
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

   
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 شييدًا في مخيمات الالجئين بسوريا بينيم المؤرخ الفمسطيني غسان الشيابي 11"القدس": 
 وزير الرياضة المصري: استقرار مصر من استقرارنا وأمن حدودىا أمر مقدسيستقبل ىنية 

  ييدد بتفجير المصالحة الفمسطينية األمنيالممف القدس العربي: 
 الحرب األخيرة عززت حماس دوليا وأضعفت السمطة :تقرير إسرائيمي
  دوالر مميار 11 ية: العجز المالي يبمغ نحومسرائيوزارة المال اإل
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 لدى مصر رسمياً  حماس تتدرب عمى صواريخ بعيدة المدى وتل أبيب تحتج :لقناة السابعة اإلسرائيميةا 1
نقؿ الموقع اإللكتروني لمقناة السابعة اإلسرائيمية عف مصادر أمنية إسرائيمية قوليا : سما -القدس المحتمة 

تجري تدريبات عمى استخداـ صواريخ طويمة المدى في مناطؽ المستوطنات السابقة « حماس»ف حركة إ
 جنوب قطاع غزة.« غوش قطيؼ»المعروفة بػ 

، موضحة أف صورًا «غوش قطيؼ»أقامت قواعد إلطالؽ ىذه الصواريخ مف « حماس»وقالت المصادر إف 
تدخؿ تحسينات عمى نظاـ ىذه »شواطئ غزة، كما جوية تظير بناء الحركة قاعدة ليذه الصواريخ عمى 

تجربة إطالؽ « حماس»وأكدت أف إسرائيؿ قدمت أوراؽ احتجاج لممصرييف عمى إجراء «. الصواريخ
الصاروخية لـ تتأثر مف القصؼ « حماس»صاروخييف مداىما عشرات الكيمومترات. وقالت إف قوة 

يع، مشيرة إلى أنيا تقوـ بتجميع أجزاء الصواريخ اإليرانية اإلسرائيمي، وأنيا استعادت تجميع قدراتيا بوقت سر 
 بكؿ يسر وسيولة.التي تيرب إلييا 
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مدى العالقة العسكرية والتواصؿ « المعمومات االستخبارية لإلرىاب»وأظير تقرير خاص صدر عف مركز 
« عمود السحاب»ة في قطاع غزة، ال سيما في عممي« حماس»بيف إيراف والمقاومة الفمسطينية، وعمى رأسيا 

 األخيرة.
، «عمود السحاب»وفصائؿ المقاومة التي ظيرت خالؿ « حماس»ويبرز التقرير أف القدرات العسكرية لػ 

تمت بمساعدة إيرانية مكثفة، مشيرًا إلى وجود مخازف سالح كبيرة تحتوي عمى آالؼ الصواريخ، سواء كانت 
حمية الصنع مف خالؿ استعماؿ تكنولوجيا إيرانية. إيرانية تـ استحداثيا في القطاع أو حتى صواريخ م

اإليراني، وصواريخ محمية « 5فجر »وأضاؼ أف ىذا المخزوف شمؿ صواريخ متوسطة المدى مف نوع 
، التي استخدمت خالؿ العممية وأطمقت في شكؿ مكثؼ عمى المدف والبمدات «75أـ »الصنع مف نوع 

 اإلسرائيمية.
ركزي في نقؿ الوسائؿ القتالية مف إيراف إلى فصائؿ المقاومة في قطاع غزة، وتحدث التقرير عف المسمؾ الم

مشيرًا إلى أنو كاف عف طريؽ البر والبحر، إضافة إلى الطريؽ الجوي مف خالؿ استعماؿ شبكات تتجاوز 
غزة  الميربيف والتجار، الفتًا أف الوسائؿ القتالية كانت تصؿ إلى السوداف مف إيراف، وتمر بمصر إلى قطاع

 «.حماس»بواسطة األنفاؽ التي تسيطر عمييا 
كما كشؼ التقرير استخداـ المقاومة الفمسطينية في تيريب األسمحة قنوات التيريب المائية، الفتًا إلى ضبط 

والتي كانت تنقؿ أسمحة متطورة في طريقيا إلى قطاع غزة  2011في آذار )مارس( عاـ « فكتوريا»السفينة 
 كاف وصوليا إلى غزة مف المفترض أف يطور الوسائؿ القتالية لدى الفمسطينييف. عف طريؽ مصر، والتي

ولفت التقرير إلى أف السفينة كانت تحمؿ معدات قتالية، وعمى رأسيا صواريخ صينية الصنع مف طراز 
 التي يمكف ليا أف تضرب أدوات بحرية وعسكرية ومدنية، وأيضًا أىدافًا استراتيجية في منطقة« 704سي »

 اسدود وأشكموف.
ويشير التقرير إلى أف وحدة القدس التابعة لمحرس الثوري اإليراني ىي المخولة دعـ المقاومة الفمسطينية 
وتصدير األسمحة خارج البالد، كما أف ىذه الوحدة تعمؿ عمى تقوية معسكر المقاومة، وىي المسؤولة عف 

يا مساعدات عسكرية وتيريب أسمحة وتدريبات شحف المساعدات العسكرية لممنظمات الفمسطينية، بما في
 ونقؿ معمومات تكنولوجية ونقؿ أمواؿ.

 14/1/2013الحياة، لندن، 
 

 وزير الرياضة المصري: استقرار مصر من استقرارنا وأمن حدودىا أمر مقدسيستقبل ىنية  2
ارىا مف استقرارنا"، قاؿ رئيس الوزراء إسماعيؿ ىنية، إف "أمف مصر مف أمننا واستقر : أدىـ الشريؼ - غزة

 مؤكدًا أف أمف حدودىا "أمر مقدس، وأف لمصر سيادة كاممة عمى كؿ أراضييا".
وشدد ىنية خالؿ استقبالو وفدًا رياضيًا مصريًا برئاسة وزير الرياضة المصري العامري فاروؽ، عمى أف 

 "سيناء لف تكوف إال مصرية وستبقى لألبد مصرية فيما غزة ىي جزء مف فمسطيف".
ونبَّو إلى أف "غزة لف تكوف إال حاـ ومدافع عف أمف مصر مف شرقيا لغربيا، وال عيش لمشعب الفمسطيني 

 إال عمى فمسطيف، وال دولة فمسطينية بغزة وال دولة فمسطينية بدوف غزة".
وأضاؼ "نحف عندما نمجأ إلى مصر نمجأ إلخواننا وأصدقائنا فقط، ليس أكثر وسنبقى نحمي أمف مصر 

يناء، وحتى المقاومة الفمسطينية تتحرؾ فقط عمى أرض فمسطيف وليس خارجيا"، مؤكدًا عمى أف غزة وأمف س
 ستواصؿ حماية البوابة الشرقية لمصر.
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ووصؼ زيارة الوفد المصري بػ"التاريخية"، عادًا أنيا "إعالف صريح مصري وعربي بكسر الحصار الرياضي 
 المفروض عمى فمسطيف وقطاع غزة".

س غريبًا عمى مصر أف تكوف دومًا في المقدمة، وأف تكوف القائدة والرائدة والخطوة األولى عمى وأردؼ "لي
 طريؽ صناعة األحداث الكبيرة في كؿ جبيات األمة العربية واإلسالمية".

واستذكر أف غزة كانت تحت اإلدارة المصرية المباشرة في كؿ المجاالت، وأف فمسطيف كانت في نطاؽ 
 .ية والعربية في كؿ المواجيات مع االحتالؿ ُمنذ عاـ الحماية المصر 

وخاطب المصرييف، قائاًل: "في حرب األياـ الثمانية )حجارة السجيؿ(، أنتـ شركاء في ىذا النصر، والعدو 
آذتو المقاومة في غزة وتأذى مف الموقؼ المصري قيادة وشعبًا أثناء العدواف، فمصر كانت وفية لدورىا 

 زاماتيا وثورتيا وشيدائيا، وىي لف تسمح لميد الصييونية أف تعبث بغزة خالؿ الحرب".وعمقيا والت
وأضاؼ "عندما نستقبؿ أي وفد عربي فنحف نشعر بالفرحة ولكف عندما نمتقي بوفد مف مصر فإننا نمتقي مع 

 تاريخ واحد ومصير واحد. فمصر ىي عاصمة القموب العربية والخير التاريخي لألمة". أىمنا,
ووصؼ مصر بالنسبة لألمة بأنيا "الرأس مف الجسد، وال يمكف لمجسد العربي أف يكوف معافى إال برأسو، 
وحينما تكوف مصر بعافية تكوف فمسطيف بعافية وحيف تكوف مصر قوية تكوف فمسطيف قوية وتشعر 

 باألماف".
رسالة لمقيادة والشعب  إلى أف مصر تحمؿ ممؼ المصالحة الفمسطينية، موجيا ىنية في غضوف ذلؾ، أشار

وأردؼ ىنية "ال بد مف إنياء االنقساـ حتى  المصري مفادىا أف استعادة الوحدة الوطنية "خيار استراتيجي".
يكوف لنا حكومة واحدة وسمطة واحدة ومرجعية واحدة"، عادًا أف االنقساـ "أمر طارئ لدى الشعب 

 الفمسطيني".
بير مف مصر وعمى رأسيا الرئيس المصري د, محمد مرسي، وعبر عف تقديره ودعمو لمدور والجيد الك

نياء االنقساـ. وأوضح أيضا أف مف بيف الممفات الكبيرة التي تحمميا مصر ىو إعادة  إلتماـ المصالحة وا 
دخاؿ المواد الالزمة لذلؾ. وأشاد بالدعـ المصري لصمود الشعب الفمسطيني ومنع تفرد االحتالؿ  اإلعمار وا 

 حصوؿ فمسطيف عمى عضوية في األمـ المتحدة.بفمسطيف، ودعـ 
 //فمسطين أون الين، 

 
 موقف السودان الداعم لمقضية الفمسطينية أحمد بحر يثمن خالل استقبالو وفدًا سودانياً  3

ثمف النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني د.أحمد بحر، موقؼ السوداف : أحمد المصري - غزة
مف القضية الفمسطينية، مؤكًدا أف ىذا البمد العربي الشقيؽ يقؼ مع الفمسطينييف منذ عاـ  الرسمي والشعبي

 ، حيث كاف يرسؿ المتطوعيف لمدفاع عف فمسطيف وقتاؿ المحتميف.
وأشاد بحر في كممة لو خالؿ استقبالو وفدا سودانيا بمقر المجمس التشريعي بغزة، األحد، بدعـ السوداف 

 .ومطمع  لفمسطينية خاصة في الحرب اإلسرائيمية نياية الثابت لمقضية ا
مف ناحية ثانية، استقبؿ بحر وفًدا حقوقًيا شمؿ عدة محاميف مف دوؿ عربية وأوروبية مختمفة يعمموف في 

 عدد مف المنظمات الحقوقية، وجميعيـ أعضاء في االتحاد العالمي لمحقوقييف بتركيا.
 //فمسطين أون الين، 

 
 مع "إسرائيل" لممفاوضات األوروبيةعرض عمينا الخطة عريقات: لم تٌ  4
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عمـ حوؿ الخطة  أيقاؿ كبير المفاوضيف الفمسطينييف د. صائب عريقات انو ليس لديو  :معا -بيت لحـ 
 .الفمسطينية - اإلسرائيميةتحريؾ المفاوضات  إلعادة األوروبيالتي سيقدميا االتحاد 

اطالعو  أولغرفة تحرير معا انو لـ يتـ عرض الخطة عمى الجانب الفمسطيني عريقات في حديث  وأضاؼ
عف  واإلفراجمفاوضات دوف الوقؼ الفوري لالستيطاف،  أليعمييا حتى المحظة، لكنو شدد انو ال معنى 

 الفمسطينييف. األسرى
ة سياسية مفصمة يعكؼ حاليا عمى بمورة خط األوروبياالتحاد  أففي القدس كشفت  أوروبيةوكانت مصادر 

 الفمسطينية. اإلسرائيميةتحريؾ المفاوضات  إعادةتستيدؼ 
 //وكالة معا اإلخبارية، 

 
 أبو ردينة: نرحب بأّي مبادرة دولية تؤدي لتطبيق حّل الدولتين 5

مبادرة األياـ: أكد نبيؿ أبو ردينة، الناطؽ باسـ الرئاسة، في تصريح لػ "األياـ" ترحيب الرئاسة بأّي  -القدس 
 عاصمتيا القدس الشرقية. دولية يكوف مف شأنيا أف تؤدي إلى إقامة دولة فمسطينية عمى حدود 

وقاؿ أبو ردينو: نرحب بكؿ مبادرة تعزز فكرة حؿ الدولتيف، فبعد الحصوؿ عمى صفة الدولة أصبحت حدود 
ئيمية، وعمى رأسيا وعاصمتيا القدس، واإلجراءات اإلسرا الدولة ثابتة وواضحة وىي حدود 

االستيطاف، الغية ومطموب أف يجري تحرؾ دولي حقيقي بمبادرة فاعمة لوقؼ االستيطاف وتنفيذ قرار األمـ 
 المتحدة بالدولة الفمسطينية.

وعاصمتيا  وأضاؼ: ىناؾ إجماع دولي عمى حؿ الدولتيف وعمى حؽ الفمسطينييف بدولة عمى حدود 
ىو مدى قدرة المجتمع الدولي عمى تنفيذ قراراتو إلى واقع عمى   القدس واآلف، فاف اختبار عاـ

 األرض.
 //األيام، رام اهلل، 

 
  تجاه أزمتيا المالية العرب عمى مزيد من المسؤولية السمطة الفمسطينية تحثّ  6

اه أزمتيا تج” بمزيد مف المسؤولية“حثت السمطة الفمسطينية، أمس، الدوؿ العربية عمى التعامؿ : د ب أ
 المالية التي وصفتيا بالخانقة وغير المسبوقة.

وحّذر وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي في تصريحات مف القاىرة، مف أف استمرار التأخير في 
الدعـ لمسمطة الفمسطينية سيؤثر سمبًا بشكؿ غير مسبوؽ في وضعيا. وقاؿ إف رئيس الوزراء سالـ فياض 

 د الفمسطيني في االجتماع عمى أف يعرض تقريرًا وموسعًا عما تعانيو سيشارؾ عمى رأس الوف
 

مميوف دوالر كما  السمطة الفمسطينية، وسيكرر طمب ضرورة توفير شبكة األماف العربية المقرة بقيمة 
 تقرر منذ نحو عاـ.

 //الخميج، الشارقة، 
 

 ال المصالحة الفمسطينية أدوات واشنطن وتل أبيب تتحرك إلفش :موسىالنائب يحيى  7
سرائيؿ" في داخؿ السمطة : غزة اتيـ نائب عف حركة حماس مف أسماىـ "أدوات الواليات المتحدة األمريكية وا 

الفمسطينية بالسعي إلى إفشاؿ المصالحة الفمسطينية، وذلؾ بتصعيد االعتقاالت السياسية في الضفة الغربية 
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لًبا رئيس السمطة محمود عباس بإحكاـ سيطرتو عمى األجيزة إلحباط أي محاولة إلتماـ المصالحة، مطا
 األمنية في الضفة.

في المجمس التشريعي الفمسطيني لوكالة "قدس  اإلنسافيحيى موسى، رئيس لجنة الرقابة وحقوؽ  د.وقاؿ 
برس": "ىناؾ رفض إسرائيمي أمريكي يمثؿ فيتو عمى موضوع المصالحة، وليذا الرفض أدواتو في داخؿ 

تفشؿ  األرضمطة الفمسطينية، فكمما اقتربنا مف إتماـ المصالحة تحركت ىذه األدوات إليجاد وقائع عمى الس
 في ىذا االتجاه". آماؿأي أجواء ايجابية وتقضي عمى أي 

رادة  واعتبر أف المصالحة ىي إرادة سياسية البد أف يعبر عنيا رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس وا 
 حكـ سيطرتو عمى كؿ األجيزة األمنية.إدارية البد أف ي

//قدس برس، 
 

 "باب الشمس"قرية  إقامةاعتزازىا بمبادرة منظمة التحرير تعّبر عن  8
قرية  إقامةعبرت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية عف اعتزازىا بمبادرة  وليد عوض: -راـ اهلل 

إف فزع حكومة اليميف اإلسرائيمي بقيادة "ي بياف صحافي األحد ، لمواجية االستيطاف وقالت ف"باب الشمس"
نتنياىو مف ىذا التجمع السممي وتفريقو تحت جنح الظالـ بالقوة الغاشمة يعكس حقيقة اليمع اإلسرائيمي مف 

ية المقاومة الشعبية الفمسطينية وقدرتيا غير المتناىية عمى فضح الرواية اإلسرائيمية، وتقديـ الرواية الحقيق
 ."لمشعب الفمسطيني الذي ال يزاؿ يقاـو االحتالؿ، ويسعى لتحقيؽ االستقالؿ

 //القدس العربي، لندن، 
 

 من المقاومة  ميم: "باب الشمس" نوع في غزة حكومةال 9
اعتبرت الحكومة الفمسطينية في غزة ما قاـ بو أبناء الشعب الفمسطيني مف بناء لقرية "باب الشمس" : غزة

( دس المحتمة متحديف قرارات االحتالؿ التي خطط فييا لبناء مستوطنات بما يسمى مشروع )شرؽ الق
 )القدس األولى(؛ نوع جديد وميـ مف أنواع المقاومة التي يجب أف تستخدـ.

الحكومي في غزة في تصريح مكتوب لو: "إف ما أعمنو أبناء  اإلعالميالغصيف رئيس المكتب  إييابوقاؿ 
مة ىذه القرية "نعمف نحف، أبناء فمسطيف، مف كافة أرجائيا، عف إقامة قرية باب الشمس بقرار شعبنا عند إقا

مف الشعب الفمسطيني، بال تصاريح االحتالؿ، وبال إذف مف أحد، ألنيا أرضنا ومف حقنا إعمارىا ليو 
ة في الضفة خطوة في الطريؽ الصحيح، وضرورة إلعادة روح المقاومة بكافة أشكاليا ألراضينا المحتم

 الغربية".
 //قدس برس، 

 
 ىمجي مدان  اعتداءبالقوة  "باب الشمس"رام اهلل: إخالء قرية  في حكومةال 10

وصفت وزارة الشؤوف الخارجية في الحكومة الفمسطينية براـ اهلل، إخالء االحتالؿ لقرية باب : راـ اهلل
خالئيـ  اليمجي"، وأدانت االعتداء( بػ"|الشمس، فجر األحد ) االعتداء عمى المتضامنيف في القرية وا 

 بالقوة، "خاصًة وأنيـ اعتدوا عمى أمالؾ خاصة تعود لمفمسطينييف" عمى حد وصؼ البياف.
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واعتبرت الوزارة في تصريح صحفي ليا حصؿ "قدس برس" عمى نسخة منو، أف االعتداء يدلؿ عمى أف 
بو لمقانوف الدولي، والقانوف الدولي اإلنساني، وتضرب "حكومة إسرائيؿ تتصرؼ كدولة فوؽ القانوف، وال تأ

 ".اوقراراتيبعرض الحائط الشرعية الدولية 
//قدس برس، 

 
 االستيطان  الخضري: االعتداء عمى "باب الشمس" لن يوقف الفعاليات الشعبية ضدّ النائب  11

ف اعتداء جيش االحتالؿ أكد النائب جماؿ الخضري رئيس المجنة الشعبية لمواجية الحصار أ: غزة
 اإلسرائيمي عمى قرية باب الشمس في القدس المحتمة لف يوقؼ الفعاليات الشعبية ضد االستيطاف والجدار.

( عمى أف االعتداء عمى القرية سيزيد التضامف الدولي والعمؿ /وشدد في تصريح مكتوب لو األحد )
 ف تستطيع ٍإسرائيؿ وقفو.الشعبي باعتباره أحد أوجو المقاومة والصمود الذي ل

//قدس برس، 
 

  "إسرائيل"البرغوثي: االعتداء عمى "باب الشمس" أثبت عنصرية مصطفى  12
اعتبر األميف العاـ لممبادرة الوطنية الفمسطينية، مصطفى البرغوثي، أف قياـ قوات االحتالؿ : راـ اهلل

( وتدميرىا واالعتداء عمى ساكنييا "يثبت |حد )اإلسرائيمي باقتحاـ قرية "باب الشمس" المقدسية فجر األ
 أف دولة االحتالؿ دولة عنصرية".

وقاؿ في تصريحات خاصة لػ "قدس برس"، "إف قرية باب الشمس حّققت نتائج ميمة لمقضية الفمسطينية مف 
أسموب خالؽ أبرزىا أنيا أثبتت بأف المقاومة الشعبية أداة فعالة جدًا، ويستطيع الفمسطينيوف ممارستيا ب

ومبدع يحرج إسرائيؿ وينتزع زماـ المبادرة مف يدىا ويعّرييا أماـ العالـ كدولة أبرتيايد ونظاـ تمييز 
 عنصري".

//قدس برس، 
 

 صيغة تفاىم بين أوقاف غزة ورام اهلل.. وموسم العمرة لن يتعطل 13
ع نظيرتيا في راـ اهلل بشأف المبمغ توصمت وزارة األوقاؼ في غزة إلى صيغة تفاىمية م: ىدى بارود - غزة

 المالي الذي قررت أوقاؼ راـ اهلل فرضو عمى شركات الحج والعمرة في غزة.
وأكدت مصادر مطمعة لػ"فمسطيف" أنو تـ االتفاؽ عمى تخفيض الخمسة دنانير التي أقرتيا أوقاؼ راـ اهلل إلى 

 نصؼ دينار فقط.
اش، قد أصدر قرارًا يقضي بدفع شركات الحج والعمرة في غزة وكاف وزير األوقاؼ في راـ اهلل محمود اليب

خمسة دنانير لوزارتو عمى غرار الخمسة دنانير التي تُدفع لوزارة األوقاؼ في غزة، ناىيؾ عف إقرار مرافقة 
 معتمر فمسطيني. أربع مرافقيف تابعيف ألوقاؼ راـ اهلل لكؿ 

مو: "االتفاؽ عمى صيغة تفاىـ بيف أوقاؼ غزة وراـ اهلل وقاؿ ذات المصدر الذي فضَّؿ عدـ الكشؼ عف اس
 يمنع مف تدخؿ األخيرة في شؤوف الشركات المحمية وبالتالي يمنع تفضيؿ إحداىا دوف الجميع".

رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور، أكَّد أف المقاء الذي جمَع أعضاء المجنة 
عمرة في الضفة وغزة خمص إلى اتفاؽ يمغي القرارات األخيرة التي كاَف المشتركة لإلشراؼ عمى الحج وال

 يزمع وزير أوقاؼ راـ اهلل محمود اليباش اتخاذىا.
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وأضاؼ "موسـ العمرة يمضي ككؿ عاـ، ولف تكوف ىناؾ عقبات في طريقو، إال أف فرض الجانب المصري 
 الحافالت تزيد الضعؼ عمى الشركة". عمى شركات غزة التعاقد مع شركة حافالت محددة يعني أف تكمفة

 //فمسطين أون الين، 
 

 قرار سياسي  إلى: مشروع الربط الثماني لمكيرباء بين غزة ومصر بحاجة فمسطينيول ؤ مس 14
جراءات ؤ أكد مس: غزة وؿ فمسطيني أف مشروع الربط الثماني لمكيرباء مع مصر بحاجة إلى قرار سياسي وا 

 ياًل لتنفيذىا.روتينية تستغرؽ وقتًا طو 
وأشار فتحي الشيخ خميؿ نائب رئيس سمطة الطاقة الفمسطينية خالؿ برنامج "لقاء مع مسئوؿ" الذي نظمو 

( إلى إعداد خطة إلعادة تأىيؿ شبكة الكيرباء في |المكتب اإلعالمي الحكومي في مقره بغزة األحد )
فيذ المشروع الذي مف المتوقع أف يحؿ أزمة قطاع غزة لتتحمؿ كميات الكيرباء التي ستصؿ القطاع فور تن

 الكيرباء في قطاع غزة.
//قدس برس، 

 
 بصدد اإلعالن عن مؤتمر عممي محكم عن الزكاةغزة: وزارة األوقاف  15

يماف، وتاريخ  د.قاؿ وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية  إسماعيؿ رضواف: "إف العالقة مع مصر عالقة عقيدة وا 
مؤكدًا أف ىذه العالقة بدأ عمرىا  ،دماء امتزجت عمى أرض فمسطيف ألجؿ مسرى نبينا"مشترؾ، وحضارة، و 

 مف حقب زمنية.
بأي تعاوف في المجاؿ الدعوي، ونشر ما يتعمؽ بالعمماء والدعاة، والتعريؼ بيـ والتواصؿ  رضوافرحب و 

ليو العمماء والمشايخ وأفاد بأف وزارتو بصدد اإلعالف عف مؤتمر عممي محكـ عف الزكاة سيدعى إ معيـ.
 والباحثوف المشاركوف؛ لالستفادة مف األبحاث المقدمة في ىذا المجاؿ.

 //فمسطين أون الين، 
 

 ألف دوالر لألسر المحتاجة 142تصرف  في غزة الحكومة 16
أسرة  ألؼ دوالر لػ صرفت لجنة المساعدات الحكومية التابعة لألمانة العامة لمجمس الوزراء 

 تاجة وفقيرة في جميع محافظات قطاع غزة.مح
 //فمسطين أون الين، 

 
 
 

 حفاظًا عمى أرواح العاممين فيياالداخمية في غزة تغمق األنفاق مع مصر  17
أغمقت وزارة الداخمية واألمف الوطني في غزة أمس األحد األنفاؽ األرضية بمدينة رفح جنوب قطاع : غزة

 لعامميف في ىذه األنفاؽ.غزة؛ وذلؾ حفاظا عمى أرواح ا
وأوضح مصدر في ىيئة الحدود أف قرار الوزارة إغالؽ األنفاؽ يأتي حفاظا عمى أرواح العامميف في ىذه 
األنفاؽ، بعد االنييارات المتكررة فييا؛ بسبب األمطار الغزيرة التي ىطمت األسبوع الماضي عمى األراضي 

 الفمسطينية.
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 //السبيل، عمان، 
 

 "دولة فمسطين" تصطدم بعقبة "الداخمية" : تقرير 18
عمى نحو رسمي في المعامالت والوثائؽ ال يستطيع أف  "دولة فمسطيف"يبدو أف اعتماد مسمى : أ ؼ ب

يحث الخطى مف دوف المرور عمى الحواجز اإلسرائيمية. فقد بدأت وزارة الخارجية تغيير صفتيا الدبموماسية 
تواجو صعوبة في االقتداء بيا، ألف غالبية  "الداخمية"، لكف "فمسطيف دولة"مف السمطة الفمسطينية إلى 

 ."إسرائيؿػ"المعامالت المتعمقة بتسيير شؤوف الفمسطينييف في الداخؿ يجب أف تمر ب
وقاؿ وزير الخارجية الفمسطيني رياض المالكي إف كؿ المراسالت التي تصدرىا الوزارة اليوـ تـ تغيير 

أيضًا بالتعميـ عمى كؿ السفارات الفمسطينية في الخارج باستعماؿ ترويسة )دولة  قمنا"ترويستيا. وأضاؼ 
نعمـ أف بعض الدوؿ لدييا ". وتابع "فمسطيف( بدؿ )السمطة الفمسطينية( عمى كؿ األوراؽ واألختاـ الرسمية

 ."أنظمة وقوانيف خاصة بيا، وسنتعامؿ مع كؿ دولة عمى حدة وفؽ أنظمتيا وقوانينيا
ـ أعمنت وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات صفاء ناصر الديف إصدار أوؿ طابع مالي وقبؿ أيا
، وذلؾ لصالح وزارة الخارجية التي ستوزعو وتعمؿ بو مف خالؿ سفارات وممثميات "دولة فمسطيف"بمسمى 

بعة لألمـ لجنة دولية تا دولة فمسطيف في أنحاء العالـ، إال أف محاولة دخوؿ فمسطيف إلى أكثر مف 
 تزاؿ رىنًا بقرار سياسي فمسطيني، بحسب المالكي. المتحدة ال

لكف األمر عمى الصعيد الداخمي سيكوف صعبًا، وخصوصًا أف أغمبية المعامالت المتعمقة بشؤوف 
، بحسب اتفاقية أوسمو. ومطمع يناير/ "إسرائيؿ"الفمسطينييف ومعامالتيـ الرسمية ال بد مف أف تمر عبر 

اني الحالي أصدر الرئيس الفمسطيني محمود عباس تعميماتو إلى الحكومة لتحضير نماذج جوازات كانوف الث
السمطة "، بدؿ "دولة فمسطيف"سفر وبطاقات ىوية ورخص قيادة ومركبات، خالؿ شيريف، تحمؿ اسـ 

 بحسب ما جاء في التعميمات. "في الوقت المناسب"الستخداميا  "الفمسطينية
ف كانت بصفة  صحيح أف ىناؾ "داخمية حسف عموي وقاؿ وكيؿ وزارة ال دولة اعترفت بنا كدولة، وا 

مرسوـ الرئيس أبو مازف كاف واضحًا، أف نقوـ بإعداد ". وأضاؼ "مراقب، إال أننا مازلنا تحت االحتالؿ
طيني، لدينا القدرة عمى إصدار الجواز الفمس“، مضيفًا "نماذج لجوازات السفر وبطاقات اليوية خالؿ شيريف

المواطف الفمسطيني ليس بحاجة إلى تنغيصات إضافية عمى حياتو، خاصة أف الجانب  أفلكف أعتقد 
 ."لف يوافؽ عمى استخداـ ىذه الجوازات” اإلسرائيمي“

 "إسرائيؿ"فإف  وبحسب عموي الذي شارؾ في المفاوضات التي جرت مع الجانب اإلسرائيمي عاـ 
طنية الفمسطينية( عمى الوثائؽ والمعامالت الرسمية، ووافقت فقط عمى رفضت إطالؽ تسمية )السمطة الو 

جوازات  أواستخداـ )السمطة الفمسطينية(. وال يتـ اعتماد أي وثيقة رسمية فمسطينية، سواء بطاقات اليوية 
 السفر، أو حتى شيادات الميالد الفمسطينية، إال بعد أف تدخؿ السجالت اإلسرائيمية.

طيني يحمؿ الجواز الفمسطيني المرور عبر الحدود إذا لـ يكف جوازه مسجاًل لدى الجانب وال يمكف ألي فمس
لدرجة "اإلسرائيمي. وأكد عموي أف الجانب اإلسرائيمي لديو حساسية مفرطة حياؿ مصطمح الدولة الفمسطينية 

في تصريحات صحافية  أف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو تناسى حممتو االنتخابية الحالية، وركز
 ."لو عمى أنو ضد إصدار جوازات سفر، وبطاقات ىوية تحمؿ اسـ دولة فمسطيف

 //الخميج، الشارقة، 
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 "إسرائيل"أشكال التفاوض مع  حماس تدعو عباس إلنياء كلّ  19
اء دعا الناطؽ باسـ حركة حماس فوزي برىوـ يوـ أمس الرئيس محمود عباس إلى إني: أشرؼ اليور -غزة 

 كؿ أشكاؿ التفاوض مع إسرائيؿ.
وكتب برىـو عمى صفحتو عمى موقع التواصؿ االجتماعي 'الفيسبوؾ' اف اعتراؼ الرئيس اإلسرائيمي شمعوف 
بيريس بوقوؼ حكومة بالده وراء عممية اغتياؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، 'كفيؿ باتخاذ أبو مازف قرارا 

 فاوض مع االحتالؿ اإلسرائيمي'.فوريا ومسؤوال بإنياء كافة أشكاؿ الت
وطالب الناطؽ باسـ حماس رفع قضية اغتياؿ عرفات إلى محاكـ الجنايات الدولية والوطنية، 'والعمؿ عمى 
كشؼ كؿ مالبسات ىذه الجريمة لمرأي العاـ حتى يتـ فضح كؿ جرائـ االحتالؿ بحؽ قيادات ورموز الشعب 

 الفمسطيني'.
 14/1/2013القدس العربي، لندن، 

 
 االحتالل قرية باب الشمس "سموك إسرائيمي عنصري وىمجيحماس: تدمير  20

ي برىوـ الناطؽ باسـ حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية إلى  دعا فوز
 مزيد مف "المقاومة والخطوات النضالية؛ رًدا عمى سياسات وممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي".

أف تدمير االحتالؿ اإلسرائيمي قرية باب الشمس "سموؾ  -في تصريح صحفي مكتوب-وـ واعتبر برى
 إسرائيمي عنصري وىمجي، وشكؿ مف أشكاؿ العدواف عمى شعبنا وحقو في أرضو".

وأشار المتحدث باسـ "حماس" إلى أف ما حصؿ مف تدمير لقرية باب الشمس، وطرد النشطاء واالعتداء 
سياسة االقتالع، والتشريد التي يمارسيا االحتالؿ ضد شعبنا الفمسطيني"، موجية  عمييـ "دليؿ عمى استمرار

التحية لمشعب الفمسطيني في الضفة، داعًيا إياه إلى "استمرار مقاومة االحتالؿ واالستيطاف بمزيد مف 
 المقاومة والخطوات النضالية والوطنية، ردًا عمى كؿ سياسات وممارسات االحتالؿ".

14/1/2013، انالسبيل، عمّ   
 

 ىدم باب الشمس لن يكون نياية لمعركة تثبيت الحق الفمسطيني عمى كل األراضي الفمسطينيةفتح:  21
السممي، واصفة إياه « باب الشمس»نددت حركة فتح بقمع جيش االحتالؿ لتجمع : نائؿ موسى -راـ اهلل 

ىدـ االحتالؿ لقرية باب »بياف إف  وقاؿ احمد عساؼ المتحدث باسـ الحركة في«. جريمة إسرائيمية بشعة«بػ
الشمس لف يكوف نياية لمعركة تثبيت الحؽ الفمسطيني عمى كؿ األراضي الفمسطينية ألف شعبنا سيواصؿ 

 «.نضالو ميما كانت التضحيات حتى الحرية واالستقالؿ
وعرضيا أننا سنتحدى كؿ ىذه الممارسات االحتاللية وسنبني قرانا عمى طوؿ البالد »وأكد عساؼ عمى 

رىاب دولتو المنظـ الذي لف يزيدنا إال إصرارا  وسنعزز وجودنا فييا بالرغـ مف قمع االحتالؿ الوحشي وا 
 «.وتمسكا بحقوقنا المشروعة

ووصؼ عباس زكي عضو المجنة المركزية لحركة فتح مفوض العالقات العربية والصيف الشعبية اقتحاـ 
 ـ الذي اعتادت اسرائيؿ عميو.قوات القرية وتدميرىا بإرىاب الدولة المنظ

وأعرب زكي عف ادانتو الستخداـ جنود االحتالؿ الوحشية ضد نشطاء المقاومة الشعبية ودعا زكي الذي 
كانت منعتو قوات االحتالؿ أمس مف الوصوؿ الى قرية باب الشمس دعا قطاعات شعبنا الى التواجد في 

عادة بناء القرية التي دمرتيا اليات االحتالؿ.إلفشاؿ مشاريع االستيطاف في« e1»المنطقة المسماة   يا وا 
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14/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل  
 

 زة دون التنسيق مع السمطة برام اهللغفتح تندد بزيارة وزير الرياضة المصري ومسؤول سوداني ل 22
وزير الرياضة وليد عوض: نددت حركة فتح بزعامة الرئيس الفمسطيني محمود عباس االحد بزيارة -راـ اهلل 

المصري العامري فاروؽ، عمى رأس وفد رياضي كبير لقطاع غزة مساء السبت بدوف التنسيؽ والتشاور مع 
 السمطة الفمسطينية براـ اهلل.

وعبرت فتح عف استنكارىا واستغرابيا لمزيارة التي قاـ بيا فاروؽ إلى غزة 'بيدؼ توقيع اتفاقيات مع جية 
حكومة المقالة برئاسة اسماعيؿ ىنية، وكذلؾ الزيارة التي قاـ بيا مسؤوؿ غير رسمية' في اشارة الى ال
 سوداني وصؼ بالكبير لمقطاع.

وأضافت فتح، في بياف صحافي 'اف ىذه الزيارات وىذه التصرفات تيدؼ الى تقسيـ التمثيؿ الفمسطيني 
صفة دولة في  وتمزيؽ الشرعية، وضرب التمثيؿ الفمسطيني الشرعي، خاصة بعد حصوؿ فمسطيف عمى

قامة دولتو  االمـ المتحدة، وحازت اعتراؼ العالـ بأسره عمى طريؽ تحقيؽ أىداؼ الشعب الفمسطيني وا 
 المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ'.

وتابع البياف: إف ىذه التصرفات غير مقبولة وغير مسؤولة وال يحؽ ألحد المساس بالتمثيؿ الفمسطيني 
ى تعزيز االنقساـ وخدمة أىداؼ تسعى لتمرير مؤامرة الدولة ذات الحدود ووحدة شعبو، ألف ذلؾ يؤدي إل

 المؤقتة التي تساىـ بالتخمي عف القدس.
 وحذر البياف مف أف حركة فتح لف تسمح عمى اإلطالؽ بالتطاوؿ عمى الشعب الفمسطيني وتقسيمو.

ز وحدتو بما يخدـ مصالحو وأىاب البياف بالجميع المساىمة بوحدة الشعب الفمسطيني ودعـ صموده وتعزي
 الوطنية.

 14/1/2013القدس العربي، لندن، 
 

 مني ييدد بتفجير المصالحة الفمسطينيةالممف األالقدس العربي:  23
اكدت مصادر فمسطينية رفيعة المستوى لػ'القدس العربي' االحد، أف ىناؾ خشية : وليد عوض  -راـ اهلل 

ف اف يفجر 'الممؼ االمني' المصالحة الفمسطينية، اذا ما لدى السمطة الفمسطينية والحكومة المصرية م
اصرت حماس عمى اعادة ىيكمة االجيزة االمنية الفمسطينية العاممة بالضفة الغربية، والمشاركة في قيادتيا 
مف خالؿ دمج االجيزة االمنية التي اقامتيا في القطاع بتمؾ االجيزة، ورفضيا حؿ كتائب عز الديف القساـ 

 لمسمح التابع لمحركة.الجناح ا
واشارت المصادر الى اف الممؼ االمني وتوحيد االجيزة االمنية الفمسطينية ىو الممؼ الوحيد الذي تخشى 
القيادة الفمسطينية والمسؤولوف المصريوف اف يكوف السبب الرئيس في تفجير جيود المصالحة التي ترعاىا 

دتيا، مف دوف التخمي عف  ؾ االجيزة وقيامصر، خاصة في ظؿ اصرار حماس عمى المشاركة في تم
 االجنحة المسمحة التابعة ليا.

واوضحت المصادر أف مصر غير قادرة بشكؿ عممي عمى تقديـ اقتراحات توافقية بشأف الممؼ االمني 
واعادة دمج االجيزة االمنية العاممة بالضفة الغربية مع العاممة بالقطاع، كوف اسرائيؿ ابمغت السمطة بانيا 

تعتبر االجيزة االمنية لمسمطة اجيزة معادية اذا ما سمح لحماس بالمشاركة فييا، سواء مف خالؿ انضماـ س
 قواتيا بغزة لتمؾ االجيزة او المشاركة في قيادتيا.
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واشارت المصادر الى أف ىناؾ جيودا تبذؿ مف قبؿ المصرييف القناع حماس بابقاء االجيزة االمنية 
فة الغربية بقادتيا عمى ما ىي عميو، مف دوف احداث اي تغيير عمى تمؾ االجيزة الفمسطينية العاممة بالض

واعتبارىا اجيزة االمف الوحيدة العاممة بكؿ االراضي الفمسطينية، سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة، 
مى غزة االمر الذي يعني عودة الذيف كانوا يعمموف في المؤسسة االمنية الفمسطينية قبؿ سيطرة حماس ع

الى عمميـ كافراد تابعيف الجيزة السمطة، وحؿ اجيزة امف حماس التي تـ تشكيميا في  2007منتصؼ عاـ 
 قطاع غزة وخاصة االمف الداخمي.

وحسب المصادر فاف حماس ترفض حؿ اجيزتيا االمنية بغزة وتصر عمى دمجيا في اجيزة السمطة رغـ 
 ة معادية في حاؿ مشاركة ناشطيف تابعيف لحماس فييا.التيديد االسرائيمي باعتبار كؿ اجيزة السمط

واشارت المصادر الى اف الوساطة المصرية احرزت تقدما عمى صعيد جميع الممفات المعرقمة التماـ 
المصالحة، في حيف يتـ الدفع باتجاه إبقاء الممؼ االمني معمقا عمى ما ىو عميو الى حيف اجراء انتخابات 

االراضي الفمسطينية، اي اف تحتفظ السمطة باجيزتيا بالضفة الغربية في حيف رئاسية وتشريعية في كؿ 
 تواصؿ حماس سيطرتيا عمى اجيزتيا االمنية بغزة.

واشارت المصادر الى اف اصرار حركة فتح عمى حؿ جميع المميشيات المسمحة العاممة في قطاع غزة 
ينييف يفاقـ في تعقيد الممؼ االمني الذي واالكتفاء بقوات االمف الوطني الفمسطيني كجيش لكؿ الفمسط

 ترفض فيو حماس حؿ كتائب عز الديف القساـ الذراع العسكرية لمحركة.
وفي ظؿ اصرار فتح عمى حؿ المميشيات المسمحة واالذرع العسكرية التابعة لمفصائؿ ورفض حماس ومف 

دى جميع االطراؼ مف تفجير خمفيا الجياد االسالمي لحؿ كتائب القساـ وسرايا القدس، ىناؾ مخاوؼ ل
 الممؼ االمني لكؿ جيود المصالحة.

واوضحت المصادر أف فتح تصر عمى حؿ جميع المميشيات المسمحة التابعة لمفصائؿ في غزة عمى غرار 
ما ىو سائد في الضفة الغربية وحصر حمؿ السالح بيد االجيزة االمنية التابعة لمسمطة، االمر الذي ترفضو 

إبقاء كتائب عز الديف القساـ قوة عسكرية ضاربة في غزة، االمر الذي ترفضو القيادة حماس وتصر عمى 
الفمسطينية وتعتبره تكرارا لتجربة حزب اهلل المبناني الذي يمجأ لسالحو في حاؿ اشتد الخالؼ السياسي 

سـ اية بمبناف، عمى حد قوؿ المصادر، وذلؾ في اشارة الى امكانية لجوء حماس الستخداـ كتائبيا لح
 خالفات سياسية قد تظير عمى الساحة السياسية الفمسطينية في المستقبؿ.

 14/1/2013القدس العربي، لندن، 
 
 

 " .. ممف في طريقو لمحل2005تكشف "تفريغات  الفمسطينية القدس 24
كشفت مصادر خاصة في قطاع غزة، مساء اليوـ االحد، عف مشاورات واتصاالت مكثفة جرت في : غزة 

األخيرة بيف قيادة حركة "فتح" في القطاع وقيادة الحركة بالضفة ومع مسؤوليف في قيادة األجيزة اآلونة 
" والذيف ينتموف 2005األمنية ومؤسسة الرئاسة مف اجؿ إنياء معاناة المجنديف تحت مسمى "تفريغات 

 لتشكيالت كتائب شيداء األقصى في قطاع غزة.
، أف اجتماعات عقدت بيف قيادات "فتح" في وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لػ"ال قدس" دوت كـو

غزة بحضور عدد مف قيادات كتائب األقصى مع أميف سر المجمس الثوري لمحركة أميف مقبوؿ خالؿ 
زيارتو لقطاع غزة مؤخرًا، إضافة الجتماعات أخرى مع عضو المجنة المركزية لمحركة الدكتور نبيؿ شعث 
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وضع حموؿ أماـ القيادة الفمسطينية إلنياء معاناة جميع الكوادر الذيف تـ  عقب ميرجاف انطالقة فتح بيدؼ
 آالؼ كادر. 9تسجيميـ عمى قيود التفريغات ووصؿ عددىـ حينيا إلى 

واشارت المصادر إلى أف أعضاء المجمس الثوري لحركة "فتح" في غزة رفعوا كتابًا رسميًا يحمؿ أيضًا توقيع 
ع، إلى الرئيس محمود عباس بشأف ىذا الممؼ، حيث تـ تحويمو إلى مستشار قيادة كتائب األقصى في القطا

الرئيس الخاص لمشؤوف االمنية ، والى المواء اسماعيؿ جبر بغية متابعتو واتخاذ ما يمـز مف اجراءات إلنياء 
 ىذا الممؼ.

ية بحكـ شخص كبدا 2400وقالت المصادر أنو في اطار الحموؿ المقترحة تـ طرح فكرة تقضي بتثبيت 
انيـ مف كوادر كتائب األقصى الفاعمة، عمى أف يتـ تثبيت اآلخريف عمى دفعتيف، فيما اقترح البعض تثبيتيـ 
جميعا كحزمة واحدة ومساواتيـ بالجنود العسكرييف والتعامؿ معيـ بناء عمى القوانيف المعموؿ بيا في ىذه 

سنوات األقدمية ، وذلؾ بعد ستة شيور مف االطار ومنحيـ الرتب العسكرية حسب الشيادات التعميمية و 
 الخدمة الرسمية.

آالؼ شخص مف ىؤالء سيتـ تحويميـ الى الشؤوف االجتماعية بيدؼ تمقي رواتبيـ مف  3واوضحت أف نحو 
خالليا، مشيرًة إلى أف معظميـ مف كبار السف وممف لـ يخضعوا لمتدريبات العسكرية عمى عكس بقية 

 مموا ضمف صفوؼ األجيزة األمنية المختمفة.الكوادر الذيف تدربوا وع
واكدت المصادر أف اإلجراءات المزمع اتخاذىا لمعالجة وانياء ىذا الممؼ مرىونًة بتحسف الوضع المالي 

 لمسمطة الفمسطينية التي تعاني ظروفًا أزمة مالية خانقة بسبب الحصار المالي المفروض عمييا.
واالتصاالت واالجتماعات التي تمت اتصفت بالجدية وىدفيا إنياء كما أكدت ذات المصادر أف االقتراحات 

 معاناة ىوالء الكوادر.
ونفت المصادر أنباء عمـ بيا مراسؿ دوت كوـ في غزة بشأف موافقة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 

ف يتـ ( عمى أ2005كادر مف المشموليف ضمف )تفريغات  500د. سالـ فياض منذ اياـ "عمى تثبيت نحو 
ضميـ رسميًا لكشوؼ األجيزة األمنية كجنود رسمييف وصرؼ رواتبيـ بناء عمى ذلؾ بدءًا مف راتب شير 

 فبراير )شباط( القادـ". 
 14/1/2013القدس، القدس، 

 
 حماس وفتح متقاربتان.. والخوف األكبر من الكونفدرالية :"السفير"رباح مينا لـ 25

لمجبية الشعبية لتحرير فمسطيف رباح مينا في حديث إلى عضو المكتب السياسي : قاؿ ربى الحسيني
فتح وحماس، الحركتاف األبرز عمى الساحة ، أف عمى ىامش زيارة قصيرة قاـ بيا إلى لبناف "السفير"

الفمسطينية، تقترباف مف بعضيما أكثر، والفجوة السياسية بينيما ربما لـ تعد مرئية، وبالرغـ مف ذلؾ يبقى 
لحة بعيدا، فكالىما ال يريد أف يتنازؿ ولو قمياًل مف سمطتو عمى الضفة الغربية أو قطاع الطريؽ إلى المصا

غزة. غير أف التخوؼ مف األزمات الفمسطينية المتواصمة، وآخرىا الوضع المالي والسياسي الصعب الذي 
كونفدرالية  تمر بو السمطة، فيو جر الفمسطيني نحو القبوؿ بمشروع ينيي القضية مف أساسيا، عمى غرار

 بيف الضفة الغربية مع األردف، أو دولة لحماس في غزة تابعة لمصر. 
 14/1/2013السفير، بيروت، 

 
 تراجعاً  عّدهحماس توافق عمى استئناف عمل لجنة االنتخابات في غزة وال ت": الشرق األوسط" 26
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ة حماس نجحت في أف الضغوط التي مارستيا الرئاسة المصرية عمى حرك« الشرؽ األوسط»غزة: عممت 
إقناعيا بالتراجع عف رفضيا السماح لمجنة االنتخابات المركزية بالعمؿ في قطاع غزة. وذكرت مصادر 
فمسطينية مطمعة، أف حماس أبمغت الجانب المصري أنيا ستسمح لمجنة باستئناؼ العمؿ في قطاع غزة، 

فتح، بشأف أولويات المصالحة قد منوىة بأف موقفيا ىذا ال يعني أف حدة الخالفات بينيا وبيف حركة 
 تراجعت. 

، ال تزاؿ تصر عمى أنو يتوجب الشروع أوال، في إجراء االنتخابات «فتح»وأشارت المصادر إلى أف حركة 
عالف الدوحة. في حيف تصر حماس عمى  كمدخؿ لتطبيؽ بقية بنود المصالحة التي تضمنيا اتفاؽ القاىرة وا 

، عمى أف تشكيؿ حكومة وفاؽ وطني برئاسة الرئيس الفمسطيني أف إعالف الدوحة قد نص بشكؿ واضح
محمود عباس، ىي الخطوة األولى التي يتوجب الشروع فييا، عمى أف يتـ تطبيؽ بقية بنود المصالحة 

 بالتزامف كرزمة واحدة. 
ونوىت المصادر بأف تحقيؽ انطالقة حقيقية في جيود المصالحة، يتوقؼ عمى التوافؽ عمى القضايا 

عادة صياغة األجيزة األمنية عمى «لثقيمةا» ، «أسس وطنية ومينية»، مثؿ إعادة بناء منظمة التحرير، وا 
ليذه األجيزة، عالوة عمى إنجاز ممؼ المصالحة المجتمعية، التي تيدؼ بشكؿ « عقيدة جديدة»وبمورة 

كبير مف القتمى خالؿ أساسي، إلى تسوية الخالفات والثارات بيف العائالت الفمسطينية، بسبب سقوط عدد 
 .2007انقالب حماس عمى السمطة الفمسطينية في يونيو )حزيراف( 

وأشارت المصادر إلى أنو عمى الرغـ مف استجابة حماس لمضغط المصري وموافقتيا عمى السماح لمجنة 
اخبيف االنتخابات المركزية بالعمؿ، إال أف الحركة تدعي في المقابؿ، أف المجنة تخضع عممية تسجيؿ الن

العتبارات غير موضوعية، حيث تطالب المجنة بإعادة تشكيؿ الفرؽ التي تستعيف بيا المجنة في تسجيؿ 
 «. فتح»الناخبيف، بزعـ أف معظميـ ينتموف لحركة 

واستدركت المصادر أف مالحظات حماس ىذه ال تعني أف الحركة ستضع قيودا عمى عمؿ المجنة في 
ا. ويذكر أف حركة حماس تصر عمى تنفيذ تفاىمات المصالحة رزمة القطاع بعد إعادة استئناؼ عممي

نجاز ممؼ تفعيؿ وتطوير المنظمة ومعالجة آثار االنقساـ الداخمي  واحدة، بما في ذلؾ تشكيؿ الحكومة وا 
عادة بناء األجيزة األمنية وتييئة األجواء المناسبة إلجراء االنتخابات. ويذكر أف مصادر فمسطينية كانت  وا 

، أف الجانب المصري سيقدـ صيغ توفيقية بشأف القضايا الخالفية التي تحوؿ «الشرؽ األوسط»بمغت قد أ
عالف الدوحة.  دوف توافؽ حركتي فتح وحماس عمى بدء تطبيؽ اتفاؽ القاىرة وا 

 14/1/2013الشرق األوسط، لندن، 
 

 ممثمون عن الفصائل الفمسطينية يمتقون في المغرب لدعم المصالحة 27
كمـ عف  30افتتح مساء األحد في مدينة الصخيرات المغربية ) :ا ؼ ب-القدس -)المغرب( الصخيرات

الرباط(، لقاء بيف ممثميف عف الفصائؿ الفسطينية سيستمر حتى الثالثاء، بيدؼ "دعـ المصالحة 
 الفسطينية"، عمى ما أفاد المشاركوف.

ية المشاركة في لقاء المغرب مباحثاتيا الميمة ومف المنتظر، كما افاد المنظموف، اف تبدأ الفصائؿ الفمسطين
ولـ  عمى أف تستمر غدا االثنيف ليتـ منتصؼ يـو الثالثاء عقد ندوة صحافية لالعالف عف نتائج المباحاثات.

 يكشؼ المشاركوف عف جدوؿ أعماؿ ىذا المقاء وعف النقاط التي ستتـ مناقشتيا.
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المغرب، لفرانس برس "اف لقاء المغرب ليس بديال وقاؿ توفيؽ الطيراوي، ممثؿ حركة فتح في لقاء 
 لمحادثات مصر أو محاولة لتعويض الدور المصري".

وأضاؼ اف "ىذا المقاء يأتي باألساس لتأميف الدعـ المادي والمعنوي لمشعب الفمسطيني خالؿ مرحمة ما بعد 
 المصالحة، حيث سيتطمب األمر مواكبة ليذه المصالحة مف أجؿ انجاحيا".

جانبو، قاؿ ماىر طاىر عبيد، عف حركة حماس اف "المقاء ليس بديال لما يجري في القاىرة، وانما ىو ومف 
 دعـ لمجيود المبذولة مع إعطاء دور أكبر لممغرب في ىذه المصالحة تماما كما حصؿ في كؿ المحطات".

فمسطينية خالؿ ىذا وعبر الطيراوي لفرانس برس عف امكانية التوقيع عمى اتفاؽ نيائي بيف الفصائؿ ال
ف شاء اهلل، يمكف  األسبوع. وقاؿ "تمت مناقشة جميع النقاط والتوصؿ الى تفاىـ في أغمب الممفات" وا 

 التوقيع ىذا األسبوع.
ومف جية اخرى، أكد مصدر قريب مف المحاداثات فضؿ عدـ ذكر اسمو انو "تـ االنتياء مف المحادثات 

اء أو الخميس في القاىرة اف بقيت األجواء صافية بيف األطراؼ كما بيف األطراؼ ويمكف توقيع اتفاؽ األربع
 ىو الحاؿ اليوـ".

وأكد المصدر نفسو اف "لقاء المغرب بروتوكولي، ولقاء لتصفية النفوس بيف الفصائؿ، كما اف تمثيميتو ليست 
 عمى مستوى القيادة، ألف أغمب النقاط نوقشت في القاىرة ولـ يبؽ ىناؾ سوى التوقيع".

 14/1/2013القدس، القدس، 
 

 الحرب األخيرة عززت حماس دوليا وأضعفت السمطة :تقرير إسرائيمي 28
خفاقات طرفي الحرب األخيرة عمى غزة  :القدس المحتمة انتيت مذكرة بحثية ٍإسرائيمية حوؿ مكاسب وا 

سرائيؿ( إلى استبعاد اليدوء الطويؿ في المنطقة، مستعرضة جممة أسباب يرى كاتب المذكرة أنيا  )حماس وا 
، في ورقتو، دراسة موسعة لنتائج الحرب نشرىا  كفيمة بالعودة إلى المواجية مف جديد. وضمف أفرايـ كـو

معيد بحوث األمف القومي اإلسرائيمي مؤخرا، ميزاف الربح والخسارة في عممية 'عمود السحاب' وفؽ التسمية 
الخبير اإلستراتيجي بداية إلى أف كال مف طرفي ويشير  اإلسرائيمية ومف وجية النظر اإلسرائيمية طبعا.

الحرب ادعى االنتصار، لكنيما عرضا صورة جزئية لمحرب، مؤكدا وجود عالمات استفياـ كثيرة عف نتائج 
 العممية وخاصة تفصيالت تسوية المستقبؿ بيف إسرائيؿ وحماس.

 المكاسب
جية ويدىا ىي العميا حيث أوقعت ضربة فعمى الصعيد العسكري، يرى الباحث أف إسرائيؿ خرجت مف الموا

شديدة بالنظاـ الصاروخي لحماس والمنظمات األخرى، واستعممت منظومة القبة الحديدية ألوؿ مرة مع نسبة 
 %.84نجاح بمغت 

أما عف حماس فيقوؿ إف نظاـ الصواريخ سيظؿ سالحا ميما في يدىا، وقد تستمر في التشويش عمى انتظاـ 
 وجمعت نقاطا عند الجميور الفمسطيني والعربي واإلسالمي.الحياة في إسرائيؿ، 

وبينما يرجح كاتب المذكرة الكفة لصالح إسرائيؿ عسكريا، يقوؿ إف الصورة أكثر تعقيدا عمى الصعيد 
 السياسي رغـ أف إسرائيؿ حظيت بتأييد غربي وأميركي واسع، يمكنيا مف الخروج في عممية أخرى.

يادة المصرية في مصمحة حماس، مشيرا إلى تخوؼ إسرائيمي زائد مف المس ويقوؿ أيضا إف التغيير بالق
بعالقات السالـ مع القاىرة، لكنو أضاؼ أف النظاـ المصري الجديد ييتـ بأف يكوف عامؿ وساطة رئيسا بيف 

 الطرفيف 'وىذا إيجابي بالنسبة إلسرائيؿ'.
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بصورة غير مباشرة، واالستجابة لمطالبيا وأشار إلى استبعاد أي تسوية مف غير محادثات مع حماس، ولو 
ومف ذلؾ تسييالت في قطاع غزة، موضحا أف الحرب حسنت منزلة الحركة دوليا عمى حساب إضعاؼ 

 منزلة السمطة الفمسطينية.
ويرى الخبير اإلسرائيمي أف النتائج العسكرية لمعممية أحدثت شروطا تجعؿ حماس تيتـ أكثر بالحفاظ عمى 

ضربة العسكرية التي تمقتيا وبسبب التدخؿ المصري في منع تدىور آخر لألوضاع. لكنو اليدوء، بسبب ال
شدد عمى أنو ليس مف الواضح كـ مف الوقت سيستمر اليدوء ألف نتائج العممية لـ تستقر بعد وتوجد شروط 

 قد تفضي إلى تدىور مف جديد.
قد يتغير في المستقبؿ، مضيفا أف حماس وقاؿ إف تحميؿ إنجازات الطرفيف وحدودىما بمنزلة ميزاف مرحمي 

 ستبذؿ جيدا كبيرا كما وعدت كي تمغي واحدا مف إنجازات إسرائيؿ الرئيسة وتعيد بناء نظاميا الصاروخي.
 ما بعد اليدوء

ويعتقد الباحث أف حماس تفضؿ في الفترة القريبة عمى األقؿ أف تحافظ عمى اليدوء مف جيتيا، لكنو قاؿ إف 
اف مف اىتماـ الحركة المتوقع بالتزاـ اليدوء، أوليا أنو كمما نجحت حماس والمنظمات عامميف قد يضعف

 األخرى في إعادة بناء منظومة الصواريخ دفعيا ذلؾ لمتحرش بإسرائيؿ مرة أخرى.
فيو أف حماس بخالؼ حزب اهلل في لبناف غير قادرة عمى تجاىؿ وزف  -يضيؼ كـو-أما العامؿ الثاني 
في القطاع، مفترضا أف تتدخؿ إيراف في القطاع معتمدة عمى عالقتيا بحركة 'الجياد  المنظمات األخرى

اإلسالمي' وتعّمؽ حماس المتزايد بالمساعدة العسكرية والمالية التي تعد بيا، وأف تحاوؿ دفعيما إلى 
  التطرؼ.

ادتيا عمى وشدد عمى أنو إذا كانت حماس معنية حقا بيدوء مدة طويمة فربما تستطيع أف تفرض إر 
 المنظمات الصغيرة. لكف ىذا غير مضموف وسيظؿ احتماؿ التدىور مف جديد موجودا مستقبال أيضا.

 14/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 
 
 
 

 المبنانية -كد عمى "تحييد المخيمات الفمسطينية من التجاذبات المبنانية يؤ أبو العردات:  29
ية" وحركة "فتح" في لبناف المواء فتحي أبو العردات، عمى جاؿ أميف سر فصائؿ "منظمة التحرير الفمسطين

مراكز توزيع المساعدات المادية في مخيـ عيف الحموة في مقر المجاف الشعبية لمنطقة صيدا، والتي توزعيا 
 .منظمة التحرير بالتعاوف مع المجاف الشعبية الفمسطينية

الرغـ مف الضائقة االقتصادية الخانقة التي وشكر أبو العردات رئيس دولة فمسطيف محمود عباس "الذي ب
تمر بيا السمطة الفمسطينية اقتطع مف المساعدات لمسمطة الوطنية رغـ ضآلتيا، ليقدميا ألىمنا النازحيف 

 ألؼ دوالر أميركي". 250والتي تقدر بمبمغ 
العامؿ الفمسطيني لف  المبنانية، وعمى أف -وأكد عمى "تحييد المخيمات الفمسطينية مف التجاذبات المبنانية 

 يكوف في البمد اال عامؿ استقرار".
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الفمسطيني خمدوف الشريؼ، رئيس الوزراء المبناني  -وكشؼ "حصوؿ لقاءات مع رئيس لجنة الحوار المبناني 
نجيب ميقاتي، وزير الشؤوف االجتماعية وائؿ أبو فاعور، نواب مدينة صيدا، مديرة "األونروا" اند سمور 

 ؿ مسألة اخوتنا النازحيف مف سوريا وكيفية حفظ كرامتيـ بتقديـ الخدمات ليـ".وفعاليات، حو 
وأكد أبو العردات أف "مسؤولية النازحيف تقع أوال عمى وكالة "األونروا" وعمى المجتمع الدولي وعمى الدولة 

سوؼ تجتمع أواخر المبنانية التي بدورىا تعمؿ عمى إعداد الدراسات والبرامج"، مطالبا الدوؿ المانحة التي 
ىذا الشير في الكويت بػ"إقرار المبالغ والمساعدات التي مف المقرر أف تصؿ إلى أىمنا النازحيف مف سوريا 

 والذيف ىـ في أمّس الحاجة ليا".
 14/1/2013المستقبل، بيروت، 

 
 ط المقبلطار القيادي لممنظمة اوائل شبا: اتفاق مع مصر الستضافة اإل""الديمقراطية 30

أكدت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف أنو تـ االتفاؽ مع القيادة المصرية الستضافة  :خاص معا -غزة 
اإلطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفمسطينية الجتماع في اوائؿ شباط المقبؿ لبحث المصالحة وتفعيؿ 

 .دور اإلطار القيادي لممنظمة
أبو ظريفة لمراسمة معا ، ستطرح الجبية عمى جدوؿ أعماؿ  وقاؿ القيادي في الجبية الديمقراطية طالؿ

اإلطار المصالحة الفمسطينية والعقبات التي أوقفت تنفيذ االتفاقيات، واكد عمى ضرورة أف يتـ اعتماد منيج 
يعتمد عمى الشراكة والمشاركة مف كافة الفصائؿ الفمسطينية لتنفيذ ما يتـ االتفاؽ عميو في االجتماع، مطالبًا 

 .وقؼ كؿ آليات التنفيذ الثنائية بيف فتح وحماسب
 14/1/2013، وكالة معًا اإلخبارية

 
 يحّذر من المساس بالتواصل بين القدس و"معاليو أدوميم" " و 1يصّر عمى البناء بمنطقة "إينتنياىو  31

مي رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائي، أف القػػدس المحتمػػةمػػف  أ ؼ ب، عػػف وكالػػة 14/1/2013، الحيــاة، لنــدنذكػػرت 
بنيػػاميف نتنيػػاىو قػػاؿ فػػي مسػػتيؿ االجتمػػاع االسػػبوعي لحكومتػػو إف إسػػرائيؿ لػػف تسػػمح ألحػػد بقطػػع التواصػػؿ 

وأشاد بقوات الشرطة «. 4إي »مف خالؿ البناء في منطقة « معاليو أدوميـ»الجغرافي بيف القدس ومستوطنة 
 «. يني في ىذه المنطقةالعمؿ السريع والحاـز إلخالء التجمع الفمسط»والجيش اإلسرائيمييف عمى 

، قػاؿ إنػو لػف يػتـ تنفيػذ أعمػاؿ بنػاء فػي الفتػرة القريبػة المقبمػة، «4إي »وعف قراره بناء مستوطنة فػي المنطقػة 
ىذا سيستغرؽ وقتًا ... ونحف سندفع أعماؿ بناء في جميػع منػاطؽ دولػة إسػرائيؿ وسنسػتكمؿ التخطػيط »وأف 

نما ىذه األمور تستغرؽ وقتاً وسيكوف ىناؾ بناء، وىذه ليست إجراءات فوري  «.ة وليست مسألة أياـ، وا 
، وقاؿ: «باب الشمس»وتطرؽ نتانياىو في حديث إلذاعة الجيش اإلسرائيمي، إلى قرار المحكمة بعدـ إخالء 

، معتبػرًا أنػو لػيس مػف حػؽ الفمسػطينييف الوجػود فػي ىػذه المنطقػة. «أحتـر قرار المحكمػة رغػـ أنػي لػـ أفيمػو»
الذي يقود معركة انتخابية حامية، أمر مساء السبت في نياية يـو العطمة الييودية االسبوعية،  وكاف نتانياىو

 . والقدس« معاليو ادوميـ»قوات االمف بطرد فوري لمفمسطينييف الذيف تجمعوا بيف مستوطنة 
ـــيج، الشـــارقةوأضػػػافت  تػػػو إنػػػو أصػػػدر تعميماقػػػاؿ نتنيػػػاىو ، أف )د .ب .أ(، عػػػف وكالػػػة 14/1/2013، الخم

 بإخالء ىذا المخيـ فور إبالغو بإقامتو الجمعة.  

 
 مميار دوالر  11ية: العجز المالي يبمغ نحو مسرائيوزارة المال اإل 32
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سػػرائيؿ عاصػػفة سياسػػية وحػػاؿ مػػف الػػذىوؿ بعػػد اعػػالف وزارة الماليػػة، إامػػاؿ شػػحادة: تسػػود  -القػػدس المحتمػػة 
مميػػػار دوالر(، وىػػػو مػػػا ينػػػاقض  4001ميػػػار شػػػيكؿ )م 37اليػػػوـ، اف العجػػػز المػػػالي الحقيقػػػي السػػػرائيؿ بمػػػغ 

تصريحات رئيس الحكومة، بنياميف نتانياىو التي اعمف فييا اف العجػز ال يتجػاوز الخمسػة مميػار دوالر وبػاف 
 االقتصاد االسرائيمي يشيد نموا غير مسبوؽ.

يف نتانياىو. وتحػت وتصدر الموضوع الصحؼ االسرائيمية ونقاش االحزاب المعارضة لرئيس الحكومة، بنيام
عنػػواف "فشػػؿ العجػػز" حػػذرت صػػحيفة "يػػديعوت احرونػػوت" بمقػػاؿ عمػػى راس صػػفحتيا االولػػى مػػف اف النتيجػػة 
الفورية ليذا العجػز فػي الميزانيػة ىػو اتخػاذ الحكومػة المقبمػة قػرارات قاسػية بكػؿ مػا يتعمػؽ بتقمػيص الميزانيػات 

بػػالمواطنيف والشػػرائح الضػػعيفة. فقػػرارات كيػػذه المخصصػػة لمػػوزارات المختمفػػة، وىػػو مػػا يمػػس بشػػكؿ مباشػػر 
 ستؤدي الى رفع االسعار والمزيد مف الضربات االقتصادية لممواطنيف.

ووفػػػؽ مصػػػادر اقتصػػػادية فقػػػد نػػػتج العجػػػز الضػػػخـ جػػػراء التبػػػاطؤ االقتصػػػادي وتػػػدني مػػػدخوالت الدولػػػة مػػػف 
ططػػػػػا لػػػػػو فيمػػػػػا تجػػػػػاوزت شػػػػػيكؿ( عمػػػػػا كػػػػػاف مخ 309مميػػػػػار شػػػػػيكؿ )قيمػػػػػة الػػػػػدوالر  4.01الضػػػػػرائب بواقػػػػػع 

 مميار شاقؿ. 101المصروفات المخطط األصمي بػ 
مميار  10وبحسب ىذه المصادر فاف وزارة المالية اإلسرائيمية ستجد نفسيا مجبرة عمى اقتطاع ما ال يقؿ عف 

شيكؿ مف موازنة العاـ المقبؿ تتضمف تقميص الميزانية وزيادة الضرائب. واضافت انو وفي حاؿ عدـ تقميص 
يزانية العاـ المقبؿ وعدـ رفع الضرائب ستزداد نسبة العجز ما سيؤثر سمبا عمػى تصػنيؼ إسػرائيؿ االئتمػاني م

 إضافة إلى ىروب االستثمارات والمستثمريف والدخوؿ في أزمة اقتصادية عميقة وخطيرة.
معمػف لػف يػؤثر وفور نشر المعطيات حاوؿ نتانيػاىو التخفيػؼ مػف خطورتيػا وانعكاسػاتيا، واعمػف اف العجػز ال

% لكنػو 307عمى الوضع االقتصادي لممواطف االسرائيمي، وقاؿ :" توقعنا اف ال يتجاوز العجػر المػالي نسػبة 
أعشار الواحد بالمائة، وال أعتقػد أنػو سػيكوف لػذلؾ تػأثير بػالغ األىميػة عمػى  3% أي بفارؽ 101وصؿ لغاية 

 المواطف اإلسرائيمي".
تانياىو مػف زعيمػة حػزب العمػؿ، شػيمي يحيمػوفتش، بالتحػذير مػف عودتػو وجاء الرد االولي عمى تصريحات ن

الػػى رئاسػػة الحكومػػة المقبمػػة، لمػػا يمحقػػو مػػف اضػػرار اقتصػػادية. ووصػػفت رده عمػػى قيمػػة العجػػز بػػالقوؿ:" انػػو 
 تماما كالعازؼ الذي وقؼ عمى متف سفينة التايتانؾ لحظات قبؿ غرقيا ليعزؼ ولـ يوقؼ العزؼ بعد ذلؾ".

 14/1/2013لندن،  الحياة،
 

ًً عمى أولمرت نتنياىو 33  : الممف اإليراني سيبقى الميمة الرئيسية لمحكومة الجديدةردًا
كػرر رئػيس الحكومػة االسػرائيمية، بنيػاميف نتنيػاىو، تاكيػده انػو سيواصػؿ بػذؿ : اماؿ شػحادة -القدس المحتمة 

لى رئاسة الحكومػة بعػد االنتخابػات، كؿ جيد لمنع ايراف مف الحصوؿ عمى اسمحة نووية، وبانو فور عودتو ا
التي ستجري في الثاني والعشػريف مػف الشػير الجػاري، سػيكثؼ اىتماماتػو فػي ىػذا الممػؼ وسػيبقيو عمػى راس 

 اولويات برنامج الحكومة المقبمة.
وتحػػدث نتنيػػاىو لالذاعػػة االسػػرائيمية فػػي سػػياؽ رده عمػػى تصػػريحات لػػرئيس الحكومػػة السػػابؽ اييػػود اولمػػرت، 

يػػا اف نتنيػػاىو ووزيػػر دفاعػػو اييػػود بػػاراؾ، صػػرفا اكثػػر مػػف ثالثػػة مميػػارات دوالر مػػف اجػػؿ االسػػتعداد كشػػؼ في
لتنفيذ عممية عسكرية عمى ايراف، لـ ولف تنفذ". واعتبر نتنياىو تصريحات اولمرت غريبػة وعديمػة المسػؤولية 

ضػربة عسػكرية عمػى ايػراف، فيما اثارت ىذه التصػريحات مسػؤوليف اسػرائيمييف، حتػى اولئػؾ الػذيف يعارضػوف 
 في مقدميـ الوزير موشيو يعالوف، الذي وجو انتقادات شديدة الولمرت.
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مػػف جيتػػػو رفػػػض نتنيػػػاىو وصػػؼ اولمػػػرت "االوىػػػاـ االمنيػػػة" وراح يتحػػػدث عػػف المخػػػاطر التػػػي تتعػػػرض ليػػػا 
ضػػماف امػػف اسػرائيؿ مػػف ايػػراف ولبنػػاف وسػػورية وحمػاس مؤكػػدا انػػو لػػف يتػػردد فػي اتخػػاذ الخطػػوات الضػػرورية ل

االسػػرائيمييف وقػػاؿ:" القػػرارات واالسػػتعدادات التػػي اتخػػذناىا وسػػنتخذىا فػػي الحكومػػة المقبمػػة، لػػف تكػػوف ىػػدرا 
لالمواؿ بؿ حاجة ضرورية لضماف االمف". واشار نتنياىو ايضا الػى الميزانيػات التػي صػرفت القامػة السػياج 

 ه سورية، في الجوالف المحتؿ.الحدودي تجاه سيناء والسياج الذي يواصؿ الجيش اقامتو تجا
 14/1/2013، الحياة، لندن

 
 في وزارة الدفاع األمريكيةنتنياىو ينأى بنفسو عن جدل تعيين ىيغل  34

نػػأى رئػػيس الػػوزراء اإلسػػرائيمي بنيػػاميف نتنيػػاىو بنفسػػو عػػف الخػػالؼ الػػدائر فػػي : رويتػػرز –القػػدس المحتمػػة 
 فاع.واشنطف في شأف ترشيح تشاؾ ىيغؿ ليكوف وزيرًا لمد

وقػاؿ نتنيػاىو الػذي اتسػمت عالقتػو مػع الػرئيس بػػاراؾ أوبامػا بػالتوتر، إلذاعػة الجػيش اإلسػرائيمي عنػدما سػػئؿ 
، «ال أتدخؿ في التعيينػات السياسػية التػي يقػـو بيػا رئػيس الواليػات المتحػدة. ىػذه سػمطتو»عف ترشيح ىيغؿ: 

 «.ًا كافالكونغرس يقرر ويقر، وسنتعامؿ مع مف يتـ اختياره أي»مضيفًا: 
 14/1/2013، الحياة، لندن

 
 عالقة بموت عرفات "إسرائيلـ"بأن ل إليوينفي ما نسب يز بير  35

بيانػا نفػت مػف  يػز)يو بي اي(: عممت أييمت فريش الناطقة باسػـ الػرئيس اإلسػرائيمي شػمعوف بير  - تؿ أبيب
سػػػطيني الراحػػػؿ ياسػػػر خاللػػو مػػػا تػػػردد فػػػي وسػػػائؿ إعػػػالـ عربيػػػة عػػف أف إلسػػػرائيؿ عالقػػػة بمػػػوت الػػػرئيس الفم

 عرفات.
وجػػاء فػػي البيػػاف الػػذي تمقػػت يونايتػػد بػػرس انترناشػػوناؿ نسػػخة منػػو أف "رئػػيس الدولػػة لػػـ يصػػرح بمػػا نشػػر فػػي 

 وسائؿ اإلعالـ ونسب إليو بأف إلسرائيؿ عالقة بموت الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات".
ي ُنشرت في وسائؿ إعالـ عربية وتتعمؽ بموت "نفى الخبر نفيا قاطعا، وعّد األخبار الت يزوقاؿ البياف أف بير 

الرئيس عرفات ال أساس ليا مف الصحة ،وأكد أف ال عالقة إلسرائيؿ بموت الػرئيس عرفػات، وأنػو لػـ يصػرح 
 بما ُنسب إليو".

وطالب ديواف الرئيس اإلسرائيمي وسائؿ اإلعالـ التي نشرت الخبػر بػأف تحذفػو "ألنػو يجػافي الحقيقػة" وأنػو لػـ 
الؿ المقابمة التي أجرتيا معو صحيفة "نيويورؾ تايمز" بصورة مباشرة إلى سؤاؿ حوؿ أسػباب مػوت يتطرؽ خ
 عرفات.

 14/1/2013، القدس العربي، لندن
 

 يتعيد أن يكون شريكا مسؤوال في حكومة نتنياىو "البيت الييودي"رئيس حزب  36
ي، نفتػػالي بنيػػت، بػػدأ مػػؤخرا ببػػث قػػاؿ موقػػع "ىػػآرتس" صػػباح اليػػوـ، االثنػػيف، إف رئػػيس حػػزب البيػػت الييػػود

رسػػائؿ سياسػػية لطمأنػػة نتنيػػاىو بشػػأف مواقػػؼ حزبػػو مػػف مسػػألة االسػػتيطاف و"طػػرح أرض إسػػرائيؿ الكاممػػة". 
وقاؿ الموقع إف نفتالي بنيػت، يخشػى أف يفضػؿ نتنيػاىو تشػكيؿ حكومتػو القادمػة بمشػاركة األحػزاب الحريديػة 

 أحزاب مف الوسط واليسار الئتالفو الحكومي القادـ. بدال مف "البيت الييودي"، وذلؾ لضماف دخوؿ
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وقاؿ الموقع إف نفتالي يخشى مف احتماؿ توجو نتنياىو نحو األحزاب الحريدية واليسار، بعد أف كاف مطمئنا 
حتػػى األيػػاـ األخيػػرة إلػػى دخػػوؿ حزبػػو االئػػتالؼ الحكػػومي القػػادـ. وأشػػار الموقػػع إلػػى أف نفتػػالي بنيػػت أعمػػف 

مغمقػػة أف حزبػػو سػػيكوف شػػريكا ائتالفيػػا مسػػؤوال فػػي حكومػػة نتنيػػاىو الثالثػػة، ويكػػوف مواليػػا  مػػؤخرا فػػي جمسػػات
 لنتنياىو دوف العمؿ عمى إحراجو أو توجيو اإلنذارات لمحكومة.

وبحسب موقع "ىآرتس" فقد قاؿ بنيت: "إنو طالما ال تقرر الحكومة التنازؿ عف أراض وتسميميا لطػرؼ آخػر 
الحكومة. بؿ إننا عمى العكس مف ذلؾ نأتي إلى الحكومػة مػع رؤيػا منفتحػة واسػعة فال يوجد سبب ألف نترؾ 

اآلفػػاؽ ورسػػمية وغيػػر محػػدودة. إف مػػا يحركنػػا ىػػو مصػػمحة شػػعب إسػػرائيؿ وىػػي التػػي سػػتوجو عمػػؿ الحكومػػة 
 القادمة".

 14/1/2013، 48عرب 
 

 مع الفمسطينيين يليفنى: عجز الميزانية يرتبط بالجمود السياس 37
أعمنػػػت زعيمػػػة حػػػزب "الحركػػػة" اإلسػػػرائيمى تسػػػيبى ليفنػػػى، اليػػػـو األحػػػد، أف عجػػػز الموازنػػػة : ش.أ()أ. - غػػػزة

 العامة وتردى األوضاع االقتصادية فى إسرائيؿ يرتبطاف ارتباطا مباشرا بالجمود السياسى مع الفمسطينييف.
لصػػػػدد بػػػػذكر أف وأفػػػػادت صػػػػحيفة "يػػػػديعوت أحرونػػػػوت" اإلسػػػػرائيمية أف ليفنػػػػى اسػػػػتندت عمػػػػى طرحيػػػػا بيػػػػذا ا

"االقتصاد اإلسرائيمى يعتمد عمى الصادرات، ونظرا ألف إسرائيؿ تواجو عزلة دولية متفاقمة فمف غير المتوقع 
 أف تزيد نسبة االستثمار بيا".

وأضافت ليفنى بقوليا: "إف رئيس الوزراء بنيػاميف نتنيػاىو يفضػؿ قطاعػات بعينيػا عمػى حسػاب التوصػؿ إلػى 
الفمسػطينييف وحتػى عمػى حسػاب الطبقػة الوسػطى"، معتبػرة أف ىػذه األمػور ىػى السػبب اتفاقية دبموماسػية مػع 

حػػداث عجػػز حػػاد فػػى الموازنػػة يقػػؿ عمػػا يقػػرب مػػف  مميػػار  4001الرئيسػػى فػػى تػػردى األوضػػاع االقتصػػادية وا 
 دوالر أمريكى.

 13/1/2013، اليوم السابع، مصر

 
 المؤرخ الفمسطيني غسان الشيابيشييدًا في مخيمات الالجئين بسوريا بينيم  17": القدس" 38

فمسطينييف، اليوـ األحد، في مخيـ درعا جنوب سوريا، فيما قضى رابع في ساعة متأخرة  3استشيد : غزة
 مف مساء أمس في مخيـ اليرموؾ جنوب العاصمة السورية دمشؽ.

، إف الفمسطينييف خميؿ حماد، وميند القعيري، وأمجد زعؿ استشيدوا جراء  وقالت مصادر خاصة لػ دوت كـو
آخريف بجروح متفاوتة  8القصؼ العنيؼ الذي تعرض لو مخيـ درعا لالجئيف الفمسطينييف، فيما أصيب 

 الخطورة جراء ىذا القصؼ.
وأوضحت ذات المصادر أف الشاب الفمسطيني عامر سالـ استشيد مساء امس السبت جراء استيدافو بشكؿ 

لالجئيف، حيث تـ نقؿ جثمانو إلى مستشفى فمسطيف في  مباشر مف قبؿ قناص عند مدخؿ مخيـ اليرموؾ
 المخيـ.

وشيد مخيـ اليرموؾ اليوـ االحد عودة عشرات العائالت الفمسطينية التي كانت غادرت المخيـ ىربا مف 
وأوضحت المصادر أنو لـ ُيسجؿ  القصؼ ، في حيف فتحت المحاؿ أبوابيا وسط حالة مف الحذر والترقب.

ليـو سقوط أي قذائؼ أو إطالؽ نار مف قبؿ القناصة داخؿ مخيـ اليرموؾ، في حيف خالؿ ساعات نيار ا
 سمع دوي اشتباكات قرب المخيـ وفي بعض المناطؽ المحيطة بو.
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وتواصؿ قوات األمف النظامي السوري حصارىا لمخيـ اليرموؾ لميـو الثاني والعشريف عمى التوالي، حيث 
 ة والوقد الى المخيـ. ُيمنع إدخاؿ المواد األساسية والطبي

فمسطينيًا، في قصؼ عنيؼ استيدؼ مخيمات الالجئيف الفمسطينييف في سوريا،  13 يوـ السبت استشيد وقد
مف أبرزىـ المؤرخ الفمسطيني غساف الشيابي الذي قضى جراء استيدافو مف قبؿ احد القناصة اثناء قيادتو 

 عاصمة السورية دمشؽ.مركبتو الخاصة في احد شوارع مخيـ اليرموؾ جنوب ال
، أف الشييد الشيابي وىو مف مواليد عاـ  ، كاف يعمؿ مديرًا عامًا 1964وقالت مصادر خاصة لػ دوت كـو

لمؤسسة "الشجرة" لمذاكرة الفمسطينية، وقد كرس معظـ سنوات حياتو مف اجؿ توثيؽ وجمع شيادات حية مف 
خصوصا عبر اجراء لقاءات ومقابالت مع الالجئيف  التاريخ الفمسطيني وحفظ الذاكرة الشعبية الفمسطينية،

الفمسطينييف في مخيمات الشتات وجمع الكثير مف الوثائؽ والمخطوطات التي توثؽ احداث النكبة وما 
 تالىا.

يذكر اف مخيـ اليرموؾ يخضع لحصار خانؽ مف قبؿ قوات النظاـ السوري لميـو الحادي والعشريف عمى 
 المواد األساسية والوقود الى المخيـ.التوالي، حيث ُيمنع إدخاؿ 

آخريف، بينيـ أطفاؿ،  30فمسطينييف وأصيب ما ال يقؿ عف  4وفي مخيـ الحسينية جنوب دمشؽ، استشيد 
 وذلؾ جراء القصؼ العشوائي المتواصؿ عمى المخيـ.

 13/1/2013-12، القدس، القدس
 
 
 

 "باب الشمس" يطان بعد قمع مبادرتيااالست توعد بتصعيد فعالياتيا ضدّ تلجان المقاومة الشعبية  39
لجاف المقاومة الشعبية  ، أفوكاالتو نائؿ موسى  عف، 14/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل ذكرت

باب »الفمسطينية توعدت امس بتصعيد فعالياتيا االحتجاجية ضد سياسات االستيطاف بعد قمع مبادرتيا 
ناشطا فمسطينيا عف  150ء جيش االحتالؿ بالقوة نحو وأثار إخال عمى أراض ميددة بالمصادرة.« الشمس

( التي أقاموا فييا مخيما لالعتصاـ قبؿ يوميف، تنديدا فمسطينيا وتوعدا مف القائميف 1أراضي منطقة )إي 
 عمى المبادرة بمزيد مف التصعيد في فعالياتيـ.
ستستمر بشكؿ »، مؤكدة انيا «ليست نياية المعركة الشعبية»وقالت لجنة تنسيؽ المقاومة الشعبية انيا 

 «.قوي
رغـ طردنا، فاف قوتنا اكيدة ألف الشرطة اضطرت الى المجوء الى مئات مف رجاؿ القوات »وقاؿ الناشطوف 

 «.الخاصة
وأعمف منسؽ الفعاليات الشعبية في الضفة الغربية عبد اهلل أبو رحمة، أف المجاف المعنية تعتبر نفسيا 

ؿ تحركاتيا لمزيد مف اإلبداع في فعالياتيا لمضغط عمى إسرائيؿ لوقؼ انتصرت في مبادرتيا وستواص
نحف لف نصمت عمى القمع اإلسرائيمي الذي حدث عمى مرأى ومسمع العالـ »سياساتيا االستيطانية. وقاؿ 

 «.بتغطية كاممة مف وسائؿ اإلعالـ وسنعيد الكرة مرة واثنتيف وثالثا ولف نستسمـ
التحدي بعد نقمو وعشرات مف النشطاء إلى حاجز قمنديا العسكري شماؿ وأضاؼ أبو رحمة بنبرات مف 

ىذه أرضنا وسنقيـ مخيمات أخرى في كافة المناطؽ الفمسطينية الميددة »القدس بعد إجالئيـ بالقوة 
 «.بالمصادرة



 
 
 

 

 

           24ص                                    2739العدد:                14/1/2013اإلثنين  التاريخ:

اعتزاميـ مواصمة  وسكاف قرية باب الشمس أّكدعف وكاالت، أف ، 14/1/2013، البيان، دبيوأضافت 
وأدرج الناشطوف تحّركيـ في إطار  ركة مع االحتالؿ برغـ اإلخالء القسري واالعتداءات واالعتقاالت.المع

لممقاومة السممية في مواجية االستيطاف واالحتالؿ اإلسرائيمييف، رّدًا عمى التوّسع « خاّلقة»استراتيجية 
 العشوائي في المستوطنات اإلسرائيمية.

 
 ة المستقمة في الضفة يؤكد تواصل االعتقال السياسي بالضفةرئيس تجمع الشخصيات الفمسطيني 40

أكد رئيس تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة في الضفة الغربية خميؿ عساؼ، قياـ أجيزة أمف السمطة 
بالضفة باعتقاالت واستدعاءات في األياـ األخيرة الماضية، مشدًدا عمى أف ممؼ االعتقاؿ السياسي "مخٍز 

نياؤىا بشكؿ شامؿ.بحؽ الشعب ال  فمسطيني"، وآماًل بأف يتـ وقؼ االعتقاالت وا 
وقاؿ عساؼ في تصريحات صحفية لو، اليوـ:" إف لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية ستباشر عمميا في 
قطاع غزة خالؿ أياـ، وممفات المصالحة تسير بشكؿ متواٍز وفؽ االتفاؽ الذي جرى التوافؽ عميو قبؿ أياـ 

 بيف الفصائؿ الفمسطينية".
ُطِرح وتـ وضع كؿ القوائـ التي أقرت مف قبؿ المستقميف عمى  وتابع "ممؼ تفعيؿ منظمة التحرير الفمسطينية

 اجتماع طاولة الييئة القيادية العميا، وسيتـ االتفاؽ عميو وتقديمو لمجنة التنفيذية لممصادقة عميو".
وحوؿ الممؼ األمني وتعطيمو لممصالحة، أوضح عساؼ أنو ممؼ صعب، وأضاؼ "ولكف اإلرادة الحقيقية ال 

ًبا"، وقد جرى مناقشة ىذا الممؼ في حوارات القاىرة وجرى االتفاؽ عمى دمج األجيزة األمنية توجد شيئا صع
 الفمسطينية في الضفة وغزة".

 13/1/2013، فمسطين أون الين
 

 أسيرًا مصاًبا بالسرطان يقبعون بسجون االحتالل 13 مركز "أسرى فمسطين": 41
المصابيف بمرض السرطاف بمختمؼ أنواعو، ارتفع إلى  أفاد مركز أسرى فمسطيف لمدراسات بأف عددًا األسرى

عاما( مف قرية صرة  22أسيًرا بعد اعتقاؿ االحتالؿ الشاب المريض بالسرطاف حسف عبد الحميـ ترابي ) 13
وأوضح المركز في بياف صحفي، األحد، أف األسير ترابي يعاني مف مرض  في نابمس، بعد مداىمة منزلو.

يتمقى العالج، وكاف يستعد لمسفر مف أجؿ إكماؿ عالجو بالمستشفيات األردنية، سنوات و  10السرطاف منذ 
 إال أف االحتالؿ اعتقمو مف منزلو وحولو إلى مركز التوقيؼ والتحقيؽ في سجف مجدو.

 13/1/2013، فمسطين أون الين
 

 اعتصام صامت ألىالي األسرى المضربين عن الطعام في جنين 42
رات مف أىالي المعتقميف اإلدارييف المضربيف عف الطعاـ في سجوف محمد بالص: آثر العش -جنيف 

االحتالؿ اإلسرائيمي، أمس، الخروج إلى الشوارع في مدينة جنيف، لالعتصاـ والتظاىر تضامنا مع أبنائيـ 
 ممف يخوضوف معركة األمعاء الخاوية لميـو التاسع واألربعيف رفضا العتقاليـ اإلداري.

والنساء والشباف، باإلضافة إلى مجموعة مف الناشطيف الشباب المتضامنيف مع  وتجمير عشرات األطفاؿ
األسرى، في اعتصاـ كاف صامتا وسط المدينة، كمـ خاللو األطفاؿ أفواىيـ، في اعتصاـ رفعت خاللو 
صور المعتقميف اإلدارييف طارؽ قعداف، وجعفر عز الديف، مف بمدة عرابة جنوب جنيف، ويوسؼ شعباف، 
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ة عانيف، والذيف دخؿ إضرابيـ المفتوح عف الطعاـ رفضا لقرار اعتقاليـ اإلداري، يومو التاسع مف قري
  واألربعيف، باإلضافة إلى صور األسيريف أيمف الشراونة وسامر العيساوي.

ورفع المشاركوف في االعتصاـ الصامت الذي سرعاف ما تحوؿ إلى مسيرة جماىيرية جابت شوارع المدينة، 
التي كتبت عمييا عدة شعارات تنتقد ما وصفو ىؤالء بالتقصير الشعبي والرسمي في نصرة قضية اليافطات 

األسرى، وتحديدا المضربيف عف الطعاـ منيـ، والذيف أصبح اإلضراب يشكؿ تيديدا كبيرا عمى حياتيـ، 
الشيخ وانضـ إلى المعتصميف، األسير المحرر  وسط أنباء تؤكد تدىور حالتيـ الصحية بشكؿ خطير.

خضر عدناف الذي اتيـ وسائؿ اإلعالـ المحمية والعربية والدولية، بالتقصير في دعـ األسرى المضربيف عف 
الطعاـ، قائال إف الفعاليات التضامنية معيـ ال ترقى إلى الحد األدنى مف المستوى المطموب، وال تصؿ إلى 

 مستوى تضحياتيـ.
 14/1/2013، ، رام اهللاأليام

 
 حرب االلتحاق بالمؤسسات الدولية لتثبيت المركز القانوني لألسرى كأسرىببة باإلسراع غزة: المطال 43

طالب مشاركوف في وقفة تضامنية نظمت، أمس، في غزة الرئيس محمود عباس ومنظمة  حسف جبر:
التحرير والسمطة الوطنية باإلسراع في االلتحاؽ بالمؤسسات الدولية ذات العالقة مف أجؿ تثبيت المركز 

 القانوني لألسرى الفمسطينييف في سجوف االحتالؿ باعتبارىـ أسرى حرب تنطبؽ عمييـ اتفاقات جنيؼ.
 وشدد ناصر الفار، عضو لجنة األسرى لمقوى الوطنية واإلسالمية عف حزب الشعب الفمسطيني، عمى 

 
دمة لإلفراج أىمية إنياء ىذه القضية بشكؿ عاجؿ مف أجؿ تحسيف شروط حياة األسرى الفمسطينييف كمق

 الفوري عنيـ.
 14/1/2013، االيام، رام اهلل

 
 المرأة الفمسطينية ضحية االحتالل والنزاع المسمح  44

أصبحت المرأة الفمسطينية في غزة الضحية الكبرى لمنزاع المسمح الذي : آماؿ شحادة -القدس المحتمة 
رقمًا قياسيًا « عمود السحاب»خيرة يشيده القطاع. وسجمت منذ عاـ ألفيف وحتى العممية اإلسرائيمية األ

يعكس عمؽ المأساة التي تعيشيا الفمسطينية، امرأة أو شابة أو طفمة، فإذا لـ تسقط شييدة أو مصابة، فيي 
ُـّ أو زوجُة شييد أو مصاب أو صاحبة بيت مدمر. وتشير المعطيات إلى أف بيف   696ألفًا و 89أ

 فقدف أزواجيف. 1798طفمة شييدة و 190و  شييدة 418فمسطينية يعشف داخؿ بيوت مدمرة، 
تعكس المزيد والمزيد مف والتي  «.النساء والنزاع المسمح»ورقة حقائؽ تحت عنواف « الميزاف»أعد مركز و 

 ىذه المآسي مف خالؿ استعراضو االنتياكات اإلسرائيمية التي تتعرض ليا النساء واإلناث الفمسطينيات.
باشر، وىي باإلضافة إلى كونيا ضحية، تتحمؿ اآلثار السمبية الكارثية وتمثؿ النساء ضحية لكؿ عدواف م

الناجمة عف االعتداءات اإلسرائيمية المتكررة التي تحوؿ حياتيف في قطاع غزة جحيمًا حقيقيًا. فالمرأة إف لـ 
 تكف قتيمة أو جريحة، تتضاعؼ معاناتيا في حاالت التيجير القسري، خصوصًا أنيا تصبح المسؤولة عف
استمرار الحياة األسرية ورعاية األطفاؿ ومحاولة التخفيؼ مف اآلثار النفسية التي تمحؽ بأطفاليا جراء 

والمراة الفمسطينية، كما جاء في  تعرضيـ لتجارب صادمة، عمى رغـ أنيا بنفسيا تقع تحت تأثير الصدمات.
فيقع عمى كاىميا عبء رعاية ، ىي التي تخسر عندما يقتؿ زوجيا «الميزاف»الورقة التي أعدىا مركز 
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األسرة بالكامؿ وتوفير مصدر دخؿ ليا في ظؿ مجتمع تتفشى فيو ظواىر البطالة والفقر، وىي التي يقتؿ 
أطفاليا أماـ ناظرييا مف دوف أف تتمكف مف توفير الحماية ليـ، وتفقد مسكنيا وتفقد معو السكينة 

 «.والخصوصية وتبدأ رحمة مف األلـ والمعاناة
مف إبعاد المعاناة االستثنائية لممرأة الغزية واالنتياكات الجسيمة « الميزاف»خيصو لمبحث حذر مركز في تم

التي تتعرض ليا، خالفًا لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ومبادئ القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف، بما في 
 ساء والنزاع المسمح.ذلؾ االتفاقات الخاصة بالنساء وقرارات مجمس األمف ذات العالقة بالن

وشدد المركز عمى عمى ضرورة اتخاذ خطوات تضع حدًا لعجز المجتمع الدولي عف الوفاء بالتزاماتو 
األخالقية والقانونية تجاه حماية النساء الفمسطينيات مف االنتياكات اإلسرائيمية وضماف احتراـ مبادئ القانوف 

 الخاصة المتعمقة بتعزيز حماية حقوؽ النساء.الدولي وتفعيؿ قرارات مجمس األمف واالتفاقيات 
 14/1/2013، الحياة، لندن

 
 القطاعأدوية إلى  إيصال لبحثلقاء وفود طبية من مصر والسعودية والحكومة بغزة  45

عممت "فمسطيف" أف لقاًء جرى بيف ثالثة وفود طبية مف مصر والسعودية والحكومة : محمد جاسر -غزة
العريش شماؿ شبة جزيرة سيناء، لبحث متطمبات الجانب الفمسطيني مف الفمسطينية بغزة، في مدينة 

المستمزمات الطبية واألدوية الالزمة لمستشفيات قطاع غزة، التي تكفؿ بيا خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ 
 عبد اهلل بف عبد العزيز.

أمس، أف ىذا االجتماع  وأوضح مدير عاـ التعاوف الدولي بوزارة الصحة د. محمد الكاشؼ لػ"فمسطيف" مساء
جاء لبحث آليات وصوؿ المستمزمات الطبية إلى قطاع غزة، عف طريؽ معبر رفح البري الواصؿ بيف غزة 

 مميوف ريػاؿ سعودي. 10ومصر، مشيرًا إلى أف قيمة األدوية الطبية تقدر بػ
تكوف مغمفة وفي وأفاد أف االتفاؽ ىو عبارة عف إيصاؿ المساعدات إلى القطاع بطريقة سميمة، بحيث 

سيارات مبردة، مشددًا عمى أف ىذه األدوية "ال تغطي أو تسد العجز لدى وزارة الصحة جراء نقص األدوية 
 المستنفدة منذ عدة شيور".

 13/1/2013، فمسطين أون الين
 

 يضرب عن الطعام بسبب الشبح المتواصل "الجممة مركز" تحقيق مؤسسة التضامن: أسير في 46
أفاد محامي مؤسسة التضامف محمد العابد أّف األسير ميدي عبد الحميـ الشافعي : السبيؿ –الضفة الغربية 

مف مخيـ بالطة شرؽ نابمس أبمغو خالؿ زيارتو األخيرة لو يوـ الثالثاء أّنو أعمف إضرابو المفتوح عف الطعاـ 
 معو. وقاـ بإرجاع الوجبات الثالث، وذلؾ بسبب أساليب التحقيؽ التي يمارسيا المحققوف

لمشبح المتواصؿ ليال  17/12/2012وأشار العابد إلى أّف األسير الشافعي يتعّرض ومنذ اعتقالو بتاريخ 
ونيارا، وال يتـ إراحتو إاّل عند أداء الصالة وقضاء الحاجة، األمر الذي سبب لو أوجاعا شديدة في الظير 

الفتا إلى أّف الشافعي يتعّرض أيضا إلى  ،«الصّرة»ومنطقة البواسير، باإلضافة إلى نزوؿ الدـ مف منطقة 
وأّكد الشافعي عمى مواصمة إضرابو عف الطعاـ حتى وقؼ  أساليب تحقيؽ نفسية كالسّب والشتـ واإلىانة.

 التحقيؽ معو ونقمو إلى أحد السجوف أو اإلفراج عنو.
 14/1/2013، السبيل، عّمان
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 مقتل فمسطيني بانييار نفق في رفح 47
طيني وأصيب ثالثة آخروف اثر انييار نفؽ جنوب مدينة رفح عمى الشريط الحدودي قتؿ عامؿ فمس :غزة

عامال “بيف قطاع غزة ومصر ليؿ السبت وفؽ الدفاع المدني الفمسطيني. وقاؿ الدفاع المدني في بياف أف 
لقي مصرعو مساء امس األوؿ في انييار نفؽ غرب بوابة صالح الديف برفح جنوب قطاع غزة، بينما 

ت فرؽ إنقاذ الدفاع المدني مف إنقاذ ثالثة عماؿ آخريف في عممية بحث استغرقت أكثر مف خمس تمكن
 ”.ساعات

 14/1/2013، االتحاد، أبو ظبي
 

 حالة 15لى إ "انفمونزا الخنازير"ارتفاع عدد الوفيات بـ وزارة الصحة في رام اهلل:  48
د. طريؼ عاشور اف عدد الوفيات مف  قاؿ الناطؽ الرسمي باسـ وزارة الصحة :رومؿ السويطي–نابمس 

حالة وفاة بعد وفاة  15قد ارتفع الى « انفمونزا الخنازير»( المعروؼ بػ  1اف  1جراء مرض انفمونزا ) اتش 
مواطنة تشكو مف أمراض مزمنة كانت أصيبت سابقا بالفيروس، فيما بمغ عدد االصابات في مجمؿ 

 .منيا في قطاع غزة 19إصابة،  511المحافظات 
 14/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 

 الجدار اإلسرائيمي معرض فمسطيني دائم  49
مع الفناف التشكيمي جوليف ماالند في جولة « رسـو الشوارع»يأخذنا البرنامج التمفزيوني الفرنسي : قيس قاسـ

رسامي  حوؿ العالـ، تبدأ مف الصيف وتنتيي في فمسطيف، مسمطة الضوء عمى نماذج مف أشير أعماؿ
الشوارع، بأسموب شيؽ فيو مقدار كبير مف المتعة والعفوية إلى درجة كاف الرساـ الفرنسي يشارؾ بنفسو في 

 رسـ لوحات بعضيـ. 
وفي مخيـ الدىيشة التقى الفناف يزف واطمع عمى الكثير مف رسوماتو المنفذة عمى جدراف مخيمات بيت لحـ 

بورتريو غير مكتمؿ لمقائد ياسر عرفات، خوفًا مف المصادمات «: الجدارية المعمقة»وأكبرىا حجمًا كانت 
المحتممة بيف الجيش اإلسرائيمي وأىمو. بسرية أكثر مف أمثالو رسامي الشوارع في الطرؼ الثاني مف البالد 
يرسـ يزف لوحاتو وكميا تعبر عف معاناة أىمو وصراعيـ الطويؿ. يرسـ بعض تخطيطاتو بأعواد الثقاب 

مركز »د، وىو أمر وجده الفرنسي مستحياًل وسورياليًا. وفي حمقات تعميـ الرسـ التي ينظميا والحبر األسو 
شعب محروـ مف أرضو  عند« رسومات الشوارع»لتعميـ األطفاؿ فف الرسـ َفَيـ جوليف ماذا تعني « الفينيؽ

 ومعزوؿ بجدار إسمنتي.
فوؽ الجدار العازؿ الذي بناه اإلسرائيميوف  منذ مجيء رساـ الغرافيتي العالمي بانسكي ورسمو لوحات رائعة

بحجة حماية أنفسيـ مف ىجمات االنتحارييف، تحوؿ المكاف إلى مزار لكؿ رسامي الشوارع في العالـ. 
يجيئوف إلى ىنا يرسموف فوقو ثـ يمسحوف ما رسموه ليتركوا فراغًا لغيرىـ مف الرساميف، وىذا ما فعمو جوليف 

مرأة فمسطينية تحمؿ بيدىا مفتاحًا، ثـ عاد ومسحو متيحًا آلخريف فرصة نفسو حيف ذىب ورسـ لوحة ال
 التعبير عما يجوؿ في خاطرىـ وىـ يروف جدارًا يفصؿ شعبًا عف أرضو.

 14/1/2013، الحياة، لندن
 



 
 
 

 

 

           28ص                                    2739العدد:                14/1/2013اإلثنين  التاريخ:

 دخول األدب إلى المقاومة الشعبية السممية عبر رواية "باب الشمس"   50
ف تكوف الكممة مقاِومة إلى الحد الذي تخمؽ فيو ثورة، لكف الجديد، ليس جديدا أ :عمراف القفيني -راـ اهلل 

فمسطينيا، ىو أف تصبح الكممة قرية مدخميا الشمس، تؤكد مقولة الرواية )باب الشمس( لألديب المبناني 
 إلياس خوري، بحسب ما يرى الروائي الفمسطيني أحمد رفيؽ عوض.

الفمسطيني، و"البطولة الفردية" كما يقوؿ عوض، تجسدت )باب الشمس( الرواية التي صورت حياة المجوء 
 واقًعا عمى األرض في مواجية تجربة التيجير الجديدة، وىذه المرة سمب باالستيطاف.

وعّما إذا كانت فكرة التسمية فريدة، يقوؿ عوض إف الشعوب عادة ما تسمي مدنيا وقراىا ومدارسيا ومختمؼ 
اثيا وأدبيا، لكف الجديد فمسطينيا ىو دخوؿ األدب عنصًرا مسانًدا في األمكنة عندىا بأسماء مستمدة مف تر 

أما الذي يمكف أف تضيفو ىذه القرية بيذا االسـ األدبي، فإنيا "تقدـ صورة  مشيد المقاومة الشعبية السممية.
طنوف"، جمية لمعالـ عف النشاط السممي الذي نواجو بو االستيطاف، ونقوؿ لمعالـ: نحف نبني قرية وىـ يستو 

 وىذه رسالة إعالمية بصورة أدبية، يضيؼ عوض.
ولكف الشمس في )باب الشمس(، كما يقوؿ عوض، "مصدر لمتفاؤؿ والحرية، واالنطالؽ والتحرر، باإلضافة 

 إلى كممة باب التي توحي بتمؾ الحرية، أي الباب المفتوح عمى الحرية والتحرر".
 14/1/2013، القدس، القدس

 
 

 المشتركة يطمق مبادرات لمتأكيد عمى اليوية الوطنية "الفمسطينية -ألردنية ألخوة ا"اأمناء  51
عقػد مجمػس أمنػاء جمعيػة األخػوة األردنيػة الفمسػطينية اجتماعػو السػنوي برئاسػة رئػيس الػوزراء  :الراي -عماف
جػدوؿ وتضػمف  إلقرار جػدوؿ أعمػاؿ الجمعيػة لمعػاـ الحػالي. أمسفيصؿ الفايز في الجامعة األردنية  األسبؽ

األعماؿ إطالؽ عػدد مػف المبػادرات الراميػة إلػى التأكيػد عمػى اليويػة الوطنيػة، ومنيػا إقامػة فعاليػة القػدس فػي 
وبػػارؾ الفػػايز فػػي كممػػة لػػو  عيػػوف األردنيػػيف، وعػػدد مػػف االحتفػػاالت إلحيػػاء ذكػػرى يػػومي الكرامػػة واالسػػتقالؿ.

مراقػب فػي األمػـ المتحػدة، مشػيرا إلػى  لمشعب الفمسطيني حصولو عمى اعتراؼ أممي بفمسطيف كدولػة بصػفة
أف االعتراؼ يعد خطوة كبيرة باتجاه تمكيف الشعب الفمسطيني مف إقامة دولتو عمى ترابو الوطني وعاصمتيا 

 القدس الشريؼ.
وأشػػار الفػػايز إلػػى أف العالقػػة األردنيػػة الفمسػػطينية شػػكمت عمػػى الػػدواـ أنموذجػػا يحتػػذى بػػو، وأف الػػتالحـ بػػيف 

يقيف وصؿ إلى حالة حقيقيػة مػف االنػدماج، مؤكػدا أف الوحػدة الوطنيػة فػي األردف خػط أحمػر ال الشعبيف الشق
 يمكف العبث بيا ميما كانت المسوغات والمبررات.

14/1/2013، الرأي، عّمان  
 

 لى رصد أي تطبيع بالمناىج المدرسيةإ "المعممين" تدعو "مجابية التطبيع"الدستور": " 52
ياف صادر عف المجنة التنفيذية العميا لحماية الوطف ومجابيػة التطبيػع وحصػمت جاء في ب: الدستور –عماف 

معممػيف متميػزيف فػي تخصصػات نقابػة المعممػيف، اختيػار تمنت عمػى أف المجنة عمى نسخة عنو « الدستور»
دانػة التطبيع المتسممة في المناىج والمقررات الدراسػية، أشكاؿرصد جميع لمختمفة  ليػة حػديث عػف الفدرا أي وا 

 وفمسطيف قبؿ تحرير فمسطيف. األردفوالكونفدارلية بيف 
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وكذلؾ مخاطبة كؿ مف غرفة التجارة، وجمعية الرخاء، واالقتراح عمييـ تأسيس شركة لشػراء الزيتػوف والزيػت، 
وتصديره كمنتج وطني لإلسياـ في مساعدة المزارعيف، وزيادة حجـ الصػادرات، والحيمولػة دوف اسػتغاللو مػف 

 ينة.قبؿ الصيا
وكػػذلؾ مخاطبػػة رئػػيس الػػوزراء واالقتػػراح عميػػو بتبنػػي الحكومػػة مشػػروع تطػػوعي يقػػـو عميػػو طمبػػة الجامعػػات 

 والمدارس الثانوية، لإلسياـ في قطؼ ثمار الزيتوف، والتخفيؼ مف حجـ النفقات عمى المزارعيف.
14/1/2013، الدستور، عّمان  
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وائؿ أبو فاعور في كممتو في البياف الختامي لالجتماع الوزاري العربي الطارئ  االجتماعيةكد وزير الشؤوف أ
أف "الموقػؼ المبنػاني )تجػاه مػا يحصػؿ فػي  ،الذي انعقد بمقر الجامعة العربية بالقاىرة أمػس بطمػب مػف لبنػاف

يػػوائيـ سػػوريا( يمتػػـز سياسػػة النػػأي بػػالنفس، لكػػف النػػأي ال  ينطبػػؽ عمػػى إغاثػػة النػػازحيف السػػورييف إلػػى لبنػػاف وا 
 وحمايتيـ".

كمػػا أكػػد أف "لبنػػاف ممتػػـز بمسػػاعدة الفمسػػطينييف النػػازحيف مػػف سػػوريا"، آمػػال مػػف "األخػػوة العػػرب أف يقفػػوا إلػػى 
 جانب لبناف الذي ال يتيرب مف ىذه المسؤولية ولكنو بحاجة إلى مف يساعده".

14/1/2013، المستقبل، بيروت  
 
 

 جولة بالمنطقة لمواجية األزمة المالية الفمسطينية يف يعرب يوفد وزار  54
في اختتاـ اجتماعيـ غير  واوزراء الخارجية العرب قرر  ، أفالقاىرةمف  14/1/2013الحياة، لندن، نشرت 

في أسرع  العادي في مقر الجامعة العربية في القاىرة أمس تشكيؿ وفد لمتوجو إلى عدد مف العواصـ العربية
وقت ممكف لمواجية األزمة المالية الصعبة التي تواجييا دولة فمسطيف. ومف المقرر أف يضـ الوفد رئيس 
الوزراء الفمسطيني سالـ فياض، واألميف العاـ لمجامعة العربية نبيؿ العربي، ووزير الخارجية العراقي 

نصور )رئيس المجمس الوزاري العربي(، ىوشيار زيباري )رئيس القمة( ووزير الخارجية المبناني عدناف م
 إضافة إلى مف يرغب مف الوزراء.

إف أزمة مالية تواجو السمطة، ما ييدد بشكؿ "وقاؿ فياض في مؤتمر صحافي مشترؾ مع العربي ومنصور 
 ."مميوف فمسطيني لدرجة الفقر 401خطير الوضع في األراضي المحتمة، وينذر بإيصاؿ 

في بيانيـ الدوؿ العربية إلى التنفيذ الفوري لشبكة األماف المالية لمسمطة، واتخاذ  ودعا وزراء الخارجية العرب
مارس  /اإلجراءات الالزمة لسرعة تأمينيا وفؽ ما نص عميو مجمس الجامعة عمى مستوى القمة في آذار

كما  قمة وبعدىا.، وقراراتو المتعاقبة عمى المستوى الوزاري ولجنة متابعة مبادرة السالـ العربية قبؿ ال1041
اإلفراج عف األمواؿ الضريبية الفمسطينية  "إسرائيؿ"دعا االجتماع الوزاري العربي إلى التحرؾ الفوري إللزاـ 

لحجبيا األمواؿ الفمسطينية المستقطعة كضرائب والتي تشكؿ ركنًا  "إسرائيؿ"المحتجزة. كما داف االجتماع 
 إجراءاتيا اليادفة إلى تدمير ىذا االقتصاد.أساسيًا في االقتصاد الفمسطيني، إضافة إلى 

دوؿ  9العربي أعمف أنو تمقى ردودًا مشجعة مف أف د. نبيؿ  14/1/2013الخميج، الشارقة، وأضافت 
 شبكة األماف. عربية أجرى معيا اتصاالت بشأف تطبيؽ
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 الفمسطينية قنديل بعد لقاء فياض: مصر ستواصل سعييا من أجل تحقيق المصالحة 55
في استمرار رعايتيا ودعميا  ف بالده لف تألو جيداً أ ،د. ىشاـ قنديؿ ،أكد رئيس وزراء مصر :تالوكاال

مصر ستواصؿ سعييا في الوقت  أفوأضاؼ قنديؿ  التاريخييف لمقضية الفمسطينية في كؿ المحافؿ الدولية.
 إنياء حالة االنقساـ واستعادة وحدة الصؼ الفمسطيني.  إلىذاتو 

ؿ المقاء الذي جمعو مع رئيس الوزراء الفمسطيني د. سالـ فياض مساء األحد في خال ،ووصؼ قنديؿ
الماضي بيف الرئيس المصري د. محمد مرسي والرئيس الفمسطيني  األربعاءاالجتماع الذي عقد  ،القاىرة

محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ في سبيؿ تفعيؿ المصالحة الفمسطينية 
 ".خطوات االيجابية جداً بػ"ال

 14/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 العقباتال مجرد عممية مفاوضات.. واالستيطان أىم  حقيقياً  : نريد سالماً المصري وزير الخارجية 56
 يعف إعادة مفاوضات المصالحة ف ،محمد كامؿ عمروالمصري، أعمف وزير الخارجية : أميرة عبد السالـ

إلى دفع مفاوضات السالـ،  إتماميا بشكؿ كامؿ خالؿ الفترة القادمة، مشيراً  عاً القاىرة مرة أخرى، متوق
وزراء السالـ فياض، رئيس  .تعرقميا، وأشار، خالؿ لقائو د يأف االستيطاف أىـ العقبات الت ومؤكداً 

صاعب سيما الم ، إلى أنو تمت مناقشة األوضاع عمى الساحة الفمسطينية، والفي الضفة الغربية الفمسطيني
المرحمة  يفمسطيف ف ي، وُسبؿ دعـ مصر ألشقائيا فييعانى منيا الشعب الفمسطين يالمالية واالقتصادية الت

 وليس مجرد مفاوضات. حقيقياً  أننا نريد سالماً  المقبمة، مؤكداً 
وما يدور  يممؼ دفع عممية السالـ، خاصة أننا نستمع لمطرؼ الفمسطين يوقاؿ: "إف ىناؾ مشاورات تتـ ف

 ىذا الممؼ". يالفترة القادمة نتائج ممموسة وماذا سيتـ ف يذىنو وسنرى ف يف
إلى مباحثات  عف األزمة المالية الفمسطينية، مشيراً  فياضكما لفت الوزير إلى أنو تحدث خالؿ لقائو 

نية لمخروج مف تمؾ يتعمؿ عمى مساعدة السمطة الفمسط يىذا الشأف والت يومصر ف األوروبياالتحاد 
 مة.األز 

 13/1/2013اليوم السابع، القاىرة، 
 

 اليرموك إخالء منازليممخيم الجيش السوري يطمب من السكان في محيط  57
قاؿ ناشطوف وشيود إف الجيش السوري طمب مف السكاف المدنييف في محيط مخيـ اليرموؾ .(: ب.ؼ.أ)

سمحة ووصوليا إلى خارج جنوب العاصمة السورية إخالء منازليـ خوفًا مف توسع رقعة االشتباكات الم
ونقمت مصادر عف سكاف قوليـ إف الجيش طمب مف إماـ جامع البشير بمنطقة الزاىرة القديمة  المخيـ.

المالصؽ لمخيـ اليرموؾ إخالء منازليـ، عبر  "الكرة"مناشدة األىالي الذيف يسكنوف بالقرب مف دوار 
مي المعارضة والمجاف الشعبية الموالية لمحكومة مكبرات الصوت، وذلؾ إثر توسع رقعة االشتباكات بيف مقات

 السورية.
 14/1/2013الحياة، لندن، 

 
 بوقف العدوان عمى مخيمات الالجئين الفمسطينيين في سوريةيطالبون وزراء الخارجية العرب  58
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]في  طالب وزراء الخارجية العرب "كافة جيات الصراع بوقؼ العدواف عمى مخيمات الالجئيف الفمسطينييف
وعدـ الزج بيـ في أتوف الصراع رغـ حيادىـ منذ بدأ الصراع وما مثمتو مخيماتيـ مف مالذ آمف  ورية[س

في البياف الختامي لالجتماع الوزاري العربي الطارئ  ،لمسورييف الفاريف في المناطؽ القريبة منيا"، داعياً 
ة وكالة األونروا إلى تحمؿ مسؤولياتيا منظمة اإلغاثة ودعو  ،الذي انعقد بمقر الجامعة العربية بالقاىرة أمس

 في سوريا وتقديـ كافة أشكاؿ الدعـ الالـز ليـ". فالفمسطينييتجاه الالجئيف 
 14/1/2013المستقبل، بيروت، 

 
 نسقت مع الرجوب قطاع غزة زيارتو ويؤكد أنرفض انتقادات حركة فتح يالمصري  الرياضة وزير 59

 90عمى رأس وفد رياضي كبير يضـ  ،مصري، العامري فاروؽأشرؼ اليور: وصؿ وزير الشباب ال -غزة 
شخصية، بينيـ العبوف وناقدوف رياضيوف أبرزىـ الالعب أحمد حسف، والناقداف الرياضياف أحمد شوبير، 

ف زيارتو تيدؼ لكسر الحصار إوقاؿ فاروؽ  ومدحت شمبي إلى قطاع غزة في زيارة استغرقت يوميف.
وأكد استعداد  دمار التي تعرضت لو المنشآت الرياضية في الحرب األخيرة.الرياضي عف غزة، خاصة بعد ال

 مصر الستضافة معسكرات رياضية وعالج المصابيف الرياضييف الفمسطينييف في مشافييا.
مف دوف التنسيؽ مع "وعبرت حركة فتح عف استنكارىا واستغرابيا لزيارة الوزير المصري إلى قطاع غزة 

، كذلؾ انتقدت "غير رسمية"، بيدؼ توقيع اتفاقيات مع جية وصفتيا بأنيا "طينيةالجيات الشرعية الفمس
 أحد مستشاري الرئيس السوداني. ،قطبي ميدي .زيارة د

زيارتو تمت بتنسيؽ كامؿ مع السمطة الفمسطينية في  إفورفض الوزير المصري اتيامات حركة فتح، وقاؿ 
جوب رئيس المجنة األولمبية الفمسطينية، وأميف عاـ مجمس الضفة الغربية، وتحديدا مع المواء جبريؿ الر 

في ذات الوقت بضرورة  ، مطالباً "يجافي الحقيقة"ف بياف حركة فتح إوقاؿ  الشباب والرياضة الفمسطيني.
عادة الوحدة بيف الضفة وغزة.  إنياء عممية االنقساـ الفمسطيني، وا 

رسالة سالـ وليست رسالة "أف الرياضة تعد  ؤكداً وندد بالقصؼ اإلسرائيمي لممالعب الرياضية بغزة، م
 ."تخريب وتدمير

 14/1/2013القدس العربي، لندن، 
 

 نع من زيارة الضفةامالمستشار الرئيس السوداني: نزور غزة ألنيا محررة ووجود االحتالل ىو  60
د بالده محمد األسطؿ: أكد قطبي ميدي أحمد، مستشار الرئيس السوداني عمر البشير، استعدا -غزة 

لمتنسيؽ والتواصؿ مع السمطة الفمسطينية، "لكف التنسيؽ لزيارة الضفة والقدس، أمر غير متوفر لنا بسبب 
 ، ونحف لـ نعترؼ بإسرائيؿ، فقط األراضي المحررة ىي التي نزورىا".اإلسرائيمياالحتالؿ 

لمفمسطينييف داخؿ  : "نحف نقدـ المساعدات43/4 األحدالقدس يوـ موقع جريدة وقاؿ في حديث خاص ل
 األرض المحتمة بالوسائؿ المتاحة، وزيارتنا لغزة لمعمؿ وليس لمتضامف والتعبير عف العواطؼ فقط".

غزة لبحث سبؿ وكيفية تقديـ الدعـ  إلىوأضاؼ: "وفدنا مكوف مف فعاليات شعبية كثيرة ومتعددة، وىـ جاؤوا 
منظمة القدس الدولية فرع السوداف، منيـ نساء مف الدائـ لمقضية الفمسطينية، ومف بيف األخوة أعضاء في 

ف ىذه الزيارة "ليس ليا عالقة بحزب معيف وىذه إوقاؿ أحمد  جؿ القدس وغيرىـ".أأجؿ القدس ورجاؿ مف 
لنا زيارة الضفة  أتيحت إذااتصمنا بالسمطات الموجودة فييا، ولكف  أفالزيارة مخصصة لغزة وتمت بعد 

 ؿ مع السمطة الفمسطينية".فسيكوف لنا بالتأكيد اتصا
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 14/1/2013القدس، القدس، 
 

 فمسطين تمثل القضية الرئيسية لألمة العربية واإلسالمية: االتحاد العالمي لمحقوقيين بتركيا 61
وفًدا  ،أحمد بحر د. ،أحمد المصري: استقبؿ النائب األوؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني -غزة 
ؿ عربية وأوروبية مختمفة يعمموف في عدد مف المنظمات الحقوقية، شمؿ عدة محاميف مف دو  اً حقوقي

قاؿ األميف العاـ لالتحاد ورئيس الوفد المحامي و  وجميعيـ أعضاء في االتحاد العالمي لمحقوقييف بتركيا.
دولة حوؿ العالـ، يسعى بالدرجة األولى لمدفاع عف  31نيساتي سيالف إف االتحاد المكوف مف أعضاء مف 

وأكد أف  إلنساف، وتسميط الضوء عمى االنتياكات الحقوقية التي تحدث في كثير مف بقاع العالـ.حقوؽ ا
أعضاء االتحاد جاؤوا إلى القطاع لتوثيؽ الدالئؿ واألحداث في مكانيا، ورصد االنتياكات التي قاـ بيا 

 االحتالؿ في الحرب األخيرة ضد القطاع.
رئيسية لألمة العربية واإلسالمية، وال يمكف أف يكوف ىناؾ مجاؿ وأوضح سيالف بأف فمسطيف تمثؿ القضية ال

نياء االحتالؿ.  لتحقيؽ السالـ في المنطقة إال باستقالؿ فمسطيف وا 
مف ناحيتو، أكد المحامي السعودي محمد بف العنيزي أف المحاميف العرب يقفوف صفًا واحدًا في المحافؿ 

ى استعداد كامؿ لمسعي في سبيؿ محاكمة مجرمي الحرب الدولية لمدفاع عف الحؽ الفمسطيني، وىـ عم
 اإلسرائيمييف إذا تـ توفير الظروؼ المناسبة لذلؾ.

 13/1/2013فمسطين أون الين، 
 

 أسرة فمسطينية متضررة من الفيضانات 100ىيئة األعمال الخيرية اإلماراتية تساعد  62
التي اجتاحت األراضي الفمسطينية، مف استفادت مئة أسرة فمسطينية تضررت مف الفيضانات : واـ وكالة

 المساعدات التي قدمتيا ىيئة األعماؿ الخيرية اإلماراتية.
طواقـ الييئة تقّدـ ولميـو الخامس عمى التوالي "وقاؿ مدير مكتب الييئة في الضفة الغربية إبراىيـ راشد، إّف 

وؿ واألمطار وأصحاب المزارع مساعدات عينية عاجمة لممتضرريف مف أصحاب المنازؿ التي جرفتيا السي
 ."التي تضررت، خاصة في منطقة األغوار بالقرب مف مدينة أريحا

 14/1/2013البيان، دبي، 
 

 الكنيستالفمسطيني بعد انتخابات  -مبادرة أوروبية سياسية لتسوية الصراع اإلسرائيمي  63
أف دوؿ االتحاد األوروبي تستعد كشؼ تقرير داخمي في وزارة الخارجية اإلسرائيمية : نظير مجمي - تؿ أبيب

دولتيف لمشعبيف، عمى "لطرح مبادرة الستئناؼ مفاوضات السالـ اإلسرائيمية الفمسطينية، عمى أساس مبدأ 
 آذار/ ، فور تشكيؿ الحكومة اإلسرائيمية المقبمة في شير"وتقسيـ القدس إلى عاصمتيف 4719أساس حدود 
 مارس المقبؿ.

يا وفرنسا، ىما المتاف تتولياف إعداد المشروع، وأف ألمانيا باركت خطوتيما، وأف وجاء في التقرير أف بريطان
الواليات المتحدة عمى عمـ بمضموف المشروع، لكنيا طمبت أف ال يعمف عنو شيء إال بعد تشكيؿ حكومة 

في  كزياً مر  ، في سبيؿ جعمو موضوعاً وأضاؼ التقرير أف األوروبييف كانوا ينووف طرح المشروع فوراً  جديدة.
االنتخابات القريبة، لكنيـ قرروا، بعد اعتراض واشنطف، العمؿ عميو بيدوء، وفحص إمكانية استغالؿ الوقت 
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تطرحو وزيرة  موحداً  أوروبياً  مارس المقبؿ، لتجنيد بقية األوروبييف حولو، ليصبح مشروعاً  آذار/المتاح حتى 
 .آشتوفخارجية االتحاد األوروبي، كاثريف 

أف التقرير المذكور يعتبر ىذا المشروع كمينا ينصبو األوروبيوف  ،ة يديعوت أحرونوت أمسوأكدت جريد
لحكومة نتنياىو المقبمة، إذ إنيـ بحثوه حتى اآلف مع عدة أوساط عربية ودولية قبؿ الحديث عنو مع 

أنو يعتمد  صاً اطمعوا عمى المشروع وأبدوا موافقتيـ عميو، خصو  . وأضافت أف الفمسطينييف أيضاً "إسرائيؿ"
عمى طرحيـ بأف يتـ تجميد البناء االستيطاني كشرط الستئناؼ المفاوضات. وقالت الجريدة إف ىدؼ 

نيا  "إسرائيؿ"االتحاد األوروبي ببمورة ىذه الخطة ىو تحريؾ المفاوضات العالقة بيف  والفمسطينييف، وا 
أوروبية تجري  . وتابعت أف أوساطاً 1043الستكماؿ المفاوضات خالؿ عاـ  محدداً  زمنياً  ستتضمف برنامجاً 

اتصاالت مع مقربيف مف الرئيس األميركي باراؾ أوباما، ووزير الخارجية الجديد جوف كيري، حوؿ 
سيكوف مف الصعب عمى أوباما معارضتيا، ألنيا تتماثؿ مع مواقفو "الموضوع، وتقدر ىذه األوساط أنو 

 ."السياسية حوؿ حؿ المشكمة
لى عقد لقاء، األسبوع الماضي في عماف، ضـ ممثميف عف المجنة الرباعية عمى مستوى وأشارت الجريدة إ

الموظفيف الكبار، وبدأوا في مناقشة تفاصيؿ الخطة. ومف النقاشات ظير أف األوروبييف يفحصوف إمكانية 
مصر  لعقد مؤتمر إقميمي تشارؾ فيو كؿ مف أف تشكؿ المبادئ الرئيسية الواردة في ىذه الخطة أساساً 

ترفض "، وفي حاؿ رفضيا الحضور سيعمف بأنيا "إسرائيؿ"واألردف ودوؿ الخميج العربي، إضافة إلى 
 ."السالـ

وأورد تقرير وزارة الخارجية اإلسرائيمية ما كاف دار مف نقاشات في مؤتمر السفراء اإلسرائيمييف في الخارج، 
. 1043رض حؿ عمى األطراؼ خالؿ عاـ في األسبوعيف الماضييف، وتحذيرات مف محاوالت أوروبية لف

نو عمى الرغـ مف قناعة "وقاؿ إنو  تدور وراء الكواليس عممية تحضير لخطة كبيرة مف قبؿ األوروبييف، وا 
إسرائيؿ بعدـ مقدرة أوروبا عمى فرض حؿ عمييا، فإف مثؿ ىذه المبادرة قادرة عمى وضع إسرائيؿ في الزاوية 

حراجيا في الساحة الدولية  ."وا 
 14/1/2013لشرق األوسط، لندن، ا

 
 "إسرائيل"ول: المرشح لوزارة الدفاع تشاك ىاغل من أبرز مؤيدي اكولن ب 64

(: أعرب وزير الخارجية األمريكي األسبؽ كولف باوؿ عف تأييده لترشيح السناتور تشاؾ ىاغؿ .اي.بي.يو)
، ولـ يستبعد أف يستخدـ "ائيؿدولة إسر "لمنصب وزير الدفاع األمريكي، مشددًا عمى انو مف أبرز مؤيدي 

 األخير القوة ضد إيراف.
"الموبي الييودي يخمد أصوات الكثيريف  إفوتعميقًا عمى االنتقادات التي يتعرض ليا ىاغؿ عمى خمفية قولو 

( عمى شبكة )إف بي سي( Meet the Pressفي الكابيتوؿ ىيؿ"، شدد باوؿ في مقابمة ضمف برنامج )
ىاغؿ ىو مف أبرز داعمي دولة  أفوشدد عمى  "الموبي اإلسرائيمي وليس الييودي". األمريكية عمى انو قاؿ

 إسرائيؿ "لكف ىذا ال يعني الموافقة عمى كؿ موقؼ تتخذه الحكومة اإلسرائيمية".
 14/1/2013القدس العربي، لندن، 

 
 دراسة تحميمية: الحمم الصييوني في الشرق األوسط الجديد 65
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ت الصييونية لمستقبؿ الوطف العربي بالظيور بعد الحػرب العدوانيػة مباشػرة، بدأت المخططا: خاص -المجد
وبعد االحتالؿ الصييوني لمضفة الغربية وقطاع غػزة وسػيناء والجػوالف، وتمسػؾ العػدو الصػييوني باألراضػي 

 العربية المحتمة إلجبار العرب عمى القبوؿ بمخططاتو السياسية واالقتصادية واألمنية.
جمعيػػػة "لمسػػػالـ فػػػي الشػػػرؽ األوسػػػط", ميمتيػػػا وضػػػع الخطػػػط  .471يػػػاف الصػػػييوني عػػػاـ وتأسسػػػت فػػػي الك

والبػرامج والمشػاريع لفػرض ىيمنػة الكيػػاف االقتصػادية عمػى البمػداف العربيػة، إلقامػػة سػوؽ شػرؽ أوسػطية عمػػى 
 غرار السوؽ األوروبية المشتركة.

فمسػطيني أردنػي عمػى غػرار اتحػاد  - طرح حزب العمؿ الصييوني في نياية الستينات إقامة اتحػاد صػييوني
بنيموكس، بيف بمجيكا وىولندا ولوكسمبورغ. وتبنى ياسر عرفات طروحات حزب العمؿ حوؿ االتحػاد الثالثػي 

 وأوىاـ مشروع مارشاؿ.
 مخططات استعمارية

ـ مخططػًا سػريًا لمتعػاوف 4791وضع جاد يعقوبي، وزيػر المواصػالت فػي حكومػة الجنػراؿ إسػحؽ رابػيف عػاـ 
قميمػػي فػػي مجػػػاؿ المواصػػالت بػػػيف دولػػة الكيػػػاف واألردف ومصػػر، وقدمػػػو لمجنػػراؿ رابػػػيف وتضػػمف مشػػػروع اإل

يجػػاد اتصػػاؿ بػػري بػػيف األردف ومينػػاء  يعقػػوبي ربػػط األردف بمينػػاء حيفػػا بواسػػطة سػػكة حديػػد قطػػار الغػػور, وا 
يػػؿ دولػػة الكيػػاف فػػي أسػػدود، وتطػػوير شػػبكة خطػػوط حديديػػة بػػيف دولػػة الكيػػاف والػػدوؿ العربيػػة المجػػاورة، وتحو 

 نطاؽ التعاوف اإلقميمي إلى جسر بري بيف مصر ولبناف.
ـ اعتمػاد مشػروع مارشػاؿ لمشػرؽ 47.1إقترح شمعوف بيرس خػالؿ زيارتػو لمواليػات المتحػدة فػي بدايػة نيسػاف 

األوسػػط لتػػأميف االسػػتقرار فػػي المنطقػػة حسػػب التخطػػيط والمصػػالح الصػػييونية عمػػى غػػرار مشػػروع مارشػػاؿ 
الغربيػػة بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة، وذلػػؾ لػػدمج دولػػة الكيػػاف فػػي المنطقػػة، والييمنػػة عمييػػا اقتصػػاديا ألوربػػا 
 وامنيًا.

 أحالم صييونية
وتوقػػع الخبيػػػر الصػػييوني موشػػػيو مانػػدلباوـ أف تصػػػبح دولػػػة الكيػػاف فػػػي ظػػؿ السػػػالـ مركػػزًا لألمػػػواؿ العربيػػػة 

ة الكيػػاف تتمتػػع بأفضػػؿ االتصػػاالت فػػي الشػػرؽ األوسػػط، والتػػأميف فػػي الشػػرؽ األوسػػط، ويقػػوؿ: "وبمػػا أف دولػػ
فمف الممكف جدًا أنو مع حموؿ السالـ أف تتحوؿ أمواؿ النفط العربية إلى أسواؽ إسرائيؿ المالية، أمػا بالنسػبة 

 لمتأميف فإسرائيؿ تتمتع بمكاف عظيـ لمحصوؿ عمى القسـ األكبر مف السوؽ العربية".
 ة صييونية:دمج الكيان في شرق اوسط بصناع

يقوؿ الجنراؿ الوؼ ىارايفف حوؿ اندماج دولة الكيػاف فػي المنطقػة: "إذا لػـ تسػتطع دولػة الكيػاف االنػدماج فػي 
 عالـ الغد فإف مف المشكوؾ فيو أف يكتب ليا البقاء فترة طويمة".

يونية أوروبي النشأة واألصؿ، ولخدمة األىداؼ الصي -استعماري  -إف "الشرؽ األوسط" مصطمح صييوني 
واإلمبريالية. جاء مف أوروبا، فيو خارجي وغريب عف المنطقة، وال ينسجـ مع واقعيا الجغرافي وخصائصػيا 
البشرية بػؿ يخػدـ مصػالح القػوى التػي ابتكرتػو. وىػو يمػزؽ وحػدة الػوطف العربػي الجغرافيػة والبشػرية، وبالتػالي 

 ي ويطرح بدياًل عنو النظاـ الشرؽ أوسطي.يعرقؿ الوحدة العربية ويقضي عمى إمكانية تبمور النظاـ العرب
عػادة رسػـ خريطػة جديػدة  وترمي دولة الكياف إلى دمج الكياف الصييوني في المنطقة كمقدمة لتوليػة القيػادة وا 
عػػػادة تشػػػكيميا مػػػف شػػػعوب وقوميػػػات وأديػػػاف وحضػػػارات مختمفػػػة  ضػػػعاؼ األمػػػة وا  لممنطقػػة، لتجزئػػػة الػػػوطف وا 

نية العالميػػػة ولتسػػػييؿ السػػػيطرة عمػػػى األرض والثػػػروات العربيػػػة والػػػتحكـ لخدمػػػة مصػػػالح اإلمبرياليػػػة والصػػػييو 
 بصياغة حاضرىا ومستقبميا ورسـ واقع امني جديد يضمف سيطرة وتنفذ دولة الكياف بالمنطقة.
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 تأتي الرياح بما ال يشتيي االحتالل:
ذىبػت أدراج الريػاح وتبػدد  ىذا الحمـ الصييوني وتمؾ المخططات التي عممت عمييػا دولػة الكيػاف لػياًل ونيػاراً 

الحمـ بصفعة مف أصحاب األرض فقد رفضوا االنفتاح وبذخ العيش وأثػروا الجػوع والمػوت والتعػذيب والسػجف 
( كانػت الشػرارة األولػى نحػو النػور وكشػؼ  47.9مف اجؿ استرداد حقوقيـ فكانػت االنتفاضػة األولػي عػاـ ) 

فئػػة فػػي عقػػوؿ شػػباب العػػرب دغػػدغت مشػػاعر الوطنيػػة مخططػػات االحػػتالؿ أمػػاـ العػػالـ وكانػػت اليمسػػة الدا
 والعروبة ووجيت الجميع نحو الطريؽ الصحيح.

 تقيقر المشروع الصييوني:
لقد فرضت الثورة الفمسطينية واقعًا جديدا لـ يكف بحسباف الكياف أربؾ مخططاتو وقمص منيا وقبؿ أف يستقر 

لنوعيػة لحركػات المقاومػة الفمسػطيني أظيػرت لمجميػع في شطب بعد بنودىا جاءت االنتفاضػة الثانيػة والنقمػة ا
ىشاشة الجيش الذي ال يقير وكشفت بشكؿ جمي عف مؤامراتو، أصبح عمي االحتالؿ أف يشطب العديػد مػف 

 البنود لمخططاتو فمـ تعد تتناسب مع الواقع الجديد واقع الثورة الفمسطينية والمقاومة النوعية.
 ربيع عربي ونصر فمسطيني

ا الجميع ممف يسػتقرؤوف الواقػع العربػي الشػرؽ أوسػطي أف الحمػـ الصػييوني أصػبح أضػغاث أحػالـ اعتقد كم
فمـ يعد بمقدور دولة الكياف تطبيؽ مخططات شرؽ أوسط صػييوني تكػوف ىػي سػيدتو وخازنػة أموالػو وراعيػة 

د ضػػػػربت أمنػػػػة وحاميػػػػة حمػػػػاه، خمطػػػػت األوراؽ بػػػػيف أدراج المفكػػػػريف والساسػػػػة والعسػػػػكرييف الصػػػػييونييف فقػػػػ
عاصمة )إسرائيؿ الكبرى( لـ يستطيعوا أف يضعوا خطة بعيدة األمد لمواجية الواقع الجديد تضمف أمػنيـ فقػد 

 اقتصرت مخططاتيـ عمى شكؿ ردود أفعاؿ ليس إال.
لقد تالشى الحمـ الصييوني ليتقوقع في إطار أضيؽ مػف أف يتخيمػو حاخامػات دولػة الكيػاف األوائػؿ أصػحاب 

مكياف، فقد جاء الربيع ليزىر في معظـ البمداف العربية المحيط، عنػدىا اسػتيقظ االحػتالؿ عمػى النشأة األولي ل
كابوس عربي فمسػطيني يػدمر مخططػات دولػة الكيػاف بالتمػدد ونيػب الخيػرات وتسػمـ صػولجاف العروبػة، إلػى 

عمػػى  تفكيػػر وتخطػػيط ومشػػاورات لتػػأميف حػػدود ال تػػتالءـ مػػع طموحػػات بنػػي صػػييوف، أصػػبح الجميػػع يقػػؼ
أعتابيا ينظر بغضب يتحيف الفرصة التي ينقض عمييا ليثبت اف العروبة مازالت تجري في دماء العرب واف 

 ىناؾ شجاعة عربية مؤصمة مكنونة تنبض في العروؽ ال تستطيع أي مخططات أف تدثرىا إلى األبد.
 13/1/2013، األمنيالمجد 
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اءة الفكػػرة تكمػػف فػػي التنفيػػذ، وعػػدـ االكتفػػاء بالخطػػب الرنانػػة عػػف مقاومػػة االسػػتيطاف، إنيػػا القذيفػػة الفعميػػة جػػر 

لمقاومػػة االسػػتيطاف التػػي تعػػادؿ ألػػؼ قذيفػػة مػػف كػػالـ، إنيػػا قريػػة بػػاب الشػػمس التػػي نفػػذىا شػػباب فمسػػطينيوف 
 عمى أرض فمسطينية قرر الغاصبوف الصياينة مصادرتيا.

أسماء الشػباب المبػادريف بإقامػة القريػة، وبغػض النظػر عػف انتمػاءاتيـ الحزبيػة، إف الفكػرة وبغض النظر عف 
نفسيا تستوجب الػدعـ الشػعبي والرسػمي الفمسػطيني، وتسػتحث الجميػع عمػى الوقػوؼ خمػؼ المحاولػة بكػؿ مػا 

داني؛ ألف لػػدييـ مػػف قػػوة؛ فرجاحػػة الخطػػوة تفػػرض عمػػى القػػوى والتنظيمػػات الفمسػػطينية جميعيػػا التحػػالؼ الميػػ
قريػػػػة بػػػػاب الشػػػػمس تقػػػػع ضػػػػمف مفيػػػػـو المقاومػػػػة الشػػػػعبية لمػػػػف أراد، وتقػػػػع ضػػػػمف مفيػػػػـو المقاومػػػػة الفعميػػػػة 
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لمغاصػػبيف، واالنتصػػار فييػػا، وبسػػط الييمنػػة عمػػى األرض ال يقػػؿ أىميػػة عػػف االنتصػػار فػػي معركػػة السػػجيؿ، 
 .ويفوؽ بأىميتو آالؼ المرات اعتراؼ األمـ المتحدة بدولة فمسطيف المراقب

قريػػة بػػاب الشػػمس أصػػدؽ محاولػػة فمسػػطينية لمقاومػػة االسػػتيطاف الييػػودي حتػػى اآلف، إنيػػا عمػػؿ مقػػاـو غيػػر 
مسبوؽ، ينفذ بأيدي شػباب فمسػطينييف، يصػدقوف مػع وطػنيـ، ويتجشػموف عػبء التحػدي لػإلرادة الصػييونية، 

عمػػػػى القػػػػرار  ويصػػػػروف أف يقيمػػػػوا عمػػػػى األرض الفمسػػػػطينية خيػػػػاـ قػػػػريتيـ فػػػػي عػػػػز البػػػػرد، فػػػػي أصػػػػدؽ رد
(، وىػي المنطقػة الجغرافيػة التػي تفصػؿ بػيف جنػوب E1)اإلسرائيمي( مصادرة األرض التي أطمؽ عمييا اسـ )

 الضفة الغربية وشماليا، وىي المنطقة اإلستراتيجية التي تعزؿ مدينة القدس عف محيطيا العربي.
 أمنيػػات، قريػػة بػػاب الشػػمس صػػارت قريػػة بػػاب الشػػمس لػػـ تعػػد فكػػرة لمقاومػػة االسػػتيطاف، ولػػـ تعػػد حمًمػػا، وال

شػػمعة تمػػزؽ ظػػالـ الصػػمت، ومػػا فتئػػت حراًكػػا ييػػػز عػػروش الجبنػػاء عػػف المواجيػػة، وىػػي عمػػؿ ينفػػذ عمػػػى 
األرض يعػػػادؿ آالؼ التصػػػريحات، ويكشػػػؼ عػػػف مػػػدى مصػػػداقية القػػػرارات الفمسػػػطينية الرافضػػػة الغتصػػػاب 

مػػع دينػػو ووطنػػو ونفسػػو فيمتحػػؽ بالشػػباب األرض، وىػػي منطمػػؽ االختبػػار الحػػؽ لالنتمػػاء؛ فمػػف كػػاف صػػادًقا 
الفمسػػطينييف المبػػادريف، وينتمػػي بمالػػو وولػػده وكػػؿ كيانػػو، ويتوجػػو ألحػػدث قريػػة الفمسػػطينية تتحػػدى القػػرارات 

 العدوانية الصييونية.
ـ، وليػػػا مػػػا بعػػػدىا، وبقاؤىػػػا وتطورىػػػا يعنػػػي بقػػػاء 1043قريػػػة بػػػاب الشػػػمس أىػػػـ حػػػدث فمسػػػطيني فػػػي عػػػاـ 

اصبيف، واالنتصار لفكرتيا في ىذا الوقت ىو انتصار لمػدعوات الصػادقة المناديػة بإنيػاء فمسطيف، وزواؿ الغ
االنقسػػػاـ، وتحقيػػػؽ المصػػػالحة الفمسػػػطينية ميػػػدانيِّا عمػػػى األرض الفمسػػػطينية، مػػػف خػػػالؿ التحػػػدي، والمواجيػػػة 

 المكشوفة مع الصياينة.
 ف في قرية باب الشمس؟فيؿ ستشيد األياـ القادمة وجوًدا مكثًفا لممسئوليف الفمسطينيي
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مػػف اطػػراؼ متناقضػػة  باتػػت ورقػػة يػػتـ اسػػتعماليا بوسػػائؿ مختمفػػة، الواضػػح تمامػػًا اف المخيمػػات فػػي االردف،
وبػػيف الػػواف  ،والمخيمػػات تخضػػع ىػػذه االيػػاـ لحالػػة مػػف الشػػد بػػيف كػػؿ االطػػراؼ الرسػػمية والمعارضػػة احيانػػا،

 ثـ وكالء الداخؿ والخارج. المعارضة،
وفػي ذات الوقػت  فسػكاف المخيمػات مواطنػوف اردنيػوف، اغمػب الوقػت، بقيت المخيمػات حالػة سياسػية سػاكنة،
وادارت  والمخيمات بقيت تعػيش تحػت وطػأة ىػذه الحساسػية المزدوجػة، الجئوف تحت عنواف العودة المنتظرة،

 وجودىا بطريقة ذكية.
اذ كانػػػت الحركػػػة االسػػػالمية تقػػػوؿ اف المخيمػػػات ىػػػي اكبػػػر قاعػػػدة  ا منػػػذ سػػػنوات نشػػػيد وضػػػعًا مختمفػػػًا،بػػػدأن

نػواب »وظير الحقا تجمع لنػواب افاضػؿ اطمقػوا عمػى كتمػتيـ فػي البرلمػاف اسػـ  تصويتية لالخواف المسمميف،
انػػات باسػػـ الوجيػػاء فتػػارة يػػتـ اصػػدار بي ثػػـ تنبيػػت الجيػػات الرسػػمية لمػػا يجػػري فػػي المخيمػػات،« المخيمػػات
 وتارة تتحرؾ دائرة الشؤوف الفمسطينية لمتذكير بأنيا عنواف المخيمات الوحيد. والمخاتير،

اذ اف تيػػارات معارضػػة حاولػػت تحريػػؾ  فػػي حػػاالت اخػػرى تػػـ توظيػػؼ المخيمػػات فػػي معركػػة الربيػػع العربػػي،
 عػف صػمتيا تحػت عنػواف اردنػي، المخيمات بيدؼ اخافة الدولة بأف ىػذه المخيمػات السػاكنة تاريخيػًا سػتخرج

 عمى خمفيات سياسية واقتصادية واجتماعية.
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في المقابؿ خرجت اتجاىات اخرى وليا تأثيرىا في المخيمػات ونػّددت بػأي محاولػة السػتعماؿ المخيمػات مػف 
 مؤكدة انيا لف تسمح بتحويؿ المخيمات الى شوكة في خاصرة الدولة. جانب المعارضة،

العتبارات التنػتقص مػف مػواطنتيـ  ف يرفضوف عموما التدخؿ في الحراؾ الداخمي،اغمب سكاف المخيمات كا
المجوء( ولمعرفتيا اف فاتورة الفوضى ستصب في النياية ضػد اسػتقرارىـ -بقدر خضوعيا لحساسية )المواطنة

 ايضا.
و عمػػػى والدولػػػة تحثػػػ فالكػػػؿ يريػػػد المخيمػػػات الػػػى جانبػػػو، عمػػػى ذات خمفيػػػة االنتخابػػػات تتفاعػػػؿ ذات القصػػػة،

ومابينيمػػا ىنػػاؾ اغمبيػػة التريػػد  والمعارضػػة تتمنػػى لػػو تقػػاطع المخيمػػات، المشػػاركة فػػي االنتخابػػات النيابيػػة،
 الدخوؿ في ىذه المكاسرة.

، ىػػػذا الوضػػػع انػػػتج حالػػػة معقػػػدة، تعػػػاني مػػػف تعػػػدد الػػػوكالء وتنافسػػػيـ وتعػػػدد الػػػوانيـ  اذ اف المخيمػػػات اليػػػـو
 السياسية المتناقضة والمتحاربة.

 اتخشػػػاه المخيمػػػات اف تكػػػوف مجػػػرد ورقػػػة تكتيكيػػػة تتنازعيػػػا كػػػؿ االطػػػراؼ فػػػي سػػػياؽ المكاسػػػرة الجاريػػػةكػػػؿ م
 والتي ربما ضعفت ىذه االياـ الى حد كبير. داخميا،

تػػأتي قػػوى مػػف  فػػأذا تحػػرؾ اىػػؿ معػػاف او اربػػد، ذات التحسػػس اتضػػح فػػي قصػػة اثػػارة المخػػاوؼ بػػيف النػػاس،
وىػػػذا  اف تقػػػوؿ اف حػػػركتكـ ادت الػػػى تفعيػػػؿ المخيمػػػات السػػػاكنة، خػػػارج المعارضػػػة لتحػػػرؾ المخػػػيـ مػػػف اجػػػؿ

ولربمػػػا انفػػػاذ سػػػيناريوىات خطيػػػرة عمػػػى  والػػػى اخػػػالؿ بالػػػديموغرافيا والحكػػػـ والمسػػػتقبؿ، سػػػيؤدي الػػػى فوضػػػى،
 حسابكـ.

 فأدارة المخاوؼ بيف الناس سمة مف سمات اي ولقيت تأثيرا نافذًا، تـ االستثمارفي ىذه المخاوؼ في فترة ما،
 دولة في ىذا العالـ.

او المؤسسػة  اذ اف التعامػؿ مػع المخيمػات مػف جانػب المعارضػة، مايراد قولو اليـو يتعمػؽ بنقطػة واحػدة فقػط،
سػتتـ  سياسػيًا، الف فػتح مبػدأ توظيػؼ المخيمػات، تعامػؿ غيػر مناسػب، بطريقػة موسػمية اسػتثمارية، الرسمية،

 قاء.مقابمتو بذات المبدأ مف اطراؼ اخرى وفرقاء واصد
واف يبقى االستقرار فػي  وواجبات تتـ تأديتيا، حياة كريمة وحقوؽ مصانة، كؿ ماتريده المخيمات في االردف،

والتقدر المخيمات ايضػا  التغيب حتى االف، المجوء،-وفي ذات الوقت فأف حساسية معادلة المواطنة االردف،
فسػػوؼ تحظػػى « المجػػوء-المواطنػػة»ة النيػػا لػػو تخمػػت عػػف احػػد طرفػػي معادلػػ اف تتخمػػى عػػف ىػػذه الحساسػػية،
 بأتيامات ىي في غنى عنيا.

والتوظيػؼ  بعيػدًا عػف ذىنيػة االسػتثمار الجؿ ماسبؽ يقػاؿ دعونػا نتعامػؿ مػع المخيمػات بأعتبػارىـ االيجػابي،
وىو ايضػا دليػؿ  الف التوظيؼ في ىذه الحالة لو تداعيات الحقة، واالستذكار المفاجئ مف جانب اي طرؼ،

 ال لمواقع العادي الذي ينطبؽ عمى بقية مناطؽ المممكة. ية كميا تخضع لمحسابات،عمى اف العمم
والمخيمػات ليسػت قاصػرة حتػى  وكالء المخيمات ايا كاف اتجاىيـ السياسي يػدافعوف عػف نفػوذىـ الشخصػي،

ىػالي وكؿ االتجاىات التي تريد السمسرة عمػى ظيرا والوسط، يتنطح لمنطؽ بأسميا وكالء مف اليميف واليسار
 المخيمات في سياؽ الوضع الداخمي.

 14/1/2013، الدستور، عّمان
 

 دراسات أولية في الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى غزة 68
 حممي موسى
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سػجاالت لػـ « عمػود السػحاب»شيدت الحرب اإلسرائيمية الثانية عمػى غػزة والتػي أسػماىا اإلسػرائيميوف عمميػة 
نمػػا أيضػا فػػي أوسػاط اإلسػػرائيمييف عمػا تحقػػؽ منيػا ومػػا لػػـ تنتػو لػػيس فقػط فػػي أوسػاط العػػرب والفمسػطين ييف وا 

يتحقؽ. وخالفا لبعض النظريات الشائعة في منطقتنػا والتػي تتعامػؿ مػع األحػداث، أحيانػا، بمنطػؽ النكايػة أو 
 .9تستند إلى منطؽ المؤامرة، عمد مركز دراسات األمف القومي في جامعة تؿ أبيب إلى إصػدار كتيػب مػف 

وؿ، بأقالـ أبرز الباحثيف، مزايػا وعيػوب تمػؾ الحػرب. وقػد أشػرؼ عمػى الكتيػب شػمومو بػرـو وقػاـ صفحة يتنا
 بإجماؿ مواده رئيس المركز قائد شعبة االستخبارات األسبؽ الجنراؿ عاموس يادليف.

لمحػػرب فيمػػا ركػػز « األبعػػاد العسػػكرية االسػػتراتيجية»وينقسػػـ الكتيػػب إلػػى قسػػميف تػػـ فػػي األوؿ منيمػػا تنػػاوؿ 
وتضػػػمف القسػػػـ األوؿ خمػػػس مقػػػاالت أوالىػػػا لمجنػػػراؿ غيػػػورا آيالنػػػد حػػػوؿ «. األبعػػػاد السياسػػػية»الثػػػاني عمػػػى 

لمحرب. وكانت المقالػة الثانيػة لمباحػث إفػرايـ كػاـ حػوؿ ميػزاف قػوة الطػرفيف فيمػا كتػب « األبعاد االستراتيجية»
وركزت المقالػة الرابعػة بقمػـ مئيػر « ليدؼ؟الردع اإلسرائيمي: ىؿ تحقؽ ا»أفنير غولوب المقالة الثالثة بعنواف 

القبػة الحديديػة ػ »وخصػص يفتػاح شػابير مقالتػو الخامسػة لػػ« الجبية المدنية ػ التعمـ مػف النجاحػات»ألر عمى 
 «.ممكة المعركة

الواليػػات »أمػا القسػػـ الثػاني فافتتحػػو الػػرئيس السػابؽ لممركػػز الدبموماسػػي المتقاعػد عوديػػد عيػػراف بمقالتػو حػػوؿ 
« التغييرات في النظاـ المصري والمعركة في غػزة»وتبعو أودي ديكؿ بمقالتو عف «. حدة والشرؽ األوسطالمت

إيراف ػ التدخؿ مف »وكتبت إميمي النداو عف «. الشبكات االجتماعية: المزاج في مصر»وأوريت بيرلو حوؿ 
سػػرائيؿبػػيف حمػػػاس، السػػمطة الفمسػػػطين»بينمػػا ركػػػزت الباحثػػة عنػػػات كػػورتس عمػػػى مػػا « بعيػػد وحػػػاوؿ «. ية وا 

ىؿ ينتظر تغييرات فػي العالقػة بػيف إسػرائيؿ وغػزة؟ وبحػث غيفػاف « الباحث يوراـ شفايتزر اإلجابة عف سؤاؿ
وكما سػمؼ أجمػؿ عػاموس يػادليف المقػاالت كميػا وىػي المعروضػة بكامميػا «. الجبية اإلعالمية»ألترماف في 

 أدناه.
التػي شػنت عمػى غػزة طػواؿ ثمانيػة أيػاـ « عمػود السػحاب» وفي المقدمة لـ يخؼ شمومو بروـ واقػع أف حػرب

تشػػريف الثػػاني الفائػػت باغتيػػاؿ إسػػرائيؿ قائػػد الػػذراع العسػػكري لحمػػاس، الشػػييد أحمػػد الجعبػػري،  14-41بػػيف 
-.100« الرصػػاص المسػػكوب»تمػػت بمبػػادرة إسػػرائيمية جػػراء القناعػػة بػػأف قػػدرة الػػردع التػػي بنيػػت إثػػر حػػرب 

ى أنػػو بسػػبب ىػػذا التآكػػؿ سػػمحت حمػػاس، وىػػي السػػمطة الحاكمػػة فػػي القطػػاع، قػػد تآكمػػت. وأشػػار الػػ 1007
لممجموعػػات الفمسػػطينية األخػػرى بالعمػػؿ ضػػد إسػػرائيؿ بػػؿ المشػػاركة فػػي مثػػؿ ىػػذه العمميػػات. وأوضػػح أف كػػؿ 
ذلؾ تـ عمى خمفية تعاظـ الخطر المحتمؿ مف القطاع جراء حشد مخزوف كبير مف الصواريخ البعيدة المػدى 

 مى ضرب تؿ أبيب.القادرة ع
وقد أعد الكتيب رغـ اإلقرار بأف الوقت لـ يمر بعد بشكؿ كاؼ لتقييـ نتائج العممية وأبعادىا الكاممة، ومقػدار 
تحقيقيا ألىدافيا مف وجية النظر اإلسػرائيمية، خصوصػا تػرميـ القػدرة الردعيػة وتوجيػو ضػربة شػديدة لحمػاس 

الى إلى أنو مف السابؽ ألوانو تقػدير مػا إذا كػاف وقػؼ النػار  والمنظمات الفمسطينية في القطاع. ويشير بروـ
القػػائـ سػػيطوؿ كثيػػرا أـ أف األسػػباب نفسػػيا التػػي قػػادت إلػػى تقػػويض اتفاقػػات وقػػؼ النػػار السػػابقة سػػتؤدي مػػرة 
أخرى إلى انييار االتفاؽ الجديد وتحدد موعد ذلؾ. وليػذا السػبب يعتبػر أف كػؿ الػوارد فػي الكتيػب لػيس أكثػر 

ر أولي لواقع الحرب الجديدة الذي غدت فيو الجبية الداخمية ىي الجبية األساسية مف ناحية ومقارنة مف تقدي
ىػػذه الحػػرب بحػػروب سػػابقة مػػع حػػزب اهلل وحمػػاس والعبػػر المستخمصػػة منيػػا وأثرىػػا عمػػى نظريػػة القتػػاؿ التػػي 

أداء الجػيش سػواء  كما تركز المقاالت عمػى القيػود التػي باتػت تفػرض عمػى«. عمود السحاب»استخدمت في 
أكانت قيود سياسية أو قانونية أو أخالقية. وبيف ىػذا وذاؾ انسػياؽ خمػؼ مػا اعتبرتػو إسػرائيؿ الػنجـ الصػاعد 
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ضػد الصػواريخ « القبػة الحديديػة»لحروبيا الجديدة وىي منظومات الدفاع ضد الصواريخ وخصوصا منظومة 
 قصيرة المدى.

ت ىو ما حاوؿ يادليف التركيز عميو في الخالصة وىػو أف الوضػع ومف الواضح أف الخيط الرابط بيف المقاال
نمػػا زوايػػا ونقػػاط النجػػاح. ويتبػػيف مػػف قػػراءة المقػػاالت أف  يتطمػػب إعػػادة فحػػص لػػيس مواضػػع الخمػػؿ وحسػػب وا 

شػػػكؿ عنصػػػرا بػػػالغ األىميػػػة فػػػي األداء « الربيػػػع العربػػػي»الظػػػروؼ المحيطػػػة وخصوصػػػا مػػػا بػػػات يعػػػرؼ بػػػػ
ييد أىداؼ الحرب وربما أيضا في مقدار الدعـ األميركي إلسرائيؿ. وىػذا قػاد بالتأكيػد اإلسرائيمي العاـ وفي تق

إلى قراءة المتغيرات في الحمبة الدولية ومقدار بقػاء الواليػات المتحػدة، وىػي الحميػؼ المركػزي إلسػرائيؿ، القػوة 
 األعظـ األولى في العالـ.

جيػا عمػى السػاحة الداخميػة الفمسػطينية سػواء إلظيارىػا وبدا واضحا مقدار القمؽ مػف أثػر الحػرب األخيػرة ونتائ
جػػػدوى العمميػػػات العسػػػكرية، عبػػػر المكاسػػػب السياسػػػية التػػػي تحققػػػت لحمػػػاس، أو إظيارىػػػا فشػػػؿ تفكيػػػر فػػػتح 
السياسي عبر استمرار الجمود في عممية التسوية السياسية. ومف المؤكد أف ميزاف القوى الػداخمي الفمسػطيني 

لألداء اإلسرائيمي خصوصا إذا كانت في إسرائيؿ حكومة تريد التسوية أو حكومػة ال  يؤثر في الصورة العامة
تريدىا. ففي كؿ األحػواؿ ينظػر إلػى واقػع أف الحػرب تعيػد توجيػو األنظػار لمقضػية الفمسػطينية األمػر الػذي ال 

 ترتاح إليو حكومة يمينية مثؿ حكومة نتنياىو أفيغدور ليبرماف.
بػػدو بعيػدا عػف إثػارة االىتمػػاـ فػي إسػرائيؿ المنشػغمة حاليػػا بػأمور انتخاباتيػا العامػػة عمػى أف الكتيػب بمقاالتػو ي

وال بمػػا « وثيقػػة ىربػػاز»والتػػي لػػـ يعػػد الجميػػور ييػػتـ فييػػا ال بمػػا جػػرى فػػي الجػػيش اإلسػػرائيمي مػػف فضػػيحة 
ح الكبرى في كشؼ عنو رئيس الشاباؾ السابؽ، يوفاؿ ديسكيف عف مدى ىزالة تفكير القيادة الحالية. فالفضائ

نمػا بػيف يمػيف  إسرائيؿ تعمؽ االستقطاب القائـ والذي بات بشكؿ فاضح أكثر جػالء لػيس بػيف يمػيف ويسػار وا 
 ويميف متطرؼ.

 14/1/2013، السفير، بيروت
 

 "عمود السحاب"بعد عممية  69
 عاموس يادليف

صػواريخ مػف غػزة ولػـ وتمقت إسرائيؿ صػمية «. عمود السحاب»تساقط المطر في نياية أسبوع ما قبؿ عممية 
تػػرد، عػػادت ظاىريػػا إلػػى حياتيػػا االعتياديػػة وأعػػدت مفاجػػأة تكتيكيػػة لحمػػاس. وعنػػدما صػػحت السػػماء خرجػػت 

ترميـ الردع اإلسرائيمي، ضرب حمػاس بشػدة واعػادة اليػدوء »إسرائيؿ إلى عممية حددت أىدافيا بحذر شديد: 
فػػػي حػػػرب لبنػػػاف الثانيػػػة، مػػػع فػػػارؽ أف  1001وشػػػابيت ىػػػذه بشػػػدة أىػػػداؼ إسػػػرائيؿ العػػػاـ «. إلػػػى الجنػػػوب

المسػػتوى السياسػػي الػػذي أقػػر توصػػيات الجػػيش ألىػػداؼ العمميػػة لػػـ يػػتحمس، ولػػـ يخػػرج عػػف ىػػذه األىػػداؼ 
المتواضعة. وعند انتياء العممية بعد ثمانية أياـ، كانت السماء فييا صػافية وزرقػاء، عػادت عاصػفة األمطػار 

 ية.لتوفر سببا إضافيا لالمتناع عف خطوة بر 
ومع ذلؾ، تجدر اإلشارة إلى أنو مثمما في حرب لبناف الثانية سقط عمى إسرائيؿ، المرة عمى قسميا الجنوبي، 

صاروخ يوميػا. ومػرة أخػرى كػاف سػالح الجػو الػذراع األسػاس الػذي اسػتخدمو الجػيش اإلسػرائيمي  100حوالي 
ريخ قصػػػيرة المػػػدى. وكانػػػت آليػػػة ضػػػد العػػػدو. وىػػػذه المػػػرة أيضػػػا، لػػػـ تنفػػػذ عمميػػػة بريػػػة حاسػػػمة لوقػػػؼ الصػػػوا

االنتياء مختمفة: مف دوف قرار مجمس األمف الدولي، مف دوف إبعاد حماس عف الحدود ومػف دوف قػوة دوليػة 
ترسؿ إلى أراضي العدو لممساعدة في حفظ وقؼ إطالؽ النار، ومعالجة تعريب األسمحة وترميـ القػوة. ورغػـ 
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ة لـ تنشأ لجنة تحقيؽ، ولـ يتيـ جنػراالت االحتيػاط رئػيس األركػاف التشابو في النتائج وفي شكؿ استخداـ القو 
 .1وغولدستوف  1بأنو لـ ينفذ خطوة برية. وعطؿ مفعوؿ فينوغراد 

مقارنة باألىداؼ المحددة سمفا ػ العممية كانت ناجحة، ويبدو أنيا حققت الغايات المتواضعة التي حددت ليا. 
ولػى لمعمميػة تػـ تػدمير منظوماتيػا االسػتراتيجية: أوال الصػواريخ لقػد تضػررت حمػاس بشػدة ػ فػي السػاعات األ

اإليرانيػػة بعيػػدة المػػدى التػػي أعػػدت لزعزعػػة تػػؿ أبيػػب بالعشػػرات، كػػذلؾ أخرجػػت منظومػػة الطػػائرات مػػف دوف 
طيار عف دائرة العمؿ. وقتؿ قائد الذراع العسكري لحماس، أحمد الجعبري، وبعد ذلػؾ أصػيب عػدد مػف كبػار 

الصػػواريخ المدفونػػة، وتػػدمير بيػػوت مخػػربيف كبػػار ومبػػاف مركزيػػة فػػي البنيػػة السػػمطوية لحمػػاس. القػػادة ومئػػات 
ومف الخطػأ التػأثر باحتفػاالت انتصػار حمػاس. بػالعكس ػ إذا كػانوا ال يقػرأوف الصػورة ويكػذبوف عمػى أنفسػيـ، 

يدىا فػػائؽ عاليػػة، ألف اسػػتخالص العبػػر مػػف كػػؿ جولػػة وتجسػػ« مسػػابقة الػػتعمـ»فػػإف فرصػػة أف يخسػػروا فػػي 
األىمية. ومف أفمح في االنتصار في جولة حربية يميؿ إلى إىماؿ التعمـ ويتفاجأ فػي الجولػة التاليػة، أمػا مػف 
يفشؿ في المعركة فيميؿ إلى إجراء تحقيؽ ثاقب ودراسة معمقة، ويػوفر ردا مناسػبا لمجولػة التاليػة )انظػروا مػا 

وبالمقابػؿ مػا تعممتػو  4793قػدرة سػالح الجػو العػاـ  تعممو العرب مف حرب األياـ الستة ونجاحيـ فػي ضػرب
إسرائيؿ مف حرب يوـ الغفراف، وتجسيد الدروس وىو ما قاد إلى اليزيمة الساحقة لسالح الجو والدفاع الجوي 

وضػػرب تػػؿ  41(. إف أكاذيػػب حمػػاس عػػف ضػػرب الكنيسػػت، عػػف إسػػقاط طػػائرات إؼ 47.1السػػوري العػػاـ 
 يب األنظمة العربية في الستينيات والسبعينيات.أبيب ورماتو شاروف تذكرنا بأكاذ

وحتى إذا كاف الجيش والحكومة في إسرائيؿ يقدراف أنيما انتصرا في المعركة، فيجدر بالجانب اإلسرائيمي أف 
يػػدقؽ فػػي ثمانيػػة أيػػاـ الحػػرب. تػػدقيؽ ولػػيس تحقيقػػا. فػػي التػػدقيؽ يػػتـ البحػػث عػػف سػػبؿ إدارة أفضػػؿ وأصػػوب 

« لجنػػة فينػػوغراد»لتحقيػػؽ يبحثػػوف عػػف المػػذنبيف. ويمكػػف لممسػػتوى السياسػػي أف يعػػيف لممعركػػة المقبمػػة، فػػي ا
داخمية ػ ليس تحت ضغط الجميػور واإلعػالـ ومػف دوف مطالبػات بقطػع رؤوس، أو اإلطاحػة بقػادة سياسػييف 
أو عسػػػػكرييف. كمػػػػا بوسػػػػع رئػػػػيس األركػػػػاف أف يعػػػػيف مجموعػػػػة مػػػػف كبػػػػار قػػػػادة االحتيػػػػاط لفحػػػػص المسػػػػائؿ 

 ية، االستراتيجية، العممياتية والموجستية المرتبطة بالمعركة.المنظومات
وفي ما يمي دزينة مواضيع مركزيـة تجـدر دراسـتيا واسـتخالص العبـر منيـا تمييـدا لممعركـة المقبمـة التـي 

 ستصل آجال أم عاجال:
 «الرصاص المسكوب؟»ـ لماذا تآكل الردع اإلسرائيمي الذي تحقق في 1

مركزيػػة لتآكػػؿ الػػردع: األوؿ ػ قػػاد تغييػػر النظػػاـ فػػي مصػػر حمػػاس لمتقػػدير بػػأف يمكػػف تعػػداد أربعػػة أسػػباب 
إسرائيؿ ستبدي حذرا أشد في ردود فعميا عمى إطالقات النار مف غزة. وخالفا لنظاـ مبارؾ الذي كاف معاديا 

 يتػػيح ليػػـ حريػػة عمػػؿ أوسػػع مػػف السػػابؽ. والثػػاني ػ« اإلخػػواف المسػػمميف»لحمػػاس، قػػدرت المنظمػػة أف حكػػـ 
تعاظـ منظمات اإلرىاب الصغيرة في القطاع التي كانت تطمؽ الصواريخ عمى إسػرائيؿ والتػي جعمػت حمػاس 

اليامػػػة جػػػدا ليػػػا. وبػػػيف الحػػػيف واآلخػػػر عنػػػدما قتػػػؿ « المقاومػػػة»متػػػوترة بػػػيف مسػػػئوليتيا كحكومػػػة وبػػػيف قيمػػػة 
إلطػػػالؽ النػػػار. فمسػػػطينيوف مػػػف اعتػػػراض خاليػػػا إطػػػالؽ الصػػػواريخ لمتنظيمػػػات الصػػػغيرة، انضػػػمت حمػػػاس 

والعامؿ الثالث ػ كما سمؼ، بنت حماس منظومة اسػتراتيجية مػف الصػواريخ بعيػدة المػدى القػادرة عمػى ضػرب 
وثقتيا بنفسيا استندت إلى افتراض بأف إسرائيؿ تعرؼ بيذه المنظومات ولذلؾ لف تحاوؿ تصعيد  -تؿ أبيب 

حمػاس قػدرت أنيػا تػردع إسػرائيؿ وأف السياسػة الوضع مف أجؿ تجنػب المواجيػة. أمػا العامػؿ الرابػع، فيػو أف 
كانػػػت ضػػػعيفة وغيػػػر فعالػػػة، وأنيػػػا أوضػػػحت لحمػػػاس أف ثمػػػف « الرصػػػاص المسػػػكوب»اإلسػػػرائيمية لمػػػرد بعػػػد 

 إطالؽ النار عمى إسرائيؿ منخفض.
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ذا كػػاف متعػػذرا عمػػى إسػػرائيؿ معالجػػة أمػػر الموضػػوع المصػػري والتنظيمػػات الصػػغيرة، فينػػاؾ أىميػػة لمرسػػالة  وا 
رغـ التأييد المصري لف تكوف لحماس حصانة وأف إسرائيؿ تفرض عمى حماس المسئولية عػف نشػاطات بأنو 

التنظيمػات األصػغر. وبشػأف التعػػاظـ والػرد اإلسػرائيمية فػػإف الػدرس واضػح ػ مػف الميػـ بػػذؿ كػؿ جيػد كػػي ال 
ذا بػػػدأت  ، فيجػػػدر بػػػالرد الصػػػواريخ« تقطيػػػر»تعػػػود حمػػػاس والجيػػػاد اإلسػػػالمي لبنػػػاء منظومػػػات اسػػػتراتيجية وا 

اإلسػرائيمي المناسػب أف يػؤثر عمػى اعتبػارات حمػاس فػي قػرار العػودة أـ ال إلػى إطػالؽ الصػواريخ ػ أي، أشػد 
 .1041-1007مما كاف في 

ـ قضية تعاظم القدرات وكيف تمنع حماس من حشد منظومـة صـاروخية تمنحيـا قـدرة إطـالق طـوال أيـام 2
 القتال، وتيديد وسط البالد أيضا؟

العامػػؿ المركػػزي فػػي تآكػػؿ الػػردع « الرصػػاص المسػػكوب»مؼ، كػػاف تعػػاظـ قػػوة حمػػاس بعػػد عمميػػة وكمػػا سػػ
اإلسرائيمي، ومنع التعاظـ مستقبال ىو المعيار المركزي في تقػدير نتػائج المواجيػة مػع تنظػيـ إرىػابي إقميمػي. 

قطػاع غػزة عبػر عمميػة وىناؾ ثالث استراتيجيات مركزية لمنع التعاظـ ػ اإلغالؽ المادي لمسار التيريب في 
برية، مياجمة مسارات التعاظـ في مصادرىا في إيراف وعمى طوؿ الطريؽ إلى قطاع غزة، أو توكيؿ الميمػة 

الرصػػاص »أو تعيػػد مصػػري وأميركػػي بعػػد  4904لطػػرؼ ثالػػث )قػػوات األمػػـ المتحػػدة فػػي لبنػػاف وفػػؽ القػػرار 
وال « الرصػاص المسػكوب»طػاع لػـ تنفػذ فػي والخطوة البرية لضػرب احتمػاالت التيريػب إلػى الق«(. المسكوب

وتجدر دراسة مياجمة المسارات ومكونات التعاظـ بشكؿ أشد حزما ونجاعة مما كاف «. عمود السحاب»في 
في السػنوات األربػع األخيػرة. وحتػى ىػذه المحظػة لػيس واضػحا إف كػاف ىنػاؾ تعيػد مصػري أو أميركػي جػدي 

دارة األميركيػة الجديػدة أشػد حزمػا مػف اإلدارة السػابقة لمعمػؿ فػي بمعالجة التعاظـ المسػتقبمي. وىػؿ سػتكوف اإل
ىػذا الشػأف، وىػؿ أف المصػرييف فيمػوا مػدى تفجيريػة وجػود منظومػات فػي غػزة تعتبرىػا إسػرائيؿ اسػتراتيجية ػ 
ولكػػؿ ىػػذه المسػػائؿ أىميػػة كبيػػرة بشػػأف اسػػتقرار وقػػؼ النػػار المحقػػؽ. يتطمػػب األمػػر أف تتػػوفر إلسػػرائيؿ خطػػة 

عالجػػة بنػػاء القػػوة العسػػكرية لحمػػاس، إذا فشػػؿ المصػػريوف واألميركيػػوف فػػي معالجػػة المشػػكمة. ومػػف ناجعػػة لم
الميـ في ىذا السياؽ التشديد عمى أف بنػاء القػوة العسػكرية لحمػاس يتنػاقض مػع مبػدأ ىػاـ لنػزع سػالح الدولػة 

قبمي. ويتطمػػب األمػػر الفمسػػطينية المسػػتقبمية، ويقمػػص اسػػتعداد إسػػرائيؿ لتحمػػؿ مخػػاطر فػػي اتفػػاؽ سػػالـ مسػػت
أيضػػا بحثػػا مبػػدئيا حػػوؿ اسػػتعداد دولػػة إسػػرائيؿ لمعمػػؿ ضػػد تعػػاظـ قػػوة أعػػدائيا. فػػي الماضػػي عممػػت إسػػرائيؿ 

ومياجمة المنشػئات النوويػة العراقيػة، والسػورية كمػا « حرب سيناء«-ضد التعاظـ الذي يعرض أمنيا لمخطر 
 عممية وقائية ىي أمور ميـ جدا فحصيا. يبدو. إف تحديث عقيدة األمف وتطوير معايير في حاؿ شف

ـ ىل أن انعدام التماثل مقابل حماس مفيوم بشكل صائب؟ وىل واضح المنطـق المنظومـاتي لمعـدو، ومـا 3
 ؟«نصرا»الذي يعتبر 

ثمػػة انعػػداـ تماثػػؿ بػػيف إسػػرائيؿ وحمػػاس لمصػػمحة إسػػرائيؿ فػػي مسػػألة التسػػمح والقػػدرة العسػػكرية. ومػػع ذلػػؾ، 
لمعركػػػة بكميػػػة السػػػالح المسػػػتخدـ أو بعػػػدد القتمػػػى فػػػي كػػػؿ جانػػػب. فػػػإلى جانػػػب انعػػػداـ محظػػػور أبػػػدا قيػػػاس ا

التماثؿ في التسميح ىنػاؾ انعػداـ تماثػؿ معػاكس يجعػؿ متعػذرا اسػتخداـ القػوة وتحقيػؽ أىػداؼ العمميػة: انعػداـ 
ائيؿ فػي تغييػر تماثؿ في األىداؼ، في قياس النتائج وفػي اآلثػار االسػتراتيجية لممعركػة. وفيمػا تػرى دولػة إسػر 

الواقع األمني، وتعزيز الردع وتحقيؽ اليدوء في الجنوب نجاحا لمعممية، تبدي حساسية كبيرة لممساس بأرواح 
مواطنييا وجنودىا وىي مقيدة في استخداميا لمقوة بعوامؿ أخالقية وقانونية واسعة. ولحماس كمنظمة إرىابية 

ظ عمػى قػدرات إطػالؽ الصػواريخ نحػو بمػدات إسػرائيمية، والحفا« عدـ الخسارة»ىدؼ أبسط كثيرا يتمخص في 
المسػػاس بالمػػدنييف وانعػػداـ حساسػػية تجػػاه اإلصػػابات فػػي صػػفوؼ مػػدنيييا والبنػػى التحتيػػة مقارنػػة بإسػػرائيؿ. 
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في النتائج التي يمكف تحقيقيا وشكؿ تحقيقيػا  -قبؿ شف العممية  -انعداـ التماثؿ ىذا يستدعي تفكيرا معمقا 
ير متماثؿ. ومف الواجب فحص نقاط الضعؼ التي إصابتيا، رغػـ انعػداـ التماثػؿ، تشػوش عمى أيدي عدو غ

منطؽ حماس وتضربو بشدة. مف ىذه الناحية، كاف ضرب رئيس الذراع العسكري لحمػاس وتحييػد منظوماتػو 
ثػر االستراتيجية إنجازا استخباريا وعممياتيا ىاما. ويجب تشخيص منظومات أخرى لضربة بشكؿ واسع ذات أ

 منظوماتي جوىري، وفي مركزىا مقومات قوة الذراع العسكري لحماس.
 ـ أنواع الوسائل العسكرية المتوفرة إلسرائيل مقابل أىداف العممية4

تػػرميـ »درجتػا عمػؿ: الدرجػة األدنػػى ػ المتماثمػػة مػع الغػارات الجويػة وتكتفػي بيػدؼ  ؿتتػوفر إلسػرائيظاىريػا، 
وىػذه «. تػدمير حكػـ حمػاس»مػة مػع عمػؿ بػري، وتيػدؼ الحػتالؿ القطػاع و، والدرجة األعمػى ػ المتماث«الردع

مقاربة تبسيطية ال تسمح بتحديد تشكيمة أوسع ألىداؼ العممية، وال بيامش مرونػة أكبػر لممسػتوييف السياسػي 
 والعسكري.

 تتوفر إلسرائيؿ عمى األقؿ درجتا عمؿ جوي ودرجتا عمؿ بري.
الدرجػة األولػى ليجػوـ جػوي جراحػي محػدود. وال ريػب فػي أف روح اختيرت فقػط « عمود السحاب»في عممية 

تقرير غولدستوف حامت في الغرؼ التي صودؽ فييا عمى قوائـ األىداؼ. إذ بوسع سػالح الجػو أف ينفػذ فػي 
يػػـو واحػػد فػػي غػػزة غػػارات تسػػاوي فػػي عػػددىا مجمػػوع الغػػارات التػػي نفػػذىا خػػالؿ أسػػبوع. والمسػػاس الواسػػع 

يمكػف أف يخمػؽ أثػرا ردعيػا أكثػر جوىريػة. وبداىػة، أف كػؿ ذلػؾ عبػر إبقػاء العمميػة فػي بأىداؼ كثيرة ونوعية 
إطػار القػانوف الػدولي والقواعػد األخالقيػة المناسػبة. وحقيقػػة أف حمػاس حكومػة فػي غػزة ويمكػف التعامػؿ معيػػا 

 ككياف سياسي يسمح بتحديد أىداؼ أوسع كأىداؼ مشروع مياجمتيا.
تيف عمى األقؿ ػ الدرجة األولى ىي المناورة في المناطؽ المفتوحة وتقطيع أوصاؿ كما أف لممناورة البرية درج

القطػػػػاع بخطػػػػوات بريػػػػة تخمػػػػؽ إغالقػػػػات ضػػػػد التيريػػػػب، وتقمػػػػيص نطػػػػاؽ اإلطالقػػػػات، واحتكػػػػاؾ مػػػػع الػػػػذراع 
فتقتضػػي احػػتالؿ كػػؿ « تػػدمير حكػػـ حمػػاس»العسػػكري وورقػػة مسػػاومة لتسػػوية فػػي نيايػػة العمميػػة. أمػػا درجػػة 

ومػػػف «. السػػػور الػػػواقي»وتػػػدمير بنيػػػة اإلرىػػػاب، بشػػػكؿ يشػػػبو مػػػا تػػػـ فػػػي ييػػػودا والسػػػامرة فػػػي عمميػػػة القطػػػاع 
الواضػػح أف ثمػػة صػػمة مباشػػرة بػػيف الػػثمف المػػدفوع عنػػدما تصػػعد إلػػى درجػػة عمػػؿ أعمػػى وبػػيف محاولػػة تحقيػػؽ 

« ـالحسػػػ»أو ىػػػدؼ « ترتيػػػب آخػػر»إلػػى ىػػػدؼ « تػػػرميـ الػػػردع»أىػػداؼ أكثػػػر جوىريػػة. فاالنتقػػػاؿ مػػػف ىػػدؼ 
يتطمب موارد أخرى، وىو ينطوي بالضرورة عمى مخاطر لقواتنػا المشػاركة، فضػال عػف مخػاطر التصػعيد مػع 

 مصر والدوؿ العربية، وفقداف المشروعية الدولية.
يتمثؿ في محاولة خمؽ تزاوج وتوقيت مناسب لمنار والحركة، بحيث يخػرج العػدو عػف توازنػو « فف الحرب»ؼ

عمػػود »أقػػؿ. والموضػػوع األىػػـ لمتػػدقيؽ فػػي ىػػذه المسػػألة ىػػو، ىػػؿ نشػػأ فػػي  وتتحقػػؽ أىػػداؼ المعركػػة بػػثمف
التػػزاوج الصػػحيح لمنػػار والحركػػة، وىػػؿ توقيػػت وحجػػـو الخطػػوات العسػػكرية كانػػت جديػػدة ومفاجئػػة، « السػػحاب

بغيػػػة االسػػػتخالص منيػػػا مػػػػا يجػػػدر إعػػػداده لمجولػػػػة المقبمػػػة، بحيػػػث يسػػػتنفذ بشػػػػكؿ أفضػػػؿ تشػػػكيمة الوسػػػػائؿ 
 العسكرية والسياسية لتحقؽ إسرائيؿ أىدافيا.االستخبارية و 

 ـ التيديد الصاروخي لغوش دان ـ ما معنى مياجمة تل أبيب؟5
أطمقت مف غزة لممرة األولى في التاريخ صواريخ باتجاه غوش داف. ىػذه ليسػت « عمود السحاب»في عممية 

الكنيسػػت أف حمػػاس تمتمػػؾ  أبمػػغ رئػػيس شػػعبة االسػػتخبارات لجنػػة الخارجيػػة واألمػػف فػػي 1040مفاجػػأة ػ فػػي 
صػػواريخ تصػػؿ إلػػى تػػؿ أبيػػب. وعػػرؼ سػػكاف غػػوش داف معنػػى إنػػذار بدقيقػػة ونصػػؼ قبػػؿ سػػقوط الصػػاروخ، 
وتصرفوا بشػكؿ مػرض. ومػع ذلػؾ، فػإف صػميات أشػد فػي المسػتقبؿ ستشػؿ المدينػة اقتصػاديا وربمػا سػتفرغيا. 
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ى تػػؿ أبيػب. ويجػػب البحػث فػػي مػػا إذا إلطالقػو النػػار عمػ« ثمنػػا خاصػػا»فػي ىػػذه العمميػة لػػـ ُيجػب مػػف العػدو 
ومػع ذلػؾ ينبغػي أف نضػع فػي «. خػط أحمػر»كاف صػائبا أف تحػدد إسػرائيؿ أف اإلطػالؽ عمػى تػؿ أبيػب ىػو 

فمخربوف انتحػاريوف تفجػروا فػي تػؿ أبيػب «. تاريخي»سياؽ صحيح زعـ حماس بأف اإلطالؽ عمى تؿ أبيب 
 لـ تصؿ إلى تؿ أبيب.والقدس تسببوا في قتؿ أكبر وأىـ مف الصواريخ التي 

 ـ كيف ال نتعطر بنجاحيا؟« القبة الحديدية»ـ منظومة 6
تشػػػكؿ إنجػػػػازا « القبػػػة الحديديػػػػة»إف نظريػػػة الػػػدفاع ضػػػػد الصػػػواريخ المتجسػػػػدة فػػػي تطػػػػوير ونشػػػر بطاريػػػػات 

 فػي منػع تضػرر الجبيػة الداخميػة،« القبػة الحديديػة»استراتيجيا فريدا وأوليا. والكثير كتب، وبحؽ، عػف نجػاح 
وسػػماحيا بػػاألداء المػػدني والعسػػكري تحػػت النيػػراف فضػػال عػػف المرونػػة االسػػتراتيجية وىػػوامش الوقػػت والقػػرار 
لممسػػػتوى السياسػػػي. ومػػػع ذلػػػؾ، وبسػػػبب النجػػػاح تجػػػدر الوعػػػدة لفحػػػص التناسػػػب بػػػيف التكمفػػػة والفائػػػدة بػػػيف 

جاعػػػة الشػػػاممة لممنظومػػػة ، والن«الػػػدفاع»مقابػػػؿ « اليجػػػوـ»المكونػػػات المختمفػػػة لنظريػػػة األمػػػف، وفػػػي مركزىػػػا 
 مقابؿ السالح الصاروخي الدقيؽ وقدرة المنظومة عمى تسييؿ التيرب مف قرارات حسـ المعركة.

 ـ المنطمق ـ ماذا كان ينبغي أن تكون نقطة االنطالق؟7
ثمة حاجة لمفحص بنظرة إلى الوراء، متى كاف صائبا وقؼ القتاؿ. والسؤاؿ األوؿ الذي ينبغي أف يطرح ىو، 

كػاف صػائبا إيقافيػا مػف دوف رافعػة كافيػة لتسػوية ومػف دوف ضػربة شػديدة لحمػاس ػ ضػربة تضػمف عمػى ىػؿ 
األقػػػؿ إنجػػػاز الػػػردع. ومػػػف عميػػػو فحػػػص ىػػػذه المسػػػألة ىػػػو المسػػػتوى السياسػػػي والعسػػػكري عمػػػى حػػػد سػػػواء، 

عمػػؽ خصوصػا األوؿ. وحتػػى إذا كػػاف صػػائبا عػػدـ تصػػعيد الخطػػوة الجويػػة وعػػدـ تنفيػػذ خطػػوة بريػػة ألسػػباب تت
ذا كػػاف القػػرار بعػػدـ  بالضػػغط األميركػػي واعتبػػارات ىامػػة إزاء مصػػر، مػػف الميػػـ فحػػص توقيػػت وقػػؼ النػػار. وا 

سػػػاعة، واسػػػتخداـ زيػػػارة رئػػػيس  .1تنفيػػػذ عمميػػػة بريػػػة قػػػد اتخػػػذ سػػػمفا، ألػػػـ يكػػػف األصػػػوب وقػػػؼ العمميػػػة بعػػػد 
 الحكومة المصرية لمقطاع كرافعة لصالح وقؼ نار مف طرؼ واحد؟

واـ تػػػوتر بػػػيف الرغبػػػة فػػػي مواصػػػمة العمػػػؿ لتعميػػػؽ اإلنجػػػاز العسػػػكري وخمػػػؽ شػػػروط مسػػػاومة ىنػػػاؾ عمػػػى الػػػد
لترتيبات ما بعد العمميػة، وبػيف الخشػية مػف التػورط، مػف الخسػائر، مػف المسػاس بمػدنييف غيػر ضػالعيف ومػف 

اءىػػا فػػي تصػػعيد إقميمػػي. فالعمميػػات المثمػػرة إلنجػػازات جيػػدة فػػي الغػػارات االفتتاحيػػة مػػف المنطقػػي أكثػػر إني
مرحمػػة أبكػػر، خصوصػػا إذا كػػاف واضػػحا أف الظػػروؼ الدوليػػة ال تسػػمح بتوسػػيع العمميػػة بػػرا. وينبغػػي تحميػػؿ 
مزايػػا وعيػػػوب كػػػؿ نقطػػػة انطػػػالؽ، ومقارنتيػػػا واسػػػتخالص نتػػػائج تسػػػمح بتخطػػػيط آليػػػة االنطػػػالؽ فػػػي الجولػػػة 

 المقبمة، في نقطة أصوب مف ناحية إسرائيؿ.
 محدودة أخرى تنجح في حصر المعركة في جبية واحدةـ البيئة اإلقميمية ـ عممية 8

منذ انتياء حرب يـو الغفراف نجحت إسرائيؿ فػي حصػر المواجيػات فػي حمبػة واحػدة. وىػذا إنجػاز اسػتراتيجي 
جػػػوىري، لكػػػػف لػػػيس مػػػػف الصػػػػواب أبػػػدا اعتبػػػػاره بػػػػديييا. فمصػػػالح اسػػػػتراتيجية، تواصػػػػؿ صػػػحيح مػػػػع الػػػػدوؿ 

إزاء منظمػػات إرىػػاب مثػػؿ حػػزب اهلل وفػػرت إلسػػرائيؿ حريػػة عمػػؿ فػػي المجػػاورة، خطػػوات محػػدودة وردع قػػوى 
جبية واحدة. ويجدر التعمؽ في فحص الظروؼ التي سػمحت بػذلؾ، وقبػؿ كػؿ حػدث مشػابو وخاللػو ػ التأكػد 
مف وجود تقييـ صائب الحتماؿ توسع وتصعيد الحدث، وأف إسرائيؿ مسػتعدة لػو مػف ناحيػة الجاىزيػة وتغييػر 

 أىداؼ الحرب.
 وحصر المواجية المحتممة« وثيقة وقف النار»قابل مصر ـ ـ م9

مركزي مف العممية وأثبتت قدرتيا كوسػيط فعػاؿ بػيف إسػرائيؿ وحمػاس. ويبػدو « منتصر»لقد خرجت مصر ؾ
أف إدارة المفاوضػػات فػػي مصػػر مالػػت لصػػالح حمػػاس. فالمسػػودات األولػػى التػػي عرضػػيا المصػػريوف لػػـ تكػػف 
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لوثيقة النيائية احتوت عمى فحوى ليست جيدة إلسرائيؿ. وىذا موضوع مركزي مقبولة عمى إسرائيؿ، كما أف ا
يجب فحصو في المستوى السياسي. وقد بػرزت مػرة أخػرى أىميػة التعػاوف مػع أجيػزة األمػف المصػرية كعامػؿ 
مركزي في الجدؿ اإليجابي بيف الدوؿ ولتقميص نخاطر التصعيد. ومع ذلؾ يبدو أف إسػرائيؿ ضػيعت فرصػة 

المباشر مع الحكـ الجديد في مصر برئاسة محمد مرسي. ومػف الميػـ إشػراؾ مصػر فػي االعتبػارات  لمتباحث
اإلسرائيمية، فػي القيػود والخطػوط الحمػراء قبػؿ الجولػة المقبمػة، وذلػؾ بيػدؼ تأجيميػا وخمػؽ آليػة انتيػاء فعالػة، 

 إذا وقعت.
 لحمبة الفمسطينية؟ـ كيف أثرت جولة القتال عمى ميزان القوى بين فتح وحماس داخل ا10

كاف الرئيس الفمسطيني، أبو مازف، الخاسر األساس مف جولة القتاؿ األخيرة في الجنوب. فإضافة إلى عجزه 
عػػف تحقيػػؽ المصػػالح الفمسػػطينية عبػػر سياسػػتو، جػػاءت إنجػػازات حمػػاس ثمػػرة لسياسػػة المقاومػػة العنيفػػة التػػي 

ديدة فػػػي مسػػػاعدتو فػػػي التصػػػويت عمػػػى الدولػػػة تتبناىػػػا. ومػػػع ذلػػػؾ، فػػػإف إزاحتػػػو جانبػػػا قػػػادت إلػػػى رغبػػػة شػػػ
الفمسػػػطينية فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة. وىنػػػاؾ حاجػػػة لفيػػػـ كيػػػؼ سػػػتؤثر جولػػػة القتػػػاؿ ونتائجيػػػا عمػػػى االنتخابػػػات 

 المستقبمية في السمطة الفمسطينية وعمى فرص المصالحة الداخمية الفمسطينية.
 األميركياألميركية ـ تشخيص حدود الدعم  -ـ العالقات اإلسرائيمية 11

شػػكمت الواليػػات المتحػػدة عػػامال ىامػػا فػػي الػػدعـ الػػدولي ومشػػروعية إسػػرائيؿ فػػي الػػدفاع عػػف مواطنييػػا. وقػػد 
أسيمت أيضا في تعزيز صمة إسرائيؿ بمصر. وميـ فحص مدى تقييد الواليات المتحدة لحرية عمؿ إسرائيؿ 

منطقي االفتػراض أف الواليػات المتحػدة خالؿ العممية )زمف العممية وحجميا(، أو مدى سماحيا ليا بالعمؿ. و 
كانػػت العامػػؿ المركػػزي فػػي منػػع العمميػػة البريػػة. كمػػا يجػػب تحميػػؿ إسػػياـ زيػػارة وزيػػرة الخارجيػػة، كمنتػػوف، فػػي 
تحقيػػؽ اتفػػاؽ إنيػػاء القتػػاؿ. وىػػذه النقػػاط كانػػت ىامػػة جػػدا فػػي الجولػػة األخيػػرة، ومتوقػػع أف تكػػوف ىامػػة فػػي 

عػػػػايير صػػػػائبة مػػػػف فحػػػػص الحػػػػدث، فمػػػػف تسػػػػتنفذ المزايػػػػا مػػػػف الصػػػػمة الجولػػػػة المقبمػػػػة. إذا لػػػػـ تسػػػػتخمص م
 االستراتيجية اليامة مع ىذه القوة األعظـ.

 ـ قيود استخدام القوة في ضوء تقرير غولدستون12
عمؿ الجيش اإلسرائيمي في جولة القتاؿ الحاليػة بحػذر شػديد، منطمقػا مػف رغبػة أساسػية فػي تقمػيص المسػاس 

اليدؼ تحقؽ، وحجـ المساس بمخربي حماس والجياد اإلسػالمي ولجػاف المقاومػة  بغير الضالعيف. ويبدو أف
كاف عاليا جدا، نسبيا مقارنة بغير الضالعيف. ولكف، ميـ فيـ الثمف الذي دفعتو إسرائيؿ مقابػؿ ىػذه السياسػة 

رية؟ وىػػؿ ػػػ ألػػـ تمػػس القيػػود األخالقيػػة والقانونيػػة بػػأكثر مػػف الػػالـز بنشػػاط الجػػيش وتحقيقػػو لألىػػداؼ العسػػك
أديػػرت بشػػكؿ صػػائب مػػف الناحيػػة القانونيػػة؟ يجػػدر فحػػص التكمفػػة والفائػػدة فػػي ىػػذه « عمػػود السػػحاب»عمميػة 

 السياسة قبيؿ جوالت قتاؿ مشابية في المستقبؿ.
 إجمال

يشيع اليدوء في الجنوب حتى اآلف ويبدو أف الردع تحقؽ، رغـ أنو يمكف فحص استمرار الػردع وشػدتو فقػط 
ذا كانت المباحثات تجري حوؿ بنود االتفاؽ، والتي كاف ينبغي أف تجػري بعػد بنظرة إلى الو   سػاعة 11راء. وا 

مف وقؼ النار، فإنيا تجري بعيدا عف األعيف. وكما سمؼ، فػإف االتفػاؽ إشػكالي إلسػرائيؿ فػي معظػـ بنػوده، 
أـ أنيػا وثيقػة « يمػةوثيقػة غيػر موقعػة وعديمػة الق»وميـ أف نػرى فػي المسػتقبؿ إف كػاف، كػزعـ وزيػر الػدفاع، 

تحقػػؽ إنجػػازا لحمػػاس، وفرصػػة لزعزعػػة االسػػتقرار فػػي المسػػتقبؿ )جػػراء التصػػادـ حػػوؿ منػػاطؽ فاصػػمة، حػػوؿ 
 الحصار وتيريب األسمحة( والمساس بمشروعية وحرية العمؿ اإلسرائيمي مستقبال.
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يػػة، ونجػػاح حمػػاس ينبغػػي تػػذكر أف المعركػػة فػػي غػػزة ليسػػت مسػػتقمة. فالنجػػاح العسػػكري اإلسػػرائيمي، مػػف ناح
السياسي، مف ناحية أخرى، تركا أبو مازف كخاسر رئيس مف العممية، لكنيما ساعداه في تجنيد أغمبية ىائمػة 

 لترفيع المكانة السياسية لمسمطة الفمسطينية في األمـ المتحدة.
لتنظيمات األخرى وبنظرة إلى األماـ يبدو أف المعيار األىـ لتحديد توقيت الجولة المقبمة ىو تعاظـ حماس وا

ػػػػػ متػػػػى سػػػػتمتمؾ المنظمػػػػات اإلرىابيػػػػة فػػػػي غػػػػزة ثقػػػػة بػػػػالنفس كافيػػػػة، عمػػػػى أسػػػػاس إعػػػػادة بنػػػػاء المنظومػػػػات 
االسػتراتيجية التػي تسػمح ليػـ بمواجيػة عسػكرية مػع إسػرائيؿ. فػي الجانػب اإلسػرائيمي سػتبقى المعضػمة ػ ىػؿ 

الجػػة األمػػر فػػي المواجيػػة بػػذلؾ ومعأـ التسػػميـ  -تعمػػؿ ضػػد تعػػاظـ حمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي وقػػت حدوثػػو 
إف الفحػػص الثاقػػب لمجموعػػة المعػػايير التػػي فصػػمت فػػي ىػػذه المقالػػة وتجسػػيد العبػػر مػػف التحقيقػػات المقبمػػة؟

يمكنيػػػػا أف تضػػػػمف جاىزيػػػػة أعمػػػػى فػػػػي الجػػػػيش والدولػػػػة لممواجيػػػػة المقبمػػػػة، بمكوناتيػػػػا العسػػػػكرية، القانونيػػػػة 
 والسياسية.
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