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 عباس: هناك من يحاول قتمي  1
 ، وأن إسرائيل وافقت عمى عودة "قتمو"ل كشف الرئيس محمود عباس أن ىناك من يحاو : الحياة -غزة 

لتحرير  الديمقراطيةالجبية "ألف الجئ فمسطيني من سورية، وأنو يجري العمل عمى عودة األمين العام لـ 
 نايف حواتمة. "فمسطين

سابقًا، مثل موقفو من  إلييا، إلى أمور لم يتطرق "الميادين"معو قناة  أجرتياوتطرق عباس خالل مقابمة 
أتحدى أن ينكر أحد منيم عالقة الصييونية بالنازية "ييونية، وأسرار كتابتو في ىذا الموضوع. وقال: الص

أن إسرائيل وافقت عمى  إلىكتابًا لم ينشرىا بعد. ولفت  أن لديو  إلى، مشيرًا "قبل الحرب العالمية الثانية
 ار لعودة حواتمة.ألف الجئ فمسطيني من سورية، وأن العمل ج طمب فمسطيني بعودة 

مع إسرائيل، وأن إسرائيل جيدت لمضغط عمى  "ذاكرة المفاوضات"ووصف المفاوض صائب عريقات بأنو 
 ."صار يعرف أكثر مما يجب"منو ألنو  "لمتخمص"الفمسطينيين 

وكرر ثالث مرات عبارة أن ىناك من يحاول قتمو والتخمص منو، مكررًا أن الرئيس الراحل ياسر عرفات 
، وقال إن الشعب "تستنيض ذاتيا ونفسيا"أن  "فتح"وشدد عمى أن عمى حركة  لطريقة نفسيا.ذىب با

صبر كثيرًا ونال شيئًا صغيرًا، ففمسطين في العالم قضية كبرى، وبين العرب قضية عظمى، "الفمسطيني 
 ."وفي فمسطين مسألة حياة ووجود

 //الحياة، لندن، 
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  المّس بوحدانية الشرعية والتمثيل الفمسطيني عدم عباس يدعو الدول العربية إلى 
دعا الرئيس محمود عباس، إلى تنفيذ الخطة اإلستراتيجية لدعم القدس، التي اتفق عمى : وفا -الرياض 

 تمويميا في قمتي سرت والكويت، في ظل ما تتعرض لو المدينة من اعتداءات إسرائيمية.
العربية التنموية: االقتصادية االجتماعية المنعقدة في الرياض، الدول وحث في كممة أمام الدورة الثالثة لمقمة 

العربية عمى تسديد الحصص المقررة عمييا تجاه دعم موارد صندوقي األقصى والقدس ليكونا قادرين عمى 
 تمويل مشروعات الخطة اإلستراتيجية وما يتفق عميو.

الوطن العربي" إلعطاء األولوية لممشروعات كما دعا "صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
الصغيرة والمتوسطة المقامة في فمسطين، وخاصة في مدينة القدس. وأعرب عن ثقتو بأن األشقاء العرب 
"سوف يتحممون معنا كمفة قرار الجمعية العامة األخير، والذي جسد الشخصية القانونية والكيانية الجغرافية 

 ".دس الشريف عمى حدود لدولة فمسطين وبعاصمتيا الق
 عمى الجميع أال يمسوا وحدانية التمثيل الفمسطيني وتقسيم وتجزئة شرعيتيا. عباسوتمنى 

من جية ثانية، اجتمع عباس في مقر إقامتو بالعاصمة السعودية الرياض، مع العاىل األردني الممك عبد 
 ىادي.اهلل الثاني ابن الحسين. ومع الرئيس اليمني عبد ربو منصور 

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 فياض يدرس تقديم استقالة حكومته لعباس لدفع تشكيل حكومة التوافق الوطني 

سالم فياض د. مساء االثنين بأن رئيس الوزراء الفمسطيني  "القدس العربي"وليد عوض: عممت  -رام اهلل 
 لألراضي األخيرحمود عباس فور عودة يدرس وضع استقالة حكومتو بين يدي الرئيس الفمسطيني م

 الفمسطينية.
 المصادر أن فياض سيمتقي بعباس الذي حضر القمة االقتصادية العربية في الرياض االثنين فور وأوضحت

 عودتو لرام اهلل لوضع استقالة الحكومة بين يديو.
مة ووضعيا بيد عباس ييدف من خالل استقالة الحكو  األخيرأن  إلىالمصادر المقربة من فياض  وأشارت

لزام لألمامدفع جيود المصالحة   الدوحة. إعالنالجميع باإلسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق  وا 
استقالة حكومة فياض وقبوليا من عباس سيحددان مدى جدية حركة حماس  أن إلىالمصادر  وأشارت

ات المركزية بالعودة لغزة لمباشرة عمميا بتشكيل حكومة التوافق الوطني من خالل السماح لمجنة االنتخاب
 االنتخابات الرئاسية والتشريعية لمفمسطينيين. إلجراءبتحديث سجل الناخبين تمييدا 

 //القدس العربي، لندن، 
 
 رفض شرطًا إسرائيميًا مقابل دخول فمسطينيين من سورية لفمسطينعباس أبو ردينة: الرئيس  

الرئيس محمود عباس  أن، أمسردينة،  أبوتحدث باسم الرئاسة الفمسطينية نبيل الم أعمنب:  ف ا –رام اهلل 
 دولة فمسطين. أراضيلمسماح لالجئين فمسطينيين من سورية بدخول  إسرائيلرفض شرطًا وضعتو 

ردينة لوكالة "فرانس برس" في اتصال من الرياض حيث يتواجد مع الرئيس عباس لحضور القمة  أبووقال 
تسمح  أنالمتحدة بان كي مون  لألممالعام  األمينقتصادية، "كان الرئيس عباس قد طمب من العربية اال

 دولة فمسطين المحتمة". أراضي ىغالبدخول فمسطينيين من سورية من ضحايا العنف الدائر ىناك  إسرائيل
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دولة  يأراض إلى"وافقت لكنيا وضعت شرطًا تعجيزيًا بأن يتنازل كل من يدخل  إسرائيل أن، وأضاف
 فمسطين المحتمة عن حقو بالعودة وىو ما رفضو الرئيس عباس رفضًا قاطعًا".

 أنقضية الالجئين الفمسطينيين وحق عودتيم من قضايا الحل النيائي وال يجوز  إنردينة، " أبووقال 
 وطنيم وبيوتيم التي ىجروا منيا وخاصة إلىيتصرف احد بيا حيث القرارات الدولية تنص عمى عودتيم 

 الذي ينص عمى حق عودة الالجئين الفمسطينيين". القرار 
 //األيام، رام اهلل، 

 
 المبادرة األوروبية تؤكد حل الدولتين: نمر حماد 

قال نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني محمود عباس إن "المبادرة : نادية سعد الدين -عمان 
، وجدول زمني ممية تقوم عمى حل الدولتين ضمن حدود العام األوروبية الستئناف العممية الس
 لممفاوضات محدد بستة أشير".

وأضاف، لـ"الغد" من فمسطين المحتمة، إن "الجانب الفمسطيني يرى بعدم جدوى العودة إلى مفاوضات مباشرة 
 من دون وسيط أو حكم وبال مرجعية، ألنيا لن تؤدي إلى نتيجة".

كون المفاوضات ضمن إطار دولي، أي انطالقيا في سياق مؤتمر دولي"، مضيفًا أنو وأوضح ضرورة أن "ت
"إذا تم االتفاق عمى الحدود واألمن فإن قضايا الوضع النيائي األخرى سوف تتحدد وتحسم". وأشار إلى أن 

قامة الدولة الفمسطينية  "أوروبا تجد ضرورة توفر طرف ثالث يتقدم بمبادرة ممزمة تقود إلى حل الدولتين، وا 
المستقمة وعاصمتيا القدس الشرقية، بتنسيق عربي فاعل لتشكيل ضغوط حقيقية عمى سمطات االحتالل 

 اإلسرائيمي".
وأكد أىمية "دعم المبادرة األوروبية عربيًا"، والتي أشار االتحاد األوروبي مؤخرًا إلى عزمو لطرحيا أمام 

 ائيمي "الكنيست" التي تجري اليوم.األطراف المعنية بعد انتخابات البرلمان اإلسر 
 //الغد، عمان، 

 
 ال تتغير باالنتخابات "إسرائيل": واصل أبو يوسف 

ال تتباين مواقف الفمسطينيين كثيرًا في ما يتعمق بالحكومة اإلسرائيمية التي قد تفرزىا : امجد سمحان
كومات اإلسرائيمية المتعاقبة يمينية كانت أو انتخابات الكنيست اليوم. فبالنسبة لمفمسطينيين عموما، فإن الح

اليسار "يسارية أو وسطية، لن تمبي تطمعاتيم، بل عمى العكس في كثير من األحيان كانت حكومات 
 أشد قسوة عمييم من اليمين. "والوسط

وعكس عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية واصل أبو يوسف، وجية المنظمة، حيث لفت في 
ما سينتج عن االنتخابات ىو حكومة أكثر تطرفًا، وحكومة "إلى أنو عمى اعتبار أن  "السفير"حديث إلى 

 ."استعمار واستيطان، فنحن ال نرى أن ىناك أي إمكانية لفتح أي مسار سياسي مع أي حكومة مقبمة
 //السفير، بيروت، 

 
 رفة واالنقسام الفمسطيني إلى زوالالحكومة اإلسرائيمية المقبمة استيطانية متطعشراوي:  
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ثمنت الدكتورة حنان عشراوي عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير : ردينة فارس - القادر فارس عبد
لمسمطة الفمسطينية، من أجل خروجيا من أزمتيا  السعودية الفمسطينية الدعم السخي الذي قدمتو المممكة

 موقف المممكة لدعم صمود الشعب الفمسطيني.  المالية، داعية باقي الدول العربية حذو
التي ستعقد اليوم ستفرز حكومة أكثر  ةاإلسرائيميأن االنتخابات  "عكاظ"وأكدت عشراوي في حوار أجرتو 

تشددا وتطرفا، ورحبت بالتحرك األوروبي من أجل تقديم خطة لمسالم في المنطقة مؤكدة أنو ال خيار أمام 
نياء االنقسام مشيدة بالتقدم الحاصل في القاىرة، بشأن خطوات المصالحة الفمسطينيين سوى المصالحة  وا 

برعاية مصرية. وأوضحت أن اإلبداع الفمسطيني في مقاومة االحتالل يؤكد أن الشعب مصمم عمى طرده 
زالة االستيطان.   وا 

 //عكاظ، جدة، 
 
 ة بركان أبو ردينة: بدون حل قضية فمسطين سيبقى الشرق األوسط عمى فوه 

الناطق باسم الرئاسة الفمسطينية نبيل أبو ردينة أكد أن ، أن رام اهللمن  //قدس برس،  نشرت
كمو  األوسطوبدونيما سيبقى الشرق  األوسطدولة فمسطين ومنظمة التحرير ىي "فرصة لالستقرار في الشرق 

 واالنييارات". تلالنفجارامعرض 
ة المحيطة بفمسطين السيما مصر قال: "قضية فمسطين ىي محور يميمقوحول تحذيرات بشأن القضايا اإل

وبدون حل لمقضية الفمسطينية ستكون المنطقة متفجرة وعمى فوىة بركان، وأن  األوسطكل شيء في الشرق 
 إعادةوالعجز الدولي عن  اإلسرائيميعامًا سببو استمرار االحتالل  كل ما جرى في الشرق األوسط منذ 

 عدالة لمشعب الفمسطيني".الحقوق وال
من الرياض، أن أبو ردينة  //وكالة األنباء والمعمومات الفمسطينية )وفا(، إلى ذلك جاء في 

نفى الناطق ما نسب لمرئيس محمود عباس من تصريحات عمى بعض وكاالت األنباء حول وجود وثائق 
االثنين، إن موقف الرئيس واضح وثابت وقال في تصريح صحافي، مساء  عن عالقة النازية بالصييونية.

وممتزم بعممية السالم، وال يوجد أي تغيير عميو عربيا أو دوليا أو إسرائيميا تجاه عممية السالم، أو السعي من 
 أجل دولة مستقمة عاصمتيا القدس إلى جانب إسرائيل.

 
 نتنياهو عنصرية وتهرب من استحقاقات السالم  تصريحات :غسان الشكعة 

قال المحامي غسان الشكعة عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية، ورئيس دائرة  :هللرام ا
العالقات الدولية فييا، في بيان صحفي تمقت "قدس برس" إن تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين 

ء وأنو يرفض أن يكون ىناك نتنياىو، التي قال فييا أنو سيرفض قيام دولة فمسطينية، ما دام رئيسًا لموزرا
رعايا عرب في دولة إسرائيل "ىي تصريحات عنصرية، وتعطي انطباعا أوليًا عن نوايا الحكومة اإلسرائيمية 

 المقبمة بعد االنتخابات".
 //قدس برس، 

 
 
 
 الشعبية باتت مقمقة لالحتالل المقاومةالبرغوثي: النائب  
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عام المبادرة الوطنية الفمسطينية، في تصريح صحفي مكتوب تمقتو  قال مصطفى البرغوثي، أمين: رام اهلل
نيج المقاومة الشعبية بات يقمق االحتالل اإلسرائيمي، و أن ظاىرة إقامة  أن( /"قدس برس" االثنين )

 أخذتالقرى ىو استمرار واستكمال لقرية "باب الشمس" وىو ابتكار وتطور نوعي في المقاومة الشعبية التي 
 تساع.باال

 //قدس برس، 
 
 مميارات شيقل تسعةالدين العام لمسمطة الفمسطينية يقترب من  أنبيانات تظهر  

 أظيرت بيانات مالية صادرة عن وزارة المالية اقتراب الدين العام لمسمطة الوطنية إلى نحو  :سما -رام اهلل 
 تشرين ثاني من العام الماضي. مميارات شيقل لغاية 

مميون شيقل عن نياية العام  مميون شيقل، مرتفعًا بنحو  جم الدين العام لمسمطة وبمغ ح
 .مميون شيقل عن نياية النصف األول "حزيران" من العام  ، ومنخفضًا بنحو 

مميون شيقل،  ويتوزع دين السمطة إلى محمي وخارجي، حيث يبمغ مجموع الدين المحمي نحو 
ًا عمى قروض البنوك، وقروض ىيئة البترول، وقروض مؤسسات عامة أخرى، في حين بمغ مجموع موزع

 مميون شيقل. الدين الخارجي قرابة 
ويتوزع الدين الخارجي عمى مؤسسات مالية عربية كصندوق األقصى، والصندوق العربي لمتنمية االقتصادية 

 مميون شيقل. بمغ مجموعيا نحو  واالجتماعية، والبنك اإلسالمي لمتنمية، حيث
كما بمغت الديون لصالح المؤسسات الدولية واإلقميمية كالبنك الدولي وبنك االستثمار األوروبي، والصندوق 

مميون شيقل، وىناك قروض ثنائية مع كل من إسبانيا،  الدولي لمتطوير الزراعي، واألوبك قرابة 
يطاليا، والصين، والسويد،   مميون دوالر. بمغ مجموعيا نحو وا 

مميون شيقل حتى نياية  وبمغت قروض السمطة لصالح المصارف العاممة في فمسطين نحو 
مميون  مميون شيقل قروض قصيرة األجل، و تشرين ثاني من العام الماضي، منيا نحو 

 شيقل عمى شكل قروض طويمة األجل.
 //، ةوكالة سما اإلخباري

 
 تحقيق دولية في وفاة األسير المحرر أبو ذريع  بمجنةتطالب  وزارة األسرى بغزة 

نعى عطا اهلل أبو السبح وزير األسرى والمحررين في غزة ببيان لو األسير المحرر أشرف أبو ذريع : غزة
ده داخل ( بعد صراع مع المرض الشديد الذي أصابو خالل فترة تواج/الذي توفي مساء االثنين )

 سجون االحتالل، حيث أفرج عنو مؤخًرا بعد اعتقال استمر ست سنوات أمضاىا في مستشفى سجن الرممة.
دعا أبو السبح إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية "لمنظر في مالبسات استشياد األسير أبو ذريع الذي و 

من اجل إنقاذ األسرى الذين يمرون أفرج عنو من سجون االحتالل قبل فترة قصيرة، وضرورة التحرك الفوري 
 في وضع صحي خطير ويرفض االحتالل اإلفراج عنيم لتمقي العالج وترفض تقديم العالج ليم".

 //قدس برس، 
 
 : "إحالل الواردات" لتحقيق االكتفاء الذاتي في قطاع غزة وزارة االقتصاد بغزة 
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عويضة أن الحكومة الفمسطينية وبالتعاون مع االتحاد أكد وكيل وزارة االقتصاد الوطني في غزة حاتم : غزة
العام لمصناعات والغرف التجارية، شرعت بسياسة "إحالل الواردات" في المنتجات والسمع في قطاع غزة، 

 لتحقيق االكتفاء الذاتي وترويج المنتج المحمي.
و األنفاق دون الحصول عمى وكانت وزارة االقتصادي الوطني قد قررت منع استيراد أي سمعة من المعابر أ

 إذن مسبق من الوزارة.
( بمقر المكتب اإلعالمي الحكومي بغزة أن /وأوضح عويضة خالل مؤتمر صحفي عقده االثنين )

وزارة االقتصاد الوطني "ماضية في سياسة تشجيع المنتج المحمي وتوجيو عممية التخطيط الصناعي"، منوىًا 
 ء الذاتي والمصمحة الوطنية".إلى أن اليدف ىو تحقيق االكتفا

 //قدس برس، 
 
 لتأمين استقبال رئيس الوزراء الماليزي  االستعدادات"داخمية غزة" تنهي  

أكدت وزارة الداخمية واألمن الوطني في غزة أنيا أنيت كافة االستعدادات والترتيبات األمنية والميدانية : غزة
ي محمد نجيب عبد الرازق وعقيمتو والوفد المرافق ليما، وتسييل الالزمة الستقبال رئيس الوزراء الماليز 

 ( إلى قطاع غزة./ميمتيم، والذي من المقرر أن يصل غًدا الثالثاء )
 //قدس برس، 

 
 في مهمة إنسانية ة إلى الحدود السورية التركي طبياحكومة غزة ترسل وفد  15

ع غزة، عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، متجيًا غادر وفد طبي فمسطيني قطا: يو بي أي -فمسطين 
 التركية في ميمة إنسانية تستيدف المساعدة في عالج الجرحى الفمسطينيين والسوريين.-إلى الحدود السورية

أطباء وممرضين، في  8وقال رئيس الوفد، وزير الصحة السابق الدكتور باسم نعيم إن "الوفد مكّون من 
 عب الفمسطيني والحكومة الفمسطينية".ميمة إنسانية باسم الش

وذكر أن "الوفد سيشارك بالعمل اإلنساني من خالل معالجة المصابين السوريين والالجئين الفمسطينيين من 
المخيمات التركية الذين لجؤوا لمحدود السورية التركية"، إضافة إلى "استكشاف المكان واالحتياجات 

 والظروف المحيطة".
 22/1/2013، الحياة، لندن

 
 اليمين أمام المجمس التشريعي.. والرئيس ال يخضع لمثقة تقسمفتح: أي حكومة لن  16

، رئـيس وفــدىا لمحـوار الــوطني عـزام األحمــد إن «فـتح»قــال عضـو المجنــة المركزيـة لحركــة : «الحيـاة» -غـزة 
تخــاب ىيئــة الــرئيس محمــود عبــاس سيصــدر مرســومًا يــدعو فيــو الــى عقــد دورة جديــدة لممجمــس التشــريعي الن

رئاسية جديدة لو، نافيًا زيارة وفد أمني مصري الى مدينتي رام اهلل وغـزة لمتابعـة سـير األمـور واإلطـالع عمـى 
 ترتيبات المصالحة عمى أرض الواقع.

لـن يـزور االراضــي الفمسـطينية أي وفـود قبــل »وأوضـح األحمـد فــي حـديث الـى االذاعــة الفمسـطينية أمـس انــو 
واشــار الــى أنــو عقــب اخــر اجتمــاع فــي «. شــباط )فبرايــر( المقبــل 9ظمــة التحريــر فــي انعقــاد لجنــة تطــوير من

لمحـوار، اضـافة الـى رئــيس « فـتح»، تـم تشـكيل لجنـة تضـمو بصـفتو رئـيس وفـد «وحمـاس« فـتح»القـاىرة بـين 
لمتابعـة أي اشـكاالت أو »موسى أبـو مـرزوق، وضـابط مصـري مسـؤول عـن ممـف المصـالحة « حماس»وفد 
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ـــات قـــد تظيـــ ـــى أن  «.ر أثنـــاء تطبيـــق االتفـــاقعقب ـــة والحريـــات العامـــة »ولفـــت ال لجـــان المصـــالحة المجتمعي
 «.الجاري لتبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة 30واالنتخابات يجب أن تبدأ عمميا في موعد أقصاه 

 األمـر يخضـع»وفي خصوص مـنح الحكومـة المقبمـة الثقـة مـن جانـب المجمـس التشـريعي، اعتبـر األحمـد أن 
، عممـًا أن القـانون األساسـي «التفاق سابق، وىو أن الرئيس ال يخضع لمثقة النو منتخب مـن الشـعب مباشـرة

المعدل )الدستور الموقت( ينص عمى عدم جواز ممارسة رئيس الحكومة أو أي من الوزراء ميام عمميم قبل 
 نيل الثقة من المجمس التشريعي.

عرفات( أبو عمار يشكل حكومة، كنا نقسم اليمين أمامو، لكن ىو عندما كان )الرئيس الشييد ياسر »وقال: 
، عممـًا أن منصـب رئـيس الحكومـة اسـتحدث فـي القـانون األساسـي عـام «لم يقسم اليمين بصـفتو رئـيس وزراء

 ، وأدى الرئيس عباس بصفتو رئيس أول حكومة بعد التعديل، اليمين القانونية أمام الرئيس عرفات.2003
تشكيل الحكومة ستقسم اليمين أمام الرئيس عباس وتنال الثقـة منـو، وبعـد ذلـك، وعنـدما يعـود عند »ورأى أنو 

 «. التشريعي لمعمل، فإن بمقدوره أن يطرح الثقة من جديد اذا أراد
 22/1/2013، الحياة، لندن

 
 بإنهاء ممف األسرى وتبييض سجون االحتالل يتعهدغزة: أسامة حمدان  17

ن مســؤول العالقــات الخارجيــة فــي حركــة "حمــاس" بإنيــاء ممــف األســرى فــي تعيــد أســامة حمــدا حســن جبــر:
وقـال حمـدان الـذي وصـل قطـاع غـزة،  سجون االحتالل عبر تبييض السجون اإلسرائيمية من جميـع األسـرى.

أول من أمس "إن األسرى أمانة في أعناقنا، ويعرف الجميع كيـف نـؤّدي أماناتنـا وكيـف نحقـق عيودنـا ونفـي 
وأكــد حمــدان خــالل كممــة ألقاىــا فــي وقفــة تضــامنية مــع  يســت عمميــة وفــاء األحــرار عنــا ببعيــد.بوعودنــا، ول

أن تخــاذل المجتمــع الــدولي عــن نصــرة األســرى وتحريــرىم، لــن يوقــف ، األســرى أمــام مقــر الصــميب األحمــر
 حماس عن القيام بواجبيا ومسؤوليتيا، متعيدا أن ال يطول األمر حتى تغمق قضية األسرى.

لى أن المجتمع الدولي مسؤول عن تحرير األسرى من السجون، الفتا إلى أن كل القيم والشعارات التي ونوه إ
 ترفعيا مؤسسات حقوق اإلنسان الدولية تسقط أمام األسرى ما لم تخرجيم تمك المؤسسات من السجون.

ي، مؤكــدا أنيــا وقــال حمــدان: إن قضــية األســرى كانــت وال تــزال قضــية كــل فصــائل العمــل الــوطني واإلســالم
وأشـار إلـى أنـو سـيأتي  أيضا قضية كل مواطن يضع يده عمى الزناد ويتطمع ليـوم يجمعـو بأسـراه وىـم أحـرار.

خــراج المســتوطنين منيــا، مؤكــدا أن توحــد األســرى داخــل  اليــوم الــذي يشــارك األســرى فــي العــودة ألرضــيم وا 
 السجون وخارجيا أقوى من بطش االحتالل.

إن  ،المحـــرر توفيـــق أبـــو نعـــيم فـــي كممـــة لجنـــة األســـرى لمقـــوى الوطنيـــة واإلســـالمية مـــن جانبـــو، قـــال األســـير
وأكــد أبــو نعــيم أن إضــراب  االحــتالل ينتيــك األســرى داخــل الســجون ويحــرميم مــن الزيــارة والتعمــيم والعــالج.

ي شـير الكرامة األخير لم ُيحقق نتائجو، مؤكدا أن ىناك أعداد داخل السجون لمرحمـة جديـدة مـن المواجيـة فـ
 إبريل القادم.

 22/1/2013، األيام، رام اهلل
 

 جبهة الشعبية بغزة احتجاجًا عمى استمرار فرنسا في اعتقال جورج عبداهلللماعتصام  18
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شــارك عشــرات الفمســطينيين فــي اعتصــام، دعــت لــو الجبيــة الشــعبية لتحريــر فمســطين، أمــس : )يـو .بــي .اي(
جاجــًا عمــى عــدم تنفيــذ فرنســا قــرارًا صــادرًا عــن ســمطاتيا القضــائية االثنــين، أمــام القنصــمية الفرنســية بغــزة، احت

 عقود. 3بترحيل المبناني جورج عبداهلل إلى بيروت، بعد سجٍن دام نحو 
، ”االعتقـــال السياســـي لمناضـــل مـــن أجـــل الحريـــة“ورفـــع المشـــاركون فـــي االعتصـــام الفتـــات منـــددة باســـتمرار 

عــادة االع”مطــالبين ب عمــى ” عامــاً  29تبــار لــو لمظمــم الــذي وقــع بحقــو باعتقالــو منــذ االفــراج الفــوري عنــو، وا 
 ”.إسرائيميين“خمفية اتيام بضموعو في شن ىجمات ضد 

واعتمــى عــدد مــن الشــبان ســور المركــز الثقــافي الفرنســي لتعميــق صــورة تجمــع المعتقمــين األمــين العــام لمجبيــة 
ن األعـــالم الفمســـطينية ورايـــات الجبيـــة الشـــعبية لتحريـــر فمســـطين أحمـــد ســـعدات، وجـــورج عبـــد اهلل، وعـــددًا مـــ

 الشعبية. وطبع مشاركون صور غرافيتي لجورج عبداهلل، وىتفوا بشعارات منددة.
وحمـــل اتحـــاد الشـــباب التقـــدمي التـــابع لمجبيـــة، فـــي مـــذكرة ســـمميا ممثمـــون عنـــو لمقنصـــل الفرنســـي فـــي غـــزة، 

 الق المناضل عبداهلل. في إط” مماطمتيا“الحكومة الفرنسية المسؤولية الكاممة عن نتائج 
 22/1/2013، الخميج، الشارقة

 
 حماس تدعو إلى تشكيل شبكة أمان عربية لمواجهة االحتالل  19

قــال النــاطق الرســمي باســم حركــة المقاومــة اإلســالمية "حمــاس" فــوزي برىــوم: "إن  المجتمــع الصــييوني : غــزة
وأضــاف برىــوم فــي تصــريح  كــم فــي الكيــان".يميــل إلــى اختيــار األكثــر تطرًفــا واألكثــر عنصــرية ليقــود دفــة الح

(: "ىــذا األمــر مالحــظ فــي التنــافس االنتخــابي فــي "إســرائيل" عمــى التيويــد 1|21صــحفي لــو اليــوم اإلثنــين )
ورأى أن ىــذا التوجــو الصــييوني ســيكون األخطــر عمــى الشــعب  واالســتيطان والحصــار والعــدوان واالقــتالع".
نفــرق بــين قيــادات وحكومــات االحــتالل الصــييونيب فكميــا تعاقبــت الفمســطيني وأرضــو ومقدســاتو، وقــال: "ال 
 عمى الشعب الفمسطيني وأذاقتو الويالت".

وأشار برىوم إلى أن ىذا السموك يستوجب اإلسراع في تحقيق الوحدة والتمسك بخيار المقاومة وتشكيل شبكة 
ييوني الـذي ييـدد المنظومـة أمان عربية إسـالمية تحمـي الشـعب الفمسـطيني وتـدافع عنـو وتوقـف الخطـر الصـ

 برمتيا.
 21/1/2013، قدس برس

 
 السياسية كانت تفجر كل محاولة إلنهاء االنقسام  االعتقاالتعساف لـ"قدس برس":  20

أكــد خميــل عســاف، عضــو لجنــة الحريــات المنبثقــة عــن اجتماعــات المصــالحة الفمســطينية : الخميــل )فمســطين(
دائًمــا يفجــر كــل محــاوالت إنيــاء االنقســام، مؤكــًدا أن "االعتقــاالت بالقــاىرة، أن ممــف االعتقــال السياســي كــان 

 السياسية متواصمة في الضفة والقطاع رغم كافة الوعود بوقفيا".
وشدد عساف فـي تصـريحات خاصـة لــ "قـدس بـرس" عمـى أن "االعتقـاالت السياسـية فـي الضـفة سـابقا دفعـت 

عمــل لجنــة االنتخابــات المركزيــة نتيجــة الســتمرار بقيـادة حمــاس بغــزة لمرضــوخ لضــغوط الحركــة بالضــفة لمنــع 
وبين أن قيادة "حماس" بغزة وعدت بتسوية كافة ممفات المعتقمين  االعتقاالت بصفوف الحركة بمدن الضفة".

نيــاء ممفــات مــن خرجــوا بكفــاالت ماليــة ووقــف أي  بغــزة وتقــديم معظميــم لممحاكمــة لتســييل اإلفــراج عــنيم  وا 
 شكل لالعتقال السياسي.
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شــدد رئــيس لجنــة المســتقمين بالضــفة عمــى أن "األجــواء الطيبــة والمريحــة التــي لمســيا خــالل جمســات حركتــي و 
ــة تحــت ســقف زمنــي نيايــة الشــير الحــالي النجــاز  حمــاس وفــتح بالقــاىرة وغــزة مشــجعة وجــاءت ىــذه المرحم

لجنـــة وحـــول ممـــف تشـــكيل الحكومـــةب كشـــف عســـاف عـــن وجـــود "بنـــك مـــن األســـماء" متـــوفر لـــدى  الممفـــات".
المصالحة، حيث تم ترشيح ثالثة أسماء لكل وزارة مع الشخصيات المسـتقمة، وسـيتم دراسـة األسـماء واالتفـاق 

 عمى تعين وزراء الحكومة.
 21/1/2013، قدس برس

 
 ألف الجئ فمسطيني من سورية 150عودة عمى  موافقتهاتنفي  "ئيلاإسر " 21

كس سيمسكي السكرتير الصـحفي لـرئيس الـوزراء االسـرائيمي قال ألي: وكالة "نوفوستي" لألنباء + "روسيا اليوم"
يناير/كــانون الثــاني، فــي تصــريح لوكالــة "نوفوســتي" الروســية لألنبــاء إن اســرائيل،  21بنيــامين نتانيــاىو يــوم 

عمى عكـس مـا ذكرتـو وسـائل إعـالم عربيـة، لـم تمـنح موافقتيـا عمـى دخـول الالجئـين الفمسـطينيين مـن سـورية 
يــة لنيــر األردن. وأضــاف أن إســرائيل لــم تتســمم مــن االســاس طمبــا مــن الســمطات الفمســطينية إلــى الضــفة الغرب

 بذلك.
وكانــت عـــدة مصــادر إعالميـــة إقميميـــة قــد ذكـــرت االثنــين، نقـــال عـــن محمــود عبـــاس رئــيس الســـمطة الوطنيـــة 

مســطينية ألــف الجــئ فمســطيني إلــى االراضــي الف 150الفمســطينية قولــو إن اســرائيل مســتعدة لمســماح بــدخول 
 سعيا لمنجاة من الصراع الداخمي الدائر في سورية.

 22/1/2012، روسيا اليوم
 

 المكتب المركزي لإلحصاء: أكثر من ربع سكان "إسرائيل" ال يجيدون المغة العبرية  22
، نشرىا  اليوم المكتب المركزي لإلحصـاء 2011كشفت معطيات بحث رأي اجتماعي، لعام : القدس المحتمة

ل"، أن أكثـــر مـــن ربـــع الســـكان فـــي "إســـرائيل" ال يجيـــدون اســـتخدام المغـــة العبريـــة فـــي معـــامالتيم فـــي "إســـرائي
% مــن الميـــاجرين الجــدد يجـــدون صــعوبة فـــي التعامــل مـــع المغــة العبريـــة أو يجيمونيـــا 30اليوميــة، وحـــوالي 

 تمامًا. 
الل عينـة بحـث تقـوم عمـى وبين البحث الذي تناول )اختبـار اسـتخدام وامـتالك المغـات فـي "إسـرائيل"(، مـن خـ

% مــن اإلســرائيميين مــن أبنــاء جيــل 27أســاس الحــديث مــع المشــاركين الختبــار قــدراتيم المغويــة، أن حــوالي 
 العشرين عام فما فوق يجدون صعوبة في ملء النماذج وكتابة الرسائل الرسمية بالمغة العبرية.

يل" اخــذ باالزديــاد مــع التقــادم فــي العمــر وأوضــح البحــث أن معــدل مــن ال يجيــدون المغــة العبريــة فــي "إســرائ
عامًا، وأن أكثر من نصف اإلسـرائيميين يجـدون صـعوبة فـي إجـادة المغـة  65ويظير جميًا في أواسط جيل الـ 
% من األطفال القادمين من االتحاد السـوفيتي سـابقًا، يجـدون صـعوبة فـي 66العبرية، كما اتضح أن حوالي 
 ابة.إجادة المغة العبرية قراءة وكت

% مـــنيم ال يجيـــدون المغـــة العبريـــة 45كمـــا كشـــفت عينـــة البحـــث التـــي شـــممت فمســـطيني الـــداخل أيضـــا، أن 
% يقـرأون بمســتوى 80% ال يجيـدون القـراءة بالعبريــة إطالقـًا، و17ويجـدون صـعوبة فـي التعامــل معيـا، وأن 

 % يفيمونيا ولكن بصعوبة.8% ال يفيمون المغة العبرية بشكل عام، و12ضعيف، و
وأجمل البحث، أن غالبية الييود فـي "إسـرائيل" يمتمكـون ميـارات التعامـل مـع المغـة العبريـة بشـكل جيـد، بينمـا 

% من فمسطيني الداخل ال يمتمكون ىذه الميارات أو يمتمكونيا بشكل ما بين جيد وجيدًا، وأكثـر مـن ربـع 60
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م فمـا فـوق ال يجيـدون العبريـة إطالقـًا عـا 20، وىم من أبناء جيـل 1990المياجرين الجدد القادمين منذ عام 
 وبعضيم يجيدىا ولكن بمستوى ضعيف.

وأوضح البحث أن مستوى امتالك المغة العبرية في أوساط المياجرين الجدد تتغير تبعًا لمفترة التي قدموا فييا 
توى % يقـــرأون بمســـ39مســـتوى القـــراءة لـــدييم منخفضـــة، وحـــوالي  1990لــــ"إسرائيل"، فالميـــاجرين منـــذ عـــام 

% مـنيم يتحـدثون 90، حـوالي 1989ضعيف أو ال يعرفون القراءة عمى اإلطالق، بينما المياجرين منذ عام 
 % منيم يجيدون القراءة بنفس المستوى.80العبرية بمستوى جيد جدًا أو جيد، وحوالي 

م % مــــني88وعمــــى صــــعيد الميــــاجرين مــــن االتحــــاد الســــوفيتي ســــابقًا، يــــدور الحــــديث عــــن قســــمين فحــــوالي 
يستخدمون المغة الروسية داخل منـازليم أو مـع أصـدقائيم، وجـزء مـنيم يتحـدثون بالمغـة العبريـة، بينمـا تحـدث 

 % من الييود من مواليد "إسرائيل" عن وجود صعوبة في التعامل المغة العبرية.14
رعرعـوا فـي % ت18عـام فمـا فـوق ىـي المغـة العبريـة، و  20والمغة األم لحوالي نصـف اإلسـرائيميين مـن جيـل 

% يستخدمون المغة الروسية، ونسبة قميمة جدًا من اإلسـرائيميين يسـتعممون 15منازل تتحدث بالمغة العربية، و
 % يتحدثون بالمغات االنجميزية واالسبانية ولغات أخرى.2لغة االيدش والفرنسية، وحوالي 

ين بالمغـــة العبريـــة كمغـــة أم، واتضـــح أيضـــًا أنـــو كممـــا تقـــدم اإلســـرائيميون فـــي الســـن يـــنخفض معـــدل المتحـــدث
% مــن 60وبالمقابــل يرتفــع معــدل المتحــدثين بالروســية كمغــة أم، وأن المغــة العبريــة تعتبــر المغــة األم لحــوالي 

عــام ،  45عــام حتــى  65% مــن أبنــاء جيــل 44عــام، ولـــ  44عــام حتــى  20اإلســرائيميين البــالغين مــن ســن 
 عام فما فوق. 65% من أبناء جيل 18و

 65% مـن أبنـاء 21% مـن مجمـوع أعمـار الشـباب، مقابـل 12مغة الروسـية ىـي المغـة األم لحـوالي وتعتبر ال
% مـن اإلسـرائيميين، والمغـة 61عام فما فوق، وفي أوساط الييـود تعتبـر المغـة العبريـة ىـي المغـة األم لحـوالي 

حــدثون داخــل البيــوت % يتحــدثون لغــة االيــدش، والبــاقي يت2.6%، 3% مــنيم، والمغــة العربيــة لـــ 14الروســية 
 المغة االنجميزية واالسبانية واألميرية والرومانية ولغات أخرى.

 22/1/2012، وكالة سما اإلخبارية
 

 سرائيميون يزودون فمسطينيين بالسالح مقابل مخدرات إجنود  23
يي اعتقــل جيــاز االمــن الــداخمي فــي اســرائيل "الشــاباك" شــقيقين مــن فمســطين: امــال شــحادة -القــدس المحتمــة 

، بتيمة التخطيط لتنفيـذ عمميـات استشـيادية وتفجيـرات ضـد اىـداف اسـرائيمية. وكشـف خـالل التحقيـق ان 48
جنــديًا فــي الجــيش االســرائيمي وزمــياًل لــو زودا الشــقيقين بوســائل قتاليــة مقابــل حصــول الجنــدي وزميمــو عمــى 

 مخدرات.
وال تجييـــز صـــواريه الطالقيـــا باتجـــاه وافـــادت المعمومـــات ان المتيمـــين قامـــا بتصـــنع عبـــوات ناســـفة كمـــا حـــا

اســرائيل. وقــد خطــط احــدىما لتفجيــر نفســو فــي المحطــة المركزيــة فــي بئــر الســبع، كمــا قــام بتصــنيع العبــوات 
 التفجيرية المعروفة باسم "األكواع" داخل منزلو.

وابــدى  بجمــع معمومــات حــول االىــداف المســتيدفةقــام احــد الشــقيقين أن وممــا جــاء فــي الئحــة االتيــام ايضــا 
 اىتماما في شراء سيارة بيدف تنفيذ اعتداء دىس.

 22/1/2012، الحياة، لندن
 

 "إسرائيلبـ"المئة من إجمالي ذوي حق التصويت ب 1445 حوالييشكمون  1948و فمسطينيّ  24
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في حديث إلى "السفير"، يشـرح الخبيـر فـي الخريطــة الحزبيـة فـي إسـرائيل برىـوم جرايسـي أن :  ربى الحسيني
في المئة من إجمالي ذوي حـق التصـويت فـي إسـرائيل، والبـالغ عـددىم  1445يشكمون حوالي  48يي "فمسطين
ماليين"، مشيرًا إلى أن السنوات الماضـية بينـت أن نسـبة مشـاركتيم فـي االنتخابـات تتراجـع مـن عـام  54565

ــــاك فجـــ ــــسب جرايســـي "ىنـ ــــشارع الييـــودي". إال أنـــو بحـ وة دائمـــا فـــي نســـبة إلـــى عـــام، "كمـــا ىـــو الحـــال فـــي الـ
، شــــارك فــــي 2009فــــي المئــــة، ففــــي انتخابــــات العــــام  12التصــــويت بــــين الجميــــورين تتــــراوح بــــين عشــــرة و

فـــي المئـــة مـــن بـــين  64فـــي المئـــة، فـــي مقابـــل أكثـــر بقميـــل مـــن  5345نحـــو  48االنتخابـــات مـــن فمســـطينيي 
 خمية لألحزاب الفمسطينية.الييود"، مرجحًا أن ترتفع النسبة ولو بشكل ضئيل بحسب استطالعات رأي دا

ـــ"مركز باحــث لمدراســات" وليــد محمــد عمــي، فيجــد أن ال جــدوى مــن المقارنــة بــين مشــاركة  أمــا المــدير العــام ل
 الفمسطينيين واإلسرائيميين )الييود(.

ويقول محمد عمي فـي حـديث إلـى "السـفير"، إن أسـباب المقاطعـة لـدى الجـانبين مختمفـة دائمـًا، "فينـاك إربـاك 
داخــل المجتمــع الييــودي، حيــث انخفضــت الثقــة بالقــادة، خصوصــًا فــي مــا لــو عالقــة بتوســع نطـــاق واضــح 

الفســاد". أمــا الفمســطيني فمــو أســباب مختمفــة كميــًا، مــن بينيــا عــدم توحــد األحــزاب العربيــة فــي الئحــة واحــدة، 
"الفمسطيني اليوم يثق فضاًل عن "إحساس الفمسطيني أن ىذه الدولة قائمة عمى حسابو"، وأخيرًا وخاصة، فإّن 

أكثر في الجمعيات األىمية والمدنية لممطالبة بحقوقو". وبالتالي يتوقع محمد عمي أن تنخفض نسبة المشاركة 
 في المئة. 50إلى أقل من 

 22/1/2012، السفير، بيروت
 

 باراك يغير مسار الجدار ليمنع الفمسطينيين من الوصول إلى "باب الشمس"هآرتس:  25
النقـاب، أمــس، عـن قــرار أصـدره وزيـر الــدفاع اإلسـرائيمي إييــود بـاراك بتغييــر مسـار الجــدار  تـل أبيـب: كشــف

العـازل قــرب القــدس ووضــعو فــي مكــان جديــد لكــي يمنـع الفمســطينيين مــن الوصــول إلــى المنطقــة التــي أقيمــت 
 فييا قرية الخيام "باب الشمس"، مؤخرا، وقامت سمطات االحتالل بيدميا.

ألـف دونـم،  12"، التي تبمـغ مسـاحتيا 1 -فحص وضعية المنطقة المجاورة لممنطقة "اي  وأمر باراك بأن يتم
دونـم منيـا، وىـي  1500لكي يضمن السيطرة اإلسرائيمية الكاممة عمييا، ومنع الفمسطينيين من الوصـول إلـى 

تخـوم إسـرائيل ممكية خاصة لمفمسطينيين. وىو في سبيل ذلك، لم يسـتبعد ضـم القريـة الفمسـطينية "إزعـيم" إلـى 
 لكي يضمن بناء سد أمام تحرك الفمسطينيين.

وقالت صحيفة "ىآرتس"، التي أوردت النبـأ، إن بـاراك قـرر مـؤخرا إغـالق مـا سـمي "الفجـوة فـي جـدار الفصـل 
بين القدس ومسـتوطنة معاليـو أدومـيم"، بحيـث يمـر جـدار الفصـل العـازل بـين قريـة "إزعـيم" والمنطقـة المسـماة 

ـــ1 -"اي  ـــالي فالجـــدار يبعـــد ". ويعن ي ىـــذا القـــرار أن مســـتوطنة "معاليـــو أدومـــيم" تبقـــى خـــارج الجـــدار، وبالت
 الفمسطينيين عن المنطقة.

وكتبـــت "ىـــآرتس" أن ىنـــاك فجـــوات ال تـــزال قائمـــة فـــي جـــدار الفصـــل العنصـــري، خاصـــة فـــي منـــاطق تعتبـــر 
كيمـومترات فـي  3عمـى طـول حساسة من الناحية السياسية، وضمن ىذه الفجوات ىنـاك منطقـة مفتوحـة تمتـد 

منطقة "إزعيم"، وىي قرية فمسطينية تقع بين مستوطنة "معاليو أدوميم" والقدس الشرقية المحتمة. وجـاء أنـو لـم 
يســتكمل بنــاء جــدار الفصــل فــي المنطقــة، بيــد أن ىنــاك جــدارا يمنــع ســكان "إزعــيم" مــن الــدخول إلــى القــدس. 

ىــذه المنطقــة جــاء مــن أجــل إبقــاء "مــدخل ىندســي لشــمول  وبحسـب "ىــآرتس"، فــإن عــدم اســتكمال الجــدار فــي
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معاليو أدوميم في داخل الجدار"، وأشارت إلى أن ىذه القضية قد وضعت عمـى طاولـة بـاراك، وتمـت مناقشـة 
 البدائل المختمفة، وتقرر في النياية شمول معاليو أدوميم بسبب التكاليف العالية.

ء قرية "إزعـيم" شـرقي الجـدار، وضـميا إلسـرائيل، حيـث إن الفـارق وبحسب "ىآرتس"، فإن باراك تردد بين إبقا
"، التــــي تنــــوي حكومــــة نتنيــــاىو مواصــــمة البنــــاء فييــــا، 1 -المركــــزي بــــين اإلمكــــانيتين يتصــــل بالمنطقــــة "اي 

وأضــافت أنــو فــي الجمســات التــي أجريــت مــؤخرا فــي وزارة األمــن قــرر بــاراك ضــم "إزعــيم" إلســرائيل مــن أجــل 
"، يثيـر عـدة عالمـات اسـتفيام، مـن 1 -"، وأن قـرار بـاراك بشـأن المنطقـة "اي 1 -ة "اي فصميا عـن المنطقـ

جيــة أن مســار جــدار الفصــل يجــب أن يوضــع بموجــب اعتبــارات أمنيــة فقــط، وفــي ىــذه الحالــة، فــإن ىنــاك 
 اعتبارات سياسية أيضا.

و مـن المفتـرض أن يمـر عناتـا"، وىـ -وتضيف الصحيفة أن وزارة األمن قررت مواصمة تطـوير شـارع "حزمـا 
فــي المنطقــة المحاذيــة بــين "إزعــيم" والقــدس، باعتبــار أنــو ســيخدم الفمســطينيين المتــوجيين مــن شــمال الضــفة 
الغربيــة إلــى جنوبيــا. كمــا كتبــت الصــحيفة أن الفائــدة المحتممــة مــن تطــوير الشــارع ىــي تفنيــد االدعــاء بـــأن 

 " وشرقي القدس.1 -الشارع يمر غرب المنطقة "اي " تقسم الضفة إلى قسمين، وذلك ألن 1 -المنطقة "اي 
 22/1/2012، الشرق األوسط، لندن

 
 في انتخابات الكنيست اليوم المشاركةاألحزاب الفمسطينية  26

تشـارك عـدة أحـزاب عربيـة فـي "إسـرائيل" فـي االنتخابـات التشـريعية التـي تجـري اليـوم، وأىـم  برىوم جرايسـي: 
 ىذه األحزاب:

برئاسة النائب محمد بركة، وفي صمبيا الحـزب الشـيوعي )راكـاح ـ اطية لمسالم والمساواة" "الجبهة الديموقر -
بحسب التسمية السابقة(، وليا حاليًا أربعة مقاعد. والجبية في الكنيست ىي اسـتمرار لكتمـة الحـزب الشـيوعي 

ا سويد ودوف حنين . ويترأس الئحتيا بركة، وتتألف من النواب حن1949التي تخوض االنتخابات منذ العام 
في المئة مـن أصـواتيا  95وعفو اغبارية ويحل في المكان الخامس نبيمة إسبنيولي وأيمن عودة. وىي الئحة 

، وتحصـــل عمـــى بضـــعة االف مـــن األصـــوات مـــن الشـــارع الييـــودي، أساســـًا مـــن 48مـــن شـــارع فمســـطينيي 
 الشيوعيين ومؤيدييم.

ثـة مقاعـد، وىـو الحـزب الـذي كـان فـي مركـز تأسيسـو النائـب "، ولـو حاليـًا ثالالتجمع الـوطني الـديموقراطي"-
، ضـمن الئحـة 1996. ودخل إلى الكنيست في المرة األولى في العام 1995السابق عزمي بشارة، في العام 

"الجبيــة الديموقراطيــة". ويــرأس الالئحــة النائــب جمــال زحالقــة والنائبــة حنــين زعبــي، ثــم باســل غطــاس وجمعــة 
 حيم فقرا وىبة يزبك.الزبارقة وعبد الر 

، وليـا حاليـًا أربعـة مقاعـد، وتتشـكل الالئحـة مـن أربعـة أحـزاب، وىـي "القائمـة الموحـدة ـ العربيـة لمتغييـر" -
الحركــة اإلســـالمية )الجنـــاح الجنـــوبي( وليـــا ثالثـــة مرشــحين فـــي المقاعـــد األربعـــة األوائـــل، و"الحركـــة العربيـــة 

ب الديموقراطيــة العربــي" ولــو المقعــد الخــامس، و"الحــزب القــومي لمتغييــر" التــي تحــل فــي المقعــد الثــاني، و"حــز 
 العربي" ولو المقعد السادس.

وقد ظيرت ىذه الالئحة لممرة األولى كتحالف بين الحركة اإلسالمية و"الحـزب العربـي الـديموقراطي" )برئاسـة 
(، 2006حـة فـي العـام عبد الوىاب دراوشة الذي انشق من قبل عن حزب العمل اإلسرائيمي، وانضم إلـى االئ
، كمتحـالف مـع 1999و"الحركة العربية لمتغيير" برئاسـة النائـب أحمـد الطيبـي )دخـل إلـى الكنيسـت فـي العـام 

 وحتى اآلن، مع الحركة اإلسالمية(. 2006تحالف مع الجبية، ليرسو منذ العام  2003بشارة، وفي العام 



 
 
 

 

 

           16ص                                    2747العدد:                22/1/2013الثالثاء  التاريخ:

نائـب أحمـد الطيبـي، والنائــب مسـعود غنـايم، وطمــب أمـا المرشـحون فيـم، الشــيه النائـب ابـراىيم صرصــور، وال
 أبو عرار، والنائب طمب الصانع، والنائب االسبق محمد كنعان.

 22/1/2012، السفير، بيروت
 

 انتخابات الكنيست: الوضع االقتصادي في "إسرائيل" داخل التجاذبات السياسية 27
قة في اسرائيل ضد غالء المعيشة بدأت حركة احتجاج اجتماعية غير مسبو  2011القدس ـ ا ف ب: صيف 

ح اليســـار اشـــيرا عمـــى ذلـــك يبقـــى الســـؤال مطروحـــا عـــن مـــدى نجـــ 18وضـــعف الخـــدمات العامـــة، لكـــن بعـــد 
 االسرائيمي في حشد ىذه الفئة من الناخبين قبل االنتخابات التشريعية الثالثاء.

ذروتيــا فــي ايمــول )ســبتمبر(  وانطمقــت الحركــة االحتجاجيــة بعــد االرتفــاع الكبيــر فــي اســعار المســاكن وبمغــت
 مع مشاركة نصف مميون متظاىر اي نحو اسرائيمي واحد من كل عشرة. 2011

عامــا( احــدى المتحــدثات باســم حركــة االحتجــاج االجتمــاعي مرشــحة لمكنيســت  27واصــبحت ســتاف شــافير )
 وتحتل المرتبة الثامنة في الئحة حزب العمل.
جيفـاعيم الـذي يبعـد كيمـومترات قميمـة عـن قطـاع غـزة لنقـوم بكـل  وقالت شـافير فـي تجمـع انتخـابي فـي كيبـوتز

ـــاء. نحـــن نخـــدم فـــي الجـــيش ونـــدفع الكثيـــر مـــن الضـــرائب ونحـــاول ان نكـــون افضـــل نـــوع ممكـــن مـــن  االعب
 المواطنين ولكن حكومتنا ال تضمن لنا الحد االدنى من االمنل.

يقظون ويشعرون عمى الفور بالضغطل، وتابعت لعندما نرى كيف يعيش الناس في اسرائيل نرى اشخاصا يست
 في اشارة الى مشكمتي التعميم واالسكان.

 2011دوالر( شــيريا فــي  930شــيكل ) 3.500ووفقــا لالحصــاءات الرســمية، انفقــت االســر االســرائيمية نحــو 
 .2007بالمئة في  23بالمئة من مصاريفيم مقابل  25لمسكن اي 

نيــاىو فــي حممتــو االنتخابيــة عمــى الوضــع الجيــد لالقتصــاد الــذي ويصــر رئــيس الــوزراء االســرائيمي بنيــامين نت
 1.6بالمئــة وتضــخم نســبتو  7والبطالــة التــي بمغــت اقــل مــن  2012بالمئــة فــي  3.3حــافظ عمــى نمــو بنســبة 

اي اكثــر  2012بالمئــة لعــام  4.2بالمئــة عمــى الــرغم مــن االعــالن االخيــر عــن العجــز فــي الميزانيــة بنســبة 
 عا مما يبشر بحالة تقشف تموح في االفق.بمرتين مما كان متوق

وتصـــر شـــافير عمـــى انـــو بـــالرغم مـــن ان معـــدل البطالـــة مـــنخفض اال ان لنصـــف العمـــال كميـــم فـــي اســـرائيل 
 دوالر( شيريا وىذا ليس دخال نستطيع العيش بول. 1.550شيكل ) 54800يكسبون اقل من 

ا مسألة متعمقة بالمال. نحن ال نممك المال وليس واضافت لنحن الشباب نعمم انو ان كنا نريد اطفاال ىنا فاني
 لدينا االمكانية بان نوفر ليم افضل دور الحضانة وال التعميم االفضل وال شراء المالبس االفضل ليمل.

وتشير استطالعات الراي الى ان حزب العمل الذي تدىورت شعبيتو فـي السـنوات االخيـرة سيحصـل عمـى مـا 
 .2009مقعدا حصل عمييا في عام  13خابات التي ستجري الثالثاء مقابل مقعدا في االنت 18و 16بين 

. ويبدو 2011لكن ىذا االرتفاع في شعبية الحزب يعد قميال مقارنة مع الزخم الذي حظيت بو الحركة صيف 
 انو غير قادر عمى منع نتنياىو من البقاء في منصبو عمى راس ائتالف حكومي سيكون اكثر يمينية.

لقــد ال  2011االقتصــاد فــي جامعــة بــار ايــالن قــرب تــل ابيــب بــن زيــون زيمبفــارب ان حركــة عــام  ورأى اســتاذ
تكون ركزت عمى قضية واحـدة سـوى السـكن لكنيـا كانـت مزيجـا مـن شخصـيات ليـا اىتمامـات مختمفـة )...( 

 موجودة اليوم في كل االحزابل.
 واضاف انو للم ينجح اي حزب في توحيد كل المحتجينل.
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 ر تؤكد ان الحركة االحتجاجية نجحت في تغيير االولويات بغض النظر عن نتيجة االنتخابات.لكن شافي
وقالــت لفــي كــل حممــة انتخابيــة كنــا نســمع فقــط عــن االمــن والتيديــدات والخــوف )...( قامــت حركتنــا بتغييــر 

 الخطاب في اسرائيل )...( الرأي العام تغير تماما.. الناس تعمم بان ىنالك حمولل.
 22/1/2012، س العربي، لندنالقد
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ـ ا ف ب: تخوض نساء عربيات غمار االنتخابات االسرائيمية لمحصول عمى مقاعد في البرلمان حيث  راىط
 يبقى تمثيمين ضعيفا بالرغم من مشاركتين الفاعمة في الحياة السياسية واالجتماعية واالكاديمية.

القوائم العربية لالنتخابات االسرائيمية الثالثاء عددا كبير من النساء العربيات المرشحات، ابرزىن اربع وتضم 
 نساء تنتمي ثالث منين لالحزاب العربية الثالثة الكبيرة وتترأس الرابعة حزبا صغيرا جدا.

ا، ما يعطييا فرصة كبيرة وتتنافس حنين زعبي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي لممقعد الثاني في قائمتي
 لدخول الكنيست لممرة الثانية اذ من المتوقع ان يحصل الحزب عمى ثالثة مقاعد في الكنيست.

امــا نبيمــة اســبانيولي مــن الجبيــة الديمقراطيــة لمســالم والمســاواة فيــي فــي المرتبــة الخامســة عمــى قائمــة الجبيــة 
الى مقعد خامس. وترشح القائمة العربية لمتغيـر  التي يتوقع ان تحصل عمى اربعة مقاعد وقد تصل بصعوبة
فــي القائمـة، مــا يجعـل فوزىــا مســتحيال اذ ان  13برئاسـة الشــيه ابـراىيم صرصــور، عايـدة فضــيمة فــي الموقـع 

 توقعات فوز القائمة تشير عمى اربعة مقاعد فقط.
ورة. وقــد فشــمت فــي وتكــرر اســماء اغباريــة رئيســة حــزب لدعــمل مــن مدينــة يافــا خــوض االنتخابــات ليــذه الــد

 االنتخابات السابقة في الحصول عمى النسبة المحددة لدخول حزبيا الكنيست.
بــدخول  2009وتشــير كــل االســتطالعات الــى ان حزبيــا لــن يــدخل الكنيســت وقــد نجحــت حنــين زعبــي عــام 

يمي عــن حــزب العمــل االســرائ 2006الكنيســت، بعــد ناديــا الحمــو مــن مدينــة يافــا التــي دخمــت الكنيســت عــام 
 الصييوني.

 22/1/2012، القدس العربي، لندن
 
 
 

 مرشح البيت اليهودّي لمكنيست الذي دعا لتفجير الحرم القدسي ضدّ  شكوىالطيبي يقدم  29
تقدم النائب أحمـد الطيبـي، القائمـة الموحـدة والعربيـة لمتغييـر، رئـيس الحركـة العربيـة  :ـ زىير أندراوس الناصرة

لـى المفـتش العـام لمشـرطة يوحنـان دنينـو، لمتغيير، بشكوى إلى وزير األم ن الداخمي يتسحاق أىرونـوفينتش، وا 
مطالبًا بفتح ممف تحقيق ضد المرشح في حزب البيت الييودي جيرمي غيمبـل، الـذي دعـا إلـى تفجيـر الحـرم 

 القدسي الشريف.
 22/1/2012، القدس العربي، لندن

 
 ئيميحزب عربي يعمن انسحابه من انتخابات البرلمان اإلسرا 30

ـــن حـــزب "األمـــل لمتغييـــر" داخـــل فمســـطين المحتمـــة عـــام  ـــات البرلمـــان 1948أعم ، قـــراره بعـــدم خـــوض انتخاب
 ، المقرر إقامتيا اليوم.19اإلسرائيمي "الكنيست" الـ 
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وكانــت وجيــت لمحــزب اتيامــات مــن جانــب األحــزاب العربيــة الرئيســة المشــاركة فــي انتخابــات "الكنيســت" بــأن 
في  2اع االف األصوات العربية، في ظل عدم اجتياز الحزب لنسبة الحسم البالغة ضي إلىمشاركتو ستؤدي 

 .1948المائة، واستطالعات الرأي التي تؤكد انخفاض عدد المصوتين من عرب 
 21/1/2013، فمسطين أون الين

 
 غزة وحدود مصربمن أصول مغربية لإلشراف عمى عمميات جيشها  جنراالً تعين  "إسرائيل" 31

ــ أشــر  غــزة ف اليــور: عــين وزيــر الجــيش اإلســرائيمي أييــود بــاراك الجنــرال ســامي ترجمــان، وىــو مــن أصــول ـ
مغربية قائدا لممنطقة الجنوبيـة فـي الجـيش التـي تشـرف عمـى قطـاع غـزة، بـدال مـن الجنـرال طـال روسـو الـذي 

 أشرف عمى الحرب األخيرة ضد القطاع لعمود السحابل.
ان يشـغل منصـب قائـد القـوات البريـة فـي الجـيش اإلسـرائيمي، فـي وصادق بـاراك عمـى تعيـين ترجمـان الـذي كـ

 ميمتو الجديدة، كقائد لممنطقة الجنوبية.
والمنطقة الجنوبية في الجيش اإلسرائيمي تشرف عمى عمميات الجيش ضـد قطـاع غـزة، وعمـى منطقـة النقـب، 

 وعمى الحدود مع مصر.
 22/1/2012، القدس العربي، لندن
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إجــراء تجربــة ناجحــة ” رفائيــل“وىيئــة تطــوير الوســائل القتاليــة ” اإلســرائيمية“زعمــت وزارة الحــرب : )د .ب .أ(
المضــادة لمصــواريه. وأوضــحت مصــادر أمنيــة أن سمســمة التجــارب األخيــرة ” القبــة الحديديــة“أخــرى لمنظومــة 
، حســبما أفــادت ”إســرائيل“قــدرات ىــذه المنظومــة فــي ظــل التيديــدات المختمفــة التــي تواجييــا اســتيدفت زيــادة 

 اإلذاعة الصييونية أمس. ولم تكشف اإلذاعة عن موعد إجراء التجربة الجديدة.          
 22/1/2012، الخميج، الشارقة

 
 
 
 

 كل كبيرالذي تحقق مع حزب اهلل يتجه نحو االنسحاق بش الردعسرائيمي: إتحذير  33
سرائيمية من إمكـان نشـوب مواجيـة غيـر مسـبوقة مـع حـزب اهلل، عمـى إحذرت مصادر عسكرية : يحيى دبوق

خمفيــة الوضــع المتــأزم فــي ســوريا، اال انيــا اكــدت، فــي المقابــل، ان الــرئيس الســوري بشــار االســد "خــالف كــل 
 التوقعات، وصمد ولم يفر، وأثبت ان لديو جينات والده".

ديعوت احرونوت" عن مصادر عسـكرية اسـرائيمية تأكيـدىا ان "الوضـع االمنـي عمـى الجبيـة ونقمت صحيفة "ي
، يتجـو 2006الشمالية متأزم جدا، والردع الذي تحقق مع حزب اهلل، وبثمن فادح في حرب لبنان الثانية عام 

يريدىا، وحين تفتح نحو االنسحاق بشكل كبير". وأشارت إلى أن "الحزب يعود الى المعبة، ولديو الذرائع التي 
ابواب مخازن جيش )الرئيس السوري بشار( االسد )لألسمحة الكيميائية والبيولوجية( لكّل من يرغب، فسيكون 

 الحزب في مقدمة الصف االول، لتمقي ىذه االسمحة".
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مـع  وحذرت المصادر من ان المواجية المقبمة مع حزب اهلل ستظير لالسرائيميين أنيا مغايرة جدا لما شاىدوه
قطـاع غــزة اخيــرًا، وســتكون اسـوأ بكثيــر مــن ان تقــاس، مشـيرة الــى عّينــات ممــا يمكـن ان يحصــل فــي الجانــب 
االسرائيمي: "ايقاف العمل بمطار بن غوريون في المد، وكذلك الحال بالنسبة لمموانئ البحرية، حيـث سـتتوقف 

لى السماء، ما يعني ان اي سفينة لن حركة السفن منيا والييا، وقيمة التأمين عمى البضائع والسفن ستصل ا
تــدخل او تخــرج مــن مينــاءي حيفــا واشــدود". امــا لجيــة المواجيــة العســكرية نفســيا، فتؤكــد المصــادر انــو "لــن 
يكفــي لمنــع كــل ذلــك اي قصــف جــوي قــد يقــدم عميــو ســالح الجــو االســرائيمي، بمــا يشــمل ايضــًا الحمايــة التــي 

 تؤمنيا منظومات القبة الحديدية".
الصحيفة ان الزيارة االخيرة لنتنياىو الى ىضبة الجوالن السورية المحتمـة قبـل ايـام، لـم تـأت فقـط فـي وكشفت 

سياق التقاط الصور الفوتوغرافية الغراض انتخابية، بل سمع نتنياىو ايضا من قائد المنطقة الشمالية، المـواء 
يا اليدوء عمى الحـدود مـع سـوريا انتيـت يائير غوالن، تحذيرا من ان "السنوات الخمس واالربعين التي ساد في

 بالفعل". 
 22/1/2012، االخبار، بيروت
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يســـتدل مـــن معطيـــات إســـرائيمية رســـمية أن ميزانيـــة المجنـــة المركزيـــة النتخابـــات "الكنيســـت" التاســـعة : الناصـــرة
 (، بمغ نحو ثمانين مميون دوالر.1|22م الثالثاء )عشر، التي انطمقت اليو 

ويأتي ذلك في الوقت الذي حرصـت فيـو المجنـة عمـى تقمـيص ىـذه الميزانيـة فـي ظـل األزمـة االقتصـادية التـي 
تشيدىا الدولة العبرية، حيث عّمدت إلى عدم نشر بعض صناديق االقتراع في الدول التي ال يوجد فيـو عـدد 

 اإلسرائيميين، كما حصل مع مصر، وذلك ألول مرة.كبير من الدبموماسيين 
وذكرت لجنة االنتخابات المركزية في معطيات رسمية صادرة عنيا أن عدد صناديق االقتراع التـي تـم نشـرىا 
فــي أنحـــاء مختمفــة مـــن الدولــة العبريـــة بمــغ عشـــرة االف ومائــة واثنـــين وثالثــين صـــندوًقا، فيمــا فييـــا الســـجون 

صندوق اقتراع في السفارات ومكاتب البعثات اإلسرائيمية في أنحاء  95ى ذلك ىناك والمستشفيات، إضافة إل
 العالم، وجرى التصويت فييا في يوم العاشر من كانون ثاني )يناير( الجاري. 

بيتنــا( اليمينيــة برئاســة رئــيس الــوزراء  –وبحســب اســتطالعات الــرأي، فإنــو يتوقــع أن تحصــل قائمــة )الميكــود 
لي بنيــامين نتنيــاىو ووزيــر خارجيتــو ليبرمــان عمــى أكبــر عــدد مــن المقاعــد وبفــارق كبيــر عــن اإلســرائيمي الحــا

القوائم األخرى، التي تتوزع بين قوائم يمينية ودينيـة ويسـارية ومـن أحـزاب المركـز والوسـط، إضـافة إلـى ثـالث 
 قوائم عربية تتنافس عمى أصوات المقترعين العرب.

 ة من أحزاب اليمين والمتدينين وتمك المدعومة من قبل المستوطنين.ويتوقع أن تتشكل الحكومة المقبم 
 22/1/2013قدس برس، 

 
 "متحف التسامح"سرائيمية تجرف مقبرة مأمن اهلل بالقدس إلقامة المؤسسة اإل أذرعمؤسسة األقصى:  35

ان أذرع المؤسسة  21/1/2013في تقرير صحفي االثنين ” مؤسسة االقصى لموقف والتراث“قالت 
سرائيمية ترتكب في ىذه األثناء جرائم واعتداءات عدة في وقت واحد بحق مقبرة مأمن اهلل االسالمية اال

مترًا ،  15التاريخية بالقدس، حيث تقوم جرافات كبيرة بحفر وتجريف مساحات واسعة من المقبرة بعمق نحو 
زالة كل محتواىا بسيارات كبيرة، وذلك تمييدًا لبناء ما يسمى بـ   25عمى مساحة نحو ” التسامح متحف“وا 
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والذي بادرت الى اقامتو المؤسسة االسرائيمية بالتعاون مع  -دونمًا مما تبقى من أرض مقبرة مأمن اهلل
، في نفس القوت تقوم شركة اسرائيمية ببناء مقيى عمى -منظمة سيمون فيزنطال ومقرىا في الواليات المتحدة

لشركة بتحويل جزء اخر من المقبرة الى مخزن لممعدات والمواد قطعة أخرى من المقبرة، كما وقامت نفس ا
اإلنشائية، يصاحبيا أعمال عبث في مدافن جماعية موجودة في أرض المقبرة، وتزامنت ىذه االعتداءات مع 

 تكسير عدد من شواىد القبور في األجزاء المتبقية من مقبرة مأمن اهلل.
 21/1/2013، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 يكّثف حفرياته وافتتاح قريب لكنيس يهودي وتوسيع ساحة البراق االحتالل ":مؤسسة االقصى" 36

ان االحتالل االسرائيمي  21/1/2013في بيان اعالمي االثنين ” مؤسسة االقصى لموقف والتراث“أكدت 
الغربية، حيث زاد من  كّثف من حفرياتو وتدميره لطريق باب المغاربة المالصق لممسجد االقصى من الجية

مؤسسة “عدد الحّفارين وساعة عمميم، وتوسيع رقعة الحفر عمى امتداد الطريق، وبحسب معمومات وصمت 
فإن االحتالل ينوي قريبًا توسيع ساحة البراق لصالة الييود، وخاصة النساء منيم، بالتزامن مع ” االقصى

يث يستكمل االحتالل أعمال التييئة الفتتاح ىذا افتتاح كنيس لمنساء في فراغات طريق باب المغاربة، ح
من خالل زيارتيا لساحة البراق وموقع الحفريات حجم الحفريات ” مؤسسة االقصى“الكنيس، ىذا ورصدت 

 عن قرب، واستطاعت توثيق ىذه االعتداء الخطير عن بعد متر واحد فقط عن الحفريات المذكورة.
 21/1/2013، مؤسسة األقصى لموقف والتراث، أم الفحم

 
 قدروة فارس: اإلعالن عن تشكيل هيئة دفاع عن األسرى لتفعيل قضيتهم 37

"األيام": أعمن رئيس نادي األسير قدروة فارس، امس، عن تشكيل ىيئة دفاع عن األسرى  -رام اهلل 
واد  المضربين عن الطعام من كافة المؤسسات، يترأسيا مدير الوحدة القانونية في نادي األسير المحامي ج

 بولس، لتفعيل قضية األسرى بأبعادىا القانونية واإلعالمية.
 22/1/2013، األيام، رام اهلل

 
 في سجن النقب ثمانيةقوة إسرائيمية تقتحم قسم : األسرىمركز فمسطين لدراسات  38

أن  النقب ذكر مركز فمسطين لدراسات األسرى في بيان لو نقاًل عن أسرى داخل السجن: السبيل –غزة 
 في السجن الساعة السادسة صباحا. 8دة الخاصة التي تسمى )درور( نفذت عممية اقتحام قمعية لقسم الوح

وبين أن القوة أخرجت األسرى في العراء بالبرد القارص، دون السماح ليم باصطحاب أغطيو أو مالبس 
 .ثقيمة، حيث كانت عممية االقتحام مفاجئة وبأعداد كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة

 وأشار إلى حين كتابة ىذا الخبر أن األوضاع مازالت متوترة لمغاية، وعممية القمع والتفتيش مستمرة.
 22/1/2013، السبيل، عّمان

 
 يعاني من وضع صحي خطير في سجون االحتالل  العيساوينادي األسير: األسير  39

جواد بولص من خطورة التدىور حذر مدير الوحدة القانونية لدى نادي األسير المحامي : حامد جاد -غزة 
المفاجئ الذي طرأ عمى الوضع الصحي لألسير سامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ األول من شير 

وقال "إن األسير سامر العيساوي أصيب منذ يومين بارتفاع مفاجئ في درجة حرارتو  اب العام الماضي.
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ال أن األسير العيساوي رفض إجراء أي نوع من األمر الذي استدعى نقمو إلى مستشفى "أساف ىروفيو"، إ
 الفحوصات ما دفع بإدارة المستشفى إلعادتو بعد منتصف الميل إلى عيادة سجن الرممة.

وقال بولس "إن زيارتي ىذه جاءت بيدف إيصال مجريات المحادثات التي جرت بين نادي األسير والجيات 
 قية تجري من أجل إنياء معاناتيم".المصرية حول إضراب االسرى، وأن خطوات جدية وحقي

سرائيميين لمبحث في عدة قضايا  وأكد أن مصر تبذل جيودًا حثيثة كان اخرىا لقاء بين مسؤولين مصريين وا 
 بخصوص األسرى وعمى رأسيا قضية األسرى الذين أعيد اعتقاليم بعد صفقة التبادل.

 22/1/2013، الغد، عّمان
 

 ين أمام "الصميب األحمر" في الخميلالمضرب األسرىاعتصام تضامني مع  40
الخميل ـ "األيام": نظم نادي األسير في الخميل، بالتعاون مع لجنة أىالي األسرى في المحافظة، اعتصاما 
تضامنيا مع األسرى المضربين عن الطعام في سجون االحتالل، وذلك أمام مقر "الصميب األحمر" 

 بالمدينة.
ألسرى واألسيرات وممثمو القوى الوطنية وممثمين عن مجمس بمدية وشارك في االعتصام حشد من ذوي ا

الخميل والمكتب الحركي لممتقاعدين العسكريين وعائمة األسير المضرب عن الطعام أيمن الشراونة وميسرة 
 اخميل ممثال عن محافظ الخميل كامل حميد وعضو المجمس التشريعي "أبو عمي يطا".

 22/1/2013، األيام، رام اهلل
 

    األمن التابعة لمسمطة الفمسطينية وشبان في مخيم األمعري أجهزةمواجهات بين رام اهلل:  41
وقعت، الميمة قبل الماضية، مواجيات بين أجيزة األمن التابعة لمسمطة الفمسطينية وشبان في : )ا .ف .ب(

نية وشبان من داخل مخيم األمعري القريب من رام اهلل في الضفة الغربية. وحسب روايات األجيزة األم
المخيم فإن المواجيات وقعت بعد أن قام شبان من المخيم بإغالق طريق رئيس يمر بمحاذاة المخيم، 
صابة  احتجاجًا عمى معمومات تناقمتيا وسائل اإلعالم عن اقتحام جيش االحتالل لسجن ايشل اإلسرائيمي وا 

ة من أفراد األجيزة األمنية وصمت الى مدخل وحسب شيود عيان فإن أعدادًا كبير  عدد من المعتقمين ىناك.
المخيم بعد إغالق الطريق، ورشق شبان أفراد األجيزة بالحجارة، ما أدى الى إصابة عدد منيم بجروح. وقال 

إن عناصر األجيزة أطمقوا األعيرة النارية في اليواء، قبل أن ” فرانس برس“شيود في اتصال ىاتفي مع 
 يدخموا المخيم.

ء عدنان الضميري إن شبانًا من المخيم أغمقوا الطريق الرئيس بالحجارة واالطارات المشتعمة، وقال الموا
 وأوقفوا حركة المرور عمى ذلك الطريق الرئيس الذي يصل رام اهلل بمشارف مدينة القدس .  
 22/1/2013، الخميج، الشارقة

 
 

  عمى استمرار اعتقال نشطاء فتح  مخيم بالطة احتجاجابيتظاهرون  الفمسطينيينمن  العشراتنابمس:  42
أضرم العشرات من المتظاىرين الفمسطينيين مساء  االثنين، النار في عدد من االطارات في محيط  :نابمس

مخيم بالطة احتجاجا عمى استمرار اعتقال االجيزة االمنية بنابمس لنشطاء فتحاويين من المخيم سمموا 
 أنفسيم لمسمطة يوم الخميس الماضي.
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م الشبان المحتجون في بالطة السمطة الفمسطينية بالقيام باجراءات تصعيدية بحق المعتقمين مثل منعيم ويتي
من الزيارة ومصادرة اجيزة اليواتف التي بحوزتيم  اال ان مصادر في المخيم قالت" ان جيودا تجري عمى 

كان ليم دور في تسميم النشطاء كافة المستويات الحتواء االزمو في المخيم السيما من قبل االشخاص الذين 
 الفتحاوين لالنفسيم لالجيزة االمنية.

 21/1/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 أمام مكتب مدير األونروا في مخيم البداوي الفمسطينيين من سوريا الجئينلاعتصام طرابمس:  43
وي في الشمال، اعتصامًا نفذ المئات من النازحين الفمسطينيين من مخيمات سوريا الى مخيم البدا: المستقبل

أمس أمام مكتب مدير األونروا في مخيم البداوي، بدعوة من الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطين ولجنة 
النازحين. وىتف المعتصمون ضد تقصير األونروا، وطالبوا بخطة طوارئ شاممة تكون عونًا ليم عمى 

خميل الى التعاطي االإنساني مع ممف النازحين ودعا مسؤول "الجبية الديمقراطية" عاطف  متابعة حياتيم.
بعيدًا عن التسييس، ومساواتيم بالنازحين السوريين لجية اإلقامة وتوفير االحتياجات الضرورية. وحّمل وكالة 
األونروا المسؤولية عن معاناة النازحين ألنيا المسؤول عن جموع الالجئين. وشدد عمى ضرورة اإلسراع في 

منة والكريمة لمنازحين الى منازليم في مخيم اليرموك وعموم مخيمات سوريا. ودعا إلى تأمين العودة اآل
 احترام الموقف الفمسطيني بتحييد المخيمات وأبناء شعبنا عن األزمة الداخمية السورية.

 22/1/2013، المستقبل، بيروت
 

 اعلى سيناء لتنفيس "االنفجار السكاني" في القطإ بالتمددغزة : دراسة توصي  44
أوصت دراسة ىندسية فمسطينية لمتمدد الى سيناء لحل مشكمة "االنفجار السكاني"  :محمد األسطل -غزة 

 لحل المشكمة . عام من مصر، 99واشارت الدراسة الى انو باالمكان استئجار أراض لمدة  في قطاع غزة .
حة من البحر، إضافة إلى ردم مسا وأكما اقترحت الدراسة نقل عدد من سكان غزة إلى الضفة الغربية، 

 تحديد النسل، واتباع أسموب اإلمتداد الرأسي )األبراج السكنية(.
وأوضحت الدراسة، التي أعدىا الدكتور الميندس مصطفى الفرا بعنوان "حمول مقترحة لمنمو السكاني 

يث أن لو العمراني في قطاع غزة"، أن الحديث عن استئجار أراض من مصر قد يبدو غريبًا، لكنو ممكن ح
عاما، واستأجرت أمريكا  99سوابق في العالم، إذ استأجرت بريطانيا مقاطعة ىونغ كونغ الصينية لمدة 

 الجزيرة التي أقامت عمييا سجن غوانتانامو الشيير من كوبا.
ضعف مساحة القطاع، بينما يزيد معدل الكثافة السكانية في  15وأشارت إلى أن مساحة الضفة تشكل 

عاف الضفة، مشيرة إلى أن أىم المشاكل العمرانية التي يواجييا القطاع، ىي المساحة أض 9القطاع 
كيمو مترا مربعا، والكثافة السكانية العالية والمتزايدة، وكذلك النقص الحاد في  365الصغيرة جدًا التي تبمغ 

 الموارد والثروات الطبيعية.
روات الطبيعية يمكن حميا من خالل تطوير قطاعات واعتبرت الدراسة أن معالجة مشكمة نقص الموارد والث

السياحة والتجارة والنقل والمواصالت، وبشكل خاص النقل البحري والجوي، والزراعة والصناعات التحويمية 
 والتراثية، إضافة إلى تطوير التعميم والعمالة الفنية المدربة، وتصديرىا واالعتماد عمييا كمورد اقتصادي.
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أن المشكمة التي يعاني منيا قطاع غزة تتجاوز الدمار الذي سببو االحتالل وتتركز في وأضافت الدراسة 
عدم توفر امكانات لمجابية التحديات وحل المشاكل القائمة، باإلضافة إلى الحصار االسرائيمي الخانق عمى 

 القطاع ما يؤثر عمى عممية تنمية القطاع.
األخرى التي واجيت نفس المشكمة مثل سنغافورة، التي  ودعت الدراسة إلى االستفادة من تجارب الدول

 اعتمدت في تطوير اقتصادىا عمى السياحة والتجارة والنقل أواًل ثم عمى الصناعة ثانيًا.
عادة إعماره من أكبر الميام الممقاة عمى عاتق السمطة الفمسطينية في  وبينت الدراسة أن تنمية قطاع غزة وا 

التأثير الحاد والمباشر لمواقع السياسي يجعل المشاكل والمعيقات التي تجابو  ىذه المرحمة، مشيرة إلى أن
 القطاع أشد وطأة وأكثر تعقيدًا.

 22/1/2013، القدس، القدس
 

 خيرة  األ غزة % بعد حرب 100عقمية تضاعفت النفسية واالضطرابات ال الصدماتونروا: معدالت األ  45
ة واالضطرابات الالحقة لمصراع في قطاع غزة بأكثر من ارتفعت معدالت حوادث الصدمات النفسي: غزة

% في أعقاب النزاع األخير الذي نشب في القطاع، وذلك وفقا لألرقام الجديدة التي أعمنت عنيا وكالة 100
 األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فمسطين )األونروا(.

تقوم ىي بمعالجتيم من الصدمات النفسية  وقالت األونروا، في بيان ليا بأن عدد األشخاص في غزة والذين
 أو من االضطرابات الالحقة لمصراع قد تضاعفت من تشرين الثاني إلى كانون األول.

% من الذين تتم معالجتيم، دون سن التاسعة مؤكدة إن ىذه اإلحصائيات 42واضاف بيان االونروا ان 
صحية  تدعم نتائج أحدث مسح عن األطفال األخيرة والتي تم جمعيا من واقع سجالت منشآت األونروا ال

في غزة والذي قام بإجرائو صندوق األمم المتحدة لمطفل )اليونيسف( والذي خمص إلى أن ىنالك ارتفاعا 
 حادا في معدالت االضطرابات النفسية المتعمقة بالنزاعات.

كبيرا في مشاكل الصحة وقال أكيييرو سيتا مدير برنامج األونروا الصحي "تمثل ىذه األرقام ارتفاعا  
العقمية"،  مضيفا "من واقع خبرتي الشخصية، فإنو يمكنني القول بأن ىذا يعد دليال عمى تفشي وباء 

 الصدمات النفسية واالضطرابات الالحقة لمنزاعات".
وفي أعقاب القتال الذي دار في الشير الماضي، قامت اليونيسف بإطالق نتائج بحثيا حول التقييم النفسي 

سريع لألطفال في غزة ووجد المسح أن ىناك زيادة في معدالت اضطرابات النوم لدى األطفال بمعدل ال
% من المستجيبين لممسح يبدون "مصدومين أو في حالة ذىول"، كما وجد أن 84%، فيما تبين أن 91
 % منيم يعانون من تغيرات في الشيية.85
وفي تقريرىا األخير المقدم إلى الجمعية الصحية العالمية والذي تم نشره في أيار من العام الماضي، قدمت  

األونروا أدلة عمى حدوث زيادة في معدل "االضطرابات المتعمقة بالتوتر ومشاكل الصحة العقمية" في أوساط 
 الجئي فمسطين الذين تقوم عمى خدمتيم.

 21/1/2013، وكالة سما اإلخبارية
 

 مرج الزهور محطة في تاريخ الحركة اإلسالمية في فمسطينقراءة نقدية في كتاب  46
 البوريني حسني محمدالمؤلف: 
 مرج الزىور محطة في تاريه الحركة اإلسالمية في فمسطينالكتاب: 
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 صفحة 685عدد الصغحات: 
 بيروت، 2012مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، إصدار: 

تعتبر تجربة المبعدين في مرج الزىور واحـدة مـن محطـات النضـال المميـزة التـي انتصـرت : رسبقمم عوني فا
فمسطينًيا أبعـدوا دفعـة واحـدة  415فييا إرادة الشعب الفمسطيني عمى صمف االحتالل وعدوانيتو، حيث تمكن 

قــاموه مــن الصــمود ســنة كاممــة فــي ظــروف قاســية لمغايــة فــي مخــيم أ 16/12/1992إلــى جنــوب لبنــان فــي 
 بالقرب من قرية مرج الزىور عمى الحدود المبنانية الفمسطينية، وأرغموا االحتالل عمى إعادتيم إلى فمسطين.

وقـد أحسـن مركــز الزيتونـة لمدراســات واالستشـارات فـي بيــروت حـين احتفــى بمـرور عشـرين عاًمــا عمـى عمميــة 
تمفــة، أعــد ىا حســني البــوريني النائــب فــي اإلبعــاد بإصــدار دراســة شــاممة ومطولــة تــؤرخ التجربــة بفصــوليا المخ

 المجمس التشريعي الفمسطيني عن كتمة التغيير واالصالح وأحد مبعدي مرج الزىور. 
اعتمــدت دراســة البــوريني عمــى مجموعــة مــن المصــادر األوليــةب كالتعميمــات الداخميــة ومحاضــر اجتماعــات 

عن قيـادة المبعـدين والمجنـة اإلعالميـة، وكراسـات  المجان المختمفة داخل المخيم، والبيانات الصحفية الصادرة
اليوميات التي خطيا المبعدون إبـان فتـرة اإلبعـاد، وعـدد مـن أفـالم الفيـديو والصـور الفوتوغرافيـة التـي جسـدت 
الحيـــاة اليوميـــة لممبعـــدين، ومـــا نشـــرتو الـــدول واليئيـــات والمؤسســـات المحميـــة واإلقميميـــة والدوليـــة مـــن مواقـــف 

 رسمية. 
تكزت عمى بعض األدبيات الصادرة عن باحثين أو صحفيين أو تمك التـي نشـرىا بعـض المبعـدين بعـد كما ار 

عودتيم، ناىيك عن تجربـة المؤلـف ومشـاىداتو طـوال فتـرة اإلبعـادب خصوصـا وأن ـو شـارك بفاعميـة فـي انجـاح 
 العديد من فعاليات المبعدين ونشاطاتيم.  
ي مر بيا المبعدون من لحظة صـدور القـرار العسـكري اإلسـرائيمي غط ت دراسة البوريني مجمل المحطات الت

القاضي بإبعاد عدة مئات من الفمسطينيين إلى لبنان وحتى عودتيم إلى فمسطين، وتناولـت أىـداف  456رقم 
االحــتالل اإلســرائيمي مــن عمميــة اإلبعــاد واليــات تنفيــذىا، وردود فعــل المبعــدين عمييــا، وطبيعــة التفاعــل معيــا 

 ودوليا. عربيا 
وبي نت الصعوبات التي واجييا المبعـدون فـي مخـيميم سـواء تمـك المتعمقـة بجغرافيـة المنطقـة ومناخيـا أو تمـك 
المتعمقـــة بطبيعـــة القـــرى المحيطـــة بـــالمخيم وســـموك ســـكانيا تجـــاه المبعـــدين، كمـــا شـــرحت بإســـياب البرنـــامج 

لعودة، وكيـــف ســـاىم فـــي صـــقل تجـــربتيم النضـــالي طويـــل األمـــد الـــذي نف ـــذه المبعـــدون حتـــى حققـــوا حمميـــم بـــا
نضاج رؤيتيم لمقضية الفمسطينية ولدور الحركة اإلسالمية تجاىيا.   النضالية وا 

وســـجمت الكثيـــر مـــن التفاصـــيل الدقيقـــة ليوميـــات المبعـــدين ونشـــاطاتيم وأشـــكال إدارتيـــم لمحيـــاة داخـــل المخـــيم 
لمقترحـات والحمـول التـي صـدرت عـن القـوى بجوانبيا المختمفـة، وتعـاطييم مـع سـكان المنطقـة، ومـوقفيم مـن ا

اإلقميمية ودولية مثل جامعة الدول العربية واألمم والمتحـدة والصـميب األحمـر الـدولي والواليـات المتحـدة، كمـا 
 وثّقت المراحل التي مرت بيا عممية العودة.  

 
 أهداف اإلبعاد

تـــوفر بعـــض األدبيـــات التـــي ناقشـــت جـــاء رصـــد البـــوريني ألىـــداف االحـــتالل مـــن عمميـــة اإلبعـــاد مجتـــزأ رغـــم 
المسألة باستفاضة، وكان باإلمكان الرجوع إلييا مثل دراسـة أحمـد الحـوت المنشـورة فـي مجمـة شـؤون األوسـط 

، ولعــل تســميط البــوريني 16، وشــيادات عــدد مـن المبعــدين التــي نشــرت فـي نفــس المجمــة فــي العـدد 15العـدد 
أفقــد الدراسـة جانًبــا مـن قـدرتيا التحميميــة ألبعـاد العمميــة الضـوء عمـى بعــض األىـداف وتجاىــل الـبعض اآلخـر 
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ــد إىمــال ىــذه  وتــداعيات نتائجيــا اآلنيــة واالســتراتيجية، ىــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر لعــل البــوريني تعم 
 األىداف بسبب أن دراستو تتعمق بتوثيق التجربة.

غضب عابرة، وقد أثبت ذلك عبر الرجـوع إلـى  رأى البوريني بأن  قرار اإلبعاد كان مبي تا، ولم يكن مجرد نزوة
تصريحات مسؤولين في حكومة االحتالل وجيشيا دعت إلى تنفيذ عمميات طرد كبيرة العدد، وذلك قبل تنفيـذ 

 عممية اإلبعاد بأشير.
وأشـــار البـــوريني إلـــى أن  عمميـــة اإلبعـــاد جـــاءت إلنجـــاز ىـــدفين اســـتراتيجيين، تمث ـــل األول فـــي تحقيـــق رغبـــة  

تالل القديمـــة الجديـــدة فـــي تفريـــغ فمســـطين مـــن ســـكانيا الشـــرعيين، وذلـــك عبـــر اســـتئناف عمميـــات طـــرد االحـــ
إلـــى  1991-1988النشــطاء الفمســـطينيين مســتغاًل انـــدالع االنتفاضــة، حيـــث وصــل عـــدد المبعــدين مـــا بــين 

ـا فمسطينًيا، ثم  جاءت عممية اإلبعاد إلى مرج الزىور لتكون تصعيًدا مميزا لسيا 64حوالي  سة "الترانسـفير" كما
 ونوًعا، فقد فاق عدد المبعدين وخمفيتيم االجتماعية واألكاديمية والسياسية كل التوقعات.  

أم ا اليدف الثاني فارتبط بالتحوالت الكبرى التي شيدىا الصراع العربي اإلسرائيمي بعـد حـرب الخمـيج الثانيـة، 
ع االحـتالل اإلسـرائيمي عمـى حـلف متفـٍق عميـو بـين الطـرفين حين َقِبمت منظمة التحرير الفمسطينية التفـاوض مـ

زالـــة المعوقـــات أماميـــا، ولمـــا كـــان التيـــار  ينيـــي الصـــراع، فجـــاء اإلبعـــاد لتمييـــد الطريـــق لمتســـوية السياســـية وا 
اإلسالمي في فمسطين رأس الحربة في مواجية مشروع التسوية فمن الضروري توجيو ضربة قاسـية لـو تتركـو 

 ا عن القيام بأي عمل من شأنو تعطيل ىذا المشروع. مشمواًل وعاجزً 
ـــا األىـــداف التـــي تجاىميـــا البـــوريني فتـــتمخص بمحاولـــة حكومـــة االحـــتالل إنيـــاء االنتفاضـــة، عبـــر القيـــام  وأم 
بتصعيد نوعي في حربيا ضدىا، والسعي السترضاء التيار اليميني المتشدد داخـل المجتمـع اإلسـرائيمي الـذي 

ضــــربات مؤلمــــة لممقاومــــة الفمســــطينية، وتســــويق نفســــيا فــــي طميعــــة القــــوى المحاربــــة ضــــغط عمييــــا لتوجيــــو 
"لألصــولية اإلســالمية"، األمــر الــذي يعــزز عالقــة التحــالف مــع الواليــات المتحــدة فــي مرحمــة مــا بعــد انييــار 

ية االتحـــاد الســـوفياتي، ويفـــتح جســـًرا لمعمـــل المشـــترك مـــع األنظمـــة العربيـــة فـــي استئصـــال التيـــارات اإلســـالم
 المعادية ليا.  

 كيف حقق المبعدون حمميم بالعودة
لعـل اإلضــافة النوعيــة فــي دراسـة البــوريني لــم تكــن فيمـا حوتــو الدراســة مــن تفاصـيل الحيــاة اليوميــة لممبعــدين، 
نمــا فـي تسـميطيا الضــوء عمـى العوامـل الذاتيــة التـي جعمـت المبعــدين، وىـم الفريـق األضــعف  عمـى أىميتيـا، وا 

 اع مع االحتالل، قادرين عمى إنجاز ىدف العودة.  في معادلة الصر 
فقد أجاب البوريني عمى السؤالين المحوريين التاليين، لماذا تمكن المبعدون مـن تحقيـق حمميـم بـالعودة، عمـى 
قميمية ودولية ليست في صالحيم وال في صالح عودتيم؟ وما  الرغم من أن  إبعادىم جاء في ظروف محمية وا 

 الية التي اتبعوىا لتحقيق ذلك؟ىي الوسائل النض
يعيد البوريني االنتصار الكبير الذي حققو المبعدون بعودتيم إلى فمسـطين إلـى عـدة نقـاط، يـأتي فـي مقـدمتيا 
طبيعة قيادتيم التي اتسمت بصالبة مواقفيا، وقدرتيا عمى صياغة األىداف االستراتيجية والتكتيكية، وتمكنيا 

قميمًيـا  من توظيف طاقات المبعدين خدمة بداعيا وسـائل نضـالية مشـروعة ومقبولـة محمًيـا وا  ليذه األىداف، وا 
 ودولًيا لتحقيق غاياتيا، وحنكتيا في التعاطي مع المبادرات والحمول المعروضة عمييا.

ــا عمــى تماســك الجبيــة الداخميــة  فــي المقابــل انعكســت طبيعــة البنيــة الدينيــة والوطنيــة لجمــوع المبعــدين إيجابًي
وعمى تحمِّييم بدرجـة عاليـة مـن االنضـباط والتقيـد الصـارم بالبرنـامج النضـالي واإلداري الـذي أقرتـو  لممبعدين،
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قيـــادتيم، كمـــا شـــك مت روح التضـــامن والتضـــحية التـــي اتســـموا بيـــا عنصـــًرا فـــاعاًل فـــي التخفيـــف مـــن معانـــاتيم 
 اليومية. 

المحظات األولـى لإلبعـاد، وذلـك بحرصـيم  وقد ظير لمعيان رقي الحالة الوطنية والتنظيمية لدى المبعدين من
الشـــديد عمـــى العمــــل الجمـــاعي والمــــنظم عبـــر إصــــرارىم عمـــى اختيـــار قيــــادتيم حتـــى وىــــم داخـــل الشــــاحنات 
المكشــوفة التــي نقمــتيم عبــر الحــدود إلــى لبنــان، ومــا أن بــدأت أقــدام المبعــدين تطــأ أرض لبنــان وســاروا فــي 

دروا إلـى اختيـار قيـادة مؤقتـة مـن سـتة أشـخاص، وبعـد صـالة الطريق دون معرفة ألي وجية ىم متجيون، با
 فجر اليوم األول، باشرت القيادة بعممية إحصاء، ثم  أعيد اختيار قيادة جديدة في نفس اليوم.

ل البوريني أسماء أعضاء القيادة من حركة حماس وىم عبد الفتاح دخان وغسان ىرماس وعزام سميب   وسج 
بــراىيم أبــو ســالم وحســن يوســف ومحمــد مطمــق وعبــد الفتــاح وعبــد الخــالق النتشــة ومــاى ر عبيــد وبســام جــرار وا 

العويسي ومحمد فؤاد أبو زيد ومحمود الزىار وسالم سالمة وحامد البيتاوي وأحمد الحاج عمي وخضر محجز 
وعاطف عدوان وأحمد نمر حمدان وعدنان مسودة وعزيـز دويـك وجمـال منصـور وجمـال سـميم ومحمـد حسـن 

 د العزيز الرنتيسي وسميمان شيه العيد. شمعة وعب
وقــد لعبــت قــرارات قيــادة المبعــدين دوًرا محورًيــا فــي تحقيــق عــودتيم، فقــد كــان قــرارىم األول اســتراتيجًيا، حــين 
رفضــوا دخــول لبنــان واستعاضــوا عــن ذلــك بإقامــة مخــيم بــين الجبــال فــي المنطقــة الحــرام عمــى الحــدود أطمقــوا 

لزموا المبعدين جميعا بالبقاء فيو، ألن  دخول لبنان سيشكل نياية لقضيتيم.العودة -عميو " مخيم القدس  "، وا 
ويضـــفي وصـــف البـــوريني لمشـــيد اتخـــاذ المبعـــدين لقـــرار البقـــاء عمـــى أرض مـــرج الزىـــور صـــورة أقـــرب لتمـــك 

ادى المشــاىد المفصــمية فــي حيــاة حركــات التغييــر عبــر التــاريه، إذ يقــول: "ومــا أن ســار الجميــع قمــياًل حتــى نــ
األخ الشيه عبد الفتاح دخان عمى من كان من الشباب قريًبا منـو، وقـال لـو: إلحـق بـأول المسـيرة، وقـل لـألخ 
جمال منصور أن يتوقف بمن معو ريثما ألحق بيم. ولمـا وصـل الشـيه عبـد الفتـاح إلـى مـا يقـرب مـن مقدمـة 

قـال: يـا شـباب، إلـى أيـن سنسـتمر الموكب، يتيادى في مشيتو، أسـكتوا لـو النـاس، وأصـغى الجميـع لكالمـو. ف
في السير؟ أنا أقول: إذا دخمنا الحدود اآلن لن نخرج من لبنان وسنفقد أممنا في العودة، فأنتم وما تـرون، أمـا 
أنا فقد قررت أن أموت خمف ىذه الصخور ) وأشـار إلـى صـخرات كانـت عمـى جانـب الطريـق( أو أعـود إلـى 

ًعا أو نموت مًعـا فحيـاه اهلل، ولـن أدخـل معكـم إذا قـررتم الـدخول وطني، فمن أحب أن يقيم معي حتى نعود م
 إلى لبنان. فقال الجميع: بل نقيم معك حيث تشاء إلى أن يقضي اهلل فينا أمره".

قــرار  ثــم توالــت القــرارات الصــائبة، مــن قبيــل تشــكيل المجنــة السياســية وتوحيــد الخطــاب اإلعالمــي لممبعــدين، وا 
اليوميــة لممبعــدين، وبنــاء شـبكة مــن التقســيمات اإلداريــة والعمــل المؤسســاتي داخــل الئحـة داخميــة تــنظم الحيــاة 

لجنــة، ومــد جســور الثقــة مــع القــرى المجــاورة، ورفــض المبــادرات والحمــول التــي ال   17المخــيم ضــمت حــوالي 
 تتضمن عودة جماعية لممبعدين، خصوًصا تمك التي صدرت عن حكومة االحتالل والواليات المتحدة.

بخصــوص برنــامج المبعــدين النضــالي، فقــد أشــار البــوريني إلــى ارتكــاز معــركتيم عمــى عــدد مــن الوســائل أّمــا 
النضــالية، يــأتي فــي مقــدمتيا المعركــة اإلعالميــة التــي أدراتيــا المجنــة السياســية بإحكــام، فعممــت ضــمن خطــط 

ألسـس إظيـار البعـد معدة مسبًقا، وصاغت أسس واضحة حددت معالم خطابيا طوال فترة اإلبعاد ومن ىـذه ا
اإلنســاني لمأســاة المبعــدين، والتركيــز عمــى أن  إبعــادىم مخــالف لألعــراف والقــوانين الدوليــة وحقــوق اإلنســان، 
واإلبقاء عمى قضية المبعدين حية متجددة وحاضرة في اإلعالم الدولي، واالبتعاد عـن الخطـاب العـدائي ألي 

يــو الشــكر لكــل مــن ســاندىم مــن الييئــات واالحــزاب والحركــات قــوة إقميميــة أو دوليــة باســتثناء االحــتالل، وتوج
 والحكومات.



 
 
 

 

 

           27ص                                    2747العدد:                22/1/2013الثالثاء  التاريخ:

ومــن الناحيــة العمميــة بــادرت المجنــة السياســية إلــى فــرز لجنــة الخطــاب اإلعالمــي، والتــي بــدورىا كانــت تقــوم 
بالتواصـل مــع وســائل اإلعــالم وكــان عمــى رأســيا كــل مـن الــدكتوران عبــد العزيــز الرنتيســي وعزيــز دويــك، وقــد 

ت المجنة السياسية عمى عقد اجتماع صباحي لوضع الخطة اإلعالمية اليومية وسمسمة إجابـات ألسـئمة اعتاد
متوقعة ُتسم م لمناطق اإلعالمي، كما اعتادت المجنـة أخـذ التغذيـة الراجعـة مـن جمـوع المبعـدين بعـد كـل حـدث 

 إعالمي.
لسـممي، وقـد تناولـت الدراسـة ىـذه الفعاليـات ومن الوسائل النضالية األخرى، الفعاليات الميدانية ذات الطـابع ا

بالشرح المفصل وخصوًصا سمسمة المسيرات نحـو الـوطن التـي اعتـاد المبعـدون تنفيـذىا بـين الفينـة واألخـرى، 
والتــي كــان ليــا تــأثير كبيــر فــي الضــغط عمــى االحــتالل وحمفائــو لتمبيــة مطــالبيم، كمــا تواصــل المبعــدون، مــن 

لعديد من الدول والحكومـات العربيـة واألجنبيـة إضـافة إلـى الكثيـر مـن القـوى خالل توجيو رسائل خطية، مع ا
 والحركات السياسية وطالبوىا بالوقوف معيم والعمل عمى عودتيم.      

 الموقف الرسمي العربي والدولي من قضية المبعدين
باألسـى والحسـرة،   بدت عبـارات البـوريني التـي وصـف فييـا الموقـف الرسـمي العربـي مـن قضـية اإلبعـاد مميئـة

فالعجز العربي عن نصرة المبعدين وصل إلى حد ال يمكن تصوره، باستثناء الموقف المبناني، حيـث رفضـت 
الحكومــة المبنانيــة دخــول المبعــدين إلــى منــاطق الســيادة المبنانيــة، فــي انســجام تــام مــع موقــف المبعــدين، وقــد 

دة المبعـــدين والجـــيش المبنـــاني عمـــى الكثيـــر مـــن تطـــور ىـــذا الموقـــف إلـــى نـــوع مـــن التنســـيق المســـبق بـــين قيـــا
 الخطوات الميدانية التي قام بيا الطرفان.

وحسب البوريني فقد كان الرد العربي عمى اإلبعاد باىًتا، إذ اعتـرض بعـض الزعمـاء والمسـؤولين العـرب، فـي 
، وأعمنـــوا أنيـــم تصـــريحات رســـمية، عمـــى اإلجـــراء اإلســـرائيمي ألن  "مـــن شـــأنو أن يـــؤثر عمـــى عمميـــة الســـالم"

سينســحبون مــن جــوالت المفاوضــات، لكــنيم مــا لبثــوا أن تراجعــوا عــن ىــذا القــرار وأعمنــوا فــي اجتمــاع وزراء 
اســــتنئناف جــــوالت المفاوضــــات فــــي واشــــنطن والــــذىاب لمجولــــة  17/4/1993الخارجيــــة العــــرب فــــي دمشــــق 

باسـتثناء الوفـدين السـوداني والميبـي، التاسعة، كما أنيم تعمدوا تجاىل المبعدين فمم يـزرىم وفـد عربـي رسـمي، 
وليت األمر توقف عند ىذا الحد، فقد بادر بعض المسؤولين العـرب إلـى تقـديم حمـول ىزيمـة ومبـادرات جزئيـة 

 ليس فييا ما يؤكد العودة الجماعية لممبعدين وكان يا تريد حفظ ماء الوجو لإلحتالل.
ــا الموقــف الــدولي فتمثــل بقــرار مجمــس األمــن رقــم ، حيــث 12/1992/ 18الصــادر فــي يــوم الجمعــة  799 أم 

، وطالـــب 1949أدان المجمـــس "إســـرائيل" عمـــى فعمتيـــا واعتبـــر اإلبعـــاد انتياًكـــا التفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة لعـــام 
االحتالل بإعادة المبعدين إلى ديارىم فوًرا وبدون قيد أو شـرط.  كمـا وجـو األمـين العـام لألمـم المتحـدة رسـالة 

أبمغو فييا أن اإلبعاد ىو انتياك لحقوق اإلنسان، أما الـدول  4/1/1993ألمن الدولي في إلى رئيس مجمس ا
الفاعمــة عمــى الســاحة الدوليــة فكــان رد فعميــا فــاتًرا باســتثناء الواليــات المتحــدة التــي أقــدمت عمــى طــرح بعــض 

 الحمول والمبادرات لحل القضية. 
 

 عروض العودة 
ول التـي ال تتضـمن عـودتيم الجماعيـة وبسـقف زمنـي واضـح، فـي حـين رفض المبعدون كافة المبادرات والحمـ

وافقــوا عمــى عــودة بعضــيم دون قيــد أو شــرط. وحســب الدراســة فقــد عــرض عمــى المبعــدين ثالثــة مقترحــات تــم 
رفضيا ألنيا أخمت بالشرطين سالفي الذكرب جـاء العـرض األول مـن االحـتالل، وقـد تضـمن عـودة مئـة مبعـد 

ل مصير اآلخرين مجيواًل، ثم جاء العرض األمريكي القاضي بعودة فورية لممئة، مـع بعد سنتين في حين يظ
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بحــث إمكانيــة عــودة البــاقين كــٌل عمــى حــدى وحســب ممفــو، ثــم  عــرض االحــتالل، عمــى لســان رئــيس وزرائــو 
اســـحاق رابـــين إنيـــاء االنتفاضـــة مقابـــل عـــودتيم، وبقـــي المبعـــدون عمـــى حـــاليم إلـــى أن وافـــق االحـــتالل عمـــى 

 دتيم جمعًيا.عو 
وقـــد عـــاد المبعـــدون عمـــى مراحـــل، فكـــان أول العائـــدين باســـم الســـيوري، أصـــغر المبعـــدين ســـًنا، الـــذي أعمـــن 
االحتالل أن و ُأبعد خطأ وأعاده إلى بيتو، والمبعد المريض زىير لبادة الذي أعيد إلى السجون اإلسرائيمية، وتم 

، وأعمن االحتالل 1993/ 23/1ون اإلسرائيمية في شخًصا اخر إلى السج 17. ثم  أعيد7/1/1993ذلك في 
، ثـم  عـادت الدفعـة األولـى 21/6/1993أن يم أبعدوا خطأ، وأعيد المريض المبعد عمـي سـويعد أبـو عجـوة فـي 

مبعدين عدم العودة، وتمتيا الدفعة األخيرة المكونة  8، اختار منيا 9/9/1993شخًصا في  189المكونة من 
 مبعدا عدم العودة. 19،  اختار منيا 17/12/1993شخًصا في  214من 

 
 ايجابيات اإلبعاد

أشار الكاتب إلى عدد من التداعيات اإليجابية لتجربة اإلبعاد، فقد شكل اجتماع ىذا الكم الكبيـر مـن قيـادات 
ة وكوادر الحركة اإلسالمية فرصة لمراجعة استراتيجية الحركة وخطابيا السياسـي واإلعالمـي ورؤاىـا التنظيميـ

وعالقاتيا المحميـة واإلقميميـة والدوليـة، واسـتراتيجيتيا فـي مقاومـة االحـتالل، بعيـًدا عـن سـطوة اليجمـة األمنيـة 
 االحتاللية وبعيًدا عن ضغط الواقع الميداني في فمسطين. 

ن وشك ل اط الع المبعدين عمى واقع الحركات اإلسالمية في العالمين العربي واإلسالمي، من خالل زوارىم مـ
قيـادات وكــوادر الحركــة اإلســالمية فــي البمــدان العربيــة واإلســالمية نقمــة نوعيــة فــي فيميــم لممشــروع اإلســالمي 

 المعاصر.
وساىم اإلبعاد في إنضاج التجربة اإلسالمية المقاومة في فمسطين، من خالل ما نحتـو المبعـدون مـن وسـائل 

اليات التنظيم الداخمي في حينو تعزيزا لصمودىم، مواجية مع االحتالل تتناسب مع واقعيم، وما اختبروه من 
وكان اإلبعاد حاضنة لفحص قدرات كوادر الحركة في شتى الميادين، ويورد الكاتب الكثيـر مـن األمثمـة عمـى 
النجاحـات التــي حققيــا كــوادر الحركــة فـي مــرج الزىــور ســواء عمــى الصـعيد اإلعالمــي، أو فــي اإلشــراف عمــى 

 ن المخيم... المسيرات أو في إدارة شؤو 
فقد برز عبد العزيز الرنتيسي وجمال منصور كأىم قائدين داخل المخيم، وتعزز دورىما الحًقا إذ أصبحا من 
أىــم القيــادات التــي صــاغت مواقــف الحركــة وسياســاتيا فــي مرحمــة مــا بعــد أوســمو حتــى استشــيادىما، ويمكــن 

حًقا، باعتباره تطوًرا طبيعًيـا لمـا كـان عميـو دوره كذلك االنتباه إلى طبيعة الدور الذي سيمعبو إسماعيل ىنية ال
إبــان مــرج الزىــور، وكــذلك شخصــية مثــل عــدلي يعــيش الــذي كــان يطمــق عميــو المبعــدون رئــيس بمديــة مــرج 
الزىور، والذي أصبح الحًقا من أنجح رؤسـاء البمـديات فـي الضـفة الغربيـة، أو اطـالع فـوزي برىـوم بـدور فـي 

 و ليكون الحًقا ناطًقا باسم الحركة في قطاع غزة ...المجنة اإلعالمية مما سيؤىم
كمــا وف ــر وجــود نخبــة مــن كــوادر وقيــادات حركــة الجيــاد اإلســالمي ضــمن المبعــدين فرصــة لمحاولــة اســتعادة 
ن كانـت متواضـعة فـي حينـو، نحـو توحيـد الخطـاب الفكـري والسياسـي  الثقة بين الحـركتين والتقـدم خطـوات، وا 

زالــة الخالفــات التــي  كــان ليــا تــداعيات ميدانيــة خصوًصــا فــي قطــاع غــزة، وبــدت بعــض اثارىــا الســمبية فــي وا 
 األيام األولى لإلبعاد.

ولعل من فضائل تجربة اإلبعاد أن يا تمكنت من المساىمة في إعادة رسم صورة الفمسطيني المقاوم في الذىن 
لحـرب األىميـة حاضـرة بقـوة بـين سـكان الشعبي المبناني، إذ كانت الصورة المشوشة لمفمسـطيني التـي أفرزتيـا ا
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الجنــوب المبنـــاني، وقـــد رصــد الكاتـــب العديـــد مــن المواقـــف التـــي دلــت عمـــى عمـــق الريبــة والشـــك التـــي أبـــداىا 
السكان تجاه المبعدين خصوصا في األيام األولى من اإلبعاد، لكن تصرفات المبعدين تجـاه محـيطيم، والتـي 

ن المقــاومين الفمســطينيين فــي الجنــوب المبنــاني، قوبمــت بــردود فعــل أعــادت إلــى األذىــان ســيرة الجيــل األول مــ
 إيجابية.

 
 مالحظة أخيرة

حــرص البــوريني عمــى التأصــيل الشــرعي لنضــاالت المبعــدين، واجتيــد فــي حشــد اآليــات واألحاديــث ومواقــف 
كريـــة الصــحابة لمتـــدليل عمــى صـــحة مــا اتخـــذوه مــن مواقـــف ومـــا أنفــذوه مـــن سياســات، ويبـــدو بــأن خمفيتـــو الف

واألكاديميــة وطبيعــة الســجال داخــل الحركــة اإلســالمية لعبــا دوًرا فــي فــي إعطــاء المســألة الفقييــة ىامًشــا فــي 
دراستو، ولو أن و أعد بحثًا منفصاًل حول تجربة مرج الزىور من منظور فقيي، أو أثبت الموضوع فـي مبحـث 

 من الميتمين أو من غيرىم.   منفرد ولم ينثره في ثنايا الكتاب لسي ل عمى القارئ سواء كان
 21/1/2013 

 
 يشددان عمى دعم جهود المصالحة الفمسطينية مرسيهلل الثاني و عبدا 47

الثـاني فـي مقـر إقامتـو فـي العاصـمة السـعودية الريـاض أمـس  عبدا هللالتقى الممك : بترا –الرياض  -األردن 
عمـى ضـرورة دعـم جيـود المصـالحة  يالممك والرئيس مرس شدد، حيث االثنين الرئيس المصري محمد مرسي

والدوليـة مـن أجـل إحيـاء مفاوضـات السـالم  اإلقميميـةأىميـة تكثيـف الجيـود ، كما وأكد الممك عمـى الفمسطينية
 اســـتنادا إلـــى حـــل الـــدولتين وصـــوال إلـــى إقامـــة الدولـــة الفمســـطينية المســـتقمة عمـــى التـــراب الـــوطني الفمســـطيني.

شـعب الفمسـطيني فـي التعامـل مـع الظـروف االقتصـادية الصـعبة التـي بحث الزعيمان سـبل دعـم الباإلضافة، 
 تواجيو، وتمكينو من استعادة حقوقو المشروعة والعادلة.

 22/1/2113الدستور، عمان، 
 
 خطورة اإلجراءات اإلسرائيمية عمى جهود السالم يؤكدانعباس و  الثاني اهللعبد 48

اني فـي الريـاض أمـس االثنـين الـرئيس الفمسـطيني محمـود الثـ عبـدا هللالتقـى الممـك : بترا –الرياض  -األردن 
وتنـاول الممـك والـرئيس . عباس، وبحث معو تطورات األوضـاع فـي المنطقـة، خصوصـا جيـود تحقيـق السـالم

الفمسطيني خالل المقاء سبل إحياء مفاوضات السالم بما يعـالج مختمـف قضـايا الوضـع النيـائي، وصـوال إلـى 
لمستقمة عمى التراب الوطني الفمسطيني، اسـتنادا إلـى حـل الـدولتين وقـرارات الشـرعية إقامة الدولة الفمسطينية ا

 الدولية ذات الصمة.
وتطـــرق المقـــاء إلـــى ســـبل دعـــم الشـــعب الفمســـطيني فـــي جيـــود تحقيـــق المصـــالحة الفمســـطينية، والتعامـــل مـــع 

ات اإلسـرائيمية األحاديـة وعبـاس إلـى خطـورة اإلجـراء الممـكالظروف االقتصادية الصعبة التي تواجيو. ولفـت 
جـراءات االســتيطان المسـتمرة، والتــي تشــكل  عمـى فــرص إحـراز تقــدم فـي جيــود الســالم، خصوصـا سياســات وا 

 عقبة حقيقية في وجو استئناف العممية السممية.
 22/1/2113الدستور، عمان، 

 
 األقصى المسجد يحذر من خطورة تقاسم  اإلسالميحزب جبهة العمل   49
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حــزب جبيــة العمــل اإلســالمي اليجمــة االســتيطانية الصــييونية المســعورة  أدان: الدســتور –عمــان  -األردن 
النظـــام « ســـمبية»عمــى المقدســـات اإلســالمية والمســـيحية وفــي مقـــدمتيا المســـجد األقصــى المبـــارك. كمــا أدان 

قصــى وحــذر مــن خطــورة تقاســم المســجد األ «.االعتــداءات اإلجراميــة»الرســمي العربــي واإلســالمي إزاء ىــذه 
 أو ىدمو لبناء الييكل المزعوم عمى أنقاضو. اإلبراىيميالمبارك عمى غرار ما حصل في المسجد 

 22/1/2113الدستور، عمان، 
 
  ألفاً  النازحين من سورية وصل إلى عشرين الفمسطينيينلبنان: عدد الالجئين  51

ت اإلنســـانية والجيـــات أن اإلحصـــاءات التـــي أجرتيـــا المنظمـــا« األخبـــار»كشـــفت معمومـــات خاصـــة للبنـــان: 
المحميــة والدوليــة أظيــرت بحســب تقريــر رســمي أنــو نتيجــًة لألحــداث الســورية فــي المرحمــة األخيــرة، تزايــد عــدد 

 الالجئين إلى لبنان، فبمغ حتى منتصف ىذا الشير نحو عشرين ألف نازح فمسطيني.
 611 ن البقـاع وصــيدا ونحــوالفمســطينيون فـي البقــاع بنســب متقاربـة، أي نحــو ألـف عائمــة فــي كـل مــ يتـوزعو 

 في بيروت وجبل لبنان. 511عائمة في كل من الشمال وصور ونحو 

 22/1/2113األخبار، بيروت، 
  
 " لمموسادأغمى عميل"توقف  المبناني مخابرات الجيش 51

حققـــت مخـــابرات الجـــيش المبنـــاني إنجـــازا أمنيـــا جديـــدا، فـــي ســـياق متابعتيـــا لممـــف شـــبكات التجســـس لبنـــان: 
منـذ ثالثـة  اإلسـرائيمي، حيث تمكنـت مـؤخرا مـن إلقـاء القـبض عمـى عميـل يعمـل لمصـمحة الموسـاد ياإلسرائيم

 وعشرين عاما.
العميل يدعى ر. ع. ي. من بعمبك وكـان عضـوًا فـي مجمـس بمديـة المدينـة وموظفـًا  أن أمنيةوقالت مصادر 

الفمســطينية المحتمــة وتــل  األراضــي، وبأنــو زار اإلســرائيمي، وقــد اعتــرف بتعاممــو مــع العــدو اإلشــغالفــي وزارة 
 . أبيب

، 2116العميــل المـــذكور لعــب دورا فـــاعال فــي خدمـــة العــدو خـــالل حــرب تمـــوز  أن إلـــىوأشــارت المصــادر 
معمومات حول شبكة  إلى باإلضافةواعترف بأنو قدم لمعدو كمًا كبيرًا من المعمومات حول المقاومة والجيش، 

مـن بـين جميـع العمـالء الـذين ُألقـي القـبض عمـييم، « األغمـى»بأنو  وفتوص، كما االتصاالت العائدة لممقاومة
 .أميركيدوالر  ألف 611تقاضى من العدو لقاء ما قدمو  إذ

 22/1/2113السفير، بيروت، 
 

 مصرفي  "إسرائيل"السفارة األمريكية تنفي تصريحات لمسفيرة باترسون حول حق  :القاهرة 52
أحقية "حول  ،ان باترسون ،ة معاريف لمسفيرة األمريكية في القاىرةأثارت تصريحات نسبتيا جريد القاىرة:

 ، غضبًا لدى فعاليات واسعة في مصر، حيث ارتفعت أصوات طالبت بطرد السفيرة."الييود بمصر
واستشيدت الفعاليات في ذلك بالتصريحات المنسوبة لباترسون التي زعمت فييا أن أرض مصر كميا ىي 

 الييود طردوا من مصر، بعد أن شيدوا األىرامات وأبو"، وأن "أرضيا في األصل" ، وأنيا"إسرائيل"من حق 
 ."اليول

إصدار السفارة األمريكية بيانًا في صفحة منسوبة ليا عمى موقع التواصل االجتماعي  من رغمعمى الو 
خميج أن ال جريدة، اعتبر سياسيون ل"تقارير كاذبةـ"نفت فيو ىذه التصريحات التي وصفتيا ب (فيسبوك)
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التصريحات التي أطمقيا نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان قبل أسابيع ودعا خالليا الييود 
الذين خرجوا من مصر إلى العودة إلييا، فتحت الباب أمام مزايدات صييونية بشأن وجود اثار ليم في 

 مصر.
د أي شواىد تدل عمى أن بناة األىرامات أنو ال صحة مطمقا لوجو  ،زاىي حواس ،وأكد وزير اآلثار السابق

لدينا شواىد أثرية "، كما زعم بذلك بعض الدعاة الغربيين والصياينة. وأضاف "بني إسرائيل"وأبو اليول من 
 ."تؤكد مصرية األىرامات، وأن أبناء الفراعنة ىم بناتيا وليس غيرىم

كانت صحة تصريحات باترسون من  أنو أياً  ،، خالد الشريف"البناء والتنمية"وأكد المتحدث اإلعالمي لحزب 
فإن تصريحات العريان فتحت الباب لممزايدة عمى الحقوق واآلثار المصرية، ما أدى بجريدة معاريف "عدمو، 

 ."إلى أن تنسب إلى باترسون أن بناة األىرام وأبو اليول ىم من الييود
أن تصريحات العريان كانت فرصة  ،دين شعبانأحمد بياء ال ،وأكد المنسق العام لمجمعية الوطنية لمتغيير

، وأنو مع نفي باترسون لما ىو "إسرائيل"لممزايدة عمى اآلثار الييودية، سواء من جانب الواليات المتحدة أو 
عبر معاريف ال يمكن اجتزاؤه عن كونو من أىم التداعيات الناتجة  "إسرائيل"منسوب إلييا، إال أن ترديده في 

 يان.عن تصريحات العر 
 22/1/2013الخميج، الشارقة، 

 
 
 
 

 لزيارة رئيس الوزراء اً تمهيدوفد حكومي ماليزي يتوجه إلى غزة 53
توجو وفد حكومي من دولة ماليزيا، أمس، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح بين مصر : (.)د.ب.أ

ارة رئيس الوزراء والقطاع. وقال مصدر أمني مصري إن عبور الوفد إلى غزة يأتي لمتمييد والتحضير لزي
 الرزاق لمقطاع أيضًا عن طريق رفح. الماليزي محمد نجيب عبد

 22/1/2013الخميج، الشارقة، 
 

 لدعمهم النظام السابق "إسرائيل"من اليهود اليمنيين إلى  تبقىحمالت سرية لترحيل من  54
ية لتيجير من تبقى بحمالت سرّ  "إسرائيل"خالد الحمادي: ترددت أنباء في صنعاء أمس عن قيام  -صنعاء 

، بذريعة الخوف عمى حياتيم إثر تأييدىم المستمر لمرئيس السابق عمى "إسرائيل"من الييود اليمنيين إلى 
القدس العربي من مصادر عميمة أن جريدة وعممت  تغّير النظام السياسي في البالد.من رغم بالصالح، 

اليمنيين الذين ال يزالون متمسكين بالبقاء في ضغوطا شديدة مورست من قبل بقايا نظام صالح ضد الييود 
اليمن، إلجبارىم عمى إعالن تأييدىم لنظام صالح رغم فساده السياسي، من أجل إعطاء إشارة لممجتمع 
الدولي بأن الوضع السياسي لميمنيين خالل عيد صالح كان أفضل من الوقت الراىن، وأن الطوائف الدينية 

 انت تعيش بسالم وبكامل حقوقيا.اليمنية بما فييا الييودية ك
في  "إسرائيل"وذكرت المصادر أن ىذه الحمالت السرية تعتزم تيجير من تبقى من الييود اليمنيين إلى 

غضون الشيور القميمة المقبمة، بموافقة الحكومة اليمنية الحالية ومساعدة بعض الدول العربية من أجل 
 .تسييل ىذه الميمة التي اعتبروىا )إنسانية(
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 22/1/2013، لندن، القدس العربي
 

 اإلسرائيمي: أوباما يعد خطة سالم جديدة التمفزيونالقناة العاشرة في  55
عن نية الرئيس  لما أشيع مؤخراً  كشفت القناة العاشرة في التمفزيون اإلسرائيمي، أمس، النقاب عن انو خالفاً 

 ية، يقوم رجالو باإلعداد لخطة سياسية جديدة.األمريكي باراك أوباما التخمي عن االىتمام بالتسوية السياس
لثالثة مصادر أمريكية فإن اإلدارة األمريكية الجديدة ال  وأشار مراسل الشؤون الدولية في القناة إلى أنو وفقاً 

ن أوباما ينوي إعطاء فرصة جديدة لمعممية السممية. وقالت المصادر أتنوي االنقطاع عن الشرق األوسط، و 
خطوتو الجديدة ينوي عرض مبادرة لمسالم تستند إلى استئناف العممية السممية، وانو في نطاق إن أوباما في 

. وأضافت القناة أن جيات عديدة في واشنطن تحث أوباما عمى عدم التنازل عن "إسرائيل"ذلك ينوي زيارة 
 الدور األمريكي في ىذا المجال.

لعممية السممية في المنطقة ال ينطمق من اعتبارات وتعتقد الجيات األمريكية أن اإلصرار عمى الدفع با
نما خشية التصعيد الذي يمكن أن يقع جراء الثورات وعدم إدارة الصراع بشكل معقول، األمر الذي  ساذجة وا 
سيضر بالمصالح األمريكية في نياية المطاف. وأشارت القناة إلى أن أحد من يقولون ذلك عمنا ىو جيرمي 

دارتو. "جي ستريت"بن عامي رئيس منظمة   الييودية األمريكية المقربة من الرئيس األمريكي وا 
 22/1/2013السفير، بيروت، 

 
 
 

 "دولة فمسطين"تعتمد مسمى  أوروبا لمجمسالجمعية البرلمانية  56
االثنين عمى اعتماد اسم  أمس باإلجماعقررت الجمعية البرلمانية لمجمس أوروبا، التصويت  :رام اهلل

ع بيا فمسطين تحت اسم المجمس الوطني الفمسطيني مع تعمى شكل العضوية التي تتم وإلطالقفمسطين 
جل الديمقراطية التي قبمت فييا فمسطين عضو شريك في ىذا أبرنامج الشراكة من  إطارىذه الجمعية في 

 .2011 تشرين األول/ أكتوبرالبرنامج تحت اسم المجمس الوطني الفمسطيني من شير 
مى طمب من رئاسة المجمس الوطني ورئاسة الوفد الفمسطيني العضو الممثل لفمسطين في جاء ذلك، بناء ع

اسم فمسطين، انسجامًا مع قرار الجمعية العامة اعتماد صفة  إلىالجمعية البرلمانية بطمب تغيير االسم 
 نوفمبر الماضي.تشرين الثاني/ الدولة المراقب لفمسطين في 

 .باإلجماعا القرار كان الجدير ذكره أن التصويت عمى ىذ
 22/1/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 فريَق بحٍث يابانيا اإلسالم! ُيدخالن "التين والزيتون" 57

أعمن رئيس فريق بحث ياباني إسالمو بعد أن تأكد من إشارة ذكر كل ما توصل إليو : وكاالت –طوكيو 
صة الخبر إلى البحث عن مادة الميثالويندز وىي عاما.وتعود ق 1428الفريق في القران الكريم منذ أكثر من 

مادة بروتينية يفرزىا مه اإلنسان والحيوان بكميات قميمة تحتوي عمى مادة الكبريت لذا يمكنيا االتحاد 
 بسيولة مع الزنك والحديد والفوسفور.
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ذائي وتقوية وتعتبر ىذه المادة ميمة جدا لجسم اإلنسان حيث تعمل عمى خفض الكوليسترول والتمثيل الغ
سنة ثم يقل  35-15القمب وضبط النفس. ويزداد إفراز ىذه المادة من مه اإلنسان تدريجيا بداية من سن 

 إفرازىا بعد ذلك حتى سن الستين عاما لذلك لم يكن من السيل الحصول عمييا من اإلنسان.
لنباتات. حيث قام فريق من وبالنسبة لمحيوان فقد وجدت بنسبة قميمة جدا لذا اتجيت األنظار عنيا إلى ا

العمماء اليابانيين بالبحث عن ىذه المادة السحرية التي ليا أكبر األثر في إزالة أعراض الشيخوخة فمم يعثروا 
 عمييا إال في نوعين من النباتات )التين والزيتون(.

يتون وحده لم يعط وبعد أن تم استخالصيا من التين والزيتون وجد أن استخداميا من التين وحده أو من الز 
 الفائدة المنتظرة لصحة اإلنسان، إال بعد خمط المادة المستخمصة من التين والزيتون معا.

قام بعد ذلك فريق العمماء الياباني بالوقوف عند أفضل نسبة من النباتين إلعطاء أفضل تأثير فكانت نسبة 
 زيتون ىي األفضل. 7تين إلى  1

براىيم خميفة بالبحث في القران الكريم فوجد أنو ورد ذكر التين مرة واحدة، حينيا قام الدكتور السعودي طو إ
أما الزيتون فقد ذكر ست مرات ومرة واحدة باإلشارة ضمنيا في سورة المؤمنون )وشجرة تْخُرُج من ُطور 

معمومات التي سْيناء تنُبُت بالُدْىن وصْبٍغ لْْلكمين(. فقام الدكتور السعودي طو إبراىيم خميفة بإرسال كل ال
 حصل عمييا وجمعيا من القران الكريم إلى فريق البحث الياباني والذين اعمنوا إسالميم بعد ىذا البحث.

 22/1/2013، الدستور، عّمان
 
 
 

 2012مبيعات روسيا من السالح في  دوالرمميار  15: موسكو 58
ود لالسمحة في العالم، ا ف ب: بمغت قيمة صادرات التجييزات العسكرية لروسيا، ثاني مز  -موسكو 

، كما نقمت وكاالت االنباء الروسية عن مسؤول كبير امس 2012مميار دوالر في  15.2مستوى قياسيا من 
 االثنين.

واوضح الكسندر فومين مدير الجياز الفدرالي لمتعاون العسكري التقني ان ىذا الرقم الذي سيخضع ايضا 
بالمئة مقارنة  15بالمئة. ويمثل من جية اخرى نموا بنسبة  12 لمتدقيق قريبا يتجاوز اىداف الحكومة بواقع

 مميار دوالر. 1332الذي سممت موسكو خاللو اسمحة بقيمة  2011بالعام 
وروسيا، ثاني مزود لالسمحة في العالم بعد الواليات المتحدة، سجمت اكثر من ضعف مبيعاتيا الى الخارج 

 مقارنة مع بداية سنوات االلفين.
ولة بين اكبر زبائنيا كال من اليند والصين. وال تزال تبيع تجييزات الى سوريا، لكنيا تؤكد انيا وتعد الد

 بصورة اساسية انظمة مضادات جوية وليس اسمحة بالمعنى الدقيق لمكممة.
واوضح فومين ان افغانستان وغانا وتنزانيا وسمطنة عمان بين الزبائن الجدد لمصناعة العسكرية الروسية في 

2012. 
 22/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 وتمثُّالُتها، ومستقبُل القضيَّة الفمسطينيَّة الفمسطينيَّةُ التَّجمَُّعاُت  59

 ىاني المصري



 
 
 

 

 

           34ص                                    2747العدد:                22/1/2013الثالثاء  التاريخ:

تحـت ىـذا العنـوان، وعمــى مـدار يـومين كـاممين عقــد مركـز مسـارات مـؤتمره الســنوي الثـاني، وشـارك فيـو أكثــر 
متنوعة. لقد ركز ىـذا المـؤتمر عمـى دراسـة العوامـل الخارجّيـة  شخصّية سياسّية وأكاديمّية وفعالّيات 200من 

والداخمّية التي تؤثر في تكريس واقع التجزئة، وتمك التي تخدم معالجة ىذا الواقع، وما تطمبو ذلـك مـن دراسـة 
تأثير المشروع الصييوني االستعماري االستيطاني عمى تجزئـة الشـعب الفمسـطيني مـن جيـة، ومكـامن الخمـل 

اء واإلخفاق في األدوار والسياسات والبرامج الفمسطينّية فيمـا يتعمـق بالتصـدي لواقـع التجزئـة، ومـن ثـم واألخط
االنقســام. ولــم ييمــل المــؤتمر اإلنجــازات التــي تحققــت منــذ نشــأة القضــّية الفمســطينّية، بــالرغم مــن المــؤامرات 

ســـرائيل تجســـد مشـــروًعا صـــييويًنا والحـــروب والمجـــازر واالخـــتالل الفـــادح فـــي ميـــزان القـــوى النـــاجم عـــن أن إ
ــة، الدولــة  ــة، خاصــة الواليــات المتحــدة األميركّي ــا عنصــرًيا، وتحظــى بــدعم مــن الــدول الغربّي اســتعمارًيا إجالئًي
األقـوى فــي العـالم. بــالرغم مــن اإلنجـازات الكبيــرة لمحركـة الصــييونّية إال أنيــا لـم تســتطع طـرد مجمــوع الشــعب 

ـــا لمقولتيـــا "شـــع ـــالرغم مـــن الفســـطيني تطبيًق ب بـــال أرض ألرض بـــال شـــعب"، وال ضـــم كـــل أرض فمســـطين ب
. لقـــد حـــافظ ســـتة ماليـــين فمســـطيني عمـــى تواجـــدىم داخـــل فمســـطين 1967اســـتكمال احتالليـــا ليـــا فـــي العـــام 

ـــة بســـبب تصـــميم الشـــعب الفمســـطيني فـــي الـــداخل  ـــة، وحافظـــت القضـــّية الفمســـطينّية عمـــى بقائيـــا حّي التاريخّي
ن أجـل إنجـاز حقوقـو بـالرغم مـن التضـحيات الغاليـة ومـرور الـزمن الطويـل، واسـتمرت والخارج عمى الكفاح م

منظمة التحرير رغـم تراجـع دورىـا الكبيـر أداة تجسـيد لمقضـّية، وبوصـفيا الكيـان الـوطني الـذي يجسـد اليوّيـة، 
 ويمـــارس دور تمثيـــل الشـــعب الفمســـطيني. لقـــد تميـــز المـــؤتمر بموضـــوعو، حيـــث عـــالج موضـــوًعا فـــي منتيـــى
األىمّية، وحّساًسا لمغاّيةب فالتشظي واالنقسام الذي يشيده النظام السياسي والتجمعات الفمسطينّية المختمفـة ال 
يقتصر عمى االنقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربّية وقطاع غزة، المتمثل بوجود حكومتين وبمأسسة 

ـــا وعمودًيـــا، حيـــث بـــات يشـــمل كـــل شـــي نمـــا اســـتطال ليصـــل إلـــى مختمـــف االنقســـام وتعميقـــو أفقًي ـــا، وا  ء تقريًب
تجمعــات الشــعب الفمســـطيني، بــل ووصـــل االنقســام إلـــى التجمــع الواحـــد. لقــد بحـــث المــؤتمر فـــي جــذور ىـــذا 
االنقسام وأسبابو، وحقق نجاًحا الفًتا في تشخيص الواقع ونجاًحا أقل في تقديم االقتراحات التي من شأنيا أن 

إلى األمام، وذلك من خالل أربع عشرة ورقة قـدمت قبـل عقـد المـؤتمر ووزعـت تساعد عمى تجاوز ىذا الواقع 
عمى المدعوين وستنشر بعد عرضيا عمى المراجعة والتحكيم وتعديميا في ضوء ذلك، وبعد المالحظات التي 
ة قــدمت أثنــاء انعقــاد المــؤتمر، وتمثمــت ىــذه األوراق فــي ثالثــة محــاور: المحــور األول، الفمســطينيون.. اليوّيــ

وتمثالتيـــا، الـــذي تنـــاول اليويـــة الوطنيـــة واالجتماعيـــة والثقافيـــة. المحـــور الثـــاني، المشـــروع الصـــييوني وواقـــع 
ســتراتيجيات  التجزئــة، الــذي تنــاول مالحظــات حــول الصــييونية ومــاذا يريــد الفمســطينيون، وخطــاب التنميــة وا 

نجــازات التخطــيط اإلســرائيمي التغييــر فــي الضــفة وغــزة وفمســطينيو الــداخل وأوروبــا واألميــركيتين وال شــتات، وا 
ــــوطني  ــــاء المشــــروع ال ــــة وبن ــــث، إســــتراتيجيات مواجيــــة التجزئ ــــات الفمســــطينية. المحــــور الثال ونيايــــة الجغرافي
الجمعــي، الــذي تنــاول إعــادة بنــاء التمثيــل الــوطني وواقــع الســمطة والســيناريوىات المحتممــة لمســتقبميا. وقــدمت 

ـــــة مـــــن الشخصـــــيات األ ـــــف تواجـــــد تجمعـــــات ىـــــذا األوراق نخب ـــــدمت مـــــن مختم ـــــزة ق ـــــة والفكرّيـــــة الممي كاديمّي
الفمســطينيين. وتـــم إبـــراز عـــدة أســباب لمتشـــظي واالنقســـام الحاصـــل بــين التجمعـــات الفمســـطينّية، أىميـــا: أواًل. 
تراجــع المشــروع الــوطني الجــامع، ســواء مــن خــالل وجـــود عــدة بــرامج وطنّيــة مختمفــة ومتنازعــة مــع بعضـــيا 

ل التراجع حتى عن مرتكزات البرنـامج الفمسـطيني المقـر منـذ المجمـس الـوطني التوحيـدي البعض، أو من خال
، فبعـد عشـرين عاًمـا وخالليـا شـيدنا الكثيـر 1988الذي أقّر وثيقة االستقالل وأطمـق مبـادرة السـالم فـي العـام 

طينّية، التـي اسـتطاعت من التنازالت. ثانًيا. تراجع دور المؤسسة الجامعـة المتمثمـة فـي منظمـة التحريـر الفمسـ
فــي الســابق أن تكــرس نفســيا بوصــفيا الممثــل الشــرعي الوحيــد لمشــعب الفمســطيني، وتراجــع دورىــا كثيــًرا بعــد 
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توقيـع اتفــاق أوسـمو، حيــث تضـخم دور الســمطة وتقـزم دور المنظمــة. ثالثًـا. غيــاب القيـادة الواحــدة، ومـا يعنيــو 
ادات ومرجعيـات فـي الضـفة الغربّيـة وقطـاع غـزة وفمسـطين ذلك من تعدد مراكـز القيـادة، ليحـل محميـا عـدة قيـ

الداخل والشتات. رابًعا. ضرب اتفاق أوسمو لوحدة الشعب واألرض والقضـّية، حيـث أصـبحت القضـّية قضـايا 
والشعب شعوب واألرض أجزاء، وتفـاقم األمـر بعـد سمسـمة مـن التنـازالت التـي تضـمنيا وتمـك التـي لحقـت بـو، 

اســـّية مـــن خـــالل االعتـــراف بإســـرائيل مـــن دون حتـــى أن تعتـــرف بـــأي مـــن الحقـــوق التـــي مســـت الحقـــوق األس
ــة ونيائّيــة مــن دون التــزام إســرائيل بوقــف مخططاتيــا المســتمرة  الفمســطينّية، وتجزئــة الحــل إلــى مراحــل انتقالّي

بــدأ بــأن بخمــق الحقــائق االحتاللّيــة عمــى األرض، والتخمــي عــن أوراق القــوة التــي يممكيــا الفمســطينييون والتــي ت
قضيتيم عادلة ومتفوقة أخالقياا، وتشمل بعدىا العربي بوصـفيا قضـّية فمسـطينّية عربّيـة، وعمـى العـرب تحمـل 
مسؤولياتيم إزاءىا بوصفيم شركاء وليسوا مجرد متضامنين مع الفمسطينيين، وبعـدىا اإلنسـاني والـدولي الـذي 

سـطينّية، والقـانون الـدولي وميثـاق األمـم المتحـدة أعطاىا أسمحة ميمة، مثل التضـامن الـدولي مـع القضـّية الفم
وقراراتيا، التي وبالرغم مما انطوت عميـو مـن ظمـم تـاريخي لمشـعب الفمسـطيني إال أنيـا تضـمنت الحـد األدنـى 
قامــة دولــة  نيــاء االحــتالل وا  مــن الحقــوق الفمســطينّية، بمــا فييــا حــق الشــعب الفمســطيني فــي تقريــر المصــير، وا 

ودة والتعـــويض لالجئـــين. كمـــا تـــم التنـــازل فـــي أوســـمو وممحقاتـــو عـــن المقاومـــة وأشـــكال فمســـطينّية، وحـــق العـــ
النضـال ووصـفيا بـــ"اإلرىاب والعنـف" مــن دون أن تحقـق أىـدافيا، وأصــبحت قضـّية الالجئــين ميمشـة وتعنــي 

تـي دعـت مسألة الرمزّية، كما ظيـر مـن خـالل الموافقـة عمـى معـايير كمينتـون، وعمـى مبـادرة السـالم العربّيـة ال
لحل متفق عميو لقضّية الالجئين، أي وضعيا تحـت رحمـة الفيتـو اإلسـرائييمي. وأخيـًرا ارُتِكـَب خطـأ فـادح مـن 
ــــى طبيعــــة الســــالم، أو بــــين التطــــرف  ظيارىــــا كأنيــــا قضــــّية خــــالف عم خــــالل تقــــزيم القضــــّية الفمســــطينّية وا 

يين بـالحقوق، أو كأنيـا قضـّية تخـص واالعتدال، أو أرض متنازع عمييا، أو كأنيا تفاوض بين طرفين متساو 
الضفة الغربّيـة وقطـاع غـزة ولـيس الشـعب الفمسـطيني أينمـا تواجـد داخـل الـوطن المحتـل وخارجـو، وكمـا تمـت 
الموافقــة عمــى مبــدأ تبــادل األراضــي ليســمح بضــم الكتــل االســتيطانّية الكبيــرة، بمــا يــؤدي إلــى الوحــدة اإلقميمّيــة 

مجــال لممســاومة الواســعة عمييــا. لقــد أظيــر مــؤتمر مركــز مســارات أىمّيــة ، وفــتح ال1967المحتمــة فــي العــام 
ـــــة، ألن اإلســـــتراتيجيات المعتمـــــدة، وخاصـــــة إســـــتراتيجّية  مراجعـــــة التجـــــارب الســـــابقة مراجعـــــة عممّيـــــة وعميق
ـــة  المفاوضـــات كطريـــق وحيـــد، أو إســـتراتيجّية المقاومـــة كطريـــق وحيـــد، لـــم تـــؤد إلـــى تحقيـــق األىـــداف الوطنّي

قامة الدولة ـكما كان األمل، ولو عن طريـق مقايضـة الدولـة بحـق بمجمميا، ك ما لم تؤد إلى إنياء االحتالل وا 
الالجئـين، أو عــن طريــق الفصـل مــا بينيمــا، بحيـث تقــام الدولــة مـن دون االتفــاق عمــى قضـّية الالجئــين. كمــا 

قــوق، واإلقــالع عــن وىــم تنــاول المــؤتمر أىمّيــة إعــادة تعريــف القضــّية الفمســطينة، بــالتركيز عمــى خطــاب الح
إمكانّيــة التوصــل إلــى تســوية، وضــرورة إعــادة بنــاء الحركــة الوطنّيــة الفمســطينّية والتمثيــل الفمســطيني، وتوحيــد 
النظــــام السياســــي عمــــى أســــاس القناعــــة بــــأن فمســــطين تمــــر بمرحمــــة التحــــرر الــــوطني. واســــتعرض المــــؤتمر 

ي ذلـــك المســـاس بالمقومـــات التـــي تحقـــق وحـــدة الخصـــائص التـــي تميـــز التجمعـــات الفمســـطينّية، دون أن يعنـــ
ـــا عمـــى النكبـــة وتفـــاوت األوضـــاع  64القضـــّية والشـــعب واألرض، فمـــا يميـــز كـــل تجمـــع بعـــد أكثـــر مـــن  عاًم

االقتصادّية واالجتماعّية والسياسّيةب أوجد مصالَح ومطالًبا خاصًة ال يجب إىماليا وال تمس، بل تساعد عمى 
ىداف األساسّية التـي يجمـع عمييـا الفمسـطينيون جميًعـا. إن االسـتخالص النجاح من أجل تحقيق الحقوق واأل

ـــة لمجمـــع مـــا بـــين الكفـــاح لتحقيـــق القضـــّية  األساســـي مـــن المناقشـــات التـــي شـــيدىا المـــؤتمر أن ىنـــاك إمكانّي
الفمســطينّية بوصــفيا قضــّية تخــص الفمســطينيين جميًعــا، وبــين الكفــاح لتحقيــق مصــالح ومطالــب وحقــوق كــل 

ن ما يفرض ما سبق أن الصراع طال كثيًرا، ومرشح لالستطالة أكثر، بحيث ال يوجد حل تجمع فمسط يني، وا 
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ســريع ال عســكري وال سياســي، وبالتــالي ال يجــب تــأخير االســتجابة لتحســين شــروط حيــاة الفمســطينيين أينمــا 
ار قضـيتيم تواجدوا إلى حين حل قضـيتيم الوطنّيـة، أو اعتبـار بـؤس حيـاتيم مصـدر ميـم مـن مصـادر اسـتمر 

الوطنّية. إن المؤتمر الثاني يمثل االنطالقة الحقيقّيـة لمركـز مسـارات، ويطـرح عمـى القـائمين عميـو والـداعمين 
لو وعمى رأسيم المؤسس والداعم الرئيسي السيد عبد المحسن القّطان تحدياٍت كبرى لمتقدم نحو األمام، وعدم 

ي الــذي عبــر عــن نفســو فــي ىــذا المــؤتمر، وأصــبح مــن التنــازل عــن المســتوى الفكــري والمنيجــي واإلســتراتيج
ـــو، التـــي تشـــمل األبحـــاث  ـــف نشـــاطات المركـــز وأعمال ـــو فـــي المـــؤتمرات القادمـــة، ومختم الصـــعب التنـــازل عن
واألوراق اإلستراتيجّية والسياساتّية والبرامج والمشاريع التي تعمل عمى ربط المعرفة العممّية بتمبية االحتياجات 

 ن الفمسطيني. الحقيقّية لإلنسا
 22/1/2013يام، رام اهلل، األ
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 د. انيس فوزي قاسم
وردت مؤخرًا تقارير صحفية عـن اعـادة طـرح فكـرة انشـاء كونفدراليـة اردنيـة فمسـطينية وذلـك عمـى ضـوء قبـول 

فـي عمـان، عنـد عودتـو مـن  لفمسـطينل دولـة غيـر عضـو فـي االمـم المتحـدة، واسـتقبال الـرئيس محمـود عبـاس
اجتماعات الييئة العامة لألمم المتحدة، استقبال الرؤساء وذلك بكامل البروتوكـول المعـّد ليـذه المناسـبات، ثـم 
زيارة الممك عبد اهلل الثاني الى رام اهلل بعد ذلك مباشرة. واضيف الى ىـذه الحراكـات مـا نشـرتو جريـدة لالقـدس 

ز لمستشـاريو بالتحضـير لمخطـوة التاليـة بـين االردن وفمسـطين عمـى اسـس العربيل عن ان الرئيس عباس أوعـ
كونفدرالية. ومع كل ذلك، لم يصدر اي بيان رسمي عن اٍي من الطرفين حـول ىـذا الموضـوع ممـا يبقيـو فـي 

 دائرة الحوار غير الرسمي والنشاط الصحفي.
يــة والفمســطينية، ألن ىــذه الفكــرة قديمــة، ان طــرح موضــوع الكونفدراليــة، جــدير باالىتمــام مــن النــاحيتين االردن

وتتجدد بين الحين واآلخر، ومن الضروري خمق وعـي واىتمـام حوليـا لمـا قـد تثيـره مـن شـكوك واحيانـًا سـموم 
 بين أقرب طرفين لمقضية الفمسطينية.

ــــين تتمتعــــان ب ــــة ال تقــــوم ااّل بــــين دولت ــــة، البــــّد مــــن االشــــارة الــــى ان الكونفدرالي الســــيادة مــــن الناحيــــو النظري
واالســتقالل، بحيــث تحــتفظ كــل دولــة بشــكميا القــانوني وىيئاتيــا الدســتورية ووضــعيا الــدولي، انمــا تتنــازل كــل 
منيما عن بعض سيادتيا ألجل تمتين عالقاتيما او تدعيم موقفيمـا فـي مواجيـة ضـغوط خارجيـة او مـؤثرات 

يات تتقــارب اكثــر مــن كونفــدراليات اخــرى، أجنبيــة. وال توجــد صــيغة محــددة ليــذه الكونفدراليــة، فينــاك كونفــدرال
وىناك نماذج عديدة ليذا الشكل من التعاون الـدولي. وتجـدر االشـارة الـى ان سويسـرا مـثاًل دولـو لاتحاديـةل ااّل 
 ان اسميا الرسمي لالكونفدرالية السويسريةل، وىذا دليل عى انو ال توجد وصفة جاىزه لما يسمى بالكونفدرالية.

لمـا طرحـو المرحـوم الممـك  -ابقة لفكرة الكونفدرالية بـين االردن وفمسـطين ربمـا كانـت تعـود اوالً اما االفكار الس
حسين لما اسماه لالمممكة العربية المتحدةل في اوائل السبيعينيات، حيث كان التصور ان تتم الكونفدراليـة بـين 

لميـد. حيـث ان الفمسـطينيين كـانوا قطرين، ااّل ان الفكرة لم تكن دعمـًا لمشـروع وطنـي او قـومي، فماتـت فـي ا
ينزعـــون الـــى المقاومـــة والتحريـــر بينمـــا كـــان النظـــام االردنـــي يقصـــد الـــى الوصـــول ســـمميًا الـــى تحريـــر الضـــفة 

 الغربية. فكان الخالف عميقًا بين المنيجين.
ــد ريغــان خطتــو التــي يمكــن تصــنيفيا كفكــرة كونفدراليــة بــي1982فــي العــام  ن ، طــرح الــرئيس االميركــي رونال

سمطة الحكم الذاتي، التي كان من المقرر انشاؤىا طبقًا التفاقية كامب ديفيد في االراضـي الفمسـطينية، وبـين 
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الدولــة االردنيــة. وجــاء جــورج شــولتز، وزيــر الخارجيــة االميركــي، مكــررًا اقتــراح الــرئيس االميركــي. وفــي العــام 
امــة اتحــاد كونفــدرالي بينيمــا، ولكــن ماتــت ىــذه وقـع االردن مــع منظمــة التحريــر الفمســطينية اتفاقيــة الق 1985

االتفاقية عمى ضوء الخالفات بين الطرفين حول استراتيجية تحرير الضفة الغربية. ويجب التذكير بأن حّمـى 
اقتراحات الكونفدرالية قد تسارعت في الفترة التي كانت منظمة التحرير تعاني فييا من الضـعف بعـد خروجيـا 

 ياح االسرائيمي.من بيروت نتيجة االجت
وتجمّـى ضـعف منظمـة التحريـر حـين كانـت الواليـات المتحـدة تتخـذ اجـراءات لعقـد مـؤتمر مدريـد، حيـث تّبنــت 
الواليـات المتحــدة الشــروط االســرائيميو فــي عــدم وجــود ممثمــين لمنظمــة التحريــر فــي مــؤتمر مدريــد وعــدم وجــود 

سـطيني، واشـترطت اسـرائيل ان ال يكـون الوفـد فمسطينيين يمثمـون القـدس او الشـتات ضـمن اعضـاء الوفـد الفم
بحضـور وفـد فمسـطيني اردنـي  1991الفمسطيني مستقاًل عـن الوفـد االردنـي. وعقـد مـؤتمر مدريـد فـي اكتـوبر 

مشــترك. ثــم انفســـه الوفــدان فــي واشـــنطن باصــرار مــن منظمـــة التحريــر، واصــبح ىنـــاك مســار اردنــي واخـــر 
الـــى نفـــق اوســـمو الـــذي دخمـــت فيـــو منظمـــة  1993العـــام  فمســـطيني فـــي مفاوضـــات واشـــنطن. ثـــم وصـــمنا فـــي

 التحرير والزالت ال ترى ضوءًا في نياية النفق.
واخيرًا، بدأ الحديث عن الكونفدراليـة فـي ظـّل اجـواء اكثـر ايجابيـة مـن أي وقـت اخـر، ذلـك انيـا طرحـت االن 

 بعد ان حازت منظمة التحرير عمى وضع لدولةل غير عضو في المنظمة الدولية.
ان ىذا انجاز ىام من النواحي القانونية والديبموماسية، ااّل انو انجاز محدود، بخالف مـا تتـوىم قيـادة منظمـة 
التحريــر. ان الجانــب اليــام ليــذا االنجــاز ىــو امكانيــة ىــذه لالدولــةل فــي توقيــع االتفاقيــات الدوليــة والســيما تمــك 

تمــة، اذ أن بامكــان ىــذه لالدولــةل توقيــع اتفاقيــات التــي ليــا تــأثيرات عمــى الوضــع الفمســطيني فــي االراضــي المح
، والســيما االتفاقيــة الثالثــة الخاصــة بمعاممــة االســرى والمعتقمــين واعتبــارىم لاســرى 1949جنيــف االربــع لمعــام 

حــربل ممــا يمنــع محــاكمتيم، بينمــا تعــامميم اســرائيل عمــى اســاس ارتكــابيم جــرائم امنيــة، وكــذلك التوقيــع عمــى 
ة الخاصـــة بحمايـــة الســـكان المـــدنيين وىـــذا مـــدخل جيـــد لمطعـــن فـــي االســـتيطان وىـــدم البيـــوت االتفاقيـــة الرابعـــ

والكبــائر االخــرى التــي ترتكبيــا اســرائيل، كمــا قــد تــتمكن لالدولــةل مــن التوقيــع عمــى النظــام االساســي لممحكمــة 
ين الــذين يرتكبــون الجنائيــة الدوليــة والتــي تســتطيع بموجبيــا لدولــة فمســطينل مالحقــة مجرمــي الحــرب االســرائيمي

جــرائم حــرب ليوميــا.ل وىنــاك االتفاقيــات الخاصــة بحقــوق االنســان ومكافحــة التمييــز العنصــري والتمييــز ضــد 
المــرأة واالتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالطفــل. وجميــع ىــذه االتفاقيــات تمّكــن دولــة فمســطين مــن فضــح االحــتالل 

 مية ىامة.ومالحقتو جنائيًا، وىذه جوانب ايجابية وذات فائدة عم
ومــع ىــذه االيجابيــات، يجــب ان ال يــدخل فــي روع احــد ان بامكــان دولــة فمســطين ان تمــارس ســمطات الدولــة 

تـنظم بموجبـو  -كاممة السيادة، فيي دولة مازالت منقوصة السيادة. فال تستطيع ان تصدر قانون جنسية مثالً 
تات )دون انتقـاص الجوانـب السـمبية واالثـار جنسية السكان المقيمين فييـا، بـال الفمسـطينيين المقيمـين فـي الشـ

الخطيرة لمثل ىذه العمميو(، وال تستطيع تشريع قوانين تتعمق بحق العبور الى الدولـة الفمسـطينية وتحديـد حـق 
االقاميــا فييــا، ومحاكمــة االســرائيميين الــذين يخرقــون قانونيــا المــدني او التجــاري او الجزائــي، فيــي بــال واليــة 

 طر عمى معابرىا مع العالم الخارجي.جغرافية وال تسي
ومن أىم النواقص في الجوانب السمبية ليذه لالدولول ىو عدم قدرتيا عمى الدخول في مفاوضات مع الحكومة 
االردنيــة لوضــع ترتيبــات الكونفدراليــة، ذلــك ان ىــذه الترتيبــات، وميمــا كــان شــكل ومحتــوى ىــذه الكونفدراليــة، 

االعمال السيادية المتعمقة بالدولة ذات السيادة. وعمى سبيل الجـدال، ىـل  تتعمق بامور سيادية تقع في صمب
ــــة دون اســــتفتاء الشــــعب  ــــى الكونفدرالي ــــي موضــــوع االنضــــمام ال ــــدة ان تقــــرر ف ــــة الجدي تســــتطيع ســــمطة الدول
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الفمسطيني او التشاور مع مؤسساتو الدستورية؟ فيل يمكن اسـتفتاء شـعب ثمثـو تقريبـًا تحـت االحـتالل والبـاقي 
ي الشــتات؟ واذا امكــن االســتفتاء، فمــن ىــو لالفمســطينيل الــذي يحــق لــو التصــويت ايجابــًا وســمبًا؟ وىــل ىنــاك فــ

مؤسسـات دســتورية تــتحكم وتحكــم لالشــعب الفمســطينيل؟ فيـل المجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر ذات صــالحية 
المجنـة التنفيذيـة مطعـون  وفعالية في غياب مجمس وطني؟ حتى ان استمرار الرئيس محمـود عبـاس فـي قيـادة

 في شرعيتو. فيل نحن بصدد مؤتمر اريحا جديد؟! وىل يمنح مثل ىذا المؤتمر الشرعية القامة كونفدرالية؟
من الواضح، ان االجيزة التي سوف تقود اية مفاوضات مع الحكومة االردنية في شأن الكونفدرالية ال تمتمـك 

. ومــن ىنــا نصــل الــى اىــم مقومــات ايــة اتفاقيــة دوليــة، وىــي الســيادة او الســمطة او الصــالحية او التفــويض
صــالحية الطــرف المفــاوض واىميتــو القانونيــة لمتوقيــع عمــى أيــة التزامــات، والطــرف الفمســطيني ال يممــك ىــذه 

 الصالحية وال تمك االىمية.
ن ىـذه الكونفدراليـة؟ ثم ننتقل اآلن الى ما ىي الفوائد التي سوف تجنييا الدولـة االردنيـة والدولـة الفمسـطينية مـ

وىــل ىــذه فكــرة تصــّب فــي مصــمحة البمــدين، وان كــان الجــواب ايجابــًا، فيــل ىــي فــي مصــمحة الشــعبين ام فــي 
 مصمحة النظامين؟

ال جدال في ان االردن ىي الرئة التي تتنفس منيا وبيا لالدولة الفمسطينيةل، وىذا وضع تـاريخي متأصـل فـي 
لحاحــًا بعــد انســالخ الجــزء االكبــر مــن فمســطين واحتاللــو مــن قبــل الغــزو الزمــان والمكــان وازداد ىــذا الوضــع ا

الصـييوني. ان القــرار التــاريخي لوحــدة الضــفتين قــد عّبـر بــوعي وادراك اســتراتيجيين، عــن ىــذا الواقــع، إذ ورد 
ـــة  ـــى واقـــع ضـــفتي )االردن( الشـــرقية والغربيـــة ووحـــدتيما القومي فيـــو: لواســـتنادًا الـــى حـــق تقريـــر المصـــير، وال
والطبيعية والجغرافية وضرورات مصالحيما المشـتركة ومجاليمـا الحيـوي، يقـرر مجمـس االمـة...ل. وىـذا يؤكـد 
ان وضعًا ما، قد يكون كونفدرالية او فيدرالية او وحدة اندماجية، يفرض نفسو عمـى الشـعبين وعمـى النظـامين 

 فين.فرضًا، فالضرورات والمصالح المشتركة ىي لالمجال الحيويل لكال الطر 
ان ىــذا الوجــو المضــيء لممجــال الحيــوي لمشــعبين، ال يغطــي، ويجــب ان ال يغطــي، عمــى حقيقــة مؤداىــا ان 
طــرح فكــرة الكونفدراليــة كــان، تاريخيــًا، مرتبطــًا بالمصــالح االســرائيمية وخــدمتيا اواًل واخــرًا. ودون الــدخول فــي 

ة المحتمـة، والجشـع الكولونيـالي المتزايـد متاىات الماضـي، فـان الوضـع الحـالي القـائم فـي االراضـي الفمسـطيني
لدولة المستوطنين، والصمود االسطوري لمشعب الفمسطيني المقـاوم بعنـاد شـديد، قـد جعـل اسـرائيل فـي وضـع 
مــن بمــع مــنجاًل، فــال ىــي قــادرة عمــى بمعــو، وال تقــدر عمــى اخراجــو مــن حمقيــا. فالدولــة الييوديــة تتحــول رويــدًا 

ثنائيـــة القوميـــة، وفـــي الحـــالين نيايـــة الحمـــم الصـــييوني فـــي اقامـــة دولـــة لالشـــعب رويـــدًا الـــى دولـــة احاديـــة او 
ان مــا طــرح اخيــرًا مــن  -الييــوديل. ومــن ىنــا يجــب ان ال نصــاب بالدىشــة اذا مــا قمنــا عمــى ســبيل الحــدس

خ ابـو فمسطينية قد يكون تسريبًا اسرائيميًا لداخل مؤسسات القرار الفمسطيني، سـيما وان اال -كونفدرالية اردنية
مازن ما زال يتمّوى عطشًا لممفاوضات مع اسرائيل، وقد يكون ىذا التسـريب ىـو المنفـذ الـذي يـدخل عبـره ابـو 

 مازن لممفاوضات.
والســرائيل مصــالح عديــدة فــي اقتــراح الكونفدراليــة، لــيس أقميــا ان ذلــك ســوف يعطــي مشــروعية لممســتوطنات، 

ن فـي المنـاطق المحتمـة، وىـي اجيـزة اكثـر مصـداقية وكفايـة وان اجيزة األمن االردنية ىي التي سـتتولى االمـ
لــدى االســرائيميين مــن االجيــزة الفمســطينية، وان عــودة الالجئــين ســوف تصــبح مــن بقايــا التــاريه، ويظــل نيــر 
االردن ىو الحدود االمنـة السـرائيل، وتـتخمص اسـرائيل مـن اعبـاء االحـتالل القانونيـة واالدانـات المسـتمرة مـن 

ولي. طبعًا، ان جميع ىذه المنافع التي تصب في الخانة االسرائيمية ال تنطوي عمى اقرار ضمني المجتمع الد
 من ان االردن موافق عمييا، بل البّد وان لو موقفًا من العديد من ىذه القضايا.
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اذا كان ما ورد اعاله ىو خطاب عمـى المسـتوى الرسـمي، فـإن خطـاب الجمـاىير عمـى ضـفتي النيـر سـيكون 
. ذلــك ان تمريــر ىــذا المشــروع ال ينطـــوي عمــى فوائــد ماديــة او سياســية او قانونيــة او اجتماعيـــة. ان مختمفــاً 

النخب الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في الضـفتين، سـوف تـدرك ان ىـذا مشـروع اساسـو تخفيـف اعبـاء 
ــــوطن  ــــو رائحــــة لال ــــوح من ــــى كاىــــل االردن، الســــيما وانــــو مشــــروع تف ــــل عم ــــل الثق البــــديلل، ألن االحــــتالل ونق

الكونفدرالية سوف تقضي عمى حق العودة، وسوف تفـتح حركـة االنتقـال والمـرور شـرقًا تحـت تـأثير الضـغوط 
المعاشية التي سوف تمارسيا اسرائيل عمى فمسطينيي االراضي المحتمة. كما ان الفوائد التجاريـة بـين ضـفتي 

مة يعتبر أىم سـوق خـارجي لمتجـارة االسـرائيمية، النير ستكون محدودة لمغاية، ذلك ان اقتصاد االراضي المحت
وسوف ال تفّرط اسرائيل بيذه السوق مما يعني ان التجارة بين طرفي الكونفدرالية سوف ال يعود بفوائد مجزية 

 عمييما، بل تظل الفائدة لمجانب االسرائيمي.
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التـي تجمبيـا  -ظـروف القائمـةويظل السؤال معمقًا: مـا ىـي الفوائـد التـي تعـود عمـى االردن وفمسـطين ضـمن ال
 الكونفدرالية لمطرفين؟ وأية حقوق او مصالح سوف تتم صيانتيا او تأكيدىا بيذا الترتيب؟.

 الجواب: ال شيء، ولكن لكل مجتيد نصيب!!
 22/1/2013، القدس العربي، لندن
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 جياد الخازن
شرين في الكنيست، أو البرلمان التاسع عشـر منـذ قيـام اسـرائيل اليوم ينتخب االسرائيميون األعضاء المئة والع

مقعــدًا الــى  63فــي أراضــي فمســطين، وكــل اســتطالع لمــرأي العــام يقــول أن اليمــين االســرائيمي متقــدم، وســينال 
مقعـدًا غيـر أنـو ىـبط االثنـين  37مقعـدًا الـى  33مقعدًا. وكان نصـيب تحـالف ليكـود واسـرائيل بيتنـا منيـا  70
 مقعدًا بحسب اخر إستطالع قبل اإلنتخابات. 32الى 

ربما حقق الوسط واليسار أرقامًا أفضل مما ُتظير اإلستطالعات، إذا كان اإلقبـال عمـى التصـويت كثيفـًا، إال 
أننـــي لـــم أقـــرأ تقريـــرًا واحـــدًا يـــرجح خســـارة اليمـــين، فـــأقول لمفمســـطينيين ولمعـــرب ولممســـممين جميعـــًا إن الســـالم 

اسرائيمية قادمة، كما كان مستحياًل مع حكومـة بنيـامين نتانيـاىو الحاليـة، وعمـييم أن  مستحيل مع أي حكومة
يراجعوا اإلحتماالت األخرى، من انتفاضة ثالثة، أو حـرب جزئيـة أو شـاممة، أو يتحمـل كـل واحـد منـا نصـيبو 

 من خيانة القدس والمسجد األقصى.
ليفنـي التـي انتقمـت مـن عميمـة لمموسـاد فـي فرنسـا الـى الوسط االسرائيمي ال يوحي بالسالم وبين رموزه تسيبي 

ـــر مـــن  ـــم كـــديما، واآلن ىـــاتنوا )الحركـــة(. أمـــا العمـــل فيـــو لـــن يحصـــل عمـــى أكث مقعـــدًا بحســـب  16ليكـــود ث
 اإلستطالعات، وال توجد تحالفات حزبية كافية حولو لمحكم.

رائيميين تقبل حـل الـدولتين، وأن أسوأ ما في تحّول اسرائيل الى يمين عنصري أو متطرف أن غالبية من االس
 جماعات السالم االسرائيمية نشطة جدًا، ويمكن لو حكمت ُعقد سالم معيا غدًا.

نمـا عصـابة جريمـة منظمـة تتوكـأ عمـى خرافـات توراتيـة، كِتَبـت  الحكم في اسرائيل لـم يعـد فـي أيـدي حكومـة وا 
 ألرض تؤيدىا.سنة وربما ألف سنة، من الحدث المزعوم وال اثار عمى ا 500بعد 

قائمة ليكود تضم في أول عشرين إسمًا منيا إثني عشر مرشحًا يريدون ضم الضفة الغربية كميا أو بعضـيا، 
 مثل دان مريدور ومايكل ايتان وبيني بيغن.

المستوطن موشي فيغمن، من قائمة ليكود حضر أخيرًا المؤتمر السنوي الثالث لنشر السـيادة االسـرائيمية عمـى 
السامرة )الضفة الغربية(، وىو يؤمن بأكاذيـب التـوراة، وقـد وضـع وراء مكتبـو رسـمًا لييكـل سـميمان. الييودية و 

أقــول أن ال اثــار إطالقــًا ألي ىيكــل فــي الحــرم الشــريف وعنــدما نقــب اســحق رابــين خــالل وزارتــو األولــى فــي 
 أوائل الثمانينات وجد اثار قصر أموي.

 اسرائيل وقف التنازالت )ما ىي؟ لمن؟( وبدء ىجوم خطوة خطوة.الميكودي اآلخر زئيف ايمكن قال أن عمى 
ـــة باســـم الجـــيش االســـرائيمي وتقـــول أن األعضـــاء العـــرب فـــي الكنيســـت  الميكوديـــة ميـــري ريغيـــف كانـــت ناطق

، وتأسـف ألنيـا فشـمت السـنة الماضـية فـي إقنـاع الكنيسـت بضـم «سـرطان»وأن الالجئين االفريقيين « خونة»
بزانيات التوراة، مثل راحاب في سفر يشوع الذي تزعم التوراة أنو دخل فمسطين عبـر نيـر الضفة. ىي تذكِّرنا 

 األردن باتجاه أريحا. وأزعم أن ىذا لم يحدث وال اثار إطالقًا تؤيده.
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طبعًا حزب اسرائيل بيتنا يضم مستوطنين روسًا وغيرىم يعرفون فمسطين منذ السـبعينات الماضـية أو بعـدىا. 
 الل فمسطين كميا.وكميم يريد إحت

ثـم ىنــاك نفتــالي بنيــت، وىــو إبــن ميــاجرين مــن أميركــا، أّســس حــزب بيــت ييــودي، ويقــف سياســيًا عمــى يمــين 
 ليكود إذا كان ىذا ممكنًا.

بنيت من أصـل أميركـي وىـو مثـل نتانيـاىو مـن أتبـاع زئيـف جابوتنسـكي الـذي كـان يريـد إقامـة اسـرائيل عمـى 
أنـو سـيفعل كـل مـا فـي وسـعو لمنـع قيـام دولـة فمسـطينية ويعـارض مزيـدًا أراضي ضفَتي األردن. وبنيت أعمـن 

، مــا يعنــي أنــو «شــعار إســرائيل الكبــرى لــيس شــعارنا الرئيســي»مــن المفاوضــات والــوىم. بــل أنــو قــال يومــًا أن 
ن خرافات التوراة ليست تاريخًا.  يؤمن بو. وأقول إنو ال يوجد في التاريه اسرائيل كبرى أو صغرى، وا 

بسرعة الى شاس حزب الييود السفارديم الشرقيين، والى حزب التوراة المتحد الذي يضم األشـكناز مـن وأشير 
 أصول أوروبية شرقية ووسطى، وىما أكثر إلتصاقًا بخرافات التوراة من اآلخرين.

نتظـر قمت في السابق وأقول اليوم أن ال سالم ممكنًا مع ىؤالء النازيين الجدد العنصـريين مجرمـي الحـرب. وأ
 انتفاضة أو حربًا، ألنني ال أتوقع عودة الوسط أو اليسار االسرائيمي القديم في الجيل الحالي.
 22/1/2013، الحياة، لندن
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 مأمون الحسيني
نتنيــاىو لمصــالح  أثــارت اإلشــكالية التــي فجرتيــا التصــريحات المنســوبة إلــى الــرئيس األمريكــي عــن عــدم فيــم 

، وســـوء ســموكو الـــذي يقــود الدولـــة العبريـــة إلــى عزلـــة دوليــة، وردود فعـــل األخيــر الصـــمفة تجاىيـــا، ”إســرائيل“
منع إيران من امتالك سالح نـووي، ”: “إسرائيل“واعتبارىا فرصة لتأكيد ما أسماه المصالح الحيوية الثالث ل 

عالميــة واســعة، ” . ة القــدسوالحفــاظ عمــى وحــد 1967وعــدم العــودة إلــى خــط العــام ، أثــارت زوابــع سياســية وا 
 -وطرحـت ســياًل مــن التعميقـات والتحمــيالت واألســئمة التـي انصــّب معظميــا عمـى مســتقبل العالقــات األمريكيــة

وافاقيا المتوقعـة، تحـت ظـالل المتغيـرات، ذات الطبيعـة النوعيـة التـي تشـيدىا السـاحتان الدوليـة ” اإلسرائيمية“
ل عــام، والمســتجدات التــي تعتمــل فــي قمــب وثنايــا ومفاصــل الحميفــين االســتراتيجيين، حيــث واإلقميميــة، بشــك

يتخــبط األول )أمريكــا( فــي أزمــة ماليــة واقتصــادية تقــف عمــى شــفا الياويــة، ويعــاني اضــمحالل دوره ومكانتــو 
ن وتـائر تيويـده وتأثيره في العالم، فيمـا يواصـل الثـاني )الكيـان( مجـازره ضـد الفمسـطينيين والعـرب، ويكثّـف مـ

واستيطانو لألراضي المحتمة، ويتحّول يمينو إلى يمين متوحش، ووسطو إلى وسط ىزيل، ويساره إلى أثر بعد 
 عين.

ـــائق المشـــيد األمريكـــي ومســـتجداتو، فـــي حـــال اســـتبعاد العامـــل التكتيكـــي المتعمـــق بتـــأثير ” اإلســـرائيمي“ -حق
ىمال الكالم المرسل عن  تصريحات أوباما في مجرى ونتيجة انتخابات الكنيست، الرئيس األمريكي ” انتقام“وا 

القويــة عســـكريًا والمزدىـــرة اقتصــاديًا والمحتمـــة لألراضـــي الفمســـطينية ” إســـرائيل“مــن  نتنيـــاىو، تفيـــد بمــا يمـــي: 
والعربية، كانت، وال تزال، وبكل المقاييس، مصمحة حيوية صرفة لألمـريكيين الـذين قـّدموا ليـا حتـى منتصـف 

دولة أوروبية  15مميار دوالر، أي ما يزيد عمى ما حصمت عميو  115ضي، ما مجموعو أكثر من العام الما
مجتمعة في إطار خطة مارشال إلعادة إعمار القارة المدمرة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، وفـق مـا أفـاد تقريـر 

مــًا شــديدًا ومخيفــًا عــن أعدتــو ىيئــة أمريكيــة تابعــة لمكــونغرس. وواشــنطن التــي قالــت، عمــى لســان رئيســيا، كال
الســابق يوفــال ” الشــاباك“لــم يســبق لــو مثيــل، ويتصــل اتصــااًل وثيقــًا بكــالم رئــيس ” إســرائيل“نتنيــاىو ومســتقبل 
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الخطــوط الحمــر، ولــيس متعيــدًا ثانويــًا مثــل نتنيــاىو، كمــا قــال ” إســرائيل”ديســكن، ىــي التــي تضــع لنفســيا ول
 قبل أشير.” واشنطن بوست“لصحيفة  وزير الخارجية األمريكي األسبق ىنري كيسنجر

غير أن ىذه الحقائق واألسس التي يسيم سموك نتنياىو وغروره في زعزعتيا، رغـم زعمـو بـأن عالقـات كيانـو 
، باتت تيتز بقوة عمـى ”معّزز“عالقات متينة، وأن التعاون االستخباري، بين الجانبين، “مع الواليات المتحدة 

ي تشــيدىا مــوازين القــوى الدوليــة، واالقتصــاد العــالمي، والمنطقــة العربيــة التــي وقــع التطــورات الدراماتيكيــة التــ
عـادة ترتيبيـا، وأخـذ الممـف الفمسـطيني ، ”اإلسـرائيمي“ -يحاول األمريكيون قيـادة عمميـة التغييـر الجاريـة فييـا وا 

ويبـدو أن نتنيـاىو اليمينيـة . ” اإلسـرائيمية“في سياق ذلك، في الحسبان، وعـدم تركـو بالكامـل فـي يـد الحكومـة 
ليــا سياســة داخميــة فقــط، أمــا السياســة ” إســرائيل“إن “الــذي يحــاول كســر قاعــدة كيســنجر الشــييرة التــي تقــول 

، أي أنيـا مـن اختصـاص الواليـات المتحـدة، يـراىن عمـى حاجـة واشـنطن التـي تتـراكم ”الخارجية فغير موجودة
ة التي تعّج باالضطراب، إلى كيانو كحميف أساسـي األدلة والمؤشرات إلى إمكان خروجيا تدريجيًا من المنطق

مجـّرب وموثــوق، لمحفـاظ عمــى مصـالحيا فــي ىـذه البقعــة الحيويـة مــن العـالم، والتــي ترتسـم فــي افاقيـا مالمــح 
 النظام العالمي الجديد.

بعـد ولكن ما ال يفيمو نتنياىو وحمفاؤه من قـوى اليمـين الصـييوني والـديني التـي سـتأخذ كيانيـا إلـى المجيـول 
فوزىا المتوقع في االنتخابات، أو ما ال يريد أن يراه ببصر وبصيرة، ىو أن انتقاد الرئيس األمريكي الذي قدم 

مــن عمميــة تقمــيص الموازنــة ” القبــة الحديديــة“لــيس أقميــا اســتثناء دعــم ” إســرائيل”أدلــة ممموســة عمــى دعمــو ل
ــد ولي المــتخم باالمتعــاض والنفــور مــن الدولــة األمريكيــة، لــيس ســوى أحــد الخيــوط البــارزة فــي كتــل النســيج ال

ذا كانــت الظــروف اإلقميميــة ” الســالم”العبريــة وسياســاتيا المعاديــة لمفمســطينيين والعــرب و اإلقميمــي والــدولي. وا 
والدولية قد سمحت لصانع القرار والسياسـة األمريكيـة، فـي السـابق، بالتعـاطي بمرونـة وأريحيـة وتفيّـم مـع كـل 

، فـــإن وضـــع المنطقـــة الـــراىن، ”اإلســـرائيمية“ا والمجـــازر الفعميـــة والسياســـية واالســـتيطانية االنتياكـــات والخطايـــ
والمنــاخ الــدولي، ال يحــتمالن اليــوم ىــذا الــنمط مــن التعــاطي االســتعالئي الفاشــي الــذي ربمــا يقــود، فــي حــال 

دولي وفقـدان الشـرعية استمراره تحت ظالل تآكل قوة ومكانة الواليات المتحـدة، لـيس فقـط إلـى فقـدان التأييـد الـ
نما كذلك، وكما يرى العديد من المفكرين والمثقفين  ، بمـن فـييم الشـاعر المعـروف ”اإلسـرائيميين“واإلقصاء، وا 

 ناتان زاخ، إلى وضع الدولة العبرية عمى سكة التفّجر والتالشي خالل العقود القميمة المقبمة.
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 ألوف بن
ىو يائير لبيـد. ففـي الوقـت الـذي حصـرت فيـو  19الفائز الذي يموح نجمو في المعركة االنتخابية لمكنيست الـ 

وسائل االعالم والدعاية اىتماميا في المعركة بين رئيس الـوزراء، بنيـامين نتنيـاىو، ونموذجـو الجديـد، نفتـالي 
ادئة أثارت القميل من االنتبـاه. وقـد احتـرس لبيـد عـن إضـعاف بينيت، كان لبيد ُيجري حممة انتخابية دقيقة وى

قوتــو عبــر الخصــام، وامتنــع عــن زالت لســان محرجــة، وتمســك مخمصــًا برســالة "يوجــد مســتقبل" وىــي "جئنــا 
 لمتغيير".

أدمـــن مرشـــحون اخـــرون الحيـــل الدعائيـــة وعبـــادة الشخصـــية وشـــعارات فارغـــة المضـــمون مثـــل "نعمـــي بينيـــت 
المحم فـي ثالجـة شـيمي" يحيمـوفيتش و"الرجـل القـوي" فـي الفتـات نتنيـاىو. كـان لبيـد يتمتـع الحمراوين" و"قطع 

بشــيرة عظيمــة حينمــا كــان صــحافيا ومقــدم بــرامج فــي التمفــاز، وعــرف النــاخبون مــن ىــو قبــل ان يتجــو الــى 
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وم فــي السياســة بكثيــر. ومّكنــو ذلــك مــن ان يحصــر الحممــة االنتخابيــة فــي برنــامج مفصــل لتغييــر الدولــة، يقــ
 150مركزه تحطيم "مجتمع الدارسين" وتجنيد الحريديين لمجيش أو إلعمال قسـرية )"الخدمـة المدنيـة"(ب وبنـاء 

ألف شقةب وتعديالت عمى طريقـة الحكـمب وبرنـامج سياسـي ليسـار أمنـي أو يمـين لـّين محبـوب منـذ زمـن بعيـد 
 لناخبي الوسط واألصوات الطافية.
تغييــرًا لكــنيم ال يريــدون تغييــرا كبيــرًا جــدًا. فيــم يحبــون ىــويتيم االســرائيمية  الءم لبيــد أذواق مصــوتين يريــدون

والجـــيش اإلســـرائيمي، لكـــن نغمـــة حيـــاتيم يـــتم توقيعيـــا باالميركيـــة. وىـــم ال يحبـــون العـــرب و"الشـــرق االوســـط 
دة التـي الجديد"، ويريـدون السـالم كـي تكـون اسـرائيل مقبولـة فـي الغـرب. وُيكثـرون الحـديث عـن الدعايـة الفاسـ

 يكرىوننا في العالم بسببيا.
تدل استطالعات الرأي عمى ان "يوجـد مسـتقبل" حـافظ عمـى قوتـو تقريبـًا منـذ بـدأت الحممـة االنتخابيـة الـى ان 

توحيــد "الميكــود بيتنــا" وانشــاء "الحركــة" التابعــة لتســيبي لفنــي  –انتيــت، وعمــى أن تقمبــات المعركــة االنتخابيــة 
قــد اقتطعــت مــن ىوامشــو فقــط. وُســجل انجــاز لبيــد األبــرز فــي المــدارس الثانويــة  –وقفــز بينيــت الــى األعمــى 

والمعاىـــد، حيـــث ىـــزم االحـــزاب الكبيـــرة والقديمـــةب فقـــد وجـــد فيـــو الشـــباب سياســـيا يفكـــر فـــييم ويتحـــدث الـــييم 
 ويعامميم عمى أنيم "وسط" يستحق االنتباه األولوية، ال عمى أنيم تيار رئيس ال وجو لو.

يجعمــو كمســان الميــزان فــي الكنيســت القادمــة )الــى جانــب شــاؤول موفــاز اذا اجتــاز "كــديما" نســبة انجــاز لبيــد 
الحسم(. واذا فاز نتنياىو كالمتوقع سيحتاج اليو الى جانبو باعتباره الوجو المعتدل في الحكومـة القادمـة. واذا 

رئـيس الــوزراء ويحـدد تركيبــة  تحقـق دعـاء اليســار وأنيـت الكتـل المنافســة بالتعـادل فسيسـتطيع لبيــد ان ينصـب
 االئتالف، وليس ىذا سيئًا بالنسبة لسياسي جديد.

ُيصـور لبيــد عمــى أنــو األقــل "يســارية" فــي الكتمــة السياســية الممتــدة بــين نتنيــاىو وحنــين الزعبــي. وليســت عنــده 
اب ذو خصــومة شخصــية أو ايديولوجيــة مــع رئــيس الــوزراء ومــع أكثــر المرشــحين اآلخــرين. وســُيمّكنو عــدد نــو 

منـــزلتين مـــن االنضـــمام الـــى نتنيـــاىو بـــدياًل عـــن "شـــاس"، ومـــن خفـــض الســـعر الـــذي ســـيدفعو "الميكـــود" الـــى 
الحريــديين، وقــد عــرض لبيــد نفســو مرشــحًا لــوزارة التربيــة وىــو اآلن أيضــا ُيبــرز خمفيتــو باعتبــاره كــان معممــا 

الـوزارة لتطـوير نفسـو: فقـد اشـترى  متطوعًا لممدنيات. وىـو يسـتطيع ان يـتعمم مـن الـوزير الخـارج كيـف يسـتغل
جدعون ساعر اليدوء من منظمات المعممين التي نغصت حياة من سبقوه في ىذا المنصب، وحصر عنايتـو 
فــي تســييس الجيــاز واثــارة العنــاوين الصــحافية التــي جعمتــو أكبــر ايــديولوجيي اليمــين، وجعمتــو المشــرف عمــى 

 االنتخابات التمييدية في "الميكود".
حــدي لبيــد أن يحــافظ عمــى حزبــو موحــدًا وأن يجتــاز الواليــة كميــا معــو. إن إرضــاء النــاس كــل الســنة ســيكون ت

أصعب من الحفاظ عمييم كممصقة في جو أدرينالين الحممة االنتخابية. ومن الصعب ايضا أن تعـد بـالتغيير 
التخطــيط لترشــحو حينمــا تصــبح جــزءًا مــن الســمطة. لكــن إذا أظيــر لبيــد األساســية نفســيا التــي أظيرىــا فــي 

لمسياسة وتجنيد المتبرعين وبناء حزبـو وكتابـة البرنـامج الحزبـي وادارة المنافسـة فمـن المحتمـل ان يتقـدم أيضـا 
 تقدمًا يفوق إنجازه الذي يموح في المعركة االنتخابية الحالية.

 21/1/2013، "هآرتس"
 22/1/2013، األيام، رام اهلل
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