

يقوـ بالحفاظ عمى المصالح الرسمية لمدولة، السيما الحيوية منيا، وكؿ ما يتعمؽ باألمف القومي لمدولة، وفقًا 
لمػػا حددتػػو القػػوانيف الحكوميػػة، وىػػو تػػابع كميػػا لمجيػػاز الحكػػومي، وبصػػورة خاصػػة لمكتػػب رئػػيس الحكومػػة، 

 مخص ميامو األساسية في التالي:وتت
إحبػػاط أي جيػػود ألعمػػاؿ غيػػػر قانونيػػة، ىػػدفيا المػػػس بػػأمف الدولػػة، وجػػػدوؿ أعمػػاؿ المجتمػػع الػػػديمقراطي  •

 ومؤسساتيا العاممة.
 توفير الحماية لمشخصيات، وجمب معمومات عف األماكف، كما حددتو الحكومة. •
ة، وتقػػديـ توصػػيات لمجيػػػات ذات الصػػمة، فػػي المجػػػاؿ تنفيػػذ التعميمػػات الصػػػادرة عػػف المسػػتويات الحكوميػػػ •

 األمني.
 توفير إجراءات الحماية الالزمة لمجيات التي تحددىا الحكومة. •
إقامة جياز بحث استخباري يعمؿ كمستشار لتقييـ الوضع األمني، يكوف تابعا لمحكومة، ولمجيات األخرى  •

 التي توصي بيا.
ا الحكومػػة، مػػف خػػالؿ التعميمػػات الصػػادرة عػػف المجنػػة البرلمانيػػة فػػي تنفيػػذ ميػػاـ فػػي مجػػاالت أخػػرى تحػػددى •

الكنيسػػت الخاصػػة بالميػػاـ األمنيػػة، والتػػي تركػػز فػػي عمميػػا عمػػى المحافظػػة عمػػى المصػػالح الحيويػػة لمدولػػة، 
 وأمنيا القومي.

بقائيا قيد الكتماف، لتنفيذ باقي المياـ الموصى بيا. •  جمع وتحميؿ المعمومات وا 
ذا كػػػػاف جيػػػػ از االسػػػػتخبارات العسػػػػكرية "أمػػػػاف" تػػػػابع لمجػػػػيش، لمحفػػػػاظ عمػػػػى أسػػػػراره، فػػػػإف الشػػػػاباؾ ميمتػػػػو وا 

األساسية الحفاظ عمى الدولة ككػؿ مػف أي تيديػدات سػرية، بحيػث أف طػابع عممػو يأخػذ السػمت السػري أكثػر 
فحسػب، كمػا  مف سواه وبالتالي تتركز ميامو األمنية عمى الصػعيد القػومي لمدولػة، ولػيس القطاعػات الداخميػة

يمتمؾ قدرات بارعة في مجاؿ جمع المعمومات، والبحث، وتنفيذ المياـ االسػتخبارية التػي تسػاعد وتػدعـ بػاقي 
 األجيزة األمنية.

 ثالثًا: جياز االستخبارات لمميام الخاصة "الموساد":
جػػراء  البحػػوث، وتنفيػػذ وينتقػػؿ التقريػػر إلػػى أف اليػػدؼ مػػف جيػػاز "الموسػػاد" القيػػاـ بميػػاـ جمػػع المعمومػػات، وا 

المياـ السرية، خػارج حػدود "إسػرائيؿ"، وىػو تػابع بصػورة كاممػة لػرئيس الحكومػة، وتتركػز ميامػو فػي النػواحي 
 التالية:

 إحباط أي محاولة لمحصوؿ عمى أسمحة غير تقميدية لدى الدوؿ المعادية، وحيازتيا. •
 ؼ أنحاء العالـ.إحباط العمميات التخريبية ضد أىداؼ صييونية وييودية في مختم •
 القياـ بميمة جمع المعمومات السرية خارج حدود الدولة. •
 توفير االستخبارات اإلستراتيجية، السياسية، العممياتية. •
 تطوير العالقات السرية الخاصة، السياسية وغيرىا، خارج حدود الدولة، وتقويتيا. •
 تنفيذ المياـ األمنية الخاصة خارج حدود الدولة. •
 مؿ عمى جمب الييود مف الخارج لػ"إسرائيؿ"، وبذؿ الجيود لدى المؤسسات ذات الصمة داخؿ الدولة.الع •

يختمؼ "الموساد" جياز االستخبارات العسكرية "أماف"، الذي يعتبر جزءًا رئيسًا مف أجيزة الجيش، فػ"الموساد" 
عػف جيػاز "الشػاباؾ"، فػي عػدـ في ىذه الحالة جياز أمني مستقؿ عف سواه مػف األجيػزة، كمػا يختمػؼ أيضػا 
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تبعيتو المباشرة لجسـ سياسي معيف، ألف ميامو األمنية والخاصة تنفػذ جميعيػا خػارج حػدود الدولػة، وبالتػالي 
 تقتصر تبعيتو عمى مكتب رئيس الحكومة فقط دوف سواه مف الساسة في "إسرائيؿ".

وعمػى رأسػيا إحبػاط الجيػود المسػمحة خػارج ومع ذلؾ، فإف المياـ التي ُيكمؼ بيا "الموساد"، كمؤسسة أمنيػة، 
الكيػػاف، تضػػع عميػػو أعبػػاء إضػػافية تزيػػد عمػػا تتحممػػو بػػاقي األجيػػزة، ولػػذلؾ، وفػػي ضػػوء ىػػذه الميػػاـ ال يػػرى 
نمػػا يقػػدـ خػػدمات أمنيػػة تسػػعى لممحافظػػة عمػػى األمػػف القػػومي العػػاـ  الموسػػاد نفسػػو جيػػازا تنفيػػذيا فحسػػب، وا 

 لػ"إسرائيؿ". 
لموساد تتمخص في مياـ: جمع المعمومات، البحث والتحميؿ، تنفيذ العمميات، والعالقػات مع العمـ أف قدرات ا

الخارجية االستخبارية، تستفيد منيا بػاقي األجيػزة األمنيػة، ومػع ذلػؾ، فػإف تثبيػت اليويػة االسػتقاللية لمموسػاد 
 ألجيزة األمنية.داخؿ االستخبارات الصييونية، ال يمغي فرضية قياـ احتكاكات بينو وبيف سواه مف ا

 رابعًا: مركز األبحاث السياسية التابع لوزارة الخارجية:
يعمػػػؿ فػػػي مجػػػاالت تقػػػدير المواقػػػؼ السياسػػػية فقػػػط، فػػػي ضػػػوء مػػػا يصػػػمو مػػػف معمومػػػات أمنيػػػة واسػػػتخبارية  

وسياسية مف المكاتب والقنصميات التابعة ليا في مختمؼ عواصـ العالـ، وىػو جيػاز مركػز صػغير نسػبيا إذا 
قياسػػو بمراكػز األبحػػاث األخػرى التابعػػة لجيػازي الموسػاد وأمػػاف، ويػتـ االسػػتفادة مػف أبحاثػػو فػي مجػػاؿ  مػا تػـ

العمؿ الدبموماسي الذي تضطمع بو وزارة الخارجية، ومع ذلؾ، فإف ممثميو والعامميف فيو يشػاركوف فػي أحيػاف 
ومقترحػاتيـ لمتعامػؿ مػع مختمػػؼ  كثيػرة فػي اجتماعػات الحكومػة لتقػدير المواقػؼ األمنيػػة، ويقػدموف توصػياتيـ

 المستجدات السياسية ذات الصمة بػ"إسرائيؿ".
 خامسًا: جياز االستخبارات التابع لشرطة "إسرائيل":

وىو جياز فعاؿ، تستفيد منو في مجاؿ التحقيقات التي تجرييا في شتى المجاالت، كما تعتمد عميو في تنفيذ 
ر االسػػػتخبارات الشػػػرطية عمػػػى جمػػػع المعمومػػػات، تقػػػدير عػػػدد مػػػف الميػػػاـ الشػػػرطية الخاصػػػة، ويػػػتمخص دو 

الموقػػؼ، البحػػث والتحميػػؿ، تنفيػػذ ميػػاـ خاصػػة، إحبػػاط جيػػود معاديػػة، السػػيما المسػػاىمة فػػي تكثيػػؼ الجيػػود 
 لمحاربة الجريمة، الحفاظ عمى األمف العاـ، رعاية أمف الجميور الداخمي.

الشػرطة عػف وضػعيا فػي صػورة الوضػع العػاـ داخػؿ كما أف جياز االستخبارات الشػرطية مسػؤوؿ أمػاـ قيػادة 
الدولة، في القضايا التي تمثؿ اىتماميا بالدرجة األولى، لكي تساعد صػناع القػرار فييػا عمػى اتخػاذ الصػائب 
منيا، وتجنب اتخػاذ قػرارات غيػر مسػتندة لمعمومػات أمنيػة دقيقػة، إضػافًة لػذلؾ، تعتبػر االسػتخبارات الشػرطية 

ي تخطيط لعمميات معادية، جنائية كانػت أـ أمنيػة، مػف خػالؿ إحباطيػا والوصػوؿ مسؤولة عف الكشؼ عف أ
 إلييا قبؿ خروجيا إلى حيز التنفيذ بأي وسيمة كانت، سرية أـ عمنية.

 معيد "ىرتسيميا" لمشؤون المتعددة المجاالت
 18/1/0813، مركز دراسات وتحميل المعمومات الصحفية ،0786الترجمات العبرية 

 
 إلى الخارج ... وباراك ضحيتيا األولى« مراقب الدولة»فضيحة  يصدَّرنتانياىو  53

اعتاد رئػيس الحكومػة اإلسػرائيمية، بنيػاميف نتانيػاىو، تصػدير أزماتػو الداخميػة : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
إلػػػى الخػػػارج، وفعميػػػػا ىػػػذه المػػػػرة، عنػػػدما ارتػػػػبط اسػػػمو بواحػػػػدة مػػػف أكبػػػػر الفضػػػائح التػػػػي شػػػيدتيا المؤسسػػػػة 

سرائيمية الرسمية، بؿ أىـ مؤسسة في إسرائيؿ عمى اإلطالؽ: الجػيش ووزارة الػدفاع، فالقضػية التػي كشػفت اإل
، وىو اسػـ أحػد «فضيحة ىاربز»قبؿ سنة ونصؼ السنة، وأكدىا اآلف بقوة تقرير مراقب الدولة وتعرؼ باسـ 
زي، تػدور حػوؿ مػؤامرات ُأديػرت أبطاليا الذي ُيعتبر صديقًا لزوجة رئػيس أركػاف الجػيش األسػبؽ غػابي اشػكنا
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فػػي رئاسػػة ىيئػػة أركػػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي ووزارة الػػدفاع بػػيف كبػػار الجنػػراالت والصػػحافييف وكبػػار المػػوظفيف، 
 ولعب نتانياىو دورًا في تأجيجيا مف بعيد.

وقرر نتانياىو أف يصوب سػيامو إلػى الخػارج، فػي أوؿ ظيػور لػو بعػد يػـو مػف التقريػر ليضػرب بحجػر واحػد 
كثػػر مػػف ىػػدؼ. فػػاعتبر السػػالح النػػووي اإليرانػػي والكيمػػاوي السػػوري الخطػػر الحقيقػػي، لػػيس فقػػط عمػػى أمػػف ا

إسرائيؿ والمنطقة، بؿ عمى السالـ في العالـ بأسره. وانتقد المجتمع الػدولي لصػمتو إزاء ىػذا الخطػر، متفػاخرًا 
العػالـ إلػى مسػاندة إسػرائيؿ فػي حربيػا .  بدعـ الواليات المتحدة لمحممػة اإلسػرائيمية فػي مواجيتػو، وداعيػًا دوؿ

أما اليدؼ الثالث الذي حاوؿ نتانياىو إصابتو، فيو مواصػمة دعػـ اليمػيف لػو، بإعالنػو أف البنػاء االسػتيطاني 
فػػي القػػدس ىػػو واحػػد مػػف أسػػمى أىػػداؼ سياسػػتو، عمػػى عكػػس اتيامػػات المجتمػػع الػػدولي بأنػػو سػػبب رئيسػػي 

 إلحباط عممية السالـ.
اىو بذلؾ، فظير بعد يوميف مف نشر التقرير في جامعة آرئيؿ، الجامعة التي أقيمت فػي كبػرى لـ يكتؼ نتاني

مسػػتوطنات الضػػفة وأثػػارت إقامتيػػا معارضػػة دوليػػة، ليكػػرر موقفػػو الػػذي حمػػؿ فػػي طياتػػو جانبػػًا مػػف سياسػػة 
اإلسرائيمية ويجب ستبقى إلى األبد تحت السيادة »التحذير والتخويؼ لإلسرائيمييف، وأعمف أف مستوطنة آرئيؿ 

أف نوضح لمعالـ أنو ال يواجو أي خطر مف إقامة ىذه الجامعة أو مف أعماؿ البناء التي تجرييا إسرائيؿ فػي 
، «القدس، إنما الخطر الذي يواجيو ىو مف المشروع النػووي اإليرانػي واألسػمحة الكيماويػة التػي بحػوزة سػورية

 قاؿ نتانياىو.
الثانيػػة لنتانيػػاىو فػػي اقػػؿ مػػف أسػػبوع بعػػد تصػػريحات رئػػيس الشػػاباؾ السػػابؽ تقريػػر مراقػػب الدولػػة ىػػو الضػػربة 

إف »يوفاؿ ديسكف، التي حذر فييا اإلسرائيمييف مف خطورة وجود حكومة في إسػرائيؿ بقيػادة نتانيػاىو، قػائاًل: 
 ، وىػي تصػريحات جػاءت مناقضػة تمامػًا لتمػؾ التػي يطمقيػا«حكومة كيذه تشكؿ خطرًا عمى مستقبؿ إسػرائيؿ

قناع اإلسرائيمييف بأنو الوحيد القادر عمى الحفػاظ عمػى أمػنيـ وعمػى مػا  نتانياىو لمدفاع عف سياسة حكومتو وا 
 وعمى القدس العاصمة األبدية لمدولة العبرية.« ارض إسرائيؿ الكبرى»يسمييا اإلسرائيميوف 

ؼ جمسػػة حساسػػة وقػػد وصػػمت تصػػريحات ديسػػكف ذروة التحػػريض عمػػى نتانيػػاىو والمػػس بػػو، عنػػدما راح يصػػ
عقػػدت فػػي مقػػر االسػػتخبارات لبحػػث الممػػؼ النػػووي اإليرانػػي وحضػػرىا نتانيػػاىو وبػػاراؾ وليبرمػػاف وقػػادة أجيػػزة 

كانوا يدخنوف السيجار في حضػور الحمقػة »األمف، فقد نقؿ ديسكف أدؽ األوصاؼ ليذه الجمسة، عندما قاؿ: 
وىػػػػي غرفػػػػة ضػػػػيافة إلحػػػػدى المنظمػػػػات كميػػػػا. نيػػػػض وزيػػػػر الػػػػدفاع واتجػػػػو إلػػػػى المشػػػػرب فػػػػي تمػػػػؾ الغرفػػػػة، 

االسػػتخبارية، وبػػدأ يصػػب لنفسػػو بػػيف آف وآخػػر كأسػػًا صػػغيرة مػػف الشػػراب مػػف إحػػدى الزجاجػػات التػػي كانػػت 
موضوعة ىناؾ. فػي منتصػؼ نقػاش حسػاس جػدًا وميػـ، كػاف يقػؼ حػامال الكػأس مػع السػيجار فػي يػده أمػاـ 

 قاؿ ديسكف.« ا صورة تساوي أكثر مف ألؼ كممةاني»ضباط مف الجيش اإلسرائيمي وقادة مف االستخبارات. 
 أصناف من القادة

رأيػت »وتابع حديثو مصيبًا بسيامو نتانياىو وباراؾ، عدويو المدوديف، كما أظير تقريػر مراقػب الدولػة. فقػاؿ: 
أصػػنافًا مختمفػػة مػػف القػػادة. رأيػػت رابػػيف وبيػػرس وبيبػػي )يقصػػد بنيػػاميف نتانيػػاىو( وبػػاراؾ وشػػاروف واولمػػرت 

بي مرة أخرى رئيسًا لمحكومة وباراؾ وزيرًا لمدفاع. أسػتطيع أف أقػوؿ إنػو ُوجػد قػادة كػاف عنػدي شػعور دائػـ وبي
بأنيـ يفضموف المصمحة القومية عمى كؿ شيء في لحظة الحسـ حينما تقػؼ مصػمحة الدولػة ازاء مصػمحتيـ 

ني أف شػعوري وشػعور الشخصية. أستطيع أف أقوؿ ىذا عف رابػيف وبيػرس وشػاروف بػؿ عػف اولمػرت. ويؤسػف
كثيػػػريف مػػػف كبػػػار مسػػػؤولي جيػػػاز األمػػػف حينمػػػا كنػػػا نتحػػػدث عػػػف نتنيػػػاىو وبػػػاراؾ، اف المصػػػمحة الشخصػػػية 

طواؿ الوقػت الػذي كنػت فيػو »، وأضاؼ ديسكف: «واالنتيازية عندىما ىي الشيء الذي يسبؽ كؿ شيء آخر
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المسػؤولية اليوميػة التػي ال نيايػة في الجياز وأدرتػو أو كنػت فػي مناصػب رفيعػة، كنػت مشػغوال فػي األسػاس ب
دارة األمػػػور واإلشػػػراؼ عمييػػػا لمتحقػػػؽ مػػػف  ليػػػا، وىػػػي عػػػالج التيديػػػدات والتحػػػذيرات، والعمميػػػات العسػػػكرية وا 
تنفيػػذىا ونجاحيػػا، وعمػػى رغػػـ أننػػي اشػػتغمت كثيػػرًا جػػدًا فػػي التفكيػػر االسػػتراتيجي وبشػػؤوف سياسػػية معقػػدة بػػدأ 

دمػػة وبػػدأت أجمػػس كثيػػرًا مػػع العائمػػة، سػػؤاؿ أي دولػػة سػػتكوف ألوالدي يػػؤرقني أكثػػر فػػأكثر بعػػد أف تركػػت الخ
وأحفػػادي. ىػػؿ سػػاىمت حقػػًا فػػي أف تكػػوف ىػػذه الدولػػة مكانػػًا يريػػدوف العػػيش فيػػو ومكانػػًا يفخػػروف بػػو  واليػػوـ 
حينما أرى القيادة الحالية يقمقنػي مػا بقػي ليػـ ىنػا. سيصػبح عنػدي منػذ ىػذا األسػبوع ولػداف فػي الجػيش وبعػد 

 «.كما يبدو سيكوف لي ثالثة أوالد في الجيش في الوقت نفسو، أنا قمؽ جداً سنة 
 تيمة مباشرة

كممػػات ديسػػكف ىػػذه أثػػارت قمػػؽ اإلسػػرائيمييف، وال بػػد أنيػػا أثػػارت قمػػؽ نتانيػػاىو، لكنػػو كػػاف قمقػػًا مػػف نػػوع آخػػر 
دة إييػػود بػاراؾ فػػي تضػاعؼ مػع صػػدور تقريػر مراقػػب الدولػة. فقػػد وجػو التقريػر تيمػػة مباشػرة لنتانيػػاىو بمسػان

معركتػػػو ضػػػد رئػػػيس أركػػػاف الجػػػيش السػػػابؽ، غػػػابي اشػػػكنازي، لمنعػػػو مػػػف دخػػػوؿ الحمبػػػة السياسػػػية ومنافسػػػة 
 نتانياىو عمى رئاسة الحكومة.

الفضيحة المينية واألخالقية غير المسبوقة فػي تػاريخ الجػيش »عندما يصؼ كثير مف اإلسرائيمييف التقرير بػ 
يؤثر عمػػى كػػؿ شخصػػية ارتبطػػت بيػػذه الفضػػيحة. إييػػود بػػاراؾ والقائػػد السػػابؽ ، فػػإف مضػػمونو سػػ«اإلسػػرائيمي

لقيادة الجنوب في الجيش يؤاؼ غالنط، الذي دعـ باراؾ في معركتو ونتانياىو الذي ساند وزير دفاعػو. وفػي 
 الجبية الثانية مف الصراع غابي اشكنازي ومجموعة كبيرة مف جنراالت الجيش وضباطو. فالتقرير الذي نشر
فػػػػي مئتػػػػيف وأربػػػػع وتسػػػػعيف صػػػػفحة عكػػػػس انقسػػػػامات فػػػػي رئاسػػػػة األركػػػػاف وحروبػػػػًا داخميػػػػة بػػػػيف معسػػػػكريف 

، وىػو مػا يزعػزع «متخاصميف بقيادة باراؾ وأشكنازي بحيث كاف كؿ طرؼ يتجسس عمى اآلخر لإلطاحػة بػو
لجيود التػػي الثقػػة بقيػػادة الجػػيش، الػػذي يخػػوض حممػػة تػػرويج واسػػعة منػػذ أكثػػر مػػف سػػنتيف، يتفػػاخر خالليػػا بػػا

يبذليا لتعزيز قوتو وقدرتو عمى مواجية مختمػؼ التحػديات المحدقػة بإسػرائيؿ. ويركػز فػي حممػة ترويجػو عمػى 
الجػػوالت المشػػتركة التػػي تجرييػػا قيػػادات الجػػيش والحكومػػة، خصوصػػًا عمػػى مختمػػؼ المنػػاطؽ الحدوديػػة التػػي 

 تعتبرىا إسرائيؿ مصدر تيديد ألمنيا ولوجودىا.
 مطالبة بتحقيقات

، وبعد تصريحات ديسكف وتقريػر مراقػب الدولػة، لػـ تعػد تمػؾ الجيػات قػادرة عمػى سػمب العقػوؿ بػالترويج  اليـو
لنشاطيا الدؤوب والتنسيؽ والتعاوف مف اجؿ مواجية ما تسميو مخاطر تيدد أمف الدولة العبريػة. فػالالعبوف، 

البوف بفػػػتح تحقيقػػػات ضػػػدىـ مػػف مختمػػػؼ الجبيػػػات، يتعرضػػػوف لحممػػػة يقودىػػػا سياسػػػيوف ووسػػػائؿ إعػػػالـ يطػػػ
وتشكيؿ لجنة تحقيؽ، ويسعوف لتجنيد الجميور اإلسرائيمي إلى جانب مطمب لجنة التحقيؽ. وكوسيمة لإلقناع 

إقنػػاع الجميػػور اإلسػػرائيمي بضػػرورة تشػػكيؿ لجنػػة تحقيػػؽ لمحاولػػة إنعػػاش ذاكػػرة « ىػػارتس»حاولػػت صػػحيفة 
لتػػي سػػبؽ وشػػيدتيا ىيئػػة أركػػاف الجػػيش اإلسػػرائيمي جػػراء اإلسػػرائيمييف لجيػػة األضػػرار التػػي سػػببتيا األحػػداث ا

مػرورًا « البالمػاح»فػي عيػد دافيػد بػف غوريػوف وحػؿ « قضية لفػوف»سيطرة سياسييف عمييا، كتمؾ المعروفة بػ 
بحػػػرب تشػػػريف )الغفػػػراف(، وقػػػرار فػػػؾ االرتبػػػاط مػػػع غػػػزة والخػػػالؼ الػػػذي تشػػػيده إسػػػرائيؿ فػػػي الممػػػؼ النػػػووي 

تعكس صورة مف االحتكاكات وصراعات القوى فػي القيػادة « قضية ىرباز»الدولة او  اإليراني. فتقرير مراقب
 األمنية.

وعمى رغـ أف احتماؿ تشكيؿ لجنة تحقيؽ ما زاؿ ضعيفًا حتى اآلف، إال أف الحقػائؽ األكثػر خطػرًا ال بػد وأف 
وي تقػػديميا ضػػد تتكشػػؼ فػػي الشػػكوى التػػي ىػػدد بػػاراؾ بتقػػديميا ضػػد أشػػكنازي وأخػػرى أعمػػف أشػػكنازي أنػػو ينػػ
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باراؾ. فعندما يبدأ التحقيؽ سيبحث كػؿ طػرؼ عػف تفاصػيؿ تػديف اآلخػر، وميمػا حػاوؿ طرفػا الصػراع إخفػاء 
 حقائؽ ال بد وأف حقائؽ ستمس بشكؿ مباشر وكبير مكانة وىيبة الجيش اإلسرائيمي، محميًا ودوليًا.

 11/1/0813، الحياة، لندن
 ومضات: ىل يشعل مشعل الشعمة؟ 54

 يدـد. صبري ص
مػػا الػػذي يػػدور فػػي مخيمػػة رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحمػػاس خالػػد مشػػعؿ  وىػػؿ يواجػػو تحػػديات حقيقيػػة داخػػؿ 
حركتػػو  وأيػػف يقػػؼ مػػف المصػػالحة الفمسػػطينية  ولمػػاذا يريػػدىا  ومػػا ىػػي أسػػباب زيارتػػو األخيػػرة لقطػػاع غػػزة  

حقػًا  أـ أنػو يواجػو داخػؿ  وىؿ ىو باؽ في موقعو أـ أنو حتما مغادر لػو  وىػؿ يصػنع المصػالحة الفمسػطينية
حركتو امتحانا عسيرا بيذا الشأف  وبماذا يفكر برغبتو تحقيؽ المصالحة  وىؿ ستحصػؿ األخيػرة أصػال  ومػا 

 ىي خطواتو القادمة بعد المصالحة لو تمت .
أسئمة كثيرة تدور في مخيمة الجميع حوؿ شخصية فمسطينية راوحت بيف الخالؼ والوفػاؽ بشػكؿ خمقػت كثيػرا 

األسػػئمة وربمػػا قمػػيال مػػف األجوبػػة. زيارتػػو األخيػػرة لغػػزة ربمػػا جمعػػت بػػيف المعمػػف وىػػو االحتفػػاؿ بانطالقػػة مػػف 
حركتو وترتيب بيتو الداخمي وشأنو العسكري وحسػـ مناكفاتػو الداخميػة وزيػارة الػوطف واالحتفػاء بتػوازف الرعػب 

ت وآراء سنشػػيدىا الحقػػا تحضػػيرا الػػذي خمقتػػو غػػزة خػػالؿ الحػػرب الظالمػػة األخيػػرة، وبػػيف المخفػػي مػػف رغبػػا
لمعارؾ فمسطينية ديمقراطية داخمية قادمة منصتيا الرئيسية صندوؽ االنتخابات مف جديد أو المحاصصة أو 

 التحاصص.
نعػػػـ خالػػػد مشػػػعؿ الحامػػػؿ لرايػػػة حمػػػاس والشػػػخص الػػػذي يجمػػػع حولػػػو وربمػػػا داخػػػؿ حركتػػػو أسػػػئمة تػػػوازي فػػػي 

عدما أكد إيمانو بسمطة واحػدة ومجمػس تشػريعي واحػد وحكومػة واحػدة أىميتيا ما يحممو خارجيا. بماذا يفكر ب
ورئػػيس واحػػد  ومػػا ىػػو تكتيكػػو المحتمػػؿ بعػػد أف اضػػطرب شػػمؿ حمفائػػو اإلقميميػػيف  فمػػنيـ مػػف غػػاص فػػي 
حروبػػو الداخميػػة السياسػػية والميدانيػػة ومػػنيـ مػػف تحػػدى العػػالـ بشػػعاراتو فعػػاد وأكػػد عمػػى اتفاقياتػػو مػػع إسػػرائيؿ 

إلييػػا وكتػػب لرئيسػػيا رسػػالة تجمػػع بػػيف الطمأنػػة والرغبػػة فػػي حسػػف الجػػوار، بينمػػا احتػػار الػػبعض  وأوفػػد سػػفيره
 اآلخر في تحديد سطوتو اإلقميمية ودوره الجديد الكبير في المنطقة.

بػيف ىػػذا وذاؾ وفػي خضػػـ محػػيط غػامر مػػف التحػػديات والتقمبػات واالضػػطراب فإنػػو ومػف غيػػر المسػػتغرب أف 
غػػدا ىػػي منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية الغائبػػة طوعػػا مػػف حيػػث األداء والحاضػػرة  تكػػوف معركػػة مشػػعؿ األىػػـ

قصػػرا مػػف حيػػث الشػػرعية والتمثيػػؿ جػػواز السػػفر المتػػردد فيمػػا يريػػد داخميػػا والحاسػػـ لمظمػػة التمثيػػؿ الفمسػػطيني 
 خارجيػػا.. جسػػر التحػػوؿ مػػف الظػػؿ إلػػى شػػمس الحضػػور األممػػي والسػػفينة الناقمػػة لربانيػػا وركابيػػا مػػف عػػالـ

 األقصاء أو التغييب إلى عالـ القبوؿ والحضور.
 معركة منظمة التحرير وبعد المصالحة قادمة ال محالة خاصة في حاؿ إكماؿ األخيرة والبدء بتنفيذ بنودىا.

لكػػف ىػػذا اإلطػػار مػػا زاؿ اليػػـو ينتظػػر التفعيػػؿ إذ ال يختمػػؼ إثنػػاف بػػأف الشػػعمة التػػي حممتيػػا منطمػػة التحريػػر 
ـ وكما نراىا اليـو في رسـ شعارىا المعيود قد خبت نارىا وتضػاءؿ لييبيػا بانتظػار جيػود الفمسطينية ذات يو 

عاجمػػة ومسػػتعجمة السػػتنياض متسػػارع لممثػػؿ الشػػعب الفمسػػطيني الوحيػػد والشػػرعي خاصػػة بعػػد حػػرب األمػػـ 
الجغرافيػة  المتحدة الضروس التي ما زالت نيرانيا ممتيبة في إسرائيؿ مف بػاب قطػع األمػواؿ الفمسػطينية وقتػؿ

وترىيب كؿ مف تسوؿ لو نفسو مف أبناء جمدتنا أف يقدـ ماال لمشعب الفمسطيني ليسد رمؽ موظفيو وحاجػات 
أبنائو مف أسر الشيداء والجرحى وعائالت األسرى وما بينيما جميعا مف خدمات ومتطمبات ال تنضب. فيؿ 

ت  ىؿ سػيخمؽ برغبتػو نػارا ديمقراطيػة يشكؿ طموح مشعؿ القادـ فرصة إلشعاؿ مشعؿ منظمة التحرير الخاف
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تحػرؾ الراكػػد وترفػػع السػاكف وتجبػػر المكسػػور  وىػػؿ سػتتحرؾ الفصػػائؿ المنضػػوية اليػوـ تحػػت جنػػاح المنظمػػة 
 لتنفض غبار اليدوء وتشغيؿ توربيدات محركاتيا  وىؿ سننتقؿ مف الشعارات إلى إلى األفعاؿ .

قبػػوؿ أف نشػػيد تقيقرىػػا أو بقاءىػػا فػػي دائػػرة المراوحػػة نعػػـ مػػف غيػػر المقبػػوؿ أف تمػػوت المنظمػػة. وال مػػف الم
األدائيػػة، لػػيس فقػػط ألننػػا صػػفقنا ليػػا ذات يػػوـ بػػؿ ألف شػػعبا بأكممػػو قػػدـ فييػػا ومػػف أجميػػا الشػػيداء والجرحػػى 

 واألسرى وتحمؿ معيا ومف أجميا ممفات ال تحصى مف العذابات.
ب أف ال تمػوت لػيس ألننػا نريػد ممارسػة تػرؼ كذلؾ ىو الحاؿ بالنسبة لممصالحة الفمسػطينية أيضػا والتػي يجػ
.  المناورة بؿ ألننا نفيـ في معظمنا معادلة واحدة: ننقسـ.. ننيـز

منظمػػػة التحريػػػر ربمػػػا تحتػػػاج لمشػػػعؿ ليشػػػعؿ فييػػػا نػػػار المنافسػػػة فػػػي رحمتػػػو لمبحػػػث عػػػف االعتػػػراؼ الػػػدولي 
 حمفاء وتكتيكاتيـ الجديدة.والشرعية الدولية المطموبة والتكتيؾ السياسي المتقدـ أماـ مغامرات ال

لكػػف الفصػػائؿ اليػػـو وأكثػػر مػػف ذي قبػػؿ مطالبػػة باإلجابػػة عػػف سػػؤاؿ ميػػـ: مػػاذا أنػػتـ فػػاعموف فػػي التحضػػير 
 لمواجية ديمقراطية قادمة  أـ أف الشعار وجد ليبقى وليستمر ولربما ال ينتصر !.

 11/1/0813، القدس العربي، لندن
 

 عيد السياسة الخارجية مصادر القمق الكبيرة ألوباما عمى ص 55
 باتريؾ سيؿ
مف وجية نظر أوروبية، قد تبدو السياسة الخارجية األميركية فوضوية إلى حد مريع. وسيتصّدى فريؽ العمؿ 
الجديد لدى الرئيس باراؾ أوباما، الذي سيتسّمـ ميامو في وقت الحؽ مف ىذا الشير، لمجموعة مف المسػائؿ 

ـّ ىػػػذا الفريػػػؽ جػػػوف ك يػػػري فػػػي منصػػػب وزيػػػر الخارجيػػػة، وتشػػػاؾ ىاغػػػؿ فػػػي منصػػػب وزيػػػر الصػػػعبة. وسيضػػػ
 الدفاع، في حاؿ صادؽ مجمس الشيوخ عمى تعيينيما.

يواجػو ىاغػؿ، الػذي يعػّد مفكػرًا مسػتقالًّ مرموقػًا، مػف األسػاس حممػة ضػارية تيػدؼ إلػى تشػويو سػمعتو، يشػّنيا 
يػػو الكفايػػػة. وستكشػػؼ نتيجػػة ىػػػذه أشػػخاص متعػػاطفوف مػػع إسػػػرائيؿ، بحجػػة أنػػو لػػيس مواليػػػًا إلسػػرائيؿ بمػػا ف

المعركػػة إلػػى أي مػػدى تسػػتطيع الواليػػات المتحػػدة التحػػّرر مػػف القيػػود اإلسػػرائيمية واسػػتعادة سػػمعتيا الممّطخػػة 
 وحريتيا في التصّرؼ في الشرؽ األوسط.

يػراف و  سػرائيؿ تشمؿ التحديات العديدة والقاسية التي تواجييا أميركا ما يجب فعمو فػي أفغانسػتاف وباكسػتاف وا  ا 
االغتيػػػاؿ »وفمسػػػطيف وسػػػورية والػػػيمف )ومػػػا إذا كانػػػت الطػػػائرات مػػػف دوف طيػػػار ستسػػػتمر فػػػي شػػػّف عمميػػػات 

التػػي أثػػارت مشػػاعر غضػػب مناىضػػة ألميركػػا فػػي عػػدد مػػف الػػدوؿ( ناىيػػؾ عػػف العالقػػات مػػع « المسػػتيدؼ
 ؤلمًا طبعًا في بعض الحاالت.الصيف وروسيا. وتتطّمب معالجة ىذه المشاكؿ تفكيرًا معّمقًا وجذريًا، وتغييرًا م

أـ ال   2014كػػانوف األوؿ )ديسػػمبر(  31مػا الػػذي سػػيحّؿ بأفغانسػػتاف  ىػػؿ ستنسػحب الواليػػات المتحػػّدة بعػػد 
مف المتوقع أف يزور الرئيس األفغاني حميد كارزاي البيت األبيض في األيػاـ المقبمػة، فيػو يرغػب فػي معرفػة 

وقعيا مف الواليات المتحدة. ولف يغيب عف بالػو طبعػًا مصػير الػرئيس طبيعة الحماية المستقبمية التي يمكنو ت
 عقب رحيؿ الروس. 1996حيف استولت عمى كابوؿ عاـ « طالباف»نجيب اهلل الذي قتمتو حركة 

واليػوـ، ال يسػػع أحػػدًا أف ينكػػر أّف الوضػػع األمنػػي يتػػدىور، ففػػي كػػّؿ يػػوـ تػػِرُد أخبػػار عػػف تحويػػؿ جنػػود أفغػػاف 
بقتػػؿ جنػػود أفغػػاف فػػي « طالبػػاف»باتجػػاه مػػدربييـ الغػػربييف، وعػػف قيػػاـ متسػػمميف مػػف حركػػة فوىػػات مسدسػػاتيـ 

أسّرتيـ. يعّد معظـ األفغاف، ال سّيما أولئؾ الػذيف يعيشػوف فػي الريػؼ، أشخاصػًا محػافظيف، يكّرسػوف أنفسػيـ 
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دوف إخراج األجانػب لمديف ولتقاليدىـ القبمية. وىـ يرغبوف في وضع حّد لمحروب التي اجتاحت بمدىـ كما يري
 منو.« الكّفار»

عمػػػػى نػػػػداءات  -عمػػػػى مضػػػػض نسػػػػبياً -بيػػػػدؼ الػػػػرد  1979غػػػػزت القػػػػوات السػػػػوفياتية أفغانسػػػػتاف فػػػػي العػػػػاـ 
المسػػاعدة التػػي أطمقيػػا الشػػيوعيوف المحميػػوف الػػذيف اسػػتولوا عمػػى السػػمطة وقتمػػوا الػػرئيس محمػػد داود، ليجػػدوا 

شػػيوعية. وداـ االحػػتالؿ الروسػػي عشػػر سػػنوات قاسػػية مػػف أنفسػػيـ بعػػد ذلػػؾ فػػي مواجيػػة انتفاضػػة معاديػػة لم
، مػػا أدى إلػػى سػػقوط أعػػداد كبيػػرة مػػف القتمػػى مػػف الجػػانبيف. وأنيػػى الػػرئيس غورباتشػػوؼ 1989لغايػػة  1979

 االحتالؿ بحكمة حيف انيار االتحاد السوفياتي.
ذي تبػوأ منصػبو خػالؿ ، قتمت الرئيس نجيب اهلل ال1996عمى كابوؿ عاـ « طالباف»وبعد أف استولت حركة 

ـّ، فػي العػاـ  ، وبيػدؼ الثػأر مػف اليجػوـ المػدّمر الػذي شػّنو 2001السنوات األخيرة لالحتالؿ الروسي. ومف ث
، غػزت الواليػات 2001أيموؿ )سبتمبر(  11في نيويورؾ في « مركز التجارة العالمي»عمى « القاعدة»تنظيـ 

بقيادة « القاعدة»تي وّفرت عف طريؽ الخطأ مقرًا لتنظيـ ال« طالباف»المتحدة أفغانستاف وأخرجت منيا حركة 
 أسامة بف الدف.

سػػنة. وقػػد أدت إلػػى مقتػػؿ عشػػرات اآلالؼ، بمػػف فػػييـ  12تػػدـو الحػػرب األميركيػػة فػػي أفغانسػػتاف منػػذ نحػػو 
لػى شػّؿ الحيػاة فػي معظػـ أنحػاء البمػد. كمػا كّمفػت  ضحايا أبرياء لتفجيرات ال تمّيز بيف مػدني وغيػر مػدني، وا 
باليػػػيف الػػػدوالرات، وسػػػاىمت فػػػي زيػػػادة حػػػاالت العجػػػز فػػػي أميركػػػا. ومػػػف الواضػػػح إلػػػى حػػػد كبيػػػر أّف معظػػػـ 
األفغاف ال يرغبوف في بقاء األميركييف في بمدىـ. ومع ذلؾ، ُيقاؿ إّف الرئيس أوباما يػدرس مميػًا احتمػاؿ تػرؾ 

 ى مصيرىـ.ألؼ جندي في ىذا البمد. وال أحد سيحسدىـ عم 20آالؼ أو حّتى  10أو  6
وأف تضػع كػّؿ ثقميػا خػالؿ السػنتيف  2014ومف األفضؿ طبعًا أف تنسحب الواليات المتحّدة بالكامؿ في عاـ 

المقبمتيف في سبيؿ الترويج لحّؿ أفغاني داخمي. وقػد يتطمّػب ذلػؾ جمػع القػوى والفصػائؿ المحميػة كافػة ضػمف 
ـّ إشػراؾ القػوى اإلقميميػة ا لمعنيػة بمسػتقبؿ أفغانسػتاف، ال سػّيما باكسػتاف مجمس قبمي موسػع. كمػا يجػب أف يػت

يػراف ودوؿ آسػػيا الوسػطى التػي تحػػّد أفغانسػتاف، فضػاًل عػػف الصػيف وروسػيا. وقػػد يكػوف لقطػر )التػػي  والينػد وا 
فػػي الدوحػػة( والمممكػػة العربيػػة السػػعودية دور وسػػاطة تؤّديػػو. وحػػرّي بالواليػػات « طالبػػاف»فتحػػت مكتبػػًا لحركػػة 
 لكواليس، ال بؿ خارج النقاش األفغاني تمامًا.المتحدة أف تبقى في ا

مػع إيػراف كػاف مػف شػأنيا أف تفػرض « صػفقة كبيػرة»خالؿ واليتو األولى، فّوت أوبامػا فرصػة التفػاوض عمػى 
االستقرار في منطقة الخميج الحيوية. بداًل مف ذلؾ، وبعد تعّرض أوباما لالبتزاز عف طريؽ تيديدات مجنونػة 

كػػػاف يمكػػػف أف تػػػدفع الواليػػػات -طمقيػػػا رئػػػيس الػػػوزراء اإلسػػػرائيمي بنيػػػاميف نتانيػػػاىو بشػػػّف ىجػػػوـ عمػػػى إيػػػراف أ
فرض أوباما عمى إيراف أقسى عقوبات فرضت حتى اآلف عمى أي  -المتحّدة إلى الوقوؼ إلى جانب إسرائيؿ

بًا عارمػػًا دولػػة. وال شػػّؾ فػػي أنػػو ارتكػػب خطػػأ فادحػػًا، فقػػد تسػػبب بمعانػػاة كبيػػرة لإليػػرانييف العػػادييف وأثػػار غضػػ
ضد أميركا. وحّتى اآلف، لـ يظير أي دليؿ يثبت أّف إيراف تسعى لحيازة أسمحة نووية. بداًل مف ذلؾ، ُيخشى 
أف تتسػػبب دعػػوة إسػػرائيؿ إلػػى الحػػرب والعقوبػػات الدوليػػة بحػػرب مػػدّمرة ال يريػػدىا أحػػد فػػي المنطقػػة، باسػػتثناء 

أّف إسػرائيؿ تنػوي منػع أّي مػف الػدوؿ المجػاورة ليػا  بعض المتشدديف اإلسرائيمييف. ويكمف جػوىر المشػكمة فػي
مف حيازة قدرة عمى الردع، لتمتمؾ بالتالي حرية شف ىجوـ عمى ىذه الدوؿ متى شاءت. وليست ىػذه صػيغة 
تػػوّفر التنػػاغـ فػػي منطقػػة الشػػرؽ األوسػػط المضػػطربة. ومػػف الضػػروري أف تفيػػـ الواليػػات المتحػػّدة أّف تحقيػػؽ 

فػػي المنطقػػة، بػػداًل مػػف الييمنػػة العسػػكرية اإلسػػرائيمية، ىػػو الطريقػػة الفضػػمى لحفػػظ  تػػوازف إقميمػػي بػػيف القػػوى
 السالـ.



 
 
 

 

 

           35ص                                    0736العدد:                11/1/0813الجمعة  التاريخ:

يكمػػف أبػػرز مشػػاكؿ أميركػػا فػػي أّف إسػػرائيؿ، التػػي تعػػّد حميفتيػػا األقػػرب، تتحػػّوؿ إلػػى دويمػػة عنصػػرية يمينيػػة 
مسػطيني األسػير متطّرفة وتسعى لفرض قوانيف غير ديموقراطيػة فػي الػداخؿ وسياسػات قمعيػة ضػد الشػعب الف

كػػانوف الثػػاني )ينػػاير( إلػػى الحكومػػة قػػومييف  22لػػدييا. ومػػف المػػرّجح أف توصػػؿ االنتخابػػات اإلسػػرائيمية فػػي 
 60الذي يؤيد المصادرة الفورية لنسبة « البيت الييودي»متدّينيف خطيريف، أمثاؿ نفتالي بينيت، رئيس حزب 
الحتمػػاؿ تطبيػػؽ حػػّؿ الػػدولتيف. والجػػدير ذكػػره أف ىػػػذه  فػػي المئػػة مػػف الضػػفة الغربيػػة، مػػا يضػػع حػػّدًا نيائّيػػاً 

 السياسات تتعارض بشكؿ صارخ مع قيـ الواليات المتحدة ومصالحيا.
أما السؤاؿ الكبير بشأف والية أوباما الثانية، فيػو عػف قػدرة الػرئيس عمػى اسػتعادة السػيطرة عمػى حميفػة اميركػا 

ّدي بشػػكؿ خطيػػر إلػػى التػػدمير الػػذاتي. ولػػف يكػػوف ذلػػؾ الصػػعبة المػػراس )إسػػرائيؿ(، وكػػبح سياسػػاتيا التػػي تػػؤ 
سػرائيؿ، وفػي مصػمحة السػالـ فػي  سياًل، إال أف القيػاـ بػو ضػروري، ويصػّب فػي مصػمحة الواليػات المتحػدة وا 

 المنطقة كميا.
تشكؿ سورية معضمة مؤلمة أخرى بالنسبة الى الواليات المتحدة، فقد قطع أوبامػا عيػدًا عمػى نفسػو بإإلطاحػة 

يس بشار األسد، تحت وطأة ضغوط تمارسػيا إسػرائيؿ إلضػعاؼ إيػراف وعزليػا. إال أف الواليػات المتحػدة بالرئ
، أي «القاعػػػدة»أدركػػػت مػػػؤخرًا أف أعػػػداء بشػػػار األكثػػػر ضػػػراوة ىػػػـ متشػػػّددوف إسػػػالميوف مقّربػػػوف مػػػف تنظػػػيـ 

انتصار المتشػدديف، قػد تتحػّوؿ اإلرىابيوف ذاتيـ الذيف كانت الواليات المتحدة تحاربيـ في أنحاء العالـ! ومع 
 سورية إلى أفغانستاف أخرى.

وتكمف الطريقة الوحيدة لمخروج مف ىذه المعضمة في انضماـ الواليات المتحّدة إلى روسيا، فضػاًل عػف تركيػا 
وقطػر والمممكػػة العربيػػة السػػعودية وبعػض الػػدوؿ األوروبيػػة، لفػػرض وقػػؼ إلطػالؽ النػػار مػػف الجػػانبيف كشػػرط 

لػى انتقػاؿ مسبؽ ضروري ل حصوؿ المفاوضات، عمى أمؿ أف يػؤدي ذلػؾ إلػى نػوع مػف المصػالحة الوطنيػة وا 
 سممي لمسمطة. وليست ىناؾ طريقة حكيمة أخرى لمخروج مف المأساة السورية.

سػػػينتظر العػػػالـ ليػػػرى مػػػا إذا كػػػاف فريػػػؽ أوبامػػػا قػػػادرًا عمػػػى التخمػػػي عػػػف المفػػػاىيـ الباليػػػة وعمػػػى السػػػعي لحػػػّؿ 
 ف تأجيجيا.النزاعات بداًل م
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 "إسرائيل"المصالحة الفمسطينية رافعة مصرية لمعمل ضد  56
 الكسندر بالي
محاولػػػػة الػػػػرئيس المصػػػػري، محمػػػػد مرسػػػػي، المنتمػػػػي الػػػػى "االخػػػػواف المسػػػػمميف"، التقريػػػػب بػػػػيف قػػػػادة السػػػػمطة 

جيػد المصػري لمعػودة الػى موقػع الفمسطينية، وفي مقدمتيـ أبو مازف، وبيف قادة "حماس"، خطػوة اخػرى فػي ال
قرار مكانة النظاـ الجديد وسيطا في الصراعات العربيػة العامػة. وبػيف يػدي ذلػؾ المصػمحة المصػرية  القيادة وا 
التػػي تطػػورت منػػذ حػػؿ "االخػػواف" محػػؿ نظػػاـ الضػػباط، وىػػي االسػػياـ فػػي النضػػاؿ ضػػد اسػػرائيؿ بكػػؿ وسػػيمة 

ئ فػػي الوقػػت نفسػػو لنفسػػيا صػػورة مسػػيمة فػػي السػػالـ ممكنػػة، وجعميػػا تمغػػي اتفػػاؽ السػػالـ مػػع مصػػر وتنشػػ
 واالستقرار في المنطقة بحيث ال ينقطع عنيا الدعـ السياسي واالقتصادي والعسكري مف الواليات المتحدة.

تتالؼ االجراءات المصرية االخيرة في سمسمة مسارات عمى الصعيد الفمسػطيني وىػي: تقويػة االرىػاب "المػّيف" 
ة"، والشػػػعور بخيبػػػة األمػػػؿ عنػػػد الجميػػػور الفمسػػػطيني الػػػذي لػػػـ يسػػػتفد شػػػيئا مػػػف اجػػػراء فػػػي "ييػػػودا" و"السػػػامر 

االعتػػراؼ فػػي االمػػـ المتحػػدة، وانتقػػاض القيػػادة الميدانيػػة الحمسػػاوية فػػي قطػػاع غػػزة وكػػاف مػػف اسػػباب ذلػػؾ 
 عممية "عامود السحاب".
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اـ "لػػّيف": فقػػد كثػػر رمػػي الحجػػارة أصػػبحت منطقػػة "ييػػودا" و"السػػامرة" فػػي االسػػابيع االخيػػرة حمبػػة اخػػالؿ بالنظػػ
وحاالت "ارىاب" ينقػذىا أفػراد ومجموعػات صػغيرة. ويحػدث كػؿ ذلػؾ بموافقػة السػمطة الفمسػطينية بصػراحة أو 
ضمنا. ويقوي عدـ وجود خطوات ما لمواجية "المخربيف" االشعور باف الحديث يدور عػف "تصػعيد لػّيف" لػيس 

عمػؿ العنيػؼ، وىػو مػع ذلػؾ لػف يعػارض انتفاضػة "شػعبية" لػػ عرضيا. يعارض أبػو مػازف فػي حمقػات معمنػة ال
ف كػػاف يػػتحفظ اآلف مػػف انتفاضػػة مسػػػمحة اخػػرى. وقػػد تضعضػػعت شػػرعية حكمػػو ألف موعػػػد  "الجمػػاىير"، وا 

 وال ُترى في األفؽ انتخابات جديدة. 2010نياية واليتو الرئاسية قد مر في العاـ 
.ت.ؼ. فيما تفقػداف عمػى  تضعضعت مكانة أبو مازف عمى االرض ايضا كمكانتي منظمتيو األميف: فتح ـو

ف  الػػدواـ مػػف وزنييمػػا قياسػػا بػػػ "حمػػاس" التػػي تقػػوى والتػػي أخػػذ عػػرب "ييػػودا" و"السػػامرة" يرونيػػا ايضػػا بػػديال وا 
يكف ذلؾ بتحفظ ايضا. وبازاء وضع أبو مازف يبدو اف تحفظػو عمػى جولػة عنػؼ اخػرى ىػو نتػاج خػوؼ مػف 

 ة السقاط السمطة الفمسطينية وتولي الحكـ بالفعؿ في "ييودا" و"السامرة" ايضا.اف تستغؿ "حماس" ىذه الجول
"حماس" مػف جيتيػا تعوزىػا قيػادة مصػوغة وفكػرة مركزيػة واحػدة تجػذب الجمػاىير. لػيس الجميػور الفمسػطيني 

ـ أمال في مستقبؿ أفضؿ ل 2006مسمما متطرفا في تصوراتو العامة، وقد أعطى "حماس" ثقتو في انتخابات 
يأت. وكذلؾ فاف وضع قيادة "حماس" ليس حسنا ألنيا ال تعتمد عمى قيادة ميدانية مقبولػة، ويوجػد بػدؿ ذلػؾ 

 خميط مف القيادات المحمية أو العائمية.
في المقاء بػيف ممثمػي الفصػيميف الفمسػطينييف الػذي يػتـ فػي القػاىرة فػي ىػذه االيػاـ، سػتطمب ـ.ت.ؼ كعادتيػا 

( التي ُتعرؼ ـ.ت.ؼ بأنيػا "الممثػؿ 1974" بقرارات الرباط )في تشريف االوؿ منذ سنوات اف تعترؼ "حماس
حيػػث يوجػػد لػػػ ـ.ت.ؼ  –الشػػرعي الوحيػػد لمشػػعب الفمسػػطيني"، واف تنضػػـ الػػى المجمػػس الػػوطني الفمسػػطيني 

واف تقبػؿ اتفاقػات اوسػمو، واف تمتػـز بػالكؼ عػف الكفػاح المسػمح. احتمػاالت اف تقبػؿ "حمػاس"  –تفوؽ مطمؽ 
الشروط صفر، فيي لـ تقبميا في الماضي حينما كانت ضعيفة ومضعضعة وال احتماؿ بػأف تقبميػا اآلف  ىذه

وقػػػد أصػػػبحت مكانتيػػػا أفضػػػؿ مػػػف مكانػػػة خصػػػميا )ـ.ت.ؼ/ السػػػمطة الفمسػػػطينية(، وفػػػي وقػػػت ال تػػػزاؿ فيػػػو 
، وسػػػتطمب ذكريػػػات "عػػػامود السػػػحاب" و"الصػػػمود القػػػوي" لممنظمػػػة طريػػػة فػػػي الػػػذاكرة الجماعيػػػة الفمسػػػطينية

"حماس" مف جيتيػا لػزـو واحػد مػف طػريقيف باعتبػار ذلػؾ نقطػة انطػالؽ فػي التفػاوض وىمػا: انتفاضػة عنيفػة 
مسػػمحة تيػػز "ييػػودا" و"السػػامرة" جميعػػا وتُقػػر أطػػرا تنظيميػػة جديػػدة، أو تنصػػيب خالػػد مشػػعؿ زعػػيـ "حمػػاس" 

ب فػاف انتخابػو سػيجعؿ كػؿ مطالػب مرشحا ايضا النتخابات رئاسة السمطة فػي مواجيػة أبػو مػازف، فػاذا انُتخػ
 ـ.ت.ؼ ال داعي الييا.

ليسػػػت مواقػػػؼ القيػػػادة الفمسػػػطينية بمركبييػػػا ـ.ت.ؼ والسػػػمطة، و"حمػػػاس"، مشػػػكمة الػػػى اآلف لػػػدعـ انتفاضػػػة 
عنيفة ثالثة. ومع ذلؾ فاف عمؿ اسرائيؿ بعنػؼ فػي الػداخؿ سُيسػيؿ عمػى الػدوؿ العربيػة وفػي مقػدمتيا مصػر 

ة"، عمى االدارة األميركية التي بدأت اآلف مػدة واليػة ثانيػة، وتصػرفيا عػف االسػتعداد اف تعرضيا بأنيا "معتدي
.ت.ؼ لغرض ما.  لميجـو عمى ايراف ويكوف ذلؾ بيقيف ذريعة مناسبة لحمؼ بيف "حماس" ـو
 18/1/0813، "إسرائيل اليوم"
 11/1/0813، االيام، رام اهلل
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قبؿ أف يخرجػوا فػي إجػازة السػنة المدنيػة، ُطمػب مػف مسػؤولي وزارة الخارجيػة اليولنديػة أف يػردوا أمػاـ أعضػاء 
لجنة الخارجية في البرلماف الوطني عندىـ عمػى سمسػمة أسػئمة حػوؿ ميزانيػة وزارتيػـ فػي السػنة المقبمػة. ويعػد 

ضػمنت االسػتجوابات مػف النػواب أيضػا أسػئمة عسػيرة لمغايػة حػوؿ ىذا إجراء برلمانيًا عاديًا. ولكف ىذه المػرة ت
جوىر استمرار المساعدة المالية التي تمنحيا الحكومة اليولندية منذ عشر سنوات لمسمطة الفمسطينية ولوكالة 
إغاثػػػة الالجئػػػيف )االونػػػروا(. وبتبػػػاؾم دبموماسػػػي مميػػػز نجػػػح مسػػػؤولو وزارة الخارجيػػػة اليولنديػػػة بػػػالتممص مػػػف 

بة عمى تساؤالت واضحة ومباشرة عف اسػتمرار تحويػؿ أمػواؿ دافعػي الضػرائب اليولنػدييف لمفمسػطينييف، اإلجا
مف خالؿ قنوات مختمفة، رغـ استمرار نشاط اإلرىاب والتحريض الالسامي والمناىض إلسرائيؿ، وعف تخميد 

ولنديوف، مثؿ باقي زمالئيػـ مشكمة الالجئيف مف خالؿ تمويؿ االونروا. وفي السنة المقبمة أيضا سيواصؿ الي
 اإلسرائيمي. –تمويؿ استمرارية النزاع العربي  –رغـ مشاكميـ االقتصادية المتزايدة  –األوروبييف 

بالمنظمػػػػػػات غيػػػػػػر «بمؤسسػػػػػػاتو ومنظماتػػػػػػو المختمفػػػػػػة، بالحكومػػػػػػات األعضػػػػػػاء فيػػػػػػو و –االتحػػػػػػاد األوروبػػػػػػي 
 –نػب االتحػاد األوروبػي والػدوؿ األعضػاء فيػو ، والتي تحظى بالدعـ المػالي األكثػر سػخاء مػف جا«الحكومية

وحسػب المعطيػات «. المسػاعدات لمفمسػطينييف»يتباىى، وعف حؽ كثير، بكونو يمنح الدعـ المػالي األكبػر لػػ 
)بداية تطبيؽ تسوية أوسمو عمييا السػالـ( خمسػة مميػارات  1994الرسمية، نقؿ االتحاد إلى الفمسطينييف منذ 

ضاؼ أمواؿ كثيرة نقمتيا إلى الفمسطينييف ىيئات أوروبية قومية وخاصػة فػي اطػر يورو. والى ىذا يجب أف ت
، ال يوجد أي تقدير دقيؽ لحجػـ األمػواؿ التػي تػدفقت إلػى الفمسػطينييف مػف أوروبػا فػي السػنوات  مختمفة. اليـو

مسػطينييف، األخيرة. محاوالت متكررة مف أعضاء البرلماف األوروبي استيضاح اسػتخداـ أمػواؿ المسػاعدات لمف
سػػرائيؿ بػػاءت بالفشػػؿ. وسػػحب تقريػػر داخمػػي  وىػػؿ اسػػتغمت أيضػػا لتمويػػؿ اإلرىػػاب والتحػػريض ضػػد الييػػود وا 

 أعده االتحاد األوروبي.
 ال حاجة إلى تحقيؽ عميؽ جدا مف أجؿ الوصوؿ إلى ثالثة استنتاجات:

و اليػـو الممػوؿ األكبػر واألكثػر االتحاد األوروبي، بكؿ الدوؿ والييئات المرتبطة بو والممولة منو، ى –األوؿ 
 سخاء لجعؿ شعب كامؿ مدعـو باإلغاثة العضاؿ والخالدة، دوف أي شرط كاف.

أوروبػػا تسػػاعد بالشػػكؿ األكثػػر نشػػاطا فػػي سياسػػة تخميػػد مشػػكمة الالجئػػيف الفمسػػطينييف التػػي بػػادرت  –الثػػاني 
 إلييا الدوؿ العربية بيدؼ إبادة دولة إسرائيؿ.

روبي المكثؼ لمفمسطينييف يأتي في ظؿ التجاىؿ المطمؽ لعدـ التزاـ الفمسطينييف بتسوية الدعـ األو  –الثالث 
كمػػػا تفتػػػرض قػػػرارات األمػػػـ المتحػػػدة. وفضػػػال عػػػف ذلػػػؾ:  –واالعتػػػراؼ بإسػػػرائيؿ كدولػػػة ييوديػػػة « الػػػدولتيف»

فمسػػطينية تواصػػؿ الحكومػػات األوروبيػػة دفػػع األمػػواؿ لمفمسػػطينييف، رغػػـ أنيػػا عمػػى وعػػي جيػػد بػػاف السػػمطة ال
تربي األجياؿ الشابة عمى مواصمة الكفاح ضد إسرائيؿ حتى تصػفيتيا. وذلػؾ، فػي  –فتح وحماس  –برأسييا 

 الوقت الذي تغرؽ فيو الدوؿ األوروبية في فوضى اقتصادية واجتماعية، تيدد القارة القديمة كميا.
ف خػالؿ إطػالؽ التنديػدات والتيديػدات واآلف، تتجند أوروبا لمتدخؿ الفظ في حممة االنتخابػات فػي إسػرائيؿ، مػ

رغػػػـ رفػػػض الفمسػػػطينييف المتواصػػػؿ لمتفػػػاوض مػػػع  –ولضػػػماف إقامػػػة دولػػػة فمسػػػطينية فػػػي المسػػػتقبؿ القريػػػب 
حكومة إسرائيؿ المنتخبة. وبغدوىا سيدة حممة اإلبػادة الفمسػطينية ضػد إسػرائيؿ، تنضػـ أوروبػا عػف وعػي إلػى 

فػػػاف أوروبػػػا سػػػتكوف المسػػػؤولة عػػػف ذلػػػؾ وعمػػػى « نتفاضػػػة الثالثػػػةال»أعػػػداء إسػػػرائيؿ. إذا مػػػا وعنػػػدما سػػػتندلع 
 الجميور في إسرائيؿ أف يستوعب ذلؾ.

 18/1/0813، "يديعوت"
 11/1/0813، الحياة الجديدة، رام اهلل
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