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 دولة ييودية ال يكفي إلقامة الدولة الفمسطينية "إسرائيلـ"االعتراف ب: نتنياىو.1

رأى رئػػػيس الػػػوزراا السػػػرائيني بنيػػػاميف نتنيػػػاهو أف ايتػػػراؼ ال نسػػػطينييف بالسػػػرائيؿ  دولػػػة ي وديػػػة   : راـ اهلل
الرئيس ال نسطيني محمود يباس "لـ ي ف يومًا شري ًا في ي  ي لنموافقة ينى إقامة دولة فنسطينية، مؤ دًا أف 

يمنية السالـ ألنه رفض الت اوض". نتنياهو وفػي مقابنػة مػح صػحي ة "جيػروزاليـ بوسػت" السػرائينية الصػادرة 
بالنغة الن نيزية انتقد مواقؼ الرئيس األمير ي باراؾ أوباما، ورد ينى ما جاا في مقالػة الصػحافي األمير ػي 

غولػػدبيرغ نقػػاًل يػػف الػػرئيس أوبامػػا بػػ ف إسػػرائيؿ   تلػػرؼ مصػػالح ا بػػالقوؿ: "أنػػا مت  ػػد بػػ ف الػػرئيس جي ػػري 
 أوباما يدرؾ أنه ما مف أحد يستطيح أف يقرر مصالح إسرائيؿ الحيوية".

وأضاؼ: "إننا نتلاوف في  ثير مف األمور، وخصوصًا ينػى الصػليد األمنػي وا سػتخباراتي، وأنػا ينػى يقػيف 
سػرائيؿ، خصوصػًا وأف بيننػا هػػدفًا مشػتر ًا هػو الحينولػة دوف امػػتالؾ  بػ ف هػذا التلػاوف سيسػتمر بػػيف أمير ػا واي

إيراف السالح النووي.  ما أنني أثمف الديـ المؤثر الذي قدمه لنا الرئيس أوباما خالؿ اللمنيػة اللسػ رية ضػد 
 ؿ منحنا منظومة القبة الحديدية".قطاع غزة، و ذلؾ الديـ الذي قدمه الرئيس وال ونغرس األمير ي مف خال

وأشار نتنياهو الى الخالفات في المقاربات بينه وبيف أوباما حوؿ يمنية السالـ مح ال نسػطينييف قػائاًل: "بيننػا 
 خالفات وخصوصًا حوؿ تقديرنا ألفضؿ الطرؽ لتحقيؽ سالـ مح ال نسطينييف".

نتائج ثورات الربيح اللربي قػاؿ نتنيػاهو: "أيتقػد وردًا ينى سؤاؿ حوؿ األوضاع الخطيرة في الشرؽ األوسط و 
أنػػه مػػف منظػػور تػػاريخي سػػي وف مػػف الصػػلب ينػػى هػػذ  الح ومػػات الدينيػػة السػػالمية المنغنقػػة والرجليػػة أف 
تستمر، ف ي ببساطة ستلجز يف توفير ما تحتاجه الشلوب مف تطور اقتصػادي والػذي   يم ػف تحقيقػه إّ  

 مف خالؿ الحرية والمبادرة".
وأيرب يف ايتقاد  بػ"أف هذ  النزية لنلػودة إلػى القػروف الوسػطى، سػتخني الطريػؽ لننزيػة التقدميػة، غيػر أف 
هػذا قػػد يسػتغرؽ طػػوياًل، أسػػتطيح أف أرى قمػة الجبػػؿ، غيػر أف ثمػػة منحػػدرات وأوديػة يميقػػة بػيف قمػػـ الجبػػاؿ 

حػػػوؿ المبػػػادرة األوروبيػػػة  ومػػػف األفضػػػؿ لنػػػا أف   نسػػػقط فػػػي تنػػػؾ المنحػػػدرات".وفي ملػػػرض رد  ينػػػى سػػػؤاؿ
 ستئناؼ الم اوضات السرائينية ػ ال نسطينية، أجاب: "سي وف هناؾ مبادرات يديدة، ونحف بالت  يد تنتظرنػا 
م مة غاية في األهمية أ  وهي محاولة إقناع اللالـ بحقيقة أف القضية ال نسطينية هي جوهر الصراع ويػدـ 

متلػػارؼ ينيػػه قبػػؿ الربيػػح اللربػػين.  مػػا ينينػػا أف نقنػػح اللػػالـ بػػ ف ا سػػتقرار فػػي الشػػرؽ األوسػػط   مػػا  ػػاف 
قضية المستوطنات ليست قضية جوهرية في إطار الصراع ال نسطيني السرائيني. حقيقة جوهر الصراع هػو 

 إصرار ال نسطينييف ينى رفض ا يتراؼ بالدولة الي ودية أيًا  انت حدودها".
تػػػى الف لػػػـ ي ػػػف يبػػػاس شػػػري ًا فػػػي يمنيػػػة السػػػالـ ألنػػػه رفػػػض وحػػػوؿ موق ػػػه مػػػف الػػػرئيس يبػػػاس قػػػاؿ: "ح

الت اوض، وت رب مػف الم اوضػات خػالؿ السػنوات األربػح الماضػية مػف خػالؿ وضػح الشػروط المسػبقة واحػدًا 
تنػػو الخػػر.  مػػا توجػػه إلػػى األمػػـ المتحػػدة بصػػورة أحاديػػة وهػػذا خػػرؽ  بيػػر  ت اقيػػة أوسػػنو.  مػػا أف يبػػاس 

بالتػالي فػالذا غيػر هػذا الػن ج ويػاد إلػى طاولػة الم اوضػات مػف دوف شػروط مسػبقة يتقرب إلى حر ة حماس. 
 فسيجدني بانتظار ، في حاؿ انتخابي رئيسًا لنوزراا لو ية جديدة".

وحوؿ البديؿ يف حؿ الدولتيف، واحتماؿ فشنه قاؿ نتنياهو: "  أيتقػد أف انخػراط ال نسػطينييف  مػواطنيف فػي 
مناسبة لندولة الي وديػة. وفػي المقابػؿ أنػا لسػت ممػف يغمضػوف أييػن ـ  مػا يقتػرح دولة إسرائيؿ، سي وف ف رة 

الػػبلض، ويقولػػوف لنخػػرج ببسػػاطة ونوقػػح ملاهػػدة مػػف شػػ ن ا أف تػػؤمف لنػػا الحمايػػة.  ، فملاهػػدات السػػالـ   
األوؿ هو  تحمينا، وما يحمينا هو األمف، وما يحمينا هو مقدرتنا ينى أف ندرؾ أننا بحاجة إلى أمريف: األمر
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تغيير نظرة ال نسطينييف لندولة الي ودية وبالتالي ايتراف ـ بضرورة أف يتقبنوا ف رة دولة ي وديػة قوميػة لنشػلب 
لػػى األبػػد. أمػػا األمػػر  ن ػػاا الصػػراع ملنػػا مػػرة واحػػدة واي الي ػػودي، إذا أرادوا الحصػػوؿ ينػػى دولػػة فنسػػطينية، واي

ل نسػطينية دولػة ي وديػة ون ايػة لنصػراع، ف ػذا   ي  ػي ألف الخر ف و أف نلترؼ أنه حتى لو تقبنت القيػادة ا
تتجػذر تنػػؾ ال  ػرة لػػدى الجم ػػور ال نسػطيني. بالتػػالي ينػػي ـ أف يغيػروا مػػف طريقػػة تػربيت ـ ألط ػػال ـ، ويوق ػػوا 

 الدياية اليالمية التي يبثون ا يبر إيالم ـ الرسمي".
ف ضػػمانات تحمينػا مػػف أي تغييػػر مم ػػف فػػي ال ئػػة وخػتـ نتنيػػاهو بػػالقوؿ: "حتػػى لػػو تحقػػؽ ذلػؾ، فػػال بػػد لنػػا مػػ

الحا مة والذي قد يترتب ينيه تغيير في الخط السياسي في المنطقة ال نسطينية، وهذا مػا يجلننػا بحاجػة إلػى 
 ترتيبات أمنية متينة جدًا جدًا لحماية إسرائيؿ".

 02/1/0213، المستقبل، بيروت
 

 تبددت  بين الطرفين الفمسطيني واإلسرائيمي أجواء تسوية حقيقية: مركز الزيتونة مدير. 0
أجػػواا تسػػػوية إف مػػدير مر ػػػز الزيتونػػة لندراسػػػات واألبحػػاث محسػػف صػػػالح، : قػػاؿ ناديػػة سػػػلدالديف –يمػػاف 

ألف "الحد األقصػى الػذي يقدمػه ا حػتالؿ   يصػؿ إلػى  تبددتحقيقية بيف الطرفيف ال نسطيني والسرائيني،  
 رؼ ال نسطيني".الحّد األدنى الذي يقبنه الط

وقػػاؿ، لػػػ"الغد" مػػف بيػػروت، إف "القػػدس وحػػؽ يػػودة الالجئػػيف والسػػيادة تلػػّد ثوابػػت أساسػػية   يمنػػؾ الطػػػرؼ 
 ال نسطيني قبول ا أو تمريرها".

واسػػػتبلد الجديػػػة السػػػرائينية فػػػي دفػػػح أثمػػػاف "اسػػػتيطانية" باهظػػػة سػػػبياًل لتحقيػػػؽ تسػػػوية، بينمػػػا "يسػػػير ال يػػػاف 
 التطرؼ".المحتؿ نحو مزيد مف 

ووصؼ الراا التي تلتقد بتسوية سنمية في ظؿ المتغيرات الجارية في المنطقة وح ـ الخػواف المسػنميف فػي 
 مصر الذيف سيش نوف ينصر ضغط ينى حر ة حماس لنقبوؿ ب ا، ب ن ا "غير منطقية".
ت ػوف النتيجػة ايجابيػة وأوضح ب نه "إذا  انت يمنية التغيير تلّبر يف إرادة الشلوب وتطنلات ا، في تػرض أف 

 وليس تراجلًا يف ثوابت األمة والتزام ا بالقضية ال نسطينية ابتداًا".
وأضػػاؼ إف "التيػػػارات السػػػالمية والوطنيػػػة، إذا  انػػػت تلّبػػػر يػػػف الرادة الجماهيريػػػة، فسػػػت وف السػػػند األقػػػوى 

يػػح"، محػػياًل فػػي ذلػػؾ إلػػى لنمقاومػػة والمطالبػػة بػػالحقوؽ الوطنيػػة فػػي التحريػػر وتقريػػر المصػػير وبػػرفض التطب
 الموقؼ المصري مف اللدواف السرائيني األخير ضد قطاع غزة.

نمػا "سيصػنّب  واستبلد استخداـ صػلود التيػارات السػالمية فػي الضػغط ينػى "حمػاس" لنقبػوؿ بتسػوية "مػا"، واي
 الموقؼ اللربي الدايـ لنقضية ال نسطينية".

المحػيط ب نسػطيف، ينػى المػدى المتوسػط، لج ػة ديػـ المقاومػة وقّدر "بالجراا تلديؿ في ال ضػاا ا سػتراتيجي 
وت ليؿ الوحدة الوطنية وتقوية البيت ال نسطيني ورفح سقؼ اللمؿ الوطني ضد اللدو الصػ يوني"،  فتػًا إلػى 

 "ثوابت الخواف المسنميف بلدـ ا يتراؼ بال ياف السرائيني والمطالبة ب نسطيف مف البحر إلى الن ر".
نى المدى القريب،   توجد مؤشرات، بالنسبة لصالح، لتحقيؽ المصالحة ال نسطينية، ألف "الليات غير أنه ي

 التي أيتمدت لش ؿ المصالحة غير فاينة".
ورأى ضرورة "ترتيب منظمة التحرير أوً  حتى ي وف القرار ال نسػطيني مسػتقؿ خػارج يػف الضػغوط، ومػف ثػـ 

 البحث في من ات المصالحة األخرى".
 02/1/0213، د، عّمانالغ
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 عمى استيداف المسجد األقصى الصييونيإسماعيل رضوان: ننظر بجدية لمتحريض  .3

غزة : أ د الد تور إسماييؿ رضواف، وزير األوقاؼ ال نسطيني، أف الح ومة تنظر بجدية وخطورة بالغة إلى 
رفة في المسجد األقصى الديوة التي أطنق ا مسؤوؿ في حزب "البيت الي ودي" لت جير قبة الصخرة المش

 المبارؾ مف أجؿ بناا ال ي ؿ المزيوـ ينى أنقاضه.
ن لػ"المر ز ال نسطيني لإليالـ": "ننظر بخطورة بالغة، 1-19وقاؿ رضواف في تصريٍح خاٍص مساا السبت  

 وجدية، هذ  الديوة التحريضية؛ ألن ا تومئ لنتحضير وتل س نية يدوانية تجا  است داؼ المسجد األقصى".
وحذر ا حتالؿ الص يوني مف تداييات القداـ ينى مثؿ هذ  الخطوة تحت أي ذريلة  انت، مشددًا ينى 

 أف ا حتالؿ سيتحمؿ  افة التداييات التي تنجـ يف ذلؾ في المنطقة ب سرها.
 19/1/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 ة" واالنتخابات متزامنانخيار استراتيجي وتشكيل الحكومة "االنتقالي المصالحة: اليباش .4

ف يـ الحامد: أ د وزير األوقاؼ والشؤوف الدينية ال نسطيني الد تور محمود ال باش أف المصالحة  -جدة
ال نسطينية خيار استراتيجي لحر تي فتح وحماس لن اا ا نقساـ الداخني وتش يؿ جب ة وطنية موحدة في 

 تيطاف الي ودي بالقدس والض ة الغربية.مواج ة تلنت إسرائيؿ وسياسات ا لنتوسح في ا س
إف قطار المصالحة انطنؽ بدوف توقؼ، والم ـ هو «: »ي اظ»وقاؿ ال باش في تصريحات خاصة لػ

الوصوؿ لننتيجة الم مولة والمتمثنة في تحقيؽ المصالحة وترجمة ا ت اؽ الموقح بيف فتح وحماس ينى 
،  فتا إلى أنه تـ تحديد الثالثيف «نيه بالتزاـ بدوف أي تح ظالم ـ تن يذ ما يتـ ا ت اؽ ي»وتابح: «. األرض

مف ش ر يناير   انوف الثانين الحالي مويدا  نطالقة يمؿ لجنة ا نتخابات في قطاع غزة بالتزامف مح بدا 
 الرئيس ال نسطيني محمود يباس  أبومازفن إجرااات تش يؿ الح ومة ا نتقالية برئاسته.

نتقالية ستستمر إلى أف يتـ ا ت اؽ ينى مويد إجراا ا نتخابات في اجتمايات وأوضح أف الح ومة ا 
المصالحة الجارية حاليا بيف حر تي فتح وحماس.  اش ا يف أف تحديد مويد ا نتخابات وتش يؿ الح ومة 

 ا نتقالية سي وناف متزامناف، إذ سيصدر مرسـو بتش ين ا وآخر بتحديد مويد ا نتخابات.
 20/1/2013ة، عكاظ، جد

 
 سممت بالخطأ مسؤولين أمريكيين وثيقة تدينيا في عممية مستوطنة "كرني شمرون" "معاريف": السمطة .5

القدس المحتنة: ذ رت صحي ة ملاريؼ ا سرائينية باف السنطة ال نسطينية سنمت بطريقة الخط  وثيقة تدين ا 
ي يمنية مستوطنة " رني شمروف" شماؿ الض ة الى مسؤوليف امري ييف اتوا الى ا راضي المحتنة لنتحقيؽ ف

 اسرائينيا. 30واس رت يف مقتؿ واصابة  2002التي وقلت في فبراير 
و اف فريؽ المحققيف ا مير ي وصؿ ا سبوع الماضي الى مناطؽ السنطة لنتحقيؽ في اديااات اسرائينية 

نة اثنيف مف القتنى النذيف يحمالف بلالقة مسؤوليف في السنطة باللمنية المذ ورة بلد قضية رفلت ا يائ
 الجنسية ا مري ية اماـ القضاا ا مير ي.

وقالت الصحي ة اف المح مة في الو يات المتحدة امتنلت يف استخداـ الوثيقة المذ ورة التي تديف السنطة 
 ال نسطينية بلد أف نقنت ا السنطة بالخط  الى ا دياا اللاـ في القضية.
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سنمت بالخط  حسب الصحي ة شب ة يالقات وثيقة بيف ال نسطيني الذي ن ذ اللمنية  وت شؼ الوثيقة التي
وزياد ابو حميد ضابط ا مف الوقائي في السنطة ال نسطينية مما ي يد بدور الضابط في تخطيط اللمنية وفي 

 ت ليؿ من ذ اللمنية.
دوبي السنطة بموضوع الوثيقة، ول ف وفي المداو ت التالية في المح مة استجوبت المحامية درشاف  يتنر من

 الدفاع ف ـ بان ا سنمت ا بالخط  وينى ال ور طنب مف القاضي استبلادها مف أف ت وف دليال ضد السنطة.
 19/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 

 
 قطاع غزة: وزير االقتصاد بحكومة ىنية يعمن االنتياء من إعداد مسودة نيائية لخطة التنمية الحكومية  .6

في قطاع غزة يالا الرفاتي أف الوزارة « حماس»ة : أينف وزير ا قتصاد في الح ومة التي تقودها حر ة غز 
انت ت مف إيداد مسودة ن ائية لخطة التنمية الح ومية التي مف الم ترض أف تبدأ اللاـ الحالي وتنت ي ياـ 

2015. 
قرارها لتن يذها وقاؿ الرفاتي إنه تـ إرساؿ مسودة الخطة إلى المجنس التشريلي  في غزة لنمصادقة يني ا واي

  حقًا. 
وأشار إلى أف الخطة ال ادفة إلى إيجاد منظومة تنموية متطورة وفاينة لتوفير حياة  ريمة لنمواطف 

ست وف بمثابة المرشد في يمنية تحديد احتياجات التنمية الوطنية وأولويات ا وصوغ »ال نسطيني وتحقيق ا 
 «.  ستراتيجيات التنموية وبنورت االسياسات واألهداؼ وا

السيناريو األوؿ ي ترض أف يستمر الوضح القائـ »واستلرض السيناريوات األربلة لنخطة، مشيرًا إلى أف 
ينى ما هو ينيه مح تحسف ط يؼ في األوضاع ا قتصادية ال نية، ومف المتوقح أف تبقى حر ة الملابر 

 «.ح بال ـ وال يؼينى النحو ن سه مح تحسف في دخوؿ البضائ
السيناريو الثاني، وأطنؽ ينيه المت ائؿ، ي ترض أف يحدث تحسنًا منحوظًا في الوضح القائـ مح »وأوضح أف 

ن اؽ ح ومي أ بر. وبناا ينيه سَيحدث تحسف في حر ة البضائح بال ـ  إيماؿ أ ثر لسياسات اقتصادية واي
قتصادية مح مصر الشقيقة، سواا مف خالؿ وال يؼ يبر ملبر  ـر أبو سالـ، وتحسف في اللالقات ا 

التس يالت في الملبر  رفحن باتجاهي الصادرات والواردات، أو الشروع في إرساا منطقة تجارية صنايية 
حرة بيف البنديف، وتحسف منحوظ في البنية التحتية وفي خدمات الوقود وال  رباا والميا  وا تصا ت، وفي 

 «.ن اؽ اللاـ والتشغيؿموازنات الح ومة في مجاؿ ال
السيناريو الثالث، الذي ايتبر  متشائمًا، ي ترض أف يستمر الحصار ينى غزة وتشديد ، ويدـ »ول ت إلى 

القدرة ينى  تن يذ مشروعن المنطقة الحرة مح تجميد منؼ المصالحة،  ما يلنين تراجح ملد ت النمو 
ف أسوأ األيواـ ا قتصادية ينى غزة، و ذلؾ الذي يلتبر م 2008ا قتصادي واللودة إلى مستوى ياـ 

غالؽ غالبيت ا  «.ارت اع نسبة ال قر والبطالة، وتراجح الطاقة النتاجية لنمنشآت ا قتصادية واي
السيناريو الرابح المت ائؿ جدًا الذي مف المتوقح خالله أف ينت ي ا نقساـ وتتش ؿ ح ومة وحدة وطنية »أما 

ي ش ؿ  امؿ، بحيث توافؽ الدوؿ المانحة ينى ديـ ح ومة الوحدة ماليًا ويرفح الحصار يف قطاع غزة ف
وسياسيًا، وستتـ إيادة هي نة القطاع اللاـ، بما في ا األج زة األمنية، وتوحيد اليرادات والن قات اللامة وفؾ 

 «.الحصار وحرية حر ة البضائح يبر الملابر المختن ة، وتوقيح ات اؽ تجاري خاص بملبر رفح
تست دؼ القطاع النتاجي والقطاع ا جتمايي وقطاع األمف والح ـ الرشيد، »ؿ إف أهداؼ خطة التنمية وقا

وقطاع البنية التحتية، يبر وضح سياسات ملينة تسير ينى هداها التنمية في هذ  القطايات الم مة، 
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، يبر خ ض نسبة ا لبطالة والمحافظة بحيث ت وف أهداؼ القطاع النتاجي تلزيز ن ج ا قتصاد المقاـو
ينى الرث الحضاري، وزيادة مساهمة الصناية في الناتج المحني، وا ستمرار في إحالؿ الواردات، مف 

 «.خالؿ وضح خطة لتنمية القطاييف الزرايي والصنايي، وقطاع اللمالة
وف المحافظة ينى استتباب األمف وتلزيز سيادة القان»وأضاؼ أف ال دؼ مف الخطة في قطاع األمف 

والح ـ الرشيد، وتطوير األج زة األمنية وتطوير النظاـ القضائي وتلزيز استقالليته ورفح   ااة المؤسسات 
 «.الح ومية وفاينيت ا

فسي وف ال دؼ ا رتقاا بمستوى مالئـ لنخدمات مف خالؿ تطوير شب ات »أما في قطاع البنية التحتية، 
 «.هتماـ بالنشاا المدف الس انية، وببدائؿ الطاقة المتجددةالصرؼ الصحي، وترميـ شب ات ميا  الشرب، وا 

في المئة، فيما تصؿ نسبة  40يذ ر أف قطاع غزة يلاني مف ارت اع ملد ت البطالة التي تصؿ إلى حوالى 
في المئة، مح اللنـ أف هناؾ اختالفات في هذ  الملد ت بيف الج ات الح ومية وغير  60ال قر إلى حوالى 

 لدولية.الح ومية وا
 20/1/2013الحياة، لندن، 

 
 التقديرات اإلسرائيمية تعزز فوز حكومة مستوطنين متطرفةواصل أبو يوسف:  .7

توالى مؤخرًا الحديث يػف مبػادرات دوليػة سػتطرح بلػد أيػاـ  سػتئناؼ الم اوضػات، : نادية سلدالديف –يماف 
ن س المضػػموف، مػػح تػػذيين ا بجػػدوؿ ، بػػ0220مقابػػؿ تسػػويؽ يربػػي لمبػػادرة السػػالـ، التػػي طرح ػػا فػػي اللػػاـ 

 زمني محدد، برغـ الرفض السرائيني المتواتر ل ا.
طػالؽ سػراح األسػرى  1967وُيقابؿ ذلؾ الحراؾ بموقؼ فنسطيني ثابت "بوقؼ ا سػتيطاف ومرجليػة حػدود  واي

دوليػة"،  لدى سجوف ا حتالؿ،  سيما الملتقنيف من ـ قبؿ أوسنو، بوص  ا استحقاقات سياسية في أي مبادرة
 وفؽ يضو النجنة التن يذية لمنظمة التحرير واصؿ أبو يوسؼ.

وقاؿ، لػ"الغد" مف فنسطيف المحتنة، إف "التقديرات السرائينية تلزز فوز ح ومة مستوطنيف متطرفة، بما يشي 
بمزيػػػد مػػػف التوسػػػح ا سػػػتيطاني والت ويػػػدي، وبػػػالغالؽ األفػػػؽ السياسػػػي، ول نػػػه فػػػي المقابػػػؿ ي ػػػرض الحصػػػار 

 للزلة الدولية حوؿ ا حتالؿ".وا
وأ د ب نه "  يودة إلى "المحادثات ا ست شافية" مجددًا، والتي تـ تجريب ا سابقًا ولـ تلط أي نتائج منموسة"، 

نجاحه ملًا".   فتًا إلى "ا ستلداد ال نسطيني لنلودة إلى الت اوض فورًا، إذا توفرت متطنبات استئنافه واي
 02/1/0213، الغد، عّمان

 
 الحية: لقاءات المصالحة أكدت عمى حماية المقاومة ويجب إنياء االعتقال السياسي  .8

غزة: أ د القيادي في حماس ويضو م تب ا السياسي د.خنيؿ الحية، أف المصالحة ال نسطينية لف تنجز إ  
 بالن اا ا يتقاؿ السياسي والقصاا الوظي ي.

مساا السبت، :"نطمئف المواطف ال نسطيني ب ف المصالحة وقاؿ القيادي الحية في لقاا ب ضائية ا قصى 
هي مصنحة لحر ة حماس ولػ تح ومف يريد تطبيق ا ينيه أف يزيؿ  ؿ الحواجز، مضي ًا:"ما هو مطنوب مف 

 حر ة حماس مطنوب مف فتح".
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 ادة مف تنؾ وشدد القيادي الحية، ينى أف المصالحة تلطينا قوة  بيرة ضد ا حتالؿ السرائيني وينينا ا ست
القوة لمحاصرة اللدو السرائيني في الزاوية، مطالبًا الرئيس يباس والح ومة ال نسطينية وجميح الس ارات 

 باللالـ أف تنشط لجمح األدلة وتقديم ا لنمحا ـ الدولية لمحا مة "إسرائيؿ".
حرب األياـ الثمانية مزروية وفيما يتلنؽ بالمقاومة أ د القيادي الحية، أف المقاومة ال نسطينية أصبحت بلد 

في  ينونة المواطف ال نسطيني ومطنوبة لتحرير فنسطيف أ ثر مما مضى  بسبب ا نجاز التي حققته خالؿ 
 الحرب ضد ا حتالؿ  السرائيني.

وأوضح القيادي بحماس ب ف لقااات المصالحة ال نسطينية التي يقدت باللاصمة المصرية القاهرة أ دت 
 اومة.ينى حماية المق

 19/1/2013وكالة سما االخبارية، 
 

 إلى تكرار تجربة قرية "باب الشمس" ودعم "باب الكرامة" تدعو فتح .9
أمس لضرورة تلميـ ف رة إقامة القرى ا فتراضية « فتح»يبد الرحيـ حسيف، يالا المش راوي: ديت حر ة 

الشلبية. وقالت الحر ة في بياف في  ؿ األراضي المصادرة والم ددة بالمصادرة،  الحدى وسائؿ المقاومة 
إف المنحمة التي جسدها أهننا ينى أرض قرية باب الشمس وال رامة تستحؽ منا أف نقؼ إجال  أماـ هذ  »

 «.التجربة الرائدة في النضاؿ الشلبي لمواج ة ا ستيطاف والمصادرة والت ويد
ذ  الظاهرة. وأف تتحوؿ  ؿ أراضي وديت الحر ة إلى أوسح مشار ة شلبية ورسمية مم نة لتلزيز وديـ ه

مدادها وتج يزها ب ؿ وسائؿ  الدولة ال نسطينية إلى تجملات وقرى ثابتة أماـ سياسة الت ويد والمصادرة، واي
البقاا وا ستمرار والصمود. وأدانت الحر ة الصمت الدولي واللربي أماـ ما يتلرض له الشلب ال نسطيني 

بة جديدة يخطط ا حتالؿ لنقياـ ب ا. وأ دت أف ما حدث في قرية مف يدواف وحصار جائر، محذرة مف ن 
باب الشمس مؤشر واضح ينى النوايا اللدوانية لسرائيؿ. وديت المجتمح الدولي واللرب إلى أف يخرجوا 
يف صمت ـ، مؤ دة أف الشلب ال نسطيني وقيادته لف يق وا م توفي األيدي أماـ هذا اللدواف وسيواج ه ب ؿ 

 مة وثبات.قوة وصرا
 20/1/2013االتحاد، أبو ظبي، 

 
 الرشق يتيم إدارة "فيسبوك" باالنحياز ضد حقوق الفمسطينيين بعد حجب صفحتو الخاصة  .10

 "القاهرة: استن ر القيادي في حر ة حماس" يضو الم تب السياسي يزت الرشؽ، قياـ إدارة موقح "فيسبوؾ
 .ه الخاصة، دوف إبداا مبررات لتنؾ الخطوةلنتواصؿ ا جتمايي ينى شب ة "انترنت"، بحجب ص حت

يـو تنقته "قدس برس"  و انت إدارة "فيسبوؾ" حجبت ص حة الرشؽ، ووصؼ الرشؽ في تصريح م توب
  ."ن هذا الجراا ب نه "تلس ي وغير أخالقي19/1السبت  

وي تقد ألدنى ملايير فيسبوؾ منحازًا، ويلبِّر يف ازدواجية الملايير   وقاؿ الرشؽ "إنني أيتبر سنوؾ إدارة
الم نية يندما يتلنؽ األمر بشلبنا ال نسطيني وحقوقه المشروية". مؤ دا ينى أف "إغالؽ حسابه لف ي نح 

و انت إدارة موقح "ال يسبوؾ" قد حجبت الص حة الخاصة بالرشؽ  ."في تغييب صوته وتواصنه مح الناس
 .في ن اية ش ر  انوف ثاني  ينايرنمف اللاـ الماضي

 19/1/2013برس،  قدس
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 في حماس: ممارسات االحتالل التصعيدية بالضفة تستيدف المصالحة قيادي .11
نابنس: أ د رأفت ناصيؼ، القيادي في حر ة حماس، أف ممارسات ا حتالؿ التصليدية في الض ة المحتنة 

 "تست دؼ أجواا المصالحة بيف حر تي حماس وفتح".
ا يتقا ت التي  ن تنقت "قدس برس" نسخة منه، إف1|19 وقاؿ ناصيؼ في تصريح صح ي اليوـ السبت 

است دفت قادة "حماس" في الض ة الغربية ومف بين ـ القيادييف جماؿ الطويؿ وباجس نخنة مف راـ اهلل، "ت تي 
في سياؽ المالحقة المستمرة لنحر ة ومحاولة لنتشويش يني ا،   سيما بلد أف رأى ا حتالؿ أف  ؿ 

 رسات التي است دفت استئصاؿ الحر ة فشنت".الجرااات والمما
وأضاؼ أف "ا حتالؿ يواصؿ حمنته في الض ة ضد  وادر الحر ة وأنصارها ينه ينجح في الت ثير ينى 

 شلبية حماس، إضافة إلى الت ثير ينى أجواا المصالحة الداخنية  ما  اف يحدث في  ؿ مرة".
 20/1/2013قدس برس، 

 
 ان واالعتذار لتركيا والنووي اإليرانيليبرمان يرفض وقف االستيط .10

المشػػارؾ مػػح ” إسػػرائيؿ بيتنػػا“ينػػى خن يػػة اسػػتطاليات رأي مت ػػررة تؤ ػػد تراجػػح قػػوة حزبػػه  القػػدس المحتنػػة:
المسػتقيؿ أفيغػدور ليبرمػاف ” السػرائيني“بيتنان فتح وزيػر الخارجيػة  -في قائمة انتخابية موحدة  لي ود” لي ود“

 وخارجية يدة. النار في اتجاهات داخنية
لػف توقػؼ ” إسرائيؿ“وجّدد ليبرماف، في محاضرة له في بئر السبح جنوب فنسطيف المحتنة، أمس، الت  يد أف 

ينػػػه قولػػػه إف الخالفػػػات مػػػح الو يػػػات المتحػػػدة ليسػػػت ” السػػػرائينية“ا سػػػتيطاف فػػػي القػػػدس. ونقنػػػت الذايػػػة 
واشػػػػنطف بمختنػػػػؼ المجػػػػا ت. و ػػػػرر ات اماتػػػػه تتمتػػػػح بالتلػػػػاوف الوثيػػػػؽ مػػػػح ” إسػػػػرائيؿ“جديػػػػدة، مضػػػػي ًا أف 

 لن نسطينييف برفض التوصؿ إلى تسوية سنمية .
وحمػػؿ ليبرمػػاف ينػػى المجتمػػح الػػدولي والػػدوؿ اللظمػػى مت مػػا إياهػػا بانت ػػاج سياسػػة غيػػر صػػارمة مػػح إيػػراف، 

  تسػػػتطيح “ابح ومبػػػديًا أسػػػ ه لتسػػػنيم ا بحيػػػازة ال نػػػد و وريػػػا الشػػػمالية وبا سػػػتاف وغيرهػػػا سػػػالحًا نوويػػػًا. وتػػػ
وقػاؿ إف ط ػراف تواصػؿ اقتنػاا السػالح وأشػار إلػى ضػبط  ميػة ”. التسنيـ بالسػالح النػووي اليرانػي” إسرائيؿ“

يػدرؾ الجم ػور أف الح ومػة الجديػدة منزمػة ب لػؿ  ػؿ شػيا  ػي ي  ػـ اللػالـ أنػه   “منه في إسبانيا وأضػاؼ 
لػف تلتػذر لتر يػا. وشػّ ؾ بنتػائج اسػتطاليات ” رائيؿإسػ“و ػرر ت  يػد  أف ”. يستطيح التلايش مح إيػراف نوويػة

 مقلدًا في انتخابات الثالثاا. 33مقلدًان حتى  40الرأي التي تتنب  بتراجح الحزب الحا ـ  
 02/1/0213، الخميج، الشارقة

 
 ة بالمسجد األقصىيدعو لتفجير قبة الصخر  عضو في "البيت الييودي" .13

اليمينػي المتطػرؼ الػذي « البيػت الي ػودي»اللضػو بحػزب « هو جيمبػؿيرميػا»قػاؿ  :القدس المحتنة  ا تحػادن
يجػػب ت جيػػر قبػػة الصػػخرة بالمسػػجد األقصػػى لبنػػاا »سػػيخوض ا نتخابػػات البرلمانيػػة السػػرائينية المقبنػػة إنػػه 

وجاا ذلؾ خالؿ محاضرة له في واشنطف نقن ا التني زيوف السػرائيني أمػس األوؿ، فػي إطػار تقريػر «. ال ي ؿ
أنه ضد « البيت الي ودي»اية ا نتخابية لألحزاب ا سرائينية التي تجرى يوـ الثالثاا المقبؿ. ويلنف يف الدي

 الم اوضات مح الجانب ال نسطيني ويديـ بناا المزيد مف المستوطنات.
 02/1/0213، االتحاد، ابوظبي
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  لمستوطنون يّتجيون لبينيت "عمى يمين" نتنياىو : االكنيستنتخابات ا .14
يػػف رونػػي ا ػػريتش اسػػتاذ ال  ػػر الي ػػودي والمسػػتوطف فػػي ” فػػرانس بػػرس“نقنػػت  ”:الخنػػيج“ -المحتنػػة  القػػدس

”. مػػف الم ػػـ أف ي ػػوف ينػػى يمػػيف نتنيػػاهو ممثنػػوف لمبادئنػػا“المقامػػة ينػػى أرض الخنيػػؿ قولػػه ”  ريػػات أربػػح“
برنامجػًا أفضػؿ مػف  يطػرح [”البيػت الي ػودي“]زييـ حػزب  بينيت“السابؽ أف ” الني ودي“وأضاؼ هذا الناخب 

الني ػػود يمثػػؿ مبادئنػػا ل نػػه أ ثػػر مرونػػة. ايتقػػد أف بينيػػت يسػػتطيح أف يصػػوب “وتػػابح إف ”. برنػػامج نتنيػػاهو
 ”.األمر ويمسؾ دفة القيادة بش ؿ أفضؿ

 15إلى  10وتشير استطاليات الرأي األخيرة في ال ياف إلى أف حزب ن تالي بينيت قد يحصؿ ينى ما بيف 
الثػػػة مقايػػػد حاليػػػًا.  وبالنسػػػبة لػػػرئيس المجنػػػس دانػػػي دايػػػاف الػػػذي اسػػػتقاؿ األسػػػبوع الماضػػػي مقلػػػدًا مقابػػػؿ ث

وتلنيقػًا ينػى ذلػؾ ”. األهػـ هػو تلزيػز الني ػود ويػدـ تشػتيت أصػوات اليمػيف“لالنخراط فػي حمنػة نتنيػاهو فػاف 
بتوقيػح نػػداا  مػف رؤسػاا المجػالس ا سػتيطانية 15وقػاـ ”. ايتػرؼ بػاف أمنػي خػاب مػف ردة فلنػه“قػاؿ بينيػت 

 لنتصويت لرئيس الوزراا الحالي.
 02/1/0213، الخميج، الشارقة

 
 الحروب بسبببسبب تسميم أراض لمعرب أو بـ"إسرائيل" : الضربات االقتصادية بنيتنفتالي  .15

" اديػػػى رئػػػيس "البيػػػت الي ػػػودي" ن تػػػالي بنيػػػت إف الضػػػربات ا قتصػػػادية TheMarker TVفػػػي مقابنػػػة مػػػح "
إسرائيني قتنوا  1622ت ا إسرائيؿ حصنت بلد تسنيـ أراض لنلرب أو بلد الحروب. وقاؿ إف الخطيرة التي تنق

 في ا نت اضة الثانية، وأف السياحة ان ارت، وامتنح المستثمروف يف ا ستثمار في إسرائيؿ.
نما هي أمر آخر، ف ناؾ سنطة محسوبيات ، وأقنيػة وقاؿ بنيت إف "المس لة ليست ا شترا ية أو الرأسمالية، واي

لدي ا قوة  بيرة تخنؽ ا قتصاد، و  تسمح له ب ف ينطنؽ، وتسبب بارت اع األسلار. وأضاؼ أف المش نة هي 
 في أباطرة رجاؿ األيماؿ الذيف يختن وف يف المبادريف الذيف يقيموف الشر ات.

ـ يحصػنوف ينػى وبحسبه فالف  بػار رجػاؿ األيمػاؿ هػؤ ا   ينتجػوف شػيئا،   أمػا ف يمػؿ و  شػر ات، و"هػ
 يشرات النسب المئوية مف الضرائب التي ندفل ا".

وقاؿ أيضا إف زيادة يدد الحريدييف اللامنيف هي إحدى المشا ؿ ال برى فػي إسػرائيؿ، مضػي ا أنػه يجػب فػتح 
 مجا ت أ ثر لنخدمة اللس رية بما يتالاـ مح نمط حياة الحريدييف.

 19/1/0213، 48عرب 

 
 

 ستحرج حكومة نتنياىو القادمة "باب الشمس"مة الشعبية عمى غرار "ىارتس": أشكال المقاو  .16
تناولػػػت صػػػحي ة "هػػػآرتس"، ظػػػاهرة اقتحػػػاـ الشػػػباب ال نسػػػطينييف لنمنػػػاطؽ الم ػػػددة بالمصػػػادرة ونصػػػب خيػػػاـ 
قامػػػػػة  يلنوهػػػػػا اللنػػػػػـ ال نسػػػػػطيني،  ػػػػػرٍد ينػػػػػى ا جػػػػػرااات ا سػػػػػرائينية فػػػػػي مصػػػػػادرة اراضػػػػػي ال نسػػػػػطينييف واي

 .المستوطنات يني ا
و تػػب الصػػحافي ا سػػرائيني يػػاموس هارئيػػؿ بشػػ ؿ موسػػح يػػف تػػوتر اللالقػػة بػػيف الػػرئيس األمير ػػي بػػاراؾ 
أوباما ورئيس الح ومة ا سرائينية بنياميف نتنياهو حوؿ الموضوع ا يراني، مشػيرا الػى أف الموقػؼ األمري ػي 

يتبػار اف الو يػات المتحػدة قػد يختنؼ في تلاطيه مح قضية ا ستيطاف يف  تلاطيه مح قضية ايراف، ينى ا
ت وف بحاجة  سرائيؿ بش ؿ او بآخر في حاؿ فشنت جميح الج ود ل بح ايػراف يػف ا سػتمرار فػي برنامج ػا 
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النووي او في حاؿ لـ تؤت اللقوبات ا قتصادية ُا ن ا في منح ايراف مف امتالؾ هذا السالح، وبنػاا ينيػه   
 مح نتنياهو حوؿ المنؼ ا يراني.يرى الرئيس األمير ي ضرورة لنتشاجر 

ا  اف ال اتػػب يػػرى اف الوضػػح مختنػػؼ جػػدًا حػػوؿ تلػػاطي اوبامػػا لموضػػوع الصػػراع ال نسػػطيني ا سػػرائيني، 
حيػػث يلتبػػر ال اتػػب اف الوضػػح فػػي الضػػ ة الغربيػػة مختنػػؼ تمامػػًا؛ األمػػر الػػذي ُيمّ ػػف أوبامػػا مػػف ا سػػتمرار 

 ت ا سرائينية.با شتباؾ مح نتنياهو قبؿ وبلد ا نتخابا
ويضيؼ ال اتب انه ينى الرغـ مف تراجح ا حتما ت لنشوب انت اضة ثالثة، ا  اف األسابيح األخيرة حمنت 
ظاهرتيف جديدتيف مف ش ن ما أف تضلا الح ومة ا سرائينية المقبنة فػي موقػؼ غيػر مػريح سػواا فػي اللالقػة 

لػػؾ مػح حالػػة "اللػػداا" القائمػػة مػا بػػيف الو يػػات المتحػػدة مػح ال نسػػطينييف أو فػػي يالقت ػػا مػح أوبامػػا، ليتػػزامف ذ
 واللواصـ ا وروبية مف ج ة، والح ومة ا سرائينية مف ج ة اخرى حوؿ رؤيا نتنياهو لنموضوع ال نسطيني.
الظاهرة األولػى حسػب ال اتػب هػي مػا يػدور فػي المنػاطؽ المحاذيػة لنجػدار بالضػ ة الغربيػة وغػزة، والتػي ُقتػؿ 

مػػواطنيف فنسػػطينييف غيػػر مسػػنحيف، مواطنػػاف غزيػػاف قػػتال بسػػبب اقتراب مػػا مػػف  4سػػبوع واحػػد في مػػا خػػالؿ ا
الجدار، وآخراف بالض ة احدهما في قرية بدرس بػراـ اهلل، والثػاني فػي جنػوب الخنيػؿ والحالتػاف لػذات السػبب، 

 حيث فتح الجنود النار بالرصاص الحي باتجاه ما دوف مبرر حقيقي.
حسب ال اتب، والتػي   تمنػؾ اسػرائيؿ طرقػا لمجاب ت ػا، وهػي المتلنقػة بظػاهرة قريػة "بػاب  اما الظاهرة الثانية

 " ا سبوع الماضي.E1الشمس" التي اقام ا ال نسطينيوف ونشطاا يساريوف اسرائينيوف في المنطقة المسماة "
فايمػػال ـ هػػذ  غيػػر "بالنسػػبة لن نسػػطينييف فػػالف ذلػػؾ هػػو تطبيػػؽ لنشػػلار الػػذي رفلػػو  حػػوؿ المقاومػػة الشػػلبية، 

يني ة، ولف تجنب اي تح ػظ دولػي يني ػا، يػدا يػف اف ايػالف اسػرائيؿ البنػاا فػي الم ػاف، جنػب نقػدًا يالميػًا 
  بيرًا يني ا".

وتابح: "اف المديح الذي  اله نتنياهو للمنية ا خػالا السػريح الػذي تػـ لنقريػة الوليػدة، ُيظ ػر الملالجػة ال اشػنة 
ا خيػرة،  15بػالبؤر ا سػتيطانية التػي اقيمػت بالضػ ة الغربيػة خػالؿ السػنوات الػػ  لنح ومة حوؿ  ؿ ما يتلنػؽ

بينمػػا حػػاز ال نسػػطينيوف ينػػػى تضػػامف نتيجػػة يمنيػػة ا خػػػالا أوسػػح مػػف التضػػامف الػػػذي حصػػنوا ينيػػه مػػػف 
 "ايمال ـ اللني ة".

 19/1/0213، 48عرب 

 
 
 

 س بعد غد واليمين مرشح لمفوزقائمة تتناف 33: "سرائيلفي "إالدعاية االنتخابية  انتياء .17
سػاية مػف  48ُيسدؿ الستار اليوـ ينى الدياية ا نتخابية في اسرائيؿ قبؿ أقؿ مػف : أسلد تنحمي -الناصرة 

التوجه إلى صناديؽ ا قتراع بلد غد وانتخاب ال نيست  البرلمػاف السػرائينين التاسػح يشػر فػي تػاريل الدولػة 
 اللبرية.

أل ػًا، بيػن ـ  662ماليػيف و 5قائمػة انتخابيػة. ويبنػد يػدد أصػحاب حػؽ ا قتػراع  33وتشارؾ فػي ا نتخابػات 
ألػػؼ يربػػي. ويػػنص القػػانوف األساسػػي لالنتخابػػات ينػػى أف ت ػػوف ا نتخابػػات شػػامنة  حػػؽ  822أ ثػػر مػػف 

رة ا نتخاب ل ؿ مواطف بند الثامنة يشرة وما فوؽن، وقطرية  ايتبار إسرائيؿ منطقة انتخابية واحدةن، ومباش
ومتساوية وسرية يختار في ا المقترع بطاقػة انتخػاب واحػدة ألحػد األحػزاب، بلػد إلغػاا التصػويت ببطاقػة ثانيػة 

، وبلػػدها يقػػـو  ػػؿ حػػزب نجػػح فػػي 102لػػرئيس الح ومػػة. ومػػح انت ػػاا فػػرز األصػػوات، يػػتـ توزيػػح المقايػػد الػػػ 
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ألػػػؼ صػػوتن بتوصػػػية رئػػػيس  85-82فػػػي المئػػة مػػػف يػػدد المقتػػػرييف، أي نحػػو  0.5اجتيػػاز نسػػػبة الحسػػـ  
الدولػػة ب ويػػة مرشػػحه لتشػػ يؿ الح ومػػة الجديػػدة، فيختػػار الػػرئيس صػػاحب المػػاؿ األفضػػؿ لتشػػ يؿ الح ومػػة 

 وي ن ه الم مة.
المتنافسػػة سػػتنجح فػػي اجتيػػاز نسػػبة  33قائمػػة مػػف القػػوائـ الػػػ  11وطبقػػًا  سػػتطاليات الػػرأي المختن ػػة، فػػالف 

 رى هذا السقؼ. وهذ  أبرز األحزاب المتنافسة:الحسـ، بينما تالمس ثالثة أحزاب أخ
 ايران واالستيطان«: ليكود بيتنا»

إسػػرائيؿ »بزيامػػة رئػػيس الح ومػػة بنيػػاميف نتانيػػاهو و « لي ػػود»تحػػالؼ بػػيف حػػزبيف يمينيػػيف: حػػزب الحػػا ـ 
تحػػالؼ ممثػػؿ الم ػػاجريف مػػف دوؿ ا تحػػاد السػػوفياتي سػػابقًا بزيامػػة أفيغػػدور ليبرمػػاف. الغػػرض مػػف ال« بيتنػػا

« المنػؼ ا يرانػي»تش يؿ ت تػؿ يمينػي  بيػر يحظػى بت نيػؼ زييمػه تشػ يؿ الح ومػة المقبنػة. يضػح التحػالؼ 
 الت ديد ب جـو يس ري ينػى المنشػآت النوويػةن ينػى رأس أولوياتػه، ويػديـ توسػيح ا سػتيطاف فػي األراضػي 

ائيؿ دولػة ي وديػة، وبػ ف ت ػوف دولػة بػايتراؼ ال نسػطينييف بالسػر « حػؿ الػدولتيف»ال نسطينية المحتنة، ويشترط 
منزويػة السػالح تُنتػزع مػف أراضػػي ا القػدس المحتنػة و ػؿ المسػاحة المقامػػة يني ػا ال تػؿ ا سػتيطانية ال بػػرى. 

مقلػػدًا. تضػػـ القائمػػة  37-30مقلػػدًا، ويتوقػػح حصػػوؿ القائمػػة المشػػتر ة ينػػى  40الحزبػػاف يتمػػثالف حاليػػًا بػػػ 
 ن.39ن وأيوب القرا  08حمد يمار  الم اف مرشحْيف درزيْيف هما النائباف 

 الرفاه االجتماعي«: العمل»
متواصػنةن. زييمتػػه  09يامػًا  من ػا  37أحػد أيػرؽ األحػزاب. تػرأَس الح ومػات السػػرائينية  ب سػماا مختن ػةن 

 -شػػػيني يحيمػػػوفتش إيالميػػػة سػػػابقًا نػػػ ت بن سػػػ ا وبحزب ػػػا يػػػف اليسػػػار ويػػػف ملالجػػػة الصػػػراع ال نسػػػطيني 
ب دؼ جذب أصوات يميف الوسط. يديـ الحػزب حػؿ الػدولتيف « دولة الرفا  ا جتمايي»يني لمصنحة السرائ

مقلػػدًا. مرشػػحا  19-17مقايػػد ويتوقػػح فػػوز  بػػػ  8مػػح ضػػـ ال تػػؿ ا سػػتيطانية إلػػى إسػػرائيؿ. ويتمثػػؿ حاليػػًا بػػػ 
 يا الحنو.يربياف هما النائب غالب مجادلة والنائب السابقة ناد 18و 17الحزب في الموقليف 

 يمثل المستوطنين« البيت الييودي»
حزب يميني متطرؼ يمثؿ الص يونية الدينية والمستوطنيف فػي األراضػي ال نسػطينية المحتنػة. يلػارض إقامػة 

« ج»يديو إلى ضـ المنطقػة «. في أنحاا أرض إسرائيؿ»دولة فنسطينية ويرى أف ا ستيطاف حؽ لسرائيؿ 
ـ الحػزب هػو ن تػالي بينيػت الػذي اختػرؽ الحنبػة السياسػية قبػؿ شػ ريف فقػط وغػدا إلى السيادة السرائينية. زيػي

 7مف أبرز نجوم ا. يضـ الحزب يددًا مف المرشحيف مف غالة المتطرفيف في المستوطنات، ويتمثػؿ حاليػًا بػػ
 مقلدًا. 14 -10مقايد ويتوقح حصوله ينى 

 حزب المتدينين الحريديم« شاس»
المتزمتيف  الحرديـن الشرقييف. يديو إلى مساواة بيف الشرقييف واألش ناز  الي ود  حزب يميني يمثؿ المتدينيف

الغػػربييفن وديػػـ الشػػرائح الضػػلي ة اقتصػػاديًا. شػػريؾ فػػي ملظػػـ الح ومػػات فػػي مقابػػؿ تػػ ميف موازنػػات هائنػػة 
الجوهريػػة، لمؤسسػػاته الدينيػػة. نػػواب الحػػزب، بزيامػػة اينػػي يشػػاي واللائػػد أريػػه دريػػي، يػػ تمروف فػػي القضػػايا 

مقلدًا ويتوقح  11بقيادة الراب يوفاديا يوسؼ. يتمثؿ حاليًا بػ « مجنس ح ماا التوارة»خصوصًا السياسية، بػ 
 مقلدًا. 10-12حصوله ينى 

 حزب وسطي«: يش عتيد»
حزب وسػطي جديػد برئاسػة اليالمػي البػارز يئيػر لبيػد. ينػادي بوجػوب تغييػر سػنـ األولويػات فػي الدولػة مػح 

ا قتصػػادية والمدنيػػة وتحسػػيف م انػػة الطبقػػات الوسػػطى وا سػػتثمار فػػي  –فػػي القضػػايا ا جتماييػػة التمحػػور 
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يػػػػديـ اسػػػػتئناؼ «. الوطنيػػػػة»واللػػػػرب الخدمػػػػة اللسػػػػ رية أو « الحػػػػرديـ»التربيػػػػة والتلنػػػػيـ. يػػػػديو إلػػػػى إلػػػػزاـ 
تيطانية ال بػػرى مػػف دوف الت ػػاوض ينػػى القػػدس  المحتنػػةن وال تػػؿ ا سػػ»الم اوضػػات مػػح ال نسػػطينييف، ل ػػف 

 مقلدًا. 10-9مرشح لن وز بػ «. التي يجب أف تبقى تحت السيادة السرائينية
 )الحركة( يركز عمى السالم« ىتنوعاه»

وزيرة الخارجية سابقًا تسيبي لي ني، ينػى أنقػاض الحػزب المت ػاوي. «  ديما»حزب جديد ش نته زييمة حزب 
السرائيني في مر ز أجندته،  -منؼ الصراع ال نسطيني يساري بالقاموس السرائيني يطرح  -حزب وسطي 

ويػػػديو الػػػى حػػػؿ الػػػدولتيف مػػػح شػػػروط ا يتػػػراؼ بي وديػػػة إسػػػرائيؿ، ورفػػػض يػػػودة الالجئػػػيف، وضػػػـ ال تػػػؿ 
ا ستيطانية ال برى لسػرائيؿ، ووضػح تسػوية خاصػة باألمػا ف المقدسػة فػي القػدس المحتنػة. ويتوقػح حصػوله 

 مقايد. 12-8ينى 
 مع التفاوض المشروط« راةييودوت ىتو »

مػح ال نسػطينييف. ويلػارض « المشروطة»حزب يميني يمثؿ المتدينيف المتزمتيف  الحرديـن. يؤيد الم اوضات 
ويػػ تمر أيضػػًا بمجنػػس الحاخامػػات األينػػى. ويتمثػػؿ حاليػػًا بخمسػػة مقايػػد. ويتوقػػح حصػػوله « الحػػرديـ»تجنيػػد 
 مقايد. 6-5ينى 

 السالملحقوق االنسان وتحقيق « ميرتس»
حػزب اليسػػار الصػػ يوني. يلػػّرؼ يػػف ن سػػه حزبػػًا ي وديػػًا يربيػػًا، وفػػي صػػنب أجندتػػه حقػػوؽ النسػػاف وتحقيػػؽ 

قامػػة دولػػة ل ػػـ ينػػى أسػػاس حػػدود يػػاـ  ل ػػف مػػح ضػػـ ال تػػؿ ا سػػتيطانية  1967السػػالـ مػػح ال نسػػطينييف واي
يقتػرح الحػزب إلغػاا ات ػاؽ «. ينتػوفمقترحػات  الػرئيس األمير ػي السػابؽ بيػؿن  ن»ال برى لسرائيؿ أو طبقًا لػ 

جػػراا م اوضػػات بػػيف دولػػة إسػػرائيؿ ودولػػة فنسػػطيف. يتمثػػؿ اليػػوـ بثالثػػة  اوسػػنو وا يتػػراؼ ب نسػػطيف دولػػة واي
 مقايد. المرشح الخامس يربي هو ييساوي فريج. 6-4مقايد، ويتوقح حصوله ينى 

 األحزاب العربية والمساواة في المواطنة
التجمػح الػوطني »و « الجب ة الديموقراطية لنسالـ والمساواة»، و «اللربية لنتغيير –دة القائمة اللربية الموح»

سػػالمية مػػح فػػوارؽ بسػػيطة بػيف برامج ػػا. تحمػػؿ أجنػػدة تحقيػػؽ السػػالـ اللػػادؿ «. الػديموقراطي أحػػزاب وطنيػػة واي
يويين هػي قائمػة  وفي مر زها الحزب الشػ« الجب ة»مح ال نسطينييف والمساواة في الحقوؽ لنمواطف اللربي. 

مقلػدًا، ومرشػحة  11يربية ي ودية، مرشح ا الثالث الشيويي الي ودي اللريؽ دوؼ حنيف. تتمثؿ مجتملًة بػػ 
 مقلدًا. 10-12لن وز بػ 

فػي المئػة مػف  0.5يتطنب دخوؿ حزب مشارؾ في ا نتخابات يمنية توزيح المقايد البرلمانيػة حصػوله ينػى 
الوسػػطي الػػذي خػػرج فػػائزًا بػػ  بر يػػدد مػػف «  ػػديما»يات، فػػالف حػػزب مجمػػوع المصػػوتيف. وطبقػػًا لالسػػتطال
ن يقتػػرب مػػف نسػػبة الحسػػـ وقػػد يحصػػؿ ينػػى مقلػػديف أو ثالثػػة.  ػػذلؾ 08المقايػػد فػػي ا نتخابػػات السػػابقة  

األ ثػر تطرفػًا فػي « يوتسػما  ليسػرائيؿ»الػراب حػايـ أمسػالـ. الحػزب الثالػث هػو « شاس»النائب المنشؽ يف 
اللنصػرية المحظػورة، ويػديو الحػزب إلػى ضػـ األراضػي «   انػا»ة القريب ب ف ار  مػف حر ػة الساحة السياسي

 «.أرض إسرائيؿ»ال نسطينية المحتنة إلى تخـو إسرائيؿ بدايي أف لنشلب الي ودي الحؽ ال امؿ ينى 
 02/1/0213، الحياة، لندن

 
 العيساوي بشكل طارئ إلى مستشفى "أساف ىروفيو" األسيرنقل  .18
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ن األسير سامر المضرب يف 1-19لمحتنة: نقنت مصنحة السجوف بش ؿ ياجؿ أمس السبت  القدس ا
يوًما، ينى التوالي، مف مستش ى الرمنة إلى مستش ى "أساؼ هروفيه" بلد تدهور حالته  179الطلاـ منذ 

 الصحية بش ؿ م اجئ.
ص حت ا ينى "ال يسبوؾ" أن ا وأ دت المحامية شيريف الليساوي، شقيقة األسير سامر، النينة الماضية ينى 

تنقت اتصاً  مف إدارة مستش ى الرمنة، حيث يتواجد األسير سامر، ي يد بنقنه ينى وجه السرية لمستش ى 
 هروفيه، مؤ دة أف وضح شقيق ا خطير لنغاية بسبب هبوط حاد في نبضات القنب.

، وخاصة في البطف وال نى، ودوخة وأشارت إلى أف سامر يلاني حاليًّا مف آ ـٍ حادة بجميح أنحاا الجسـ
بش ؿ دائـ، و سر في إحدى أضالع الصدر بلد ا يتداا الذي تلرض له بمح مة الصنح مف قبؿ القوات 

 التي  انت ترافقه إلى ساحة المح مة.
ونوهت ب نه يتـ احتجاز  بغرفة من ردة ويزله يف جميح األسرى ويف باقي المضربيف يف الطلاـ ورغـ 

 له مل ـ إ  أف طنبه قوبؿ بالرفض.مطالبته بجم
يذ ر أف المحامية الليساوي اشت ت أ ثر مف مرة خالؿ ال ترة الماضية مف إهماؿ رسمي وضلؼ الت ايؿ 

 الشلبي مح قضية إضراب األسرى. 
 20/1/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 

 
 رفح: وفاة شاب في انييار نفق وفقد آثار ثالثة آخرين .19

ي شاب في ان يار جديد وقح داخؿ أحد أن اؽ الت ريب جنوب محافظة رفح لينة أمس،  ما محمد الجمؿ: توف
 أينف يف فقد آثار ثالثة آخريف، يلتقد أن ـ ما زالوا يالقيف تحت الرماؿ.

ووفقا لنمصادر المتلددة فالف مجموية مف الشباف  انوا يتواجدوف داخؿ إحدى األن اؽ، حيف حدث ان يار 
 دى إلى احتجاز يدد من ـ.ترابي  بير، ما أ

يامان، فيما  19وبلد يمنيات بحث م ث ة تـ انتشاؿ جثماف لشاب يديى إبراهيـ يويض حرب أبو مور  
 ما زالت أيماؿ البحث تتواصؿ في محاولة لنقاذ باقي اللالقيف.

مصابا،  20وبوفاة أبو مور يرت ح يدد ضحايا األن اؽ خالؿ األياـ اللشرة الماضية إلى ستة قتنى ونحو 
 إضافة إلى يدد مف الم قوديف.

 20/1/2013األياـ، راـ اهلل، 
 

 يعتقل شابين فمسطينيين ببيت لحم االحتالل .20
ايتقنت قوات ا حتالؿ السرائيني فجر اليوـ األحد، شابيف مف منطقة اللبيات شرؽ بيت لحـ في الض ة 

يامًان، وليث  19مد خنيؿ أبو جنغيؼ  المحتنة. وقاؿ ش ود يياف، إف جنود ا حتالؿ ايتقنوا بدر مح
يامًان، بلد مداهمة منزلي ذوي ما وت تيش ما.  ما داهمت قوات ا حتالؿ منزؿ  19سنيماف يبيات  

 المواطف أنيس اسماييؿ يبيات، وفتشته بش ؿ دقيؽ، دوف أف يس ر يف ايتقاله.
 19/1/2013فمسطين أون الين، 

 
 سوالر صناعي لمحطة الكيرباء : تصدير زىور وتوابل ألوروبا وضخغزة .21
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غزة: فتحت سنطات ا حتالؿ السرائيني، صباح اليوـ األحد، ملبر  ـر أبو سالـ التجاري، جنوب شرؽ 
شاحنات محمنة بالتوت األرضي والزهور والتوابؿ  5مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، لتصدير 

دخاؿ   يي ل  رباا غزة.شاحنة بضائح وضل سو ر صنا 320الخضراا ألوروبا، واي
وقاؿ رئيس لجنة تنسيؽ إدخاؿ البضائح في القطاع، رائد فتوح لػ'سما' إف سنطات ا حتالؿ فتحت صباح 

شاحنات محمنة بالتوت األرضي والزهور والتوابؿ الخضراا إلى دوؿ  5اليوـ الملبر، ومف المقرر تصدير 
 أوروبا. 

ة محمنة ببضائح لنقطاييف التجاري شاحن 320مقرر دخوؿ وفيما يتلنؽ بالواردات، أشار فتوح إلى أنه مف ال
شاحنة محمنة بالحصمة لنقطاع التجاري  20والزرايي وقطاع المواصالت والمسايدات، مف ضمن ا 

الخاص، إضافة لدخاؿ  ميات مف األسمنت وحديد البناا والحصمة الخاصة بالمشاريح الدولية، وضل 
  ميات محدودة مف السو ر الصنايي القطري وغاز الط ي'.

ويلد ' ـر أبو سالـ' هو الملبر التجاري الوحيد الم توح حاليًا في القطاع، ويتـ مف خالله إدخاؿ البضائح 
 والمسايدات والمحروقات.

 20/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 شتمة زيتون جنوب بيت لحم 20يقتمعون  مستوطنون .22
ي ا فنسطيني قبؿ اياـ في أرضه ببندة بيت لحـ: أقدـ مستوطنوف ي ود ينى اقتالع يشريف شتنة زيتوف زر 

 الخضر الواقلة في جنوب بيت لحـ  جنوب الض ة الغربيةن.
وافاد أحمد صالح منسؽ النجنة الشلبية لمقاومة ا ستيطاف في الخضر لمراسؿ "قدس برس" أف 

ا وقاموا المستوطنيف اقتنلوا النينة الماضية ]أوؿ أمس[ يشريف شتنة زيتوف لنمزارع محمد أحمد غنيـ  م
وأشار إلى أف المستوطنيف  رروا يمنية اقتالع األشجار  .بقص السياج الذي يحيط ب رضه الزرايية

 .وا يتداا ينى أرض المواطف غنيـ أ ثر مف مرة خالؿ األيواـ الماضية
 19/1/2013قدس برس، 

 
 ييدم مساكن فمسطينية في األغوار الشمالية االحتالل .23

ن، ينى هدـ 1|19لسنطات ا حتالؿ السرائينية، صباح اليـو السبت ]أمس[   : أقدمت جرافات تابلة نابؿ
يدد مف مسا ف الرياة ال نسطينييف في منطقة األغوار الشمالية، وذلؾ لنمرة الثانية ينى التوالي خالؿ 

وأوضح يارؼ ضراغمة رئيس مجنس قروي وادي المالح والمضارب البدوية لمراسؿ  .اليوميف الماضييف
برس" أف قوات جيش ا حتالؿ السرائيني اقتحمت منطقتي "الميتة" و"الحمامات" صباح اليوـ، وقامت "قدس 

بطرد الرياة ال نسطينييف الذي أيادوا بناا خياـ هدم ا ا حتالؿ يوـ الخميس الماضي، في حيف شريت 
ال نسطينية التي أصبحت جّرافات ا حتالؿ باليادة هدـ مسا ن ـ، مّما ترّتب ينه تشريد يدد مف اللائالت 

 .بال م وى
وأضاؼ أف ا حتالؿ قاـ ب رض طوؽ أمني حوؿ منطقتي "الميتة" و"الحمامات" وحظر ينى المواطنيف 

 ."ال نسطينييف دخول ا بايتبارها مناطؽ يس رية وأف إقامت ـ في ا  انت "غير قانونية
 19/1/2013قدس برس، 
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 سبوع الماضيفمسطينًيا األ 83تقرير: االحتالل اعتقل  .24
راـ اهلل: أظ رت ملطيات فنسطينية أف قوات ا حتالؿ السرائيني ايتقنت ثالثة وثمانيف مواطًنا فنسطينًيا مف 

 .الض ة الغربية والقدس المحتنة خالؿ األسبوع الماضي
وبيف تقرير صدر يف حر ة "حماس " بالض ة تنقت "قدس برس" نسخة ينه أف قوات ا حتالؿ واصنت 

ا يتقاؿ التي تطاؿ يشرات المواطنيف ال نسطينييف يبر اقتحاـ منازل ـ، أو يقب احتجازهـ ينى يمنيات 
 .الحواجز اللس رية المنتشرة بيف محافظات الض ة الغربية المختن ة

 19/1/2013قدس برس، 
 

 مسجدين شرقي القدس "يروشاليم": قرارات إسرائيمية بيدم صحيفة .25
المية يبرية، ب ف سنطات ا حتالؿ السرائينية تلتـز هدـ مسجديف في القدس المحتنة: أفادت مصادر إي

أحياا مدينة القدس وجدت في ما "تجاوزات بناا محظورة"، بحسب المزايـ السرائينية. وجاا في صحي ة 
/يروشاليـ/ اللبرية في آخر أيدادها الصادرة، أف بندية القدس ا حتاللية أصدرت األسبوع الماضي قرارايف 

دـ مسجديف في بندة الطور وحي باب اللامود بشرقي مدينة القدس المحتنة، بناًا ينى ش اوى تقّدـ ب ا ب 
 المستوطف الي ودي أرييه  ند أحد قادة اليميف المتطرؼ.

 19/1/2013قدس برس، 
 

 تسوية بالوضع القائم مجمل الحراك المحمي اإلقميمي الدولي الراىن اليييئ أليماجد الزير:  .06
رأى رئػػيس مر ػػز اللػػودة ال نسػػطيني فػػي بريطانيػػا ماجػػد الزيػػر أف "مجمػػؿ الحػػراؾ : ناديػػة سػػلدالديف –يمػػاف 

المحني القنيمي الدولي الراهف  ي يئ ألي تسوية أو تلديؿ في الوضح القائـ أو لمػا يصػّب لصػالح الحقػوؽ 
 ال نسطينية".

مير يػة السػرائينية ال نسػطينية لشػاية ه ػذا وقاؿ، لػػ"الغد" مػف لنػدف، إف "هنػاؾ رغبػة ذاتيػة ينػد األطػراؼ األ
أجػػواا تشػػي بحػػراؾ مسػػتمر"، ول ػػف رئػػيس الػػوزراا بنيػػاميف نتنيػػاهو، التػػي تػػرجح التقػػديرات ا نتخابيػػة تشػػ ينه 

 لح ومة إسرائينية جديدة، "لف يلِط شيئًا لنمرحنة القادمة".
از ت بشػ ؿ غيػر ح ػيـ و  محمػود مػف وأضاؼ إف "الطرؼ ال نسطيني قدـ  ؿ ما يم ػف تقديمػه، إذ قػدـ التنػ

 أجؿ التلامؿ مح الم اوضات، التي رهنت السنطة ال نسطينية ن س ا بخيارها األوحد".
وايتبر أف "الرئيس محمود يبػاس يمتنػؾ نقاطػًا ايجابيػة، تتمثػؿ فػي القػرار األممػي بنيػؿ فنسػطيف صػ ة "دولػة 

القوي الذي برز في ذ ػرى انطالقػة حر ػة فػتح،  مراقب" غير يضو في األمـ المتحدة، والحضور الجماهيري
 مما أيطى صلوبة في منؼ المصالحة، إذ  نما جرى التقدـ في سنسنة الت اوض  نما ضل ت المصالحة".

وايتقػػد بػػ ف "وجػػود الخػػواف المسػػنميف قػػّوى مػػف أوراؽ "حمػػاس"، مػػف جانػػب، وشػػ ؿ يامػػؿ ضػػغط يني ػػا مػػف 
 جانب آخر".

تشػػػريف الثػػػاني  09ه الحر ػػػة لنػػػرئيس يبػػػاس ينػػػد ذهابػػػه لألمػػػـ المتحػػػدة، فػػػي ول ػػػت إلػػػى "الغطػػػاا الػػػذي قدمتػػػ
  نوفمبرن الماضي، خالفًا لتصريح ا السابؽ، بما يش ؿ جزاًا مف أوراؽ الضغط مف مصر وقطر وتر يا".
 ورأى أف "الربيح اللربي أتى بشيا مف الديـ لنجانب ال نسطيني ومحاولة التوازف مح الطرؼ السرائيني".

 02/1/0213، د، عّمانالغ
 



 
 
 

 

 

           18ص                                    0745العدد:                02/1/0213األحد  التاريخ:

 وفيات جديدة بانفمونزا الخنازير في الضفة وغزة أربع .27
رومؿ السويطي: أينف المتحدث باسـ وزارة الصحة د. طريؼ ياشور أف فنسطيف سجنت أربح  -نابنس 

، اثنتاف من ا في محافظة راـ اهلل والبيرة، والثالثة مف محافظات «H1N1»حا ت وفاة جديدة جراا فيروس 
ب الخنيؿ، والرابلة التي تلتبر أوؿ حالة وفاة جراا ال يروس سجنت في قطاع غزة، ليرت ح مجمؿ يدد جنو 

 من ا مف المحافظات الجنوبية. 30إصابة  600وفاة ويدد الصابات إلى نحو  21الوفيات إلى 
األربح األخيرة، وقاؿ مدير ياـ الرياية الصحية والصحة اللامة بوزارة الصحة د. اسلد رمالوي اف الوفيات 

 H3N2 انت ألط اؿ ومسنيف يلانوف مف نقص المناية، واف هناؾ حالتيف لوفيات جراا ا ن نونزا الموسمية 
منذ بداية موسـ الشتاا، موضحا أف إجرااات تطليـ هذ  ال ئة  ذات المناية المنخ ضةن تجري ينى قدـ 

ـ الطب الوقائي في مختنؼ محافظات وساؽ في  افة محافظات الوطف في مديريات الصحة، واف أقسا
الوطف تلمؿ بش ؿ فلاؿ لرصد المرض والتلامؿ مله ب ؿ م نية، مشيدا بالت امؿ الحاصؿ بيف  افة 
القطايات الصحية مف دوائر الرياية الصحية والمستش يات الح ومية،  ذلؾ المستش يات الخاصة واألهنية 

 وو الة الغوث.
 20/1/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 كي في جيود تحقيق السالميمسناتور ماكين أىمية استمرار االنخراط األمر ل يؤكد األردني الممك .08

جوف ما يف والوفد المرافؽ الذي األمري ي يبداهلل الثاني أمس السناتور  األردني استقبؿ المنؾبترا:  –يماف  
 ي  يني ايوت وريتشارد يشيوخ األمر يزور األردف حاليا ضمف جولة له في المنطقة ويضـ أيضاا مجنس ال

بنومنثاؿ وشيندوف وايت اوس و ريس  ونز وجوف هوفف. وجرى خالؿ النقاا، بحث تطورات األوضاع في 
 ية وسبؿ تلزيزها في مختنؼ المجا ت. واستلرض جاللة يالشرؽ األوسط، ويالقات التلاوف األردنية األمر 
دة الجانبيف ال نسطيني والسرائيني ليادة اطالؽ الم اوضات المنؾ مح أيضاا الوفد السبؿ ال  ينة بمساي

  ي في ج ود تحقيؽ السالـ.يأهمية استمرار ا نخراط األمر  استنادا إلى حؿ الدولتيف، مؤ داً 
 02/21/0213، الغد، عّمان

 
 العيساوي الفمسطيني سامر األسير تضامنًا معتعتصم أمام "الصميب األحمر"  أردنية شعبية حراكات .09

ن ذت حرا ات شبابية وشلبية أمس؛ وق ة احتجاجية أماـ مقر النجنة الدولية لنصنيب  :غادة الشيل -يماف
، لنمطالبة بالتدخؿ في قضية إضراب األسير ال نسطيني سامر الليساوي يف الطلاـ، في يّماف األحمر

 ية لنصرة األسرى غداً والذي مضى ينى إضرابه نحو ستة أش ر. الى ذلؾ، تنظـ الحمنة األردنية الشباب
وق ة احتجاجية أماـ مقر النجنة لنمطالبة بالقياـ بمسؤوليات ا تجا  األسرى في سجوف ا حتالؿ، اضافة الى 

 ملرفة مصير الم قوديف األردنييف.
 02/21/0213، الغد، عّمان

 
 المحمي في السوق "إسرائيل"تنفي وجود حمضيات مستوردة من  األردنية الزراعة وزارة .32

 "إسرائيؿ"وجود  ميات مف الحمضيات؛ مستوردة مف  األردنية ن ت وزارة الزراية :يبداهلل الربيحات -افيم
في السوؽ المحنية، مشيرة إلى أن ا لـ تلط أي تصريح  ستيراد هذ  السنلة، وفؽ الناطؽ اليالمي لنوزارة 

 نمر حداديف.
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 02/21/0213، الغد، عّمان
 

 هلل أمام مقر الوحدة الفرنسية في جنوب لبنانتضامني مع جورج عبد ا اعتصام .31
ن ذ اللشرات مف الناشطيف النبنانييف وال نسطينييف وق ة احتجاجية أماـ الوحدة ال رنسية اللامنة في  بيروت:

الواقح في بندية دير  ي ا في مدينة صور في جنوب  ،إطار قوات األمـ المتحدة المؤقتة في لبناف  اليوني يؿن
ياما،  09لنمطالبة بالطالؽ سراح المواطف النبناني جورج يبد اهلل، الملتقؿ في فرنسا، منذ  وذلؾ، .لبناف

سايات، يندما حاوؿ بلض  4بت ـ تتلنؽ بالرهاب. وقد ساد التوتر في ا يتصاـ، الذي استمر لمدة 
ف رسالة يناصر مف الجيش النبناني. وتال أحد الملتصمي مما استديى تدخؿمقر، الالشباف تسنؽ جدار 

، مسايدة الملتصميف ونقؿ صوت ـ إلى "اليوني يؿ"بالنغة ال رنسية، ناشد في ا القوات ال رنسية اللامنة في 
اللميد  النبناني وزير الداخنية والبندياتفي السياؽ ذاته، ُذ ر أف فرنسا ألجؿ الفراج يف الملتقؿ يبد اهلل. و 

يس باولي في منؼ يبد اهلل وتدايياته ينى المصالح بحث مح الس ير ال رنسي باتر قد مرواف شربؿ  اف 
 ال رنسية.

 02/21/0213، الشرق األوسط، لندن
 

 اتفاقية السالم مع "إسرائيل"  نحترممرسي:  .32
و ػػا ت: أ ػػد الػػرئيس المصػػري محمػػد مرسػػي ينػػى احتػػراـ ح ومتػػه  ت اقيػػة السػػالـ الموقلػػة مػػح  -48يػػرب 

 ويؿ مصر إلى دولة دينية.إسرائيؿ،  فتا إلى أنه   يسلى إلى تح
يـو السػبت، قػاؿ مرسػي إف مصػر تسايتونج" األلمانية، الصادرة  وفي مقابنة مح صحي ة "فران  ورتر الجماينه

تسلى مف خالؿ سياست ا الخارجية إلى "إقامة يالقات متوازنة مح  ؿ الدوؿ". وأيرب الرئيس المصري يػف 
 الشرؽ األوسط. ت ييد  ألف تنلب ألمانيا دورا أ بر في مصر و 

 19/1/2013، 48عرب 
 

 : لن نقبل إال بدفع "إسرائيل" ثمن قتل مواطنينا.. وندعم المصالحة الفمسطينيةأغموداود  .33
أنقر : قاؿ "أحمد داود أغنو" وزير الخارجية التر ي: "لف نقبؿ إ  أف تػدفح اسػرائيؿ ثمػف قتن ػا لمواطنينػا"، فػي 

 .2010ف ينى متف س ينة مرمرة الزرقاا ياـ آخري 50أتراؾ وجرح  9أشارة إلى مقتؿ 
وأوضح داود أغنو في حديث خاص لو الة ا ناضوؿ،أف تر يا  انت تديو دائما إلػى السػالـ، وتتلامػؿ مػح  

 األمور بحسف نية، ول ف ذلؾ غير مم ف مح دولة مثؿ اسرائيؿ تلتبر ن س ا فوؽ القانوف الدولي.
ذار خطػػي وواضػػح يػػف ا يتػػداا ينػػى اسػػطوؿ الحريػػة، الػػذي أسػػ ر وجػػدد داود أغنػػو مطالبتػػه  سػػرائيؿ بايتػػ

يف مقتؿ مػواطنيف أتػراؾ ينػى مػتف أ بػر سػ ف تر يػا مرمػرة الزرقػاا، مشػددا ينػى أف اسػرائيؿ   بػد أف تػدفح 
 ثمف ما اقترفته.

ويبػػػر الػػػوزير التر ػػػي يػػػف ديػػػـ بػػػالد  لج ػػػود المصػػػالحة ال نسػػػطينية، مشػػػيرا أف يالقػػػات طيبػػػة تربط ػػػا مػػػح 
ر تي "فػتح" و"حمػاس"، األمػر الػذي أ ػد ينيػه خػالؿ زيارتػه إلػى غػزة بليػد ال جػـو ا سػرائيني ينػى القطػاع ح

 .2012في منتصؼ تشريف الثاني/نوفمبر 
 20/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
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 مميون دوالر 20مساىمتيا في شبكة األمان لدعم السمطة الفمسطينية إلى  ترفعالسعودية  .34
صرح س ير الممن ة اللربية السلودية ومندوب ا الدائـ لدى الجاملػة اللربيػة أحمػد قطػاف، بػ ف  -وفا -القاهرة 

منيػوف دو ر مػف قيمػة شػب ة األمػاف الماليػة  20المنؾ يبد اهلل بف يبد اللزيز أمر ب ف تتحمؿ الممن ػة مبنػد 
 منيوف دو ر ش ريا. 100بند اللربية المت ؽ يني ا لديـ دولة فنسطيف خالؿ قمة بغداد األخيرة والمقدرة بم

وأوضح الس ير قطاف في بياف صادر يف الس ارة السلودية أمػس، أف حصػة الممن ػة فػي شػب ة األمػاف تبنػد 
منيػوف دو ر تقػديرا لنظػروؼ التػي  20منيوف دو ر فقط، بينما حرصت الممن ة ينى زيػادة الحصػة إلػى  14

 يمر ب ا األشقاا في فنسطيف.
 20/1/2013م اهلل، الحياة الجديدة، را

 
 الرئيس التونسي يصل غزة مطمع شباط/ فبراير القادم .35

أحمد المصري:  شؼ أميف ياـ مجنس الوزراا يبد السالـ صياـ ]في ح ومػة هينيػة[ يػف أف الػرئيس  -غزة
التونسي المنصػؼ المرزوقػي سيصػؿ قطػاع غػزة مطنػح شػ ر فبرايػر/ شػباط القػادـ، وذلػؾ فػي زيػارة تضػامنية 

 ال نسطيني وقطاع غزة المحاصر.مح الشلب 
 

وأوضػح صػػياـ أف زيػارة الػػرئيس التونسػػي سػوؼ يسػػبق ا زيػػارة لػرئيس الػػوزراا المػػاليزي محمػد نجيػػب منتصػػؼ 
هذا األسبوع، برفقة وفد وزاري  بير، وطواقـ مختن ػة، مبينػا أن ػا الزيػارة األولػى التػي تجػري لػرئيس وزراا مػف 

 الدوؿ السالمية لقطاع غزة.
 20/1/2013أون الين، فمسطين 

 
 لدى السمطة: جيود مصرية إللزام "إسرائيل" ببنود صفقة "وفاء األحرار" مصرسفير  .36

محمػػػد ييػػػد: أ ػػػد السػػػػ ير المصػػػري لػػػدى السػػػنطة ال نسػػػطينية ياسػػػػر يثمػػػاف، أف بػػػالد  تبػػػذؿ ج ػػػػوًدا  -غػػػزة
نقاذ حياة األسرى المضربيف يػف دبنوماسية للزاـ  إسرائيؿن ببنود ات اؽ ص قة "وفاا األحرار"، واللمؿ ينى إ

 الطلاـ داخؿ السجوف.
وقػػاؿ يثمػػاف فػػي تصػػريحات خاصػػة بػػػ"فنسطيف أوف  يػػف"، اليػػوـ، إف مصػػر تبػػذؿ ج ػػوًدا حاليػػة، واتصػػا ت 
م ث ة مح الجانب السرائيني مف أجؿ وقؼ ا نت ا ات المسػتمرة لصػ قة "وفػاا األحػرار"، واللمػؿ ينػى إن ػاا 

المحػػػرريف، والفػػػراج يػػػف المحػػػرريف الػػػذيف يػػػاود ا حػػػتالؿ ايتقػػػال ـ، وخصوًصػػػا قضػػػية اسػػػتجواب األسػػػرى 
 المضربيف يف الطلاـ.

وأشار إلى أف مصر تقوـ بج ود حثيثة منػذ يػدة أيػاـ ماضػية، لنقػاذ حيػاة األسػيريف أيمػف الشػراونة، وسػامر 
 الليساوي، وجميح إخوان ا المضربيف يف الطلاـ.

 19/1/2013فمسطين أون الين، 
 

 محكمة أمريكية تؤّيد عقوبات عمى البنك العربي في قضية تمويل حماس .37
رويتػػرز: أيػػدت مح مػػة اسػػتئناؼ أمير يػػة ح مػػا يقضػػي ب ػػرض يقوبػػات ينػػى البنػػؾ اللربػػي للػػدـ  –نيويػورؾ 

تقديمػػػػه مسػػػػتندات فػػػػي قضػػػػية تػػػػت ـ البنػػػػؾ بتػػػػوفير خػػػػدمات مصػػػػرفية لحر ػػػػة المقاومػػػػة ا سػػػػالمية  حمػػػػاسن 
  ا الو يات المتحدة ينى ان ا ارهابية.ومنظمات أخرى تصن 
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ويسري الح ـ ينى مجموية مف القضايا تنظرها مح مة اتحادية في برو نيف بنيويورؾ. ورفلت هذ  القضايا 
نيابػػة يػػف مػػواطنيف اميػػر ييف وريايػػا أجانػػب  ػػانوا ضػػحايا أو افػػراد يػػائالت ضػػحايا ل جمػػات ناشػػطيف فػػي 

 . 2005و 1994ترة بيف يامي اسرائيؿ وا راضي ال نسطينية في ال 
فػرد يسػلوف ا ف لنحصػوؿ ينػى تلويضػات  700اسػرة و 100وقاؿ محػاموف يمثنػوف المػدييف اف أ ثػر مػف 

 تزيد قيمت ا ينى بنيوف دو ر مف البنؾ اللربي ومقر  ا ردف في قضايا مقامة ضد .
سػتمد مػف القضػية األساسػية التػي وح ـ أمػس الجملػة أصػدرته الػدائرة الثانيػة بمح مػة ا سػتئناؼ األمير يػة م

 ويضدت ا قضايا أخرى مرتبطة ب ا جرى بحث ا في محا مات مبدئية. 2004أقيمت ياـ 
وقالت الدائرة الثانية ان ا   يم ن ا نظر طلف البنؾ اللربي الى اف يتـ حؿ القضية اماـ مح مة ادنى درجة. 

اف هيئػػة  2010مير يػػة نينػػا جيرشػػوف فػػي يػػاـ وتلنػػي اللقوبػػة التػػي ح مػػت ب ػػا قاضػػية المح مػػة الجزئيػػة ا 
 المحن يف في القضية يم ن ا في ح م ا الذي ستصدر  اف ت خذ في ا يتبار المستندات التي لـ تقدـ.

وقاؿ البنؾ اللربي في بياف انه يبحث خيارات الطلف وانه "  يزاؿ يلتقد اف أمر توقيح يقوبات مف المح مة 
 ثار قنؽ دولي."الجزئية يثير امورا خطيرة م

وأصدرت جيرشوف اللقوبة بلد اف طالب المديوف البنؾ بتقديـ ملنومات يف حساب يتلنؽ بجمايات يلرؼ 
ان ػػا أو يشػػتبه فػػي ان ػػا ينػػى صػػنة بمنظمػػات ارهابيػػة بلين ػػا. وحجػػب البنػػؾ اللربػػي بلػػض الوثػػائؽ المطنوبػػة 

 قائال اف قوانيف سرية البنوؾ ا جنبية تحظر  ش  ا.
اف يػػدـ تقػػديـ البنػػؾ الوثػػائؽ  -اذا رغبػػوا  -التػػي اصػػدرت ا جيرشػػوف تتػػيح لنمحن ػػيف بػػ ف يسػػتنتجوا واللقوبػػة 

 يلني انه زود يف ينـ منظمات ارهابية بلين ا بخدمات مالية.
وطلػف البنػػؾ اللربػي قػػائال اف يقوبػػة جيرشػوف قاسػػية واف البنػػؾ مجبػر ينػػى الم اضػػنة بػيف مخال ػػة المح مػػة 

قوانيف سػرية البنػوؾ فػي لبنػاف وا ردف ودوؿ اخػرى يلمػؿ في ػا. وقالػت الػدائرة الثانيػة اف  ا مير ية أو انت اؾ
 ح م ا لف يحوؿ دوف استئناؼ اللقوبة في المستقبؿ.

 20/14/2013الحياة، لندن، 
 

 يطالبون حكومتيم بالتدخل لوقف االنتياكات اإلسرائيمية بحق األطفال الفمسطينيين  ىولنديون .38
ت مجمويػػة مػػف الناشػػطيف ال ولنػػدييف الػػذيف ينتمػػوف ألحػػزاب يسػػارية، ح ػػومت ـ با ضػػطالع أمسػػترداـ: طالبػػ

بػػػدورها والضػػػغط ينػػػى نظيرت ػػػا السػػػرائينية لوقػػػؼ انت ا ات ػػػا لنملاهػػػدات والمواثيػػػؽ الدوليػػػة المتلنقػػػة بحقػػػوؽ 
 األط اؿ.

سػػرائينية لحمن ػػا ينػػى وحػػّث الناشػػطوف الح ومػػة ال ولنديػػة ينػػى التػػدّخؿ اللاجػػؿ والضػػغط ينػػى نظيرت ػػا ال
تطبيػؽ القػػانوف الػػدولي بحػػؽ األط ػػاؿ ال نسػػطينييف الملتقنػػيف فػي سػػجون ا، ويػػدـ انت ػػاؾ حقػػوق ـ التػػي تشػػمؿ 
نشػػاا نظػػاـ رقابػػة فّلػػاؿ ب ػػدؼ  تلػػري  ـ ب ػػذ  الحقػػوؽ وتػػوفير محػػاـٍ ل ػػـ وحظػػر سياسػػة "اللػػزؿ ا ن ػػرادي" واي

 ط اؿ ال نسطينييف الملتقنيف.البالغ يف أي سوا ملامنة واستخداـ لنلنؼ ضد األ
 19/1/2013قدس برس، 

 
 العرب في "إسرائيل": ما الفائدة؟ الناخبون .39

تقرير خاص   الي ونوميستن، ترجمة: يالا الديف أبو زينة: ينػى السػطح، يبػدو األمػر بالنسػبة ل نسػطينيي 
ؼ مػف اللػرب ب صػوات ـ ضربًا مف اللبث وحسػب. ف ػي  ػؿ انتخابػات إسػرائينية يامػة، يػدلي مئػات ال  48
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لصالح أحزاب   ت لؿ ال ثير لتحسيف أوضاي ـ. والف، ما تزاؿ ال جوة ا جتمايية وا قتصادية القائمة بيف 
الي ػػود واللػػرب، الػػذيف يشػػ نوف واحػػػدًا مػػف  ػػؿ خمسػػة إسػػرائينييف، آخػػػذة فػػي ا تسػػاع؛ وقػػد فشػػنت األحػػػزاب 

مػة بمجمويػة مػف القػوانيف التػي تنحػؽ الضػرر بالسػ اف اللػرب، السياسية اللربية فشػاًل ذريلػًا فػي إلحػاؽ ال زي
والتي مررت ا ح ومة بنيػاميف نتنيػاهو فػي البرلمػاف المنت يػة و يتػه. ويقػوؿ أحػد النػاخبيف مػف مدينػة الناصػرة، 

 أ بر مدينة يس ن ا اللرب في إسرائيؿ: " نما أصبحنا أ ثر وضوحًا ومرئييف أ ثر، زاد تمييزهـ ضدنا".
اللديػػد مػػف يػػرب إسػػرائيؿ يت ن ػػوف ينػػاا التصػػويت. وقػػد تراجلػػت نسػػبة إقبػػال ـ ينػػى المشػػار ة فػػي  ولػػـ يلػػد

% فػػي ا نتخابػػات األخيػػرة؛ ويم ػػف أف ت ػػبط النسػػبة هػػذ   53إلػػى  1999% فػػي اللػػاـ  75ا قترايػات مػػف 
اا دراسػػة المػػرة إلػػى مػػا دوف النصػػؼ،  مػػا يقػػوؿ أسػػد غػػانـ مػػف جاملػػة حي ػػا، الػػذي أشػػرؼ مػػؤخرًا ينػػى إجػػر 

يضوًا يربيًا في  17استقصائية حوؿ نوايا اللرب إزاا التصويت في ا نتخابات. وهناؾ في الوقت الحاضر 
مقلدًا؛ وما   يقؿ يف ستة مف الدروز، بين ـ يضو في حزب الني ود  120البرلماف السرائيني المؤلؼ مف 

 الذي يتزيمه السيد نتنياهو.
الم  ػػػػريف اللػػػػرب قػػػػد شػػػػنوا حمنػػػػة تػػػػديو إلػػػػى مقاطلػػػػة ا نتخابػػػػات و ػػػػاف بلػػػػض السػػػػالمييف وبضػػػػلة مػػػػف 

السػػػرائينية، متػػػذرييف بضػػػرورة القيػػػاـ بػػػ ي شػػػيا ضػػػد إضػػػ اا الشػػػريية ينػػػى مػػػا ينتقػػػدون ا بوصػػػ  ا دولػػػة 
ديمقراطيػػػة لني ػػػود فقػػػط. ل ػػػف اليػػػ س هػػػو السػػػبب الرئيسػػػي لالمتنػػػاع يػػػف المشػػػار ة. فنػػػـ يسػػػبؽ ألي ح ومػػػة 

وأف ضمت حزبًا يربيػًا فػي ائتالف ػا؛ وحتػى لػو حاولػت أف ت لػؿ ذلػؾ، فػالف مػف غيػر إسرائينية ينى الطالؽ 
المحتمؿ أف يقبؿ أي طرؼ يربي ا نضماـ إلى ح ومة، ما لـ تحؿ إسرائيؿ أوً  صػراي ا مػح ال نسػطينييف. 

 ويقوؿ السيد غانـ: "إن ـ  اللربن   يم ف أف يصادقوا ينى قصؼ غزة".
حجػػػاـ اللربػػػي يػػػف ا نخػػػراط فػػػي السياسػػػة الوطنيػػػة فػػػي مشػػػ د األخاديػػػد اللميقػػػة وتم ػػػف رؤيػػػة نتػػػائج هػػػذا ال

السػرائينية األقػرب إلػى حاضػرة إسػرائيؿ، تػؿ أبيػب. و  يوجػد -المنتشرة في شوارع   ر قاسػـ، المدينػة اللربيػة
شخص مر ػز لنشػرطة، وغالبػًا مػا تمػزؽ إطالقػات رصػاص اللصػابات  20.000في هذ  البندة التي يقطن ا 

هدأة النيؿ في ا.  ما أف ملد ت البطالة بيف اللرب في  ؿ أنحاا البالد تساوي ضل ي ملد ت البطالة بيف 
 % مف األط اؿ الي ود فقط. 24% مف األط اؿ اللرب فقراا، مقارنة مح  66الي ود؛ ويلتبر 

ى حػد  بيػر خػوض وتبدو القنيؿ مػف األحػزاب الي وديػة حريصػة ينػى ي ػس هػذا ا تجػا ؛ بػؿ إن ػا تتجنػب إلػ
% مػػػف اللػػػرب يصػػػوتوف لألحػػػزاب  60حمالت ػػػا فػػػي البنػػػدات اللربيػػػة. وقبػػػؿ يشػػػريف يامػػػًا  ػػػاف أ ثػػػر مػػػف 

الي وديػػة؛ وفػػي المػػرة األخيػػرة، صػػوت أقػػؿ مػػف خمسػػ ـ لصػػالح هػػذ  األحػػزاب. وفيمػػا يصػػبح النػػاخبوف الي ػػود 
واسػػتلادة ديم ػػـ مػػرة أخػػرى. أ ثػػر طائ يػػة وصػػقورية، يحػػاوؿ يػػدد أقػػؿ مػػف ساسػػت ـ  سػػب النػػاخبيف اللػػرب 

وتبدو الح نة الصغيرة مف األيضاا اللرب فػي البرلمػاف، الػذيف يمثنػوف أحزابػًا يقودهػا الي ػود، وأن ػا تػنخ ض 
 إلى النصؼ بدورها.

بش ؿ ياـ، أصبح ال ثير مف الناخبيف اللػرب يشػلروف باليػ س مػف ساسػت ـ أن سػ ـ، خاصػة بسػبب تر يػزهـ 
% مػػف اللػػرب فػػي إسػػرائيؿ، وفقػػًا لمسػػح السػػيد  92ال نسػػطينييف، فػػي حػػيف أف  ينػػى الصػػراع السػػرائيني مػػح

غانـ، يطرحوف مسائؿ الرفاهية والتمييز وارت اع ملد ت الجريمػة بوصػ  ا مػواطف قنق ػـ الرئيسػية.  مػا يبػدو 
لتػػي السػػرائينيوف أيضػػًا يرضػػة لنصػػرايات والنزايػػات فيمػػا بيػػن ـ. وتقػػوؿ األحػػزاب الثالثػػة ا-الساسػػة اللػػرب

مقلػدًا فػي ا نتخابػات األخيػرة، إن ػا تمثػؿ األيػديولوجيات السػالمية  11يقودها اللرب، والتي فػازت بمجمػوع 
والقومية والشيويية المتنافسة. ل ف الصدامات اللائنية والشخصية ربما ت وف أ ثػر صػنة بػذلؾ. ولػو أف  افػة 
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را ز ا قتراع بن س ملدؿ ظ ور الي ود، ل اف السرائينييف صوتوا لصالح قائمة واحدة، وظ روا في م-اللرب
 ل ـ ثاني أ بر حزب في إسرائيؿ.

الف، هناؾ يدد قنيػؿ مػف األحػزاب الي وديػة الصػغيرة التػي تحػاوؿ اجتػذاب اللػرب المحبطػيف. ويلمػؿ حػزب 
شػػػاس الم ػػػرط فػػػي التشػػػدد، والػػػذي يمثػػػؿ الي ػػػود الػػػذيف تلػػػود أصػػػول ـ إلػػػى اللػػػالـ اللربػػػي، ينػػػى السػػػلي إلػػػى 

حصيؿ األصوات اللربية بقوة. ويقػوـ برلمػانيو شػاس النػاطقوف باللربيػة، وهػـ يرتػدوف المالبػس السػوداا مػف ت
قمػػاش ال بػػػرديف، بجػػو ت فػػػي قػػػرى الجنيػػؿ، حيػػػث يشػػ ؿ المسػػػنموف اللػػػرب والػػدروز والمسػػػيحيوف األغنبيػػػة، 

ود  الي ػػػود، ميػػػرتس، أيضػػػًا ويقػػػدموف ل ػػػـ الويػػػود بزيػػػادة الن ػػػاؽ البنػػػدي.  مػػػا قػػػاـ الحػػػزب اليسػػػاري الػػػذي يقػػػ
بترشيح الليساوي فريج، وهو محاسب مف   ر قاسـ، ووضله في مرتبة متقدمة ينػى قائمتػه. وقػد ويػد فػريح 
بملالجػػة القضػػايا المحنيػػة بػػدً  مػػف القضػػايا الوطنيػػة. وهػػو يتسػػااؿ: " يػػؼ يم ننػػا الػػدفاع يػػف بيػػت شػػخص 

 آخر، إذا لـ نتم ف حتى مف إصالح بيتنا ن سه؟
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انتخابات ال نيست السرائيني ضمف  48أـ ال حـ: تخوض األحزاب اللربية داخؿ أراضي -محمد محسف وتد
 ثالثة تيػارات، السػالمي والقػومي والشػيويي، ممثنػيف بقػائمتيف يػربيتيف "التجمػح الػوطني" و"اللربيػة الموحػدة"

 وقائمة ثالثة بشرا ة يربية ي ودية هي "الجب ة والحزب الشيويي".
، مػح تجػذر 48وت تي مشار ت ـ وسط أجػواا انتخابيػة تتسػـ بتلػالي الخطػاب السػرائيني الملػادي ل نسػطينيي 

السياسات والتشريلات اللنصرية الح ومية، والرامية لقصائ ـ يف المش د السياسي اللاـ بالسرائيؿ مح ت رار 
لمطالػػػب بشػػػطب أحػػػزاب وقيػػػادات يربيػػػة ومنل ػػػا مػػػف الترشػػػح لن نيسػػػت بذريلػػػة يػػػدـ الػػػو ا لسػػػرائيؿ دولػػػة ا

 ي ودية، مثنما حدث مح النائبة حنيف الزيبي.
مقلػػدا لنح ػػاظ ينػػى قوت ػػا وتمثين ػػا وسػػط التحػػديات والظػػروؼ  11وتسػػلى هػػذ  األحػػزاب الممثنػػة بال نيسػػت بػػػ

البػػالد  48مي ال اشػػية ومظػاهر اللػداا بػػالرأي اللػاـ السػػرائيني ل نسػطينيي ا سػتثنائية بتغنغػؿ اللنصػػرية وتنػا
 ألؼ هـ أصحاب حؽ في ا قتراع. 700منيوف نسمة من ـ نحو  1.6تلدادهـ نحو 

وشػػػ د اللقػػػد األخيػػػر تراجلػػػا متواصػػػال فػػػي نسػػػبة التصػػػويت ب وسػػػاط ال نسػػػطينييف وانحسػػػار التصػػػويت أيضػػػا 
% وواصنت نسب المشار ة 77حوالي  1996التصويت في انتخابات اللاـ لألحزاب الي ودية، وبنغت نسبة 

 .2009بالتراجح لتصؿ إلى أدنى المستويات با نتخابات األخيرة في اللاـ 
 22% ستحصػػؿ األحػػزاب اللربيػػة ينػػى 80وتشػػير التقػػديرات إلػػى أنػػه فػػي حػػاؿ المشػػار ة بنسػػبة تصػػؿ إلػػى 

 مقلدا.
 استقالل واندماج

بالح ػػاظ  48ا بين ػػا بالقضػػايا السياسػػية وا جتماييػػة وا قتصػػادية والحقوقيػػة ل نسػػطينيي وتت ػػؽ األحػػزاب فيمػػ
 ينى هويت ـ الوطنية مح الصرار ينى نيؿ حقوق ـ ضمف إطار المواطنة.

وقػػػد تبنػػػت هػػػذ  األحػػػزاب القضػػػية ال نسػػػطينية بال نيسػػػت لتطرح ػػػا ينػػػى الػػػرأي اللػػػاـ السػػػرائيني سػػػليا من ػػػا 
السياسػية لألحػزاب السػرائينية. ورغػـ ذلػؾ حالػت خالفػات جوهريػة دوف إقامػة تحػالؼ  ل رض ا ينى الخريطػة

لخوض ا نتخابات ملا دوف أف تتخنى األحزاب يف هويت ا، وذلػؾ بشػ ؿ يتنػافى مػح المطنػب الشػلبي اللػاـ 
 الدايي لوحدة ال تؿ اللربية قبالة هيمنة وفاشية اليميف.
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لمواقػػؼ والراا فػػي  ػػؿ مػػا يتلنػػؽ با نػػدماج فػػي إسػػرائيؿ ومؤسسػػات ا وللػػؿ أبػػرز هػػذ  الخالفػػات التبػػايف فػػي ا
وم  ػـو التلػايش الػذي يرت ػز ينػى المسػاواة القوميػة والمدنيػة مػح المجتمػح  48وا ستقالؿ الذاتي ل نسػطينيي 

دراج مرشح ي ودي يساري تقدمي بالقائمة التحال ية ناهيؾ يف السجاؿ في  ؿ مػا يتلنػؽ بالػديف  السرائيني واي
 بيف المتدينيف واللنمانييف. وأصبح يدـ ا ستجابة لرغبة الجم ور بالوحدة قد يؤدي لتدني نسبة التصويت.

 "دولة المواطنين"
الػػػػذي يترأسػػػػه النائػػػػب محمػػػػد بر ػػػػة والممثػػػػؿ بال نيسػػػػت ب ربلػػػػة مقايػػػػد -ويػػػػديو حػػػػزب الجب ػػػػة الديمقراطيػػػػة 

 التلايش مح الي ود.إلى الشرا ة و  -والمتحالؼ مح الحزب الشيويي السرائيني
، ويؤمف بطرح "حؿ الدولتيف" وحؿ قضية 48وهو حزب يربي ي ودي رغـ أف غالبية أنصار  مف فنسطينيي 

الالجئػػيف ال نسػػطينييف وفػػؽ القػػرارات الدوليػػة وتوج اتػػه مار سػػية وينػػادي بالمسػػاواة واللدالػػة ا جتماييػػة ينػػى 
 أساس "المساواة القومية المدنية".

مػػح الػػوطني الػػذي أسسػػه الػػد تور يزمػػي بشػػارة امتػػدادا لنحر ػػة الطالبيػػة التػػي تشػػ نت فػػي ويػػ تي حػػزب التج
 مطنح السبلينيات ب وسط الطالب ال نسطينييف بالجاملات السرائينية.

، 1996وخاض الحزب الذي يترأس  تنته البرلمانيػة النائػب جمػاؿ زحالقػة انتخابػات ال نيسػت ألوؿ مػرة يػاـ 
لنحر ػػػة الوطنيػػػة ال نسػػػطينية والتيػػػار القػػػومي، وفػػػرض مػػػف خػػػالؿ التصػػػدي "لندولػػػة حيػػػث يلػػػد ن سػػػه امتػػػدادا 

الي وديػػػة" مشػػػروع "دولػػػة المػػػواطنيف"، تحػػػت ينػػػواف "هويػػػة قوميػػػة، مواطنػػػة  امنػػػة"، ويسػػػلي لتنظػػػيـ الػػػداخؿ 
 ال نسطيني مف خالؿ إدارة تربوية وثقافية. 

 الوالء المزدوج
 ػػػة السػػػالمية، فقػػػد رسػػػخت جػػػذور التيػػػار السػػػالمي بالػػػداخؿ وم ػػػد ال نيسػػػت الطريػػػؽ لالنقسػػػاـ داخػػػؿ الحر 

ال نسطيني منتصؼ ثمانينيػات القػرف الماضػي، وتشػ نت الحر ػة السػالمية التػي أسسػ ا الشػيل يبػد اهلل نمػر 
درويػػػش وحظيػػػت بثقػػػة الجمػػػاهير ال نسػػػطينية ممػػػا دفػػػح بػػػبلض قيػػػادة الحر ػػػة لطػػػرح ف ػػػرة خػػػوض انتخابػػػات 

 ال نيست السرائيني.
إلػػػى تيػػػاريف  1996ؽ هػػػذا الطػػػرح تبػػػايف بػػػالمواقؼ م ػػػد الطريػػػؽ  نقسػػػاـ الحر ػػػة السػػػالمية فػػػي اللػػػاـ ورافػػػ

متمػػػايزيف، وذلػػػؾ بلػػػد خػػػوض الجنػػػاح الجنػػػوبي بالحر ػػػة ا نتخابػػػات ضػػػمف قائمػػػة تحال يػػػة تلػػػرؼ بػػػػ"اللربية 
ال نيسػت يػف السػالمييف الموحدة" التي يترأس ا النائب الشيل إبراهيـ صرصور والممثنة حاليػا ب ربلػة نػواب ب

 والحزب اللربي والحر ة اللربية لنتغيير.
مقابؿ ذلؾ، يصر الجناح الشمالي لنحر ة السالمية برئاسة الشيل رائد صالح ينى مقاطلػة ا نتخابػات مػح 
ضرورة مواصنة مشروع المجتمح اللصامي وبناا المجتمح المتاح بالداخؿ ال نسطيني يوضا يف الدولة غير 

مػف المشػار ة  48، حيث تلزز لديه القنايات ب ف التجارب أ دت أنه ليس هناؾ جػدوى  ل نسػطينيي المتاحة
والوجود بال نيسػت الػذي أثبػت أنػه لػيس يػامال حاسػما بتحديػد السياسػات السػرائينية. بػؿ ايتبػر أف ال نيسػت 

ؽ حالػػة مػػف الػػو ا أضػػحى ملضػػنة بمػػا في ػػا مػػف تناقضػػات بمحاولػػة فػػرض الػػو ا لسػػرائيؿ دولػػة ي وديػػة وخنػػ
 المزدوج بيف الدولة اللبرية والشلب ال نسطيني.

 19/1/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
 

  دولة وجواز سفر  .41
 ناجي صادؽ شراب



 
 
 

 

 

           05ص                                    0745العدد:                02/1/0213األحد  التاريخ:

يدـ قدرة ال نسطينييف ينى أف ي وف ل ـ جواز سػ ر يبػرز هػويت ـ ووطنيػت ـ وشخصػيت ـ المسػتقنة والحينولػة 
شخصػػيت ا الدوليػػة الملتػػرؼ ب ػػا دوليػػًا، لػػيس فقػػط بسػػبب ا حػػتالؿ دوف قيػػاـ  ينونػػة سياسػػية فنسػػطينية ل ػػا 

واألمري ػػي تحديػػدًا ينػػى يػػدـ قيػػاـ هػػذ  الدولػػة أو الشخصػػية ” السػػرائيني“، بػػؿ بسػػبب الصػػرار ”السػػرائيني“
الدوليػة. وينػػى مػػدار تػػاريل فنسػػطيف لػػـ توجػػد هػػذ  ال ينونػة السياسػػية ينػػى غػػرار الػػدوؿ األخػػرى، فبلػػد الن بػػة 

 دولػة ويػدـ قيػاـ الدولػة ال نسػطينية صػدر مػا يػرؼ بجػواز سػ ر ح ومػة يمػـو ” إسػرائيؿ“وقيػاـ  1948ياـ 
فنسطيف، ولـ ي ف له أي قيمة قانونية أو سياسية بؿ يبر يف مرحنة تاريخية قصيرة جدًا دخنػت في ػا الحالػة 

صػػدار وثيقػػة سػػ ر الالجئػػيف ال نسػػطينية التمثينيػػة مػػا بػػيف الدارة المصػػرية لغػػزة التػػي قامػػت بػػالدارة القطػػاع  واي
ال نسػػطينييف، وفػػي المقابػػؿ أدمجػػت الضػػ ة الغربيػػة بػػاألردف تحػػت مسػػمى الممن ػػة األردنيػػة المتحػػدة، وحمػػؿ 
س ان ا جواز س ر أردنيًا، وبقيت هذ  الحالة قائمػة حتػى بلػد قيػاـ منظمػة التحريػر ال نسػطينية بصػ ت ا ممػثاًل 

 شرييًا ووحيدًا لنشلب ال نسطيني.
وثيقة الس ر الصادرة يف إدارة الحا ـ اللاـ لقطاع غزة قائمة وملموً  ب ا، وبقػي سػ اف الضػ ة الغربيػة بقيت 

يحمنوف جواز الس ر األردني. واستمرت هذ  الحالة إلػى أف تػـ توقيػح ات ػاؽ أوسػنو الػذي ترتػب ينيػه ايتػراؼ 
طة ال نسػطينية  مرحنػػة انتقاليػة حتػػى بالمنظمػػة، وقيػاـ السػػن” إسػرائيؿ“، وايتػػراؼ ”إسػرائيؿ”منظمػة التحريػػر ب

 تقـو الدولة ال نسطينية.
و نتيجػة لقيػاـ السػػنطة تػـ إصػدار جػػواز سػ ر فنسػطيني جديػػد يحمػؿ اسػـ السػػنطة ال نسػطينية، ومػف المنظػػور 
القػػانوني والتمثينػػي لػػـ ي ػػف هػػذا الجػػواز أ ثػػر مػػف جػػواز مػػرور يتنقػػؿ بػػه المػػواطف ال نسػػطيني بػػيف الػػدوؿ التػػي 

ائه ت شػيرة دخػوؿ إلي ػا. والم ارقػة أف هػذا الحػواز الصػادر يػف السػنطة لػـ ينػد وثيقػة السػ ر التػي تسمح باليط
بقػػي يػػدد  بيػػر مػػف ال نسػػطينييف وخصوصػػًا الػػذيف يليشػػوف فػػي مصػػر يحمنون ػػا، والتػػي   يلتػػرؼ ب ػػا يػػدد 

ي، وأمػا الالجئػوف  بير مف الدوؿ اللربية، وبقػي يػدد  بيػر مػف سػ اف الضػ ة الغربيػة يحمنػوف الجػواز األردنػ
في األردف فيحمنوف جوازًا أردنيًا  اماًل ويلامنوف ينى أساس أن ـ مواطنوف أردنيوف، وأما في لبناف فيحمنوف 
وثيقة لبنانية   تلطػي ـ أي حقػوؽ سياسػية بػؿ هػي مجػرد جػواز مػرور ل ػـ، وفػي سػوريا يحمنػوف وثيقػة سػ ر 

السػوري . وأمػا ال نسػػطينيوف فيحمنػوف جػوازات سػػ ر سػورية ل ػف بحقػوؽ تضػػل ـ فػي درجػة أقػؿ مػػف المػواطف 
شػػتى تحمػػؿ جنسػػيات الػػدوؿ التػػي يليشػػوف في ػػا بلضػػ ـ ملػػه ال ويػػة الوطنيػػة، أو مػػا يلػػرؼ بػػالرقـ القػػومي، 

 وبلض ـ   يحمؿ هذا الرقـ.
حالة فسي سائية مػف التمثيػؿ لػـ تلرف ػا أي مػف شػلوب األرض، ألف األسػاس فػي التمثيػؿ هػو الوحدانيػة التػي 
يجسدها جواز س ر واحد يصدر يف سنطة مطنقة ل ا الحؽ في إصدرا هذا الجػواز، وغيػر ذلػؾ انتقػاص مػف 
سػػيادت ا، بػػؿ يم ػػف القػػوؿ إف يػػدـ قػػدرة دولػػة أو سػػنطة مػػا ينػػى إصػػدار هػػذا الجػػواز دليػػؿ قػػاطح ينػػى يػػدـ 

حت ظػػػًا بجنسػػػية ا تمػػػاؿ شخصػػػيت ا الدوليػػػة. فالقايػػػدة فػػػي الجنسػػػية هػػػو األصػػػؿ، بملنػػػى أف المػػػواطف يبقػػػى م
دولتػػه، ويػػػ تي صػػػدور الجػػػواز لي مػػػؿ ويثبػػػت هػػػذ  القايػػػدة، باسػػػتثناا بلػػػض جوانػػػب الحالػػػة ال نسػػػطينية،  مػػػا 
بالنسبة لن نسطينييف الذيف   يحمنوف رقمًا وطنيًا، إذ يتـ ايتبارهـ نازحيف أو  جئيف. وفي هذا السػياؽ تػ تي 

ألمػـ المتحػدة حتػى ولػو تحػت صػ ة مراقػب، فالصػ ة مؤقتػه أهمية خطوة قيػاـ الدولػة ال نسػطينية وقبول ػا فػي ا
تنت ي بانت اا ا حتالؿ، أما ص ة الدولة فن ا ص ة الديمومة، وجواز السػ ر هػو الػذي يجسػد ويتػرجـ ديمومػة 

 الدولة.
وب ذا الملنى تبقى الدولة ال نسطينية دوف مضموف تمثيني حقيقي إذا لـ تبادر إلى انتػزاع حػؽ إصػدار جػواز 

حمؿ اسـ الدولة ال نسطينية. وقد يثور هنا جدؿ حوؿ هؿ مف حؽ الدولػة ال نسػطينية إصػدار مثػؿ هػذا س ر ي
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بػه أمػػر ملػػروؼ، و  ” إسػػرائيؿ“ولػػـ تلتػرؼ بػػه، ذلػؾ أف يػػدـ ايتػراؼ ” إسػرائيؿ“الجػواز الػػذي تلتػرض ينيػػه 
اقتضػى األمػر الػذهاب إلػى  ، بؿ ينبغي أف يتنزع انتزايًا، حتى لو”السرائيني“يم ف ربط هذا الحؽ بالموقؼ 

إذا قامػػت بػػرفض التلامػػؿ مػػح هػػذا الجػػواز، ويػػدـ السػػماح ” إسػػرائيؿ“التح ػػيـ الػػدولي. والسػػؤاؿ مػػاذا سػػت لؿ 
لحامنيػػه بػػالمرور يبػػر المنافػػذ التػػي تػػتح ـ في ػػا؟ وفػػي مثػػؿ هػػذ  الحالػػة هػػذا يلتبػػر حصػػارًا شػػاماًل، وسيضػػح 

قػػوى يني ػػا، وهػػو شػػ ؿ مػػف أشػػ اؿ الحرمػػاف السياسػػي ينػػى أمػػاـ ضػػغوطات دوليػػة   تحتمن ػػا أو ت” إسػػرائيؿ“
مستوى شلب ب  منه. وأما الرأي القائؿ ب ف يحمؿ ال نسطينيوف جوازي س ر واحد لالستخداـ الداخني والخػر 
لنخارج، ف ذا رأي غير يمني وغير مقبوؿ. إف فرض جواز الس ر ال نسطيني ي تي في إطار ملر ة الشػريية 

بقبوؿ فنسطيف دولػة مراقبػة فػي األمػـ المتحػدة، ويػ تي فػي سػياؽ تحويػؿ الدولػة ال نسػطينية الدولية التي بدأت 
تحاوؿ أف ت رض واقلًا استيطانيًا ينى ” إسرائيؿ“مف دولة غير  امنة لدولة  امنة بانت اا ا حتالؿ، ف ما أف 

لدولػة ولػيس جػواز سػ ر األرض، أيضًا ينى ال نسطينييف أف ي رضوا واقلًا ينى أرض ـ بالصدار جواز س ر ا
السنطة. ومف دوف ملر ة الشريية الدولية المتزامنة مح المقاومػة الشػلبية سػيبقى ال نسػطينيوف مػف دوف دولػة 

 ومف دوف جواز س ر.
 20/1/2013الخميج، الشارقة، 
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 هاني حبيب
قسػػاـ ال نسػطيني فػػي جولػػة جديػدة فػػي القػػاهرة، نجحػت الج ػػود المصػػرية الحثيثػة فػػي جمػػح طرفػي األزمػػة وا ن

استخدمت القاهرة خالل ا  ػؿ مػا فػي وسػل ا مػف أجػؿ إيػادة الحيػاة إلػى الحػراؾ ال ػادؼ إلػى إن ػاا ا نقسػاـ، 
وبال لػؿ، نجحػػت هػذ  الج ػػود فػػي التوصػؿ إلػػى ت اهمػػات وتوافقػات تجلػػؿ مػف هػػذا الحػػراؾ و  نػه البػػديؿ يػػف 

ذ إف البياف الصادر يف هذا ا جتماع، وفي صياغة خادية ومنغومة ػ يمدًا ػ التوصؿ إلى ن اية لالنقساـ، إ
حمؿ في طياته آماً  يريضًة بالن اا حالة ا نقساـ، غير أنه لـ يتقدـ خطوات منموسة جدية وفاينة في هػذا 

من ات  ا تجا ، فقد  ثر الحديث، قبؿ هذا ا جتماع يف أف ال دؼ منه هو التوصؿ إلى جدوؿ زمني لن اا
ا نقساـ بالتوصؿ إلى توافقات حول ا، غير أف ما تضمنه البياف و ذلؾ التصريحات المتلنقػة با جتمػاع، لػـ 
يتوافر ينى مثؿ هذا الجدوؿ الزمني، إّ  مف حيث تحديد مويد انطالؽ اجتمايات لدراسة هذ  المن ات، مػف 

ث يػف مشػاورات لتشػ يؿ الح ومػة فػي مويػد دوف تحديد مويد زمني لتوقيت ن اية هػذ  ا جتمايػات، فالحػدي
أقصا  ن اية الش ر الجاري،   يلني شػيئًا ينػى الطػالؽ، إذا لػـ يوضػح سػقؼ زمنػي ل ػذ  المشػاورات، التػي 

 قد تبدأ مف دوف أف تنت ي، وهذا يم ف تلميمه ينى باقي المن ات التي تناول ا هذا ا جتماع.
تشػػػ ين ا، ف ػػي مػػف المسػػتقنيف الت نػػػوقراط، حسػػنًا، ومػػاذا يػػػف أمػػا بشػػ ف الح ومػػة التػػػي سػػتجري المشػػاورات ل

رئيس ا؟! البياف تلّمد الغموض غير البّناا ب ػذا الصػدد؛  ػي ي ػوف الخػالؼ المتلمػد حػوؿ هػذا األمػر، محػاًل 
لنتشاور وا ختالؼ، باللودة يف ات ػاؽ الدوحػة بػيف يبػاس ومشػلؿ الػذي خػّوؿ الػرئيس تشػ يؿ هػذ  الح ومػة 

، ونتػػػذ ر جميلػػػًا مػػػا آلػػػت إليػػػه األمػػػور حػػػوؿ هػػػذا ا ت ػػػاؽ، وتدايياتػػػه داخػػػؿ حر ػػػة حمػػػاس، التػػػي سيرئسػػػ ا
 وانل اسه ينى هذا ا ت اؽ الذي تـ وضله جانبًا منذ ذلؾ الوقت.

والنغػػط حػػوؿ رئاسػػة الح ومػػة، بػػيف قطبػػي األزمػػة، فػػتح وحمػػاس مجػػرد إشػػارة إلػػى  يػػؼ يم ػػف ا يتمػػاد ينػػى 
تباينػػػة بػػػؿ المتناقضػػػة فػػػي أحيػػػاف  ثيػػػرة، مػػػا يشػػػ ؿ ألغامػػػًا ينػػػى طريػػػؽ النصػػػوص فض اضػػػة الت سػػػيرات والم

التوصػػؿ إلػػى ت اهمػػات جديػػة حػػوؿ اللديػػد مػػف المن ػػات، ويشػػير الػػبلض إلػػى تنػػؾ المشػػاورات التػػي اسػػتمرت 
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ألسػػابيح لتحديػػد م ػػاف ا حت ػػاؿ بانطالقػػة الثػػورة ال نسػػطينية، لت  يػػد وج ػػة النظػػر التػػي تقػػوؿ إف بػػوادر حسػػف 
المتبادلة، في الض ة  ما في غزة، لـ ت ف  افية لنتوافؽ ينػى أمػر بػالد السػ ولة، فمػا البػاؿ ينػد بحػث النوايا 

المن ػات السػاخنة،  ػالمنؼ األمنػي ينػى سػبيؿ المثػاؿ، أو المنػؼ المػالي الػذي مػف المم ػف ػ رغػـ غيابػه يػف 
إّ  فػػي حػػاؿ تػػوافر إرادة األجنػػدات الحاليػػة ػ أف ي جػػر خالفػػات جديػػة مػػف الصػػلب التوصػػؿ إلػػى حنػػوؿ ل ػػا، 

حقيقية لن اا ا نقساـ، ويقوؿ البلض إف غياب المنؼ األمني بػالد التلقيػد، لػـ ي ػف وليػد الصػدفة، بػؿ ل ػي 
  يخػػرج ا جتمػػاع وسػػط خالفػػات، األمػػر الػػذي أدى إلػػى اسػػتبلاد المن ػػات الصػػلبة والملقػػدة، مػػح أنػػه  ػػاف 

هنػػاؾ قنايػػة لػػدى الرايػػي المصػػري وطرفػػي الم سػػاة، بػػ ف بالم ػػاف إدراجػػه  منػػؼ لنتشػػاور، حتػػى لػػو  انػػت 
 تلقيد هذا المنؼ، قد ينسؼ  ؿ تقدـ تـ إحراز  ينى باقي المن ات.

صػػحيح أف النغػػط حػػوؿ رئػػيس الح ومػػة القادمػػة، قػػد انت ػػى بت  يػػد حر ػػة حمػػاس ينػػى ات ػػاؽ الدوحػػة، إّ  أف 
ال  ـ الذي تضػمنته مضػاميف ا ت ػاؽ ينػى مثؿ هذا النغط ي شؼ يف إم انيات لت سيرات قد تنحؽ الضرر ب

 افة المن ات، خاصة أف ما لـ يػتـ تناولػه فػي البيػاف الصػادر يػف ا جتمايػات األخيػرة فػي القػاهرة، هػو أهػـ 
مف تنؾ التي تناول ا البياف، وغياب من ات أساسية يف البياف، فّسػرها الػبلض بػ ف القػاهرة  انػت بحاجػة إلػى 

المن ات الملقدة، غير أف بلضػًا رأى فػي ذلػؾ ألغامػًا مػف المم ػف أف ت جػر الج ػود ات اؽ ػ إنجاز، مح ت جيؿ 
الحقيقيػػػة لنرايػػػي المصػػػري الػػػذي لػػػه مصػػػنحة أ يػػػدة فػػػي تحقيػػػؽ إنجػػػاز م ػػػـ ينػػػى صػػػليد األزمػػػة ال نسػػػطينية 

 المتمثنة با نقساـ.
ـ  ؿ وسائؿ الضغط المم نة، رغـ ذلؾ، فالف هناؾ ايتقادًا سائدًا يشير إلى أف القاهرة لف تتراجح يف استخدا

وهي  ثيرة، مف أجؿ إن اا حالة ا نقساـ، وأن ا مصرة ينػى تجػاوز  ػؿ اللقبػات ينػى هػذا الصػليد، ذلػؾ أف 
الترتيبات األمنية وا قتصادية الناجمة يف ات اؽ ال دنة المقر إثر الحرب السرائينية ينى غزة، ترتبط بوضح 

ة، وأف األطػػراؼ الحقيقيػة لنمصػالحة، سػػتجد ن سػ ا فػػي ن ايػة األمػػر فنسػطيني متوافػؽ ينيػػه بػيف طرفػػي األزمػ
 مضطرة لالستجابة لنضغوط المتلددة، خاصة في الجانب المصري.

وللػػّؿ فػػي حػػديث إسػػماييؿ هنيػػة مػػف أف حر ػػة حمػػاس مسػػتلدة لػػدفح  افػػة ا سػػتحقاقات التػػي تتطنب ػػا يمنيػػة 
تنايػػػًا بضػػػرورة ا سػػػتجابة لمتطنبػػػات واسػػػتحقاقات المصػػػالحة، مػػػا يشػػػير إلػػػى أف هنػػػاؾ تيػػػارًا أصػػػبح أ ثػػػر اق

المواج ة مح ا حتالؿ مػف ناحيػة، والوفػاا با لتزامػات التػي تتطنب ػا ظػروؼ مػا بلػد الحػرب السػرائينية ينػى 
قطاع غزة، وهو ما يوفر آماً  حقيقيػة تتجػاوز  افػة اللقبػات الصػلبة، مػح أف األمػر لػف ي ػوف سػ اًل، إّ  أف 

ية، بصرؼ النظر يف األسباب والدوافح، نحو إن اا حالة ا نقساـ، مف ش نه أف يوفر المناخ توفر إرادة حقيق
 المالئـ لتجاوز تلقيدات  افة المن ات.

وينػػى الرايػػي المصػػري، الػػذي يتحّمػػؿ يػػبا ريايػػة المصػػالحة ال نسػػطينية، أف يسػػتند إلػػى  اسػػحة ألغػػاـ  ػػي 
التػي تلتػرض طريق ػا، خاصػة أنػه بػات أ ثػر تجربػة ينػى  يزيؿ مف طريؽ المصالحة،  افة اللوائؽ واللقبات

 هذا الصليد، إضافة إلى أف ذلؾ يوفر لنقيادة المصرية الجديدة، إنجازًا هي ب مّس الحاجة إليه!!
 20/1/2013األيام، رام اهلل، 
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 يوسي سريد 
ّ رنػػا يلقػػوب شػػريت هػػذا ا سػػبوع بػػامور إف تقريػػر مراقػػب الدولػػة قػػد جلػػؿ الػػبالد تضػػج. لمػػاذا، مػػاذا حػػدث. ذ

  »شػريت: »جػاا ب ػالـ يػف قائنيػه  مػا وثّػؽ فػي يوميػات أبيػه. « هػآرتس»منسية. ف ػي رسػالة الػى صػحي ة 
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ولـ ينجح  الهما فػي «. هذا هو األفظح»ويصادؽ ينى ذلؾ بف غوريوف بقوله: ««. توجد في الجيش حقيقة
 ولـ يتجرآ ينى محاولة ذلؾ.اقتالع ثقافة ال ذب مف الجيش ا سرائيني 

هذ  هي الثقافة التي جلنت السيطرة المدنية ينى الجيش سػخرية وتجلػؿ اسػرائيؿ ديمقراطيػة ورقيػة صػورية.  
 ولـ يتغير ال ثير منذ ذلؾ الحيف وقد ت وف اللالقات بيف المستوييف قد ازدادت سواا.

المدني واللس ري. لـ يسمح قادة ج از هي  شؼ آخر يف تر ة الملر ة بيف المستوى « قضية هرباز»إف  
ا مف ألن س ـ قط سواا أ انوا فػي المالبػس اللسػ رية أو مػف غيرهػا، بػ ف يسػيروا فػي ال ريػا  مػف غيػر نلػاؿ 

 يالية واس لوا بوغي ُيخبر ـ.
ينػػى لسػػاف يزرئيػػؿ نػػافو، السػػ رتير اللسػػ ري « يػػديلوت احرونػػوت»والػػي ـ قصػػة نشػػرت هػػذا ا سػػبوع فػػي  

حينمػػا  حظػػت دوائػػر ال ػػذب فػػي الجػػيش »يغف  و ػػاف يغئػػاؿ سػػيرينا هػػو الػػذي أغػػرا  بالحػػديثن: لمنػػاحيـ بػػ
ويتػذ ر أريػه نػاؤور «. وحدثت بيغف غضب ينػي ألنػه  يػؼ اتجػرأ ينػى اف أتخيػؿ أف الضػباط ي ػذبوف ينيػه

سػرائيني أبنػد حبيػب اف قػوة مػف الجػيش ا »أميف سر الح ومة لقاا بيغف والمبلػوث ا مري ػي فينيػب حبيػب: 
دخنت بلبدة وطنب بيغف اف يتصنوا بوزير الدفاع. ف  د له شػاروف انػه   يوجػد أي جنػدي لنػا هنػاؾ. وأصػر 
حبيب وطنب بيغف اف يوصنو  برفوؿ ف  د رئيس ا ر ػاف ايضػا اف الجػيش ا سػرائيني لػيس فػي بلبػدة. فقػاؿ 

 «.ف حبيب ينى حؽبيغف اف رفوؿ لف يضننه ل ف يزرئيؿ أجرى م المات اخرى وتبيف له ا
 ػػػاف بػػػيغف انسػػػانا نزي ػػػا و ػػػاف شػػػاروف ورفػػػوؿ  ػػػاذبيف خػػػائنيف. وبػػػدؿ اف يسػػػبؽ الػػػى يزل مػػػا طرحػػػا  وقػػػت  

 وانطوى ينى ن سه في بيته.« لـ أيد استطيح»شيخوخته فقاؿ: 
طبيلػة « أوؿ مػف  حػظ»حصد رئيس وزراا ياص ة خن  ا وراا  رئيس وزراا سابؽ.  اف ذلؾ بف غوريوف  

،  تػػب فػػي «لػػو أنػػه تخنػػص مػػف نقصػػه وهػػو يػػدـ قػػوؿ الحقيقػػة ألصػػبح قائػػدا يسػػ ريا قػػدوة»اريػػؾ: المقػػدـ 
يومياته. ل ػف شػاروف انتقػؿ مػف سػالح الػى سػالح ألنػه   ُينزلػوف النػص فقػط يػف يمػود المشػنقة بػؿ ُينزلػوف 

 ال اذب ايضا حينما يحتاجوف اليه.
رجػػال وامػػرأة وولػػدا حينمػػا فجػػرت  70تػػي قتػػؿ في ػػا واسػػرائيؿ محتاجػػة:  يػػؼ  انػػت تلنػػؿ اللمنيػػة فػػي قبيػػة ال 

وحدة شارونية مختارة بيوت ـ يني ـ. و يؼ استطايت اف تلنـ اف البيوت يس ن ا ناس وهـ يناموف ليال. وقد 
أينػػف بػػف غوريػػوف فػػي ال نيسػػت اف المذبحػػة لػػـ ين ػػذها جنػػود بػػؿ مواطنػػوف غاضػػبوف مػػف البنػػدات الحدوديػػة. 

ا ولى لندولة التي نش ت إثرها ألؼ  ذبة و ن ا يف الدفاع يف الن س. وينى مر  و انت تنؾ ال ذبة الرسمية
؛ و ػػاف اسػػمه اسػػحؽ «مػػف اجػػؿ الدولػػة»ا يػػاـ تػػولى ا مػػر هنػػا رئػػيس وزراا آخػػر أحػػّؿ األ اذيػػب وبّيضػػ ا 

 شمير.
التػي نثػرت  300وماذا  نا سن لؿ بايتبارنا ياجزي ال ذب بلد المجزرة فػي   ػر قاسػـ أو بلػد حافنػة الخػط  

في المحا ـ ولجاف التحقيؽ؛ وفي اثناا حرب لبناف التي انقػض « الشباؾ»ينى قارية الطريؽ جميح ا اذيب 
الجيش ا سرائيني يني ا   نه وجد غنيمة  بيرة؛ وفي ا نت اضة الثانية حينما استخؼ رئيس ا ر ػاف شػاؤوؿ 

نتظػرا سػقوط ـ وصػلود شػاروف الػذي يسػ ؿ ملػه موفاز التميمي برئيس الوزراا والوزراا مف وراا ظ ورهـ، م
 سرقة الخيوؿ والرأي. ولـ نلد ا  اذيب اليومية التي يدوس ا ا حتالؿ بلقبيه.

إف يزؿ ايرز فينر يدؿ ل ف   تسويد لنشلور بالتط ر. وقػد أصػبح ملسػ رنا طػاهرا ل ػف متػى، والػى متػى  
 في  ؿ يمؿ آثـ. سيظؿ ال ذب سالحا ُيستؿ مف مستودع اديائنا أننا ضحايا

 إف فينر سم ة صغيرة لـ ي ت ال ساد مف رأس ا.
 20/1/2013الرأي، عّمان، 
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 د.فايز أبو شمالة
يبػػػػالد نتنيػػػػاهو فػػػػي تطرفػػػػه، حتػػػػى خػػػػال برنػػػػامج حػػػػزب الني ػػػػود بيتنػػػػا مػػػػف إشػػػػارة لحػػػػؿ الػػػػدولتيف حيػػػػث تشػػػػير 

لػػوزراا  إسػػرائيؿن لنمػػرة الثالثػػة، رغػػـ أنػػؼ بلضػػي ود أمري ػػا، اسػػتطاليات الػػرأي إلػػى أنػػه فػػرض ن سػػه رئيسػػًا 
ي ػػػود أولمػػػرت النػػػذيف شػػػن ا ضػػػد  حربػػػًا  ورغػػػـ أنػػػؼ الػػػرئيس األمري ػػػي أوبامػػػا، ورغػػػـ أنػػػؼ شػػػملوف بيػػػرس واي
تحريضػػية شرسػػة، بػػؿ ازداد نتنيػػاهو تطرفػػًا، وازداد تقربػػًا مػػف مػػزاج المتطػػرفيف الي ػػود، حتػػى أنػػه وظػػؼ حػػائط 

 ه ا نتخابية، وايتبر  م انًا مقدسًا لني ود.البراؽ في حمنت
المثير في تصريحات نتنياهو لصحي ة "جيروزالـ بوسػت"؛ أن ػا ليسػت آنيػة، ينت ػي م لول ػا مػح ظ ػور نتػائج 
ا نتخابػػػات، بػػػؿ إن ػػػا تل ػػػس مواقػػػؼ سياسػػػية اسػػػتراتيجية ثابتػػػة، وت شػػػؼ يػػػف حقيقػػػة وجػػػداف رجػػػؿ يلتنػػػؽ 

مانيػػة، ويمتنػػؾ القػػوة اللسػػ رية وا قتصػػادية، ويثػػؽ بػػ ف لديػػه ذرايػػًا سياسػػيًا الي وديػػة، ويحظػػى باألغنبيػػة البرل
وماليًا داخؿ أمري ا ن س ا، و  م ر ل ذا الذراع مف الوقوؼ خنؼ  إسػرائيؿن، م مػا تطػرؼ رئػيس وزرائ ػا فػي 

تبػػر ايتػػراؼ مواق ػػه السياسػػية، لػػذلؾ فجػػر نتنيػػاهو قنبنػػة قػػذرة فػػي وجػػه القيػػادة السياسػػية ال نسػػطينية، حػػيف اي
ال نسطينييف بػ إسرائيؿن دولة ي ودية قومية لنشلب الي ودي غير  اٍؼ لقامة دولة فنسطينية، بؿ راح يطالب 
ال نسػػطينييف بتغييػػر طريقػػة تربيػػة أط ػػال ـ ووقػػؼ الديايػػة ضػػد  إسػػرائيؿن والشػػلب الي ػػودي، ويطالػػب باليػػادة 

 ل نسطينييف ينى حب  إسرائيؿن.صياغة يقوؿ اللرب مف جديد، وضرورة تنظيـ دقات قنوب ا
لـ ي تػؼ نتنيػاهو بمػا سػبؽ مػف وقاحػة، بػؿ أضػاؼ قػائاًل: "إف جػوهر الصػراع مػح ال نسػطينييف هػو إصػرارهـ 

 ينى رفض ا يتراؼ بالدولة الي ودية أيًا  انت حدودها".
تػى أنػه قػاؿ مسػاا في مقابؿ نتنياهو يبػالد السػيد محمػود يبػاس فػي الت تػيش يػف السػالـ المنبػوذ إسػرائينيًا، ح

الجملة في ح ؿ ا ستقباؿ الذي أقامته الطائ ة األرمينية: نديو جيراننا  السرائينييفن إلى يدـ ت ويت فرصة 
 تحقيؽ السالـ، وأ  يضيلوها، ل ي نصؿ إلى السالـ!

فػػػ يف هػػػي فرصػػػة تحقيػػػؽ السػػػالـ التػػػي يتحػػػدث ين ػػػا السػػػيد محمػػػود يبػػػاس؟ وهػػػؿ لجػػػوؤ  إلػػػى اسػػػتخداـ ل ػػػظ 
اننػػا" فيػػه اسػػتجابة سػػريلة لشػػرط نتنيػػاهو، أـ هػػو تػػذ ير لإلسػػرائينييف بػػايتراؼ القيػػادة ال نسػػطينية بدولػػة "جير 

 الغاصبيف، وأن ـ صاروا جيرانًا؟
الػػػذي يلتػػػرؼ بدولػػػة الصػػػ اينة جػػػارة لن نسػػػطينييف، يلتػػػرؼ ب نػػػه   حػػػؽ لن نسػػػطينييف بػػػ ي شػػػبر مػػػف أرضػػػ ـ 

 نسػطينييف بػاللودة إلػى أرض الجيػراف، طالمػا قػد صػارت ل ػـ ، ويلترؼ ب نه   حؽ لن1948المغتصبة سنة 
 أرض ـ الخاصة التي يلودوف إلي ا.

والذي يلترؼ بدولة الص اينة جارة لن نسطينييف يلترؼ ب نه   يداا لن نسطينييف مح هذ  الجارة، وأن ا بريئة 
جػػار  إ  ابتسػػامة الصػػباح، مػػف  ػػؿ جرائ مػػا التػػي اقترفت ػػا بحػػؽ اللػػرب وال نسػػطينييف، و  حػػؽ لنجػػار ينػػى 

فشاا السالـ! ف ؿ هذا ما قصد  السيد محمود يباس؟  واي
 ػػػـ تمنيػػػت أف ت ػػػوف المواقػػػؼ السياسػػػية ال نسػػػطينية ملبػػػرة يػػػف وجػػػداف الشػػػلب ال نسػػػطيني، مثنمػػػا تتطػػػابؽ 

 المواقؼ السياسية السرائينية مح مواقؼ الص اينة المتطرفيف؟.
 19/1/2013فمسطين أون الين، 
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