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  ليبرمان: الحكومة المقبمة لن تغير سياستيا تجاه الفمسطينيين .1
أميغػػدور ” الميكػػود بيتنػػا“السػػابؽ والر ػػؿ ال ػػاني مػػي  المػػ  ” اإلسػػراليمي“أكػػد وزيػػر الخار يػػ  : )يػػو .بػػي . ي 

يكوف مييا أي تغيير مي ما يتعمؽ  ليبرماف أف رليس الوزراء بنياميف نتنياىو سيشكؿ الحكوم  المقبم  وأنو لف
مػيس “وكتب ليبرمػاف عمػص حػفحتو مػي الشػبك  اع تماعيػ  ”. الفمسطينييف“بشروط استلناؼ المفاوضات مع 

مػػػي حػػػاؿ أعمػػػف الفمسػػػطينيوف أنيػػػـ مسػػػتعدوف لعقػػػد لقػػػاء والبحػػػث مػػػي اسػػػتلناؼ المفاوضػػػات م نػػػو “أنػػػو ” بػػػوؾ
وط مسبق  م ؿ ت ميد البناء )مي المسػتوطنات  مػي الضػف  سيسرنا أف نمتقي معيـ، وبالطبع مف دوف أي  شر 

 ”. الغربي  أو القدس أو شروط أخرى
 24/1/2013، الخميج، الشارقة

 
رىاب مستوطنيو الشعب الفمسطينيفياض يدعو لحماية  .2  من جبروت االحتالل وا 

يبت مواطن  ألياـ: لقيت المواطن  لبنص منير سعيد حنش مف بيت لحـ، أمس، محرعيا واحا - الخميؿ
اخرى برحاص  ندي إسراليمي مف المستوطنيف أ ناء توا دىا مي مدخؿ كمي  ممسطيف التقني  مي العروب 

 شماؿ الخميؿ، مي حيف استشيد متص مف مخيـ العزة متأ رًا ب روح احيب بيا  بؿ اياـ.
 فتاة لبنص.وبيذا الحدد، أدانت الرلاس  ال ريم  النكراء التي ارتكبيا  يش اعحتالؿ بقتؿ ال

و الت الرلاس ، إف 'ىذا العمؿ اإل رامي ىو  زء مف نيج و قام   يش اعحتالؿ، الذي اعتاد عمص 
استرخاص دماء الفمسطينييف، مقد اعتاد  نوده عمص القتؿ دوف اف يتعرضوا لمعقاب مف  ادتيـ، وىؤعء القادة 

 أيضا'.اعتادوا عمص اعستخفاؼ بالقانوف الدولي، وع يتعرضوف لمعقاب 
وأضامت، 'القيادة الفمسطيني  أماـ ىذه ال ريم  النكراء، تؤكد أف الم رميف لف يفمتوا مف العقاب طاؿ الزمف 

 اـ  حر'.
وحذر رليس الوزراء مف مغب  استمرار م ؿ ىذه  مف  يتو، أداف رليس الوزراء سالـ مياض  تؿ الفتاة لبنص.

اد الطفؿ حالح العماريف متأ رًا بال روح البالغ  التي أحيب ال رالـ ضد شعبنا، والتي أدت أيضًا إلص استشي
 بيا مي بيت لحـ  بؿ حوالي أسبوع مف  راء إطالؽ  وات اعحتالؿ النار عميو.

واعتبر مياض أف م ؿ ىذه اععتداءات تستو ب، وميما يت اوز اإلدان  الشديدة مف الم تمع الدولي، تدخاًل 
اععتداءات الخطيرة عمص أبناء شعبنا، وتومير الحماي  ليـ مف  بروت موريًا إللزاـ إسراليؿ بو ؼ ىذه 

رىاب مستوطنيو.  اعحتالؿ وا 
 42/1/4612األيام، رام اهلل، 
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 ةة تمتزم بالقرارات الشرعيالفمسطينية مستعدة لمتعامل مع أي حكومة إسرائيمي السمطة .3

ؿ مع أي حكوم  إسراليمي  تمتـز بقرارات أبدت الرلاس  الفمسطيني  استعدادىا لمتعام: حامد  اد -غزة 
الشرعي  الدولي  ذات العال   بالقضي  الفمسطيني ، ميما اعتبرت كؿ مف حرك  حماس وال بي  الشعبي  
 لتحرير ممسطيف نتالج اعنتخابات اعسراليمي  استمرارا لمعدواف والتنكر اإلسراليمي لحقوؽ الشعب الفمسطيني. 

  الفمسطيني  نبيؿ أبوردين  "سنتعامؿ مع أي حكوم  إسراليمي  تمتـز بقرار ال معي  و اؿ الناطؽ باسـ الرلاس
 وعاحمتيا القدس". 7691العام  لالمـ المتحدة القاضي ب  ام  دول  ممسطيني  عمص حدود العاـ 

ادم ، ىو أف واضاؼ أبو ردين  تعقيبا عمص نتالج اعنتخابات اإلسراليمي  "ما ييمنا مي الحكوم  اعسراليمي  الق
تمتـز بحؿ الدولتيف وو ؼ اعستيطاف واععتراؼ بقرار ال معي  العام  لألمـ المتحدة الحادر مي التاسع 

وعمص رأسيا القدس". 7691والعشريف مف شير تشريف ال اني الماضي، دول  ممسطيني  عمص حدود العاـ 
 الرلاس  الفمسطيني  مستعدة لمتعامؿ مع أي حكوم  إسراليمي  

 42/1/4612غد، عمان، ال
 

 من سورية  الجئين فمسطينيينمشروطة ل وافقت عمى إعادة  "إسرائيلمستشار عباس: "  .4
أكد مسؤوؿ ممسطيني أف إسراليؿ وامقت عمص إعادة ع ليف ممسطينييف مف سوريا : عوض الر وب -الخميؿ 

لعالدوف بمو بو عف حؽ العودة إلص الضف  الغربي  و طاع غزة، لكنيا اشترطت التو يع عمص تعيد يتنازؿ ا
 ، وىو ما رمضو الرليس الفمسطيني محمود عباس.76:1إلص األراضي المحتم  عاـ 

مقد أكد نمر حماد، المستشار السياسي لمرليس الفمسطيني، أف الرليس عباس اتحؿ باألميف العاـ لألمـ 
ف الال ليف الفمسطينييف مي سوريا المتحدة وطمب منو أف يتحؿ بال انب اإلسراليمي إلعادة ضحايا العنؼ م

 الذيف يعيشوف أوضاعا مأساوي  مي مخيمات األردف ولبناف إلص وطنيـ وتحديدا الضف  الغربي  و طاع غزة.
وأضاؼ مي حدي و لم زيرة نت أف ال انب اإلسراليمي أبمغ األميف العاـ لألمـ المتحدة بأف إسراليؿ ع تمانع 

 يدا بأف يتنازؿ عف حؽ العودة، وىو ما رمضو الرليس الفمسطيني.مف ذلؾ شرط أف يكتب كؿ ع ئ تع
وأوضح أف المحاوعت تو فت عند ىذه النقط ، ولـ يعد ىناؾ اتحاعت بيذا الشأف، وشدد عمص أف ال انب 
الفمسطيني رمض الشرط، وأف موضوع حؽ العودة  زء مف مشكم  الال ليف التي ي ب أف تبحث مي 

 المفاوضات.
 42/1/4612، الدوحة، الجزيرة.نت

 
 ةة المقبمترقب فمسطيني لشكل وبرنامج الحكومة اإلسرائيمي .5

 اؿ مسؤولوف ممسطينيوف لػ"األياـ"، إنيـ يتر بوف اآلف شكؿ الحكوم  التي ستتشكؿ  عبد الرؤوؼ أرناؤوط:
إلسراليمي وعودة مي إسراليؿ بعد اعنتخابات التي كانت نتال يا مفا ل  بالنسب  ليـ مع انحسار  وة اليميف ا

 اليسار والمركز اإلسراليمي لمبروز ومع ذلؾ م نيـ لـ يخفوا أف األ واء ليست مييأة لعممي  سالـ ماعم .
ويتابع المسؤولوف الفمسطينيوف عف ك ب تداعيات اعنتخابات وتأ يرىا عمص مرص استلناؼ المفاوضات أو 

سراليمي  السابق  مف خالؿ تك يؼ النشاطات استمرار السياس  المتطرم  التي انتي تيا الحكوم  اإل
 اعستيطاني  وعممي  تيويد القدس وعزليا إضام  إلص السياسات المتطرم  ضد السمط  الفمسطيني .

كما يتر ب الفمسطينيوف كيؼ سيتعامؿ الم تمع الدولي، وتحديدًا الوعيات المتحدة، مع اعلتالؼ الذي 
 يب  القادم .سيتشكؿ مي إسراليؿ خالؿ الفترة القر 
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و اؿ مسؤوؿ ممسطيني، "اآلف يتعيف انتظار شكؿ وبرنامج الحكوم  التي سيشكميا رليس الوزراء اإلسراليمي 
بنياميف نتنياىو وما إذا كاف شركاؤه ال دد المحتمموف مي اعلتالؼ م ؿ حزب )يو د مستقبؿ  برلاس  يالير 

لسالـ مع الفمسطينييف أـ أنيـ سيركزوف مقط عمص عبيد سيدمعوف بات اه تبني مو ؼ سياسي اي ابي نحو ا
 القضايا اع تماعي ".

اإلسراليمي  منذ تشكيؿ الحكوم   –وأضاؼ، تشكيؿ اعلتالؼ الحاكـ ال ديد سيحدد شكؿ العال   الفمسطيني  
ع ال ديدة وحتص إ راء اعنتخابات القادم  وبالتالي م ف عمص الحكوم  أف تحدد خياراتيا ما إذا كانت م

السالـ أـ مع استمرار الوضع القالـ عمص ما ىو عميو وعمص ضوء ذلؾ م ف القيادة الفمسطيني  ستحدد 
 خياراتيا.

وتابع، سنرى كيؼ سيتعامؿ الم تمع الدولي وتحديدًا الوعيات المتحدة مع الحكوم  ال ديدة ميؿ سيتـ 
كما  رى مي مرات عديدة سابق  عدعاءات الضغط عمييا لمقبوؿ بعممي  سالـ حقيقي  أـ انو سيتـ اعستسالـ 

نتنياىو بأف التالمو الحكومي ىش وانو يخشص سقوطو مي حاؿ تو يو نحو السالـ، ولكف ىذا المبرر ي ب 
 أع يكوف مقبوًع بأي حاؿ.

 42/1/4612األيام، رام اهلل، 
 

 يامستشار ىنية: إجراءات المصالحة ستتعطل إذا لم يتم تييئة األجواء الحقيقية ل .6
أكد يوسؼ رز  ، المستشار السياسي لرليس الحكوم  الفمسطيني  مي غزة، أف "إ راءات وخطوات : غزة

 المحالح  ستتعطؿ إذا لـ يتـ تييل  األ واء الحقيقي  والعممي  ليا".
 : "إف 8|89و اؿ رز   مي بياف ححفي أحدره المكتب اإلعالمي لم مس الوزراء مي غزة، يـو األربعاء )

اععتقاعت السياسي  بالضف  الغربي  و مع الحريات والتحريحات المنددة بزيارة رليس الوزراء  استمرار
 الماليزي لغزة ع تشير إلص أ واء طيب  مي ممؼ المحالح ".

و دد تمسؾ حكومتو ب ن از ممؼ المحالح ، "وضرورة حؿ كؿ الممفات بشكؿ متوازي وكامؿ كممؼ اإلطار 
 الفمسطيني  وانتخابات الم مس الوطني الفمسطيني".القيادي لمنظم  التحرير 

ووحؼ رز   زيارة رليس الوزراء الماليزي محمد ن يب لقطاع غزة بػ "التاريخي "، ألنيا األولص التي يقوـ بيا 
رليس وزراء دول  إسالمي  غير عربي ، عمتًا النظر إلص أف "الزيارة تحمؿ معاني ودععت سياسي  إلص  انب 

 اإلنساني  واع تحادي  والتعاوني  والتضامني ".دععتيا 
و اؿ: "إنو لعمؿ عظيـ أف يقطع رليس الوزراء الماليزي ملات اآلعؼ مف الكيمومترات لزيارة غزة والتضامف 
مع شعبيا ومعاين   رالـ المحتؿ الحييوني"، معّبرا عف استغرابو الشديد لبعض التحريحات المعترض  عمص 

ء الماليزي لغزة، مؤكدًا أف "األخير لـ يأتي لغزة لمنا ش   ضي  الشرعي  الفمسطيني  بؿ زيارة رليس الوزرا
 لدعـ الشعب الفمسطيني مي ممسطيف كام ".

وحوؿ نتالج اعنتخابات نتالج اعنتخابات اإلسراليمي ، اعتبر رز   ترا ع شعبي  نتنياىو "نتي   مشمو مي 
دارة العال ات م ع أمريكيا والتعاطي مع ممؼ البرنامج النووي اإليراني إلص  انب عدوانو عمص  طاع غزة وا 

 استعاللو التقميدي عمص األحزاب والقوى اإلسراليمي  وتحالفو مع ليبرماف"، كما  اؿ.
 42/1/4612قدس برس، 

 
 "إسرائيل""ائتالف لمسالم" في  عشراوي: ال نتوقع تشكيل .7
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لمنظم  التحرير الفمسطيني  حناف عشراوي، امس، اف   الت عضو الم ن  التنفيذي  عبد الرؤوؼ أرناؤوط:
الفمسطينييف ع يتو عوف تشكيؿ "التالؼ لمسالـ" مي اسراليؿ بعد يوـ مف اعنتخابات التشريعي  اعسراليمي  

 التي حقؽ مييا حزب وسطي  ديد اخترا ًا كبيرًا.
مسالـ" مي اسراليؿ مشيرة الص اف و الت عشراوي لمححامييف، "ع اتو ع نشوء التالؼ لمسالـ او معسكر ل

 "مرص السالـ لف تزيد م أة بشكؿ كبير".
واضامت، "نحف ع نعتقد م أة اف السالـ مي اعمؽ. سيكوف امرًا حعبًا لمغاي  خاح  اذا  اـ نتنياىو 
 باعنضماـ الص ما تسمص باعحزاب المعتدل  ما سي عمو مقبوًع اك ر لبا ي العالـ وسيكوف ىناؾ رغب  مي

 اعطالو م اًع اك ر وسوؼ يحسف حورتو مي الغرب".
 42/1/4612األيام، رام اهلل، 

 
 بـ"االعتراف" بدولة فمسطين "إسرائيل"يطالب رياض المالكي  .8

اعمف وزير الخار ي  الفمسطيني رياض المالكي اف "الفمسطينييف مستعدوف لمعمؿ مع : ا ؼ ب - نيويورؾ
 "دول  ممسطيف"، وذلؾ ا ر ا راء اعنتخابات التشريعي  مي اسراليؿ.اي حكوم  اسراليمي  مقبم  تعترؼ بػ

و اؿ المالكي اماـ م مس اعمف الدولي اف "ممسطيف مستعدة لمعمؿ مع اي حكوم  اسراليمي  تتألؼ شرط اف 
تحتـر  رارات ال معي  العام  )لالمـ المتحدة  التي  عمت دول  ممسطيف وا عا، اضام  الص حدود ما  بؿ 

 ".7691اـ الع
وخحص الوزير الفمسطيني  سمًا كبيرًا مف مداخمتو اماـ م مس اعمف، خالؿ نقاش حوؿ الشرؽ اعوسط، 
لمتنديد "بتك يؼ الحمم  )اعسراليمي   غير الشرعي  ع ام  مستوطنات" مي الضف  الغربي ، معتبرًا انيا تشكؿ 

 "العقب  اعساسي  لتحقيؽ سالـ" يقـو عمص حؿ الدولتيف.
 42/1/4612لحياة، لندن، ا

 
 في سجون االحتاللمن وفاة أسرى مرضى الحكومة في غزة تحذر  .9

دعت وزارة العدؿ مي الحكوم  مي  طاع غزة، أمس، إلص تشكيؿ ل ن   انوني  مختح  : رالد عمي -غزة 
مـ مف أ ؿ كشؼ مالبسات وماة األسير المحرر أشرؼ أبو ذريع، ع سيما أف سمطات اعحتالؿ كانت تع

 بمرضو ولـ تقدـ لو العالج المناسب .
ودعت الوزارة مي بياف، الم ن  الدولي  لمحميب األحمر إلص تك يؼ  يودىا بات اه أداء دورىا المطموب 

 كاماًل مي ما يتعمؽ بمعاناة األسرى .
 42/1/4612الخميج، الشارقة، 

 
 ية بغزة قريباً جنة االنتخابات الفمسطينالبردويل: ىنية وافق عمى استئناف عمل ل .10

 اؿ مسؤوؿ مي حرك  "حماس" إف الحكوم  برلاس  إسماعيؿ ىني  ستقوـ بدعوة ل ن  : وكاعت -غزة 
 اعنتخابات المركزي  إلص  طاع غزة خالؿ األياـ القريب  المقبم .

 وأضاؼ القيادي مي الحرك  حالح البردويؿ مي تحريح لوكال  أنباء "معا" الفمسطيني  أف إسماعيؿ ىني 
أبمغو بأنو سيقـو بدعوة رليس ل ن  اعنتخابات المركزي  الدكتور حنا ناحر لزيارة  طاع غزة عستلناؼ عمؿ 

عادة تحديث س ؿ الناخبيف.  الم ن  وا 
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حرار عمص تحقيؽ المحالح  وتنفيذ ما تـ اعتفاؽ عميو سابقا  وشدد البردويؿ عمص أف حركتو لدييا ني  وا 
ؤكدا التزاـ حركتو بكام  المواعيد التي تمت  دولتيا خالؿ اع تماع األخير وخاح  مي القاىرة والدوح ، م

 مع متح مي بالقاىرة.
 42/1/4612الشرق، الدوحة، 

 
 تعمن عن كشف خطة أمنية تستيدف ضرب جيود المصالحةوزارة الداخمية في غزة " .11

م  "التخطيط إلمشاؿ  يود أعمنت وزارة الداخمي  الفمسطيني  مي غزة اعتقاؿ عدد مف األشخاص بتي: غزة
 المحالح "، نامي  أف يكونوا ححفييف.

واستي نت الوزارة مي بياف ليا، تمقت " دس برس" نسخ  عنو ما أسمتو "الي م  المفتعم " عمييا مف  بؿ 
بعض ال يات التي وحفتيا بػ "المشبوى " مي أعقاب استدعاليا لعدد مف المواطنيف خالؿ  ياميا بوا بيا 

 حفظ األمف واعستقرار. الوطني مي
و اؿ البياف: "توضيًحا لمحقالؽ وإلزال  أي لبس أو غموض يمكف أف يستند إليو بعض الموتوريف اليادميف 
إلمشاؿ  يود المحالح  والذيف يكرىوف أف تدوـ حال  الطمأنين  والسمـ الم تمعي التي يعيشيا  طاع غزة؛ 

عمص أف ما حدث ىو  ياـ وزارة الداخمي  باستدعاء عدد مف  م ننا مي وزارة الداخمي  واألمف الوطني نؤكد
المواطنيف يعمموف مي ميف مختمف ، لمتحقيؽ معيـ حوؿ بعض القضايا التي تيدد األمف الم تمعي وتوامرت 
بشأنيا معمومات تستدعي التأكد منيا واستكماليا، و د  ادت التحقيقات مي ىذا اعت اه الص األشخاص الذيف 

 يـ".تـ استدعال
وأضاؼ: "المعمومات المتوامرة لأل يزة األمني  والتي  بتت مف خالؿ التحقيقات، تؤكد أف ىناؾ خط  أمني  
تستيدؼ ضرب  يود المحالح  وتخريب األ واء اإلي ابي  التي سادت خالؿ الفترة الماضي ، ويقوـ عمص 

السابق  المشيورة بحقدىا عمص  ىذه الخط  التي تتقاطع مع وأ ندات خار ي  عدد مف الشخحيات األمني 
حرك  "حماس" والحكوم  مي غزة، ولدييا إشكاعت وخالمات حالي  مع السمط  مي راـ اهلل والرليس محمود 

 عباس شخحيًا".
 42/1/4612قدس برس، 

 
                                رضوان يغادر إلى لبنان لتوزيع تبرعات مساجد غزة لمنازحين الفمسطينيين من سورية                إسماعيل  .12

 ، عمص رأس 7|89غادر وزير األو اؼ والشؤوف الديني  مي غزة الدكتور إسماعيؿ رضواف، األربعاء ): غزة
ومد مف وزارة األو اؼ،  طاع غزة متو ًيا إلص لبناف لتقديـ مساعدات مالي  لال ليف الفمسطينييف الذيف نزحوا 

 مف سوري .
لوكال  " دس برس" مور مغادرتو معبر رمح: "إف ىذه المساعدات ىي نتي   حمم   و اؿ الدكتور رضواف

 مع التبرعات التي أطمقتيا وزارة األو اؼ مي الحادي والعشريف مف الشير الماضي مي  ميع مسا د 
ناف محامظات  طاع غزة لمساندة أبنالنا وأىمنا الفمسطينييف المي ريف مف مخيمات الال ليف مي سوريا إلص لب

 الذيف يعانوف ظرومًا معيشي  وا تماعي  حعب  لمغاي ".
 42/1/4612قدس برس، 

 
 ترحب بمبادرة شيخ األزىر تدريس تاريخ فمسطين في الدول العربية واإلسالمية                                                    بغزة حكومةال .13
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خ األزىر الدكتور أحمد الطيب بتدريس تاريخ ممسطيف رحبت الحكوم  الفمسطيني  مي غزة بمبادرة شي: غزة
 والقدس مي  ميع الدوؿ العربي  واإلسالمي  ول ميع مراحؿ التعميـ المختمف .

وكانت مبادرة شيخ األزىر الشريؼ  اءت كمقترح يحممو إلص الدوؿ العربي  واإلسالمي  لتدريس تاريخ 
 سطيف ل ميع المراحؿ الدراسي .ممسطيف والقدس الشريؼ، والمراحؿ التي مرت بيا مم

وأكد الدكتور أسام  المزيني وزير التربي  والتعميـ العالي مي تحريح ححفي مكتوب عمص أف وزارتو عمص أتـ 
اعستعداد لمتعاوف مع شيخ األزىر لتحقيؽ ىذه المبادرة، مف خالؿ رؤي  متكامم  ومواد دراسي  لدى الوزارة 

 ب و ت ممكف.تساىـ مي تنفيذ المبادرة مي أ ر 
 42/1/4612قدس برس، 

 
 عطون: عدد الشيداء األسرى مرشح لالرتفاع في ظل سياسة اإلىمال الطبيالنائب  .14

حذر النالب مي الم مس التشريعي عف مدين  القدس المحتم ، أحمد عطوف، مف ازدياد عدد : راـ اهلل
حتالؿ اإلسراليمي بحؽ األسرى ع الشيداء األسرى "مي ظؿ سياس  اإلىماؿ الطبي الذي تمارسو سمطات اع

 سيما المرضص منيـ"، وذلؾ مي أعقاب استشياد أسير محرر بعد شيريف مف اإلمراج عنو.
وأكد أحمد عطوف، وىو نالب مقدسي ُأبِعَد عف القدس إلص مدين  راـ اهلل، وسط الضف  الغربي ، مي 

س  اعحتالؿ بعدـ تقديـ الرعاي   ، أف "استمرار سيا7|89تحريحات خاح  لػ " دس برس" األربعاء )
الححي  لألسرى م ف عدد الشيداء مي حفوؼ األسرى سيرتفع، نظرًا لو ود حاعت عديدة بيف األسرى ممف 

 يعانوف مف أمراض خطيرة".
وأشار عطوف إلص أف "سياس  اإلىماؿ الطبي التي تقوـ بيا  وات اعحتالؿ نشيد نتال يا اليوـ مف خالؿ 

 و ذريع  الث أسير مف المفرج عنيـ نتي   ىذا اإلىماؿ".استشياد أشرؼ أب
 42/1/4612قدس برس، 

 
 .. قطر آزرت شعبنا : لوال األمة لما انتصرت غزةيمتقي وفد ضحايا العدوان عمى غزة مشعل .15

أكد رليس المكتب السياسي لحرك  "حماس" خالد مشعؿ أف دول   طر مف الدوؿ القميم  التي و فت : الدوح 
 قضي  الفمسطيني  و زرت شعبيا ونحرتو منذ زمف.ب انب ال

و اؿ خالؿ لقالو ومد ضحايا العدواف الذي أرسمتو الحكوم  الفمسطيني   بؿ نحو أسبوع لقطر مي زيارة رسمي  
خواني مي  يادة الحرك  سعدنا باستقباؿ ىذا الومد مف أبناء الشيداء، وىو  اء مف أرض  ألمير دولتيا "أنا وا 

 أرض غزة التي ىي  زء مف أرض ممسطيف". العزة والحمود
وأضاؼ "أنتـ تحمموف عبؽ ونسيـ ممسطيف وغزة الشامخ  بالفضال  والعمـ ومعكـ كؿ ممسطيف ونحف نتشرؼ 
بو ود ىؤعء األبطاؿ بيننا"، مشيًدا ب يود أمير دول   طر الشيخ حمد بف خميف   ؿ  اني لدعمو المتواحؿ 

 ألىؿ غزة.
األمير لـ أر منو إع كؿ خير وىو لـ يتغير بؿ بقص عمص معمو مي عمؿ الخير وتابع "منذ عرمت سمو 

 والتواضع والوماء لمكبير والحغير، مأحسف عوامؿ األمف والحماي  ىو معؿ الخير الذي تقوـ بو دول   طر".
خوانيـ وحماي  حقو يـ واعلتزاـ بوا باتيـ، مضيًفا  ودعا مشعؿ أطفاؿ الشيداء إلص الحذو حذو والدييـ وا 

 "عبد أف تشعروا بالفخر ألنكـ أبناء شيداء وىذا وساـ ع يححؿ عميو الكؿ".
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وتابع "دوركـ كأبناء شيداء أف تواحموا المسيرة، وتتطمعوا لممستقبؿ، وتنظروا لدوركـ مي األسرة، وأف تكونوا 
 عوًضا عف مكاف شيدالكـ، مآباؤكـ أبدعوا مي ب أف تشعروا بالفخر بذلؾ".

"لوع األم  لما انتحرت غزة، ولـ تحمد إع بحمود أىميا وخمفيـ أىؿ الضف  وممسطيف واألم  واستطرد 
العربي  واإلسالمي ، ونحف وكؿ أبناء األم  مي خدم  الشيداء، ونسأؿ اهلل أف يحفظكـ ويرحـ شيداءنا 

  ميًعا".
 23/1/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 ئيس عباس لمحكومة المقبمةأبو مرزوق: ال خالف عمى رئاسة الر  .16

أكَّد نالب رليس المكتب السياسي لحرك  المقاوم  اإلسالمي  "حماس" الدكتور موسص أبو مرزوؽ،  القاىرة:
أنو ع خالؼ عمص أف يكوف محمود عباس رليسا لمحكوم  المقبم ، موضحًا أف ىذا ع يتعارض مع اعتفاؽ 

 الذي تـ مي القاىرة أخيرا.
 : "نحف اتفقنا عمص أف تكوف 1|22ي تحريحات لتمفزيوف /ممسطيف/ مساء أمس ال ال اء )و اؿ أبو مرزوؽ م

الحكوم  المقبم  برلاس  أبو مازف، لكف عممي  تشكيميا واختيار أعضاليا يكوف بالتشاور؛ ألننا  ميعًا نريد 
 حكوم  تدعـ ممؼ المحالح  وتقّويو".

 طاع غزة وتنفذ كام  القضايا المتفؽ عمييا بيف حركتي  وتابع: "كما نريد حكوم  تعمؿ عمص إعادة اعمار 
 "متح" و"حماس".

وحوؿ انتخابات البرلماف اإلسراليمي  اؿ القيادي الفمسطيني "إنيا ستفرز الكتؿ واألحزاب األشد تطرمًا، وعمينا 
الحكوم  أف نوا و ىؤعء متحديف"، وتو ع أف توا و عممي  التسوي  السياسي  بمشاكؿ كبيرة بعد تشكيؿ 
 الحييوني  المقبم "، ورمض أف تنححر خيارات الشعب الفمسطيني مي خيار وحيد ىو المفاوضات.

وتطرؽ أبو مرزوؽ لمسأل  انتخابات رلاس  المكتب السياسي لمحرك  "حماس" وعزا التأ يؿ المتكرر مي 
ات داخمي  تؤ ؿ إعالف النتالج إلص  ضايا مني ، ونفص مي ذات الو ت "ما يتردد مف حديث عف خالم

 انتخابات رليس المكتب السياسي"، كما  اؿ.
 23/1/2013قدس برس، 

 
 
 

 عاما من المفاوضات لالستفادة ودراسة مواطن الخمل 20حمدان يدعو عباس لتقييم أسامة  .17
دعا مسؤوؿ العال ات الخار ي  مي حرك  "حماس" أسام  حمداف الرليس الفمسطيني  :خالد كريـز -غزة

عاًما مف المفاوضات  20إلص مرا ع  وطني  شامم  لمسار التسوي  مع اعحتالؿ وتقييـ ت رب  محمود عباس 
 والبناء عمص نتال يا.

و اؿ حمداف الذي يزور غزة مي لقاء نظمتو مؤسس  "باؿ  ينؾ" لمدراسات اعستراتي ي  األربعاء بعنواف 
التسوي  مع اعحتالؿ مع دالرة واسع  مف "حرك  حماس مي السياؽ الدولي"، إّنو "ع بد مف تقييـ ت رب  

 السياسييف والقوى الفمسطيني  والخبراء بشكؿ عادؿ ومتزف".



 
 
 

 

 

           11ص                                    2749العدد:                24/1/2013الخميس  التاريخ:

وتابع: "إذا  اء الم تمع الدولي ليطمب منا أف نفاوض إسراليؿ مرة  اني ، منحف بحا   لمرا ع  كؿ مسار 
المسار ما كاف يحبوا إليو التسوي  مف  ديد ودراس  مواطف الخمؿ ميو، ومعرم  أسباب عدـ تحقيؽ ىذا 

 شعبنا".
وأشار إلص أّف المحط  المفحمي  مي تاريخ عال   حرك  "حماس"، كانت عندما حنفتيا المفوضي  األوروبي  
ضمف  الم  )اإلرىاب  بضغط أمريكي مباشر، و"رغـ ذلؾ القرار واحمنا اعتحاؿ بعدة عواحـ أوروبي ، 

مؤسسات اعتحاد األوروبي ويترؾ الخيار لمدوؿ مي  لي  مستفيديف مف أف القرار يفرض الحظر عمص 
 التعامؿ".

وبّيف أّف حرك  "حماس" منفتح  عمص العالـ ومعني  لتوحيؿ  ضي  شعبنا لكؿ أحرار األم ، مؤكًدا أنيا ع 
 تححر عال اتيا الدولي  مي بيل  سياسي  محددة.

مسطيني  وليس مف المتطمبات اإلسراليمي  و اؿ إّف أحؿ النقاش مع الغرب ي ب أف يبدأ مف الحقوؽ الف
 كاععتراؼ بالكياف وتفكيؾ المقاوم  وشرعن  اعستيطاف. 

 سوريا والثورات
مي سياؽ  خر، أكّد حمداف أّف  ورات الربيع العربي تركت أ ًرا سريعا عمص مسار  ضيتنا، عمًتا إلص أّف 

عادة تقديـ القضي  الفمسطيني  المطموب حالًيا ترتيب البيت الفمسطيني الداخمي تحت عنوا ف المحالح  وا 
 لمبيل  اإل ميمي  لكي تساىـ مي حمؿ أعباء  ضيتنا.

ولفت إلص أّف "حماس" بذلت  يدا كبيرا كي ع يتورط الشعب الفمسطيني بأحداث ال ورة السوري ، رامًضا سفؾ 
 النظاـ لدماء الفمسطينييف والسورييف مًعا.

مي الشأف الداخمي لسوريا ألّف لشعبنا ت ارب مريرة مع التدخؿ مي سياسات  وأكّد أّف حركتو رمضت الدخوؿ
الدوؿ األخرى، مشيًرا إلص و ود حراؾ مستمر عمص  ميع المستويات إلنياء  حؼ المخيمات الفمسطيني  

خرا يا مف معادل  الحراع.   وخاح  "اليرموؾ" وا 
 االنتخابات اإلسرائيمية

  األخيرة، أشار حمداف إلص و ود تباينات بيف اليميف واليسار، "لكف ىناؾ ومي شأف اعنتخابات اإلسراليمي
مسار استراتي ي ليذا الكياف تحفظو كؿ القوى )..  أي  وى سياسي  تأتي لمحكـ، ع يمكف أف تخترؽ ىذا 

 المسار المتم ؿ باستمرار اعحتالؿ و مع الشعب الفمسطيني ومحاول  إخرا و مف أرضو".
يعمؿ رليس وزراء اعحتالؿ بنياميف نتنياىو عمص إعادة تشكيؿ حكومتو واستقرارىا، "وأعتقد  وتو ع حمداف أف

 أنو سيواحؿ برنام و وربما يحبح أك ر تشدًدا نتي   البرامج السياسي  ال ديدة".
 
 

احدا وأشار إلص أّف عودة نتنياىو ع تُبّشر بخير، "ويقتضي ذلؾ أف ُنعّ ؿ بمسار المحالح  وأف نكوف حفا و 
 مي موا ي  اعحتالؿ"، داعًيا لو ؼ و طع  ميع العال ات الفمسطيني  والعربي  مع اعحتالؿ.
 23/1/2013، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 بتطور إيجابي بانتخابات الكنيست اإلسرائيمي "اليمين"التراجع في قوة عزام األحمد يصف  .18

كزي  لفتح عزاـ األحمد الترا ع مي  وة اليميف اإلسراليمي وحؼ عضو الم ن  المر : كفاح زبوف - راـ اهلل
 بتطور إي ابي. مع ذلؾ أكد أنو ع يتو ع تغيرا حقيقيا مي سياس  الحكوم  المقبم  مي إسراليؿ.
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عمص تغيير طريؽ نتنياىو وأع يتبنص « ىناؾ مستقبؿ»و اؿ األحمد، إنو يأمؿ مي أف يعمؿ رليس حرك  
 أ ندة اليميف.

24/1/2013، وسط، لندنالشرق األ   
 

 الى فشمو في حرب غزةبانتخابات الكنيست حماس تعزو تراجع نتنياىو  .19

رأت حرك  )حماس  اليوـ اعربعاء اف ترا ع رليس الوزراء اعسراليمي بنياميف نتانياىو غي : ا ؼ ب -غزة 
 "انتحارا لممقاوم ". اعنتخابات التشريعي  التي  رت امس ن ـ عف مشمو مي الحرب عمص غزة، معتبرة ذلؾ

و اؿ الناطؽ باسـ حماس سامي ابو زىري لوكال  مرانس برس اف "ترا ع اسيـ نتانياىو اعنتخابي   اء 
 الحرب عمص غزه" ونتالج اع تراع "تعكس انتحار المقاوم  الفمسطيني ". ميبسبب مشمو 

اؿ التشرذـ مي الساح  الحزبي  واضاؼ "نحف وا قوف اف المستقبؿ لشعبنا و ضيتنا خاح  مي ظؿ ازدياد ح
 اعسراليمي  وخمو اسراليؿ مف اي  ياده او  طب سياسي".

اعسراليمي  متفقو عمص العدواف عمص شعبنا والتنكر  لألحزابلكف ابو زىري اشار الص اف "البرامج اعنتخابي  
نو "سنوا و ىذا الوضع بمزيد لحقو نا الوطني . بالرغـ مف التغير مي الخارط  الحزبي  اعسراليمي "، مؤكدا ا

 مف الوحدة الفمسطيني  وتفعيؿ خيار المقاوم ".
ومازت كتمتا اليميف ويسار الوسط مي اسراليؿ بعدد متساو مف المقاعد مي الكنيست عمص ما اعمنت الم ن  

 % مف اعحوات مي اعنتخابات.95,,اعنتخابي  المركزي  اعربعاء بعد مرز 
 24/1/2013الحياة، لندن، 

 
 مشاورات تشكيل حكومة التوافق بانتظار استئناف لجنة االنتخابات عمميا في غزة"األيام":  .20

أكد مسؤوؿ كبير مي حرك  متح لػ"األياـ" أف الشروع مي مشاورات  وحسف  بر: -عبد الرؤوؼ أرناؤوط 
اعنتخابات تشكيؿ حكوم  التوامؽ الوطني برلاس  الرليس محمود عباس ينتظر سماح حرك  حماس لم ن  

 المركزي  باستلناؼ تحديث الس ؿ اعنتخابي مي  طاع غزة.
و اؿ المسؤوؿ، ىناؾ اتفاؽ عمص أف تتـ األمور دمع  واحدة، وبالتالي محالما يتـ إبالغ رليس ل ن  
اعنتخابات المركزي  الدكتور حنا ناحر ب مكاني  استلناؼ العمؿ عمص تحديث الس ؿ اعنتخابي مي غزة 

ناحر إلص غزة لمشروع مي العمؿ م ف المشاورات لتشكيؿ حكوم  التوامؽ الوطني ستبدأ وكؿ ما وتو و د.
 يقاؿ غير ذلؾ ع أساس لو مف الحح .

وأضاؼ، كاف مف المفترض أف يقـو األخ إسماعيؿ ىني  باعتحاؿ مع د.حنا ناحر إلبالغو القدـو إلص غزة 
غزة ولكف ىذا األمر لـ يحدث حتص اآلف ونأمؿ أف يتـ  ريبًا  لبدء طوا ـ ل ن  اعنتخابات المركزي  العمؿ مي

 مف الشير ال اري. 30وبما ع يت اوز التاريخ المتفؽ عميو وىو الػ
 24/1/2013األيام، رام اهلل، 

 
 سرائيمية وما ستفرزه ىو وىم وخداع نتائج االنتخابات اإلالناطق باسم لجان المقاومة: الرىان عمى  .21

عوض:  اؿ ابو م اىد الناطؽ ب سـ ل اف المقاوم  مي ممسطيف: إف الرىاف عمص نتالج ػوليد  -راـ اهلل
اعنتخابات اعسراليمي  وما ستفرزه ىو وىـ وخداع وتضميؿ وأف الوسط واليميف واليسار اعسراليمي  ميعيـ 

 تنا ىذا.يتسابقوف إلص تنفيذ المخطط اعسراليمي المعادي لمشعب الفمسطيني منذ عيد ىرتزؿ والص و 
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واضاؼ أبو م اىد مي بياف ححامي تعقيبا عمص نتالج اإلنتخابات اعسراليمي  'إف األحزاب اعسراليمي  ما 
ىي إع منتوج عحابات اليا اناه واعتسؿ والبالماخ مال يو د يميف أو يسار أو وسط مي تعامميـ مع 

ي و د تخرج  ادة األحزاب اعسراليمي  الفمسطينييف و ضيتيـ بؿ  ميعيـ سواء مي عداليـ لمشعب الفمسطين
 مف مدارس اإلرىاب واإل راـ'.

وتابع الناطؽ ب سـ ل اف المقاوم  'بأف ىذه اإلنتخابات مغمس  بالدـ الفمسطيني مالكؿ يعمـ  يدا بأف أحد 
أىـ األىداؼ لمعدواف اعسراليمي األخير عمص  طاع غزة ىو إست مار الدـ الفمسطيني مي بورحتيـ 

ابي '، مؤكدا أف التحديات التي توا و القضي  الفمسطيني  تتطمب مف الكؿ الفمسطيني اإلسراع مي اإلنتخ
عادة المحم  لمحؼ الفمسطيني عمص أساس مشروع المقاوم  باعتباره ىو السبيؿ  إن از الوحدة والمحالح  وا 

 الوحيد لموا ي  اعحتالؿ اعسراليمي.
24/1/2013القدس العربي، لندن،   

 
 والعدوانجنوح جديد نحو تكثيف االستيطان االنتخابات اإلسرائيمية نتائج ية الشعبية": "الجب .22

وليد عوض: وحفت ال بي  الشعبي  لتحرير ممسطيف نتالج انتخابات 'الكنيست' التاسع  عشرة بأنيا  -راـ اهلل
ي تيويد مدين   نوح  ديد نحو تك يؼ سعار اعستيطاف والحرب والعدواف، واعحرار عمص المضي  دما م

القدس واعراضي الفمسطيني  والعربي  المحتم ، وتنذر برمع وتيرة الححار والخنؽ اع تحادي لمشعب 
الفمسطيني وحؿ ازمات اعحتالؿ بما مييا اع تحادي  عمص حساب الشعب الفمسطيني وارضو وموارده 

 الحياتي .
اعستيتار بالقانوف الدولي واعنساني واتفا يات واعتبرت الشعبي  مي بياف ححامي ىذه النتالج بأنيا تعكس 

  نيؼ ونوعا مف السخري  مما يسمص بعممي  السالـ والمفاوضات والمفاوضيف والم تمع الدولي برمتو.
و الت الشعبي  انو ي ب استخالص نتالج ىذه اعنتخابات، واف تضع حدا لم ري وراء سراب حموؿ ا بتت 

ومأساويتيا،  رى استخداميا مف  بؿ  ادة اعحتالؿ لكسب الو ت  مسيرة عشريف عاما مف المفاوضات
وخداع الشعوب العربي  والم تمع الدولي، ووسيم  لتحفي  حقوؽ الشعب الفمسطيني ومي مقدمتيا حقو مي 

 العودة الص دياره التي شرد منيا بالعنؼ واعرىاب ونيؿ الحري  واعستقالؿ.
  واعتماد برنامج وطني موحد ونضالي بديؿ لممفاوضات ال نالي  ودعت ال بي  الص مرا ع  سياسي  شامم

بالمر عي  اعمريكي ، يقوـ عمص اطالؽ المقاوم  الشعبي  الشامم  والكفاح المتنوع عبناء الشعب الفمسطيني 
دة داخؿ الوطف وخار و ومحارب  التطبيع وتفعيؿ المساءل  والمقاطع  الدولي ، وانياء اعنقساـ واستعادة الوح

الوطني  ومكان  منظم  التحرير مف ال ميع مم ال شرعيا وحيدا لمشعب الفمسطيني عمص اساس ديمقراطي 
 عبر اعنتخابات، طبقا عتفاؽ المحالح  وو الؽ الوماؽ الوطني.

24/1/2013القدس العربي، لندن،   
 

 نتنياىو يباشر االتصاالت لتشكيل حكومتو المقبمة .23
لضرب  القاسي  التي تمقاىا، باشر رليس الوزراء اإلسػراليمي، بنيػاميف نتنيػاىو، رغـ ا: نظير م مي - تؿ أبيب

أمس، اتحاعتو مع األحزاب الفالزة مي اعنتخابات األخيرة، ساعيا إلص تشكيؿ حكومػ   ديػدة، وذلػؾ بعػد أف 
دار ممكػف، بأكبر عػدد مػف األحػوات. و ػاؿ إنػو يريػده حكومػ  موسػع  بػأكبر مقػ« بيتنا –الميكود»ماز تحالفو 

 حتص تستطيع تحقيؽ رغب  الناخب اإلسراليمي مي التغيير.
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وكانت ل ن  اعنتخابات المركزي  مي إسراليؿ  د أعمنت النتالج شبو النيالي ، أمس، مؤكدة أف ىذه النتالج  د 
تشػػػيد تغيػػػرات طفيفػػػ  لكػػػف ميمػػػ ، بعػػػد أف يػػػتـ مػػػرز األحػػػوات غيػػػر العاديػػػ  )أي أحػػػوات ال نػػػود والبحػػػارة 

ألػػؼ حػػوت. وستنشػػر النتػػالج النياليػػ  مقػػط بعػػد  248مرضػػص مػػي المستشػػفيات والسػػ ناء ، والبػػالغ عػػددىا وال
ظير اليوـ، وسػتقدـ إلػص رلػيس الدولػ ، شػيمعوف بيػريس، مػي األسػبوع القػادـ، بعػد عودتػو مػف مػؤتمر دامػوس 

 القادم .اع تحادي. وعندىا مقط يبدأ باعتحاعت مع رؤساء الكتؿ مف أ ؿ تشكيؿ الحكوم  
وحسب النتالج شبو النيالي ، تساوى عدد نواب معسكر اليميف مع نواب معسكر الوسط واليسار بستيف مقعدا 

، بقيػػادة نتنيػػاىو ووزيػػر خار يتػػو السػػابؽ، أميغػػدور ليبرمػػاف، «الميكػػود بيتنػػا»لكػػؿ منيمػػا. مفػػي اليمػػيف ححػػؿ 
 ، ومػػػاز حػػػزب المسػػػتوطنيف )البيػػػت 42مقعػػػدا عػػػف اعنتخابػػػات الماضػػػي  ) 11مقعػػػدا، أي بفػػػارؽ  31عمػػػص 

 11مقعػػػدا، بينمػػػا حػػػامظ حػػػزب المتػػػدينيف الشػػػر ييف شػػػاس عمػػػص  وتػػػو ) 11واعتحػػػاد القػػػومي  بػػػػ -الييػػػودي 
مقاعػػد. أمػػا مػػي المعسػػكر اآلخػػر مفػػاز حػػزب  7مقعػػدا ، زاد حػػزب المتػػدينيف األشػػكناز مقعػػدا وححػػؿ عمػػص 

مقعػدا  15مقعػدا، وحػزب العمػؿ بقيػادة شػمي يحيمػومتش بػػ 19)يو د مستقبؿ  بقيادة يالير لبيد بػػ« يش عتيد»
مقاعػػػد، يمييػػػا حػػػزب ميػػػرتس اليسػػػاري بعػػػدد مشػػػابو.  6)الحركػػػ   بقيػػػادة تسػػػيبي ليفنػػػي بػػػػ« ىتنوعػػػاة»وحػػػزب 

نواب، لكف المقعػد الخػامس لػيس مضػمونا بعػد  5مقعدا، القالم  الموحدة  12وححمت األحزاب العربي  عمص 
 نواب. 3نواب والت مع  4 خر بعد مرز أحوات ال نود، وال بي  ويحتمؿ أف يحظص بو حزب 

وبناء عمص ىذه النتي ػ ، لػـ يعػد ب مكػاف نتنيػاىو تشػكيؿ حكومػ  يمػيف متطػرؼ وسػيكوف مضػطرا إلػص الم ػوء 
ألحد أحزاب الوسط أو أك ػر. و ػد أدت ىػذه النتي ػ  إلػص ارتفػاع أحػوات انتقػادات عذعػ  لػو تتيمػو باإلخفػاؽ 

لب بمحاسبتو واعستعداد إلسػقاطو مػي أوؿ مناسػب . ولػذلؾ سػارع نتنيػاىو إلػص اعتحػاؿ برؤسػاء والفشؿ وتطا
عػػدد مػػف األحػػزاب، حتػػص يشػػكؿ حكومػػ  بأ حػػص سػػرع ، كػػي يفػػرض نفسػػو كػػرليس حكومػػ  وي يػػض مو ػػ  

 اعنتقادات ضده.
ي معػػػو، ، داعيػػػا إلػػػص أوؿ لقػػػاء تفاوضػػػ«يػػػش عتيػػػد»وكػػػاف أوؿ حػػػزب يتحػػػؿ بػػػو نتنيػػػاىو ىػػػو حػػػزب الوسػػػط 

وغرضػػو مػػف ذلػػؾ منػػع أحػػزاب الوسػػط واليسػػار مػػف إ امػػ   سػػـ مػػانع، يقػػوض  دراتػػو عمػػص تشػػكيؿ حكومػػ . 
أنت حققت »وحاولت زعيم  حزب العمؿ، شيمي يحيمومتش، معال إ ام   سـ مانع، وتو يت إلص لبيد  الم : 

نيػػاىو مرحػػ  تشػػكيؿ انتحػػارا كبيػػرا يعبػػر عػػف رغبػػ   امحػػ  مػػي ال ميػػور بػػأف يححػػؿ تغييػػر، مػػال تعطػػي نت
لكػف لبيػد رمػض إ امػ   سػـ مػانع، «. حكوم . ب مكاننا أف نقيـ حكومػ  مػع المتػدينيف برلاسػتؾ وبشػراكتنا معػا

و اؿ إف عميو أف يمتقي نتنياىو أوع ليسمع ا تراحاتو. وأكد أنو سيطمب منو أف يحدث تغييرا  وىريا مي عػدد 
 تماعي  اع تحادي  وضرورة وضع خط  ا تحادي   ديدة مف القضايا ال وىري ، وأىميا  ضي  األوضاع اع

تػػرحـ الفقػػراء وتفضػػؿ الطبقػػات الوسػػطص، و انييػػا تحسػػيف العال ػػات مػػع الوعيػػات المتحػػدة وغيرىػػا مػػف الحمفػػاء 
و ال يػا تحقيػؽ المسػػاواة مػي تحمػؿ األعبػػاء مػي الدولػ ، ويقحػػد بػذلؾ ت نيػد الييػػود المتػدينيف والشػباب العػػرب 

الخدمػػ  المدنيػػ  اإللزاميػػ  )وىػػو األمػػر الػػذي ترمضػػو األحػػزاب الدينيػػ  ، ورابعيػػا تحريػػؾ مسػػيرة  إلػػص ال ػػيش أو
 السالـ.

واتحؿ نتنياىو بعدىا بحزب شاس، مؤكدا أنو يريد الحفاظ عمص الحمؼ التاريخي معو وطمب لقػاء تفاوضػيا. 
، حيػث إف ىنػاؾ «ص حبمػيفلعػب عمػ» ـ تو و إلص حزب المستوطنيف. وعمؽ مرا بوف عمص ىػذا السػموؾ بأنػو 

ف ححػؿ مسػيكوف ذلػؾ عمػص أسػاس  تنا ضات كبيرة تمنع المتدينيف مف التوا د مي حكوم  واحدة مع لبيػد، وا 
 تنازؿ أحد الطرميف عف  ضايا مبدلي . 
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يذكر أف نسب  التحويت، التي كانت  د بدت مرتفع  مي سحاب  يـو اعنتخابات، عادت وتو فت مي المساء. 
%، أي أ ػػػؿ ممػػػا كانػػػت عميػػػو مػػػي اعنتخابػػػات 64حػػػناديؽ، تبػػػيف أف نسػػػب  التحػػػويت بمغػػػت ومػػػع إغػػػالؽ ال

 29ألؼ حوت حتص يعبر نسب  الحسـ وبمغ  مف كؿ مقعد مي الكنيسػت  76السابق . واحتاج كؿ حزب إلص 
 ألؼ حوت.

 24/1/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 اس دون شروطالمباشر مع عب لمتفاوض مستعدّ نتنياىو مصادر إسرائيمية:  .24
 الػػػػػت محػػػػػادر إسػػػػػراليمي  إف رلػػػػػيس الػػػػػوزراء بنيػػػػػاميف نتنيػػػػػاىو مسػػػػػتعد عسػػػػػتلناؼ : عمػػػػػر عطيػػػػػ  –القػػػػػاىرة 

 المفاوضات المباشرة مع الرليس الفمسطيني محمود عباس أبو مازف دوف شروط مسبق .
عّقبػػػت عمػػػص وذكػػػرت اإلذاعػػػ  العامػػػ  اإلسػػػراليمي ، اليػػػـو الخمػػػيس، أف محػػػادر سياسػػػي  مػػػي القػػػدس المحتمػػػ  

التحػػػػػريحات الحػػػػػادرة عػػػػػف البيػػػػػت األبػػػػػيض بشػػػػػاف السػػػػػعي عسػػػػػتلناؼ مفاوضػػػػػات السػػػػػالـ بػػػػػيف إسػػػػػراليؿ 
 والفمسطينييف، مؤكدة أف  نتنياىو مستعد مي أي لحظ  لمعودة إلص المفاوضات المباشرة دوف شروط مسبق .

س إّما مي القدس أو مي راـ وأضامت المحادر أف نتنياىو مستعد لمقاء رليس السمط  الفمسطيني  محمود عبا
 اهلل بيدؼ إعادة تنشيط العممي  السممي .

 24/1/2013، الشرق، الدوحة
 

 نتنياىو: سنبني مساكن أقل كمفة ونغّير في الحكم .25
تعيػػد رلػػيس الػػوزراء اعسػػراليمي بنيػػاميف نتانيػػاىو بػػػ"اعطاء اعولويػػ  لممسػػالؿ اع تماعيػػ  : ا ؼ ب -القػػدس 

 التأكيد عمص رغبتو مي تشكيؿ "اوسع حكوم  ممكن ".واع تحادي "، مكررًا 
و اؿ نتانياىو مي كمم  مقتضب  غداة ترا عو مي اعنتخابات التشػريعي  اف "اعسػراليمييف يريػدوف منػي تشػكيؿ 
حكوم  ستسرع  ال   تغييرات كبرى مػي السياسػ  الداخميػ : المزيػد مػف المسػاواة، مسػاكف ا ػؿ كمفػ ، وتغييػرات 

 ـ".مي وسالؿ الحك
 24/1/2013، الحياة، لندن

 
 : المفاوضات مع الفمسطينيين لن تكون عبثية"يوجد مستقبل"عضو الكنيست شيمح من  .26

اف المفاوضػات  "يو ػد مسػتقبؿ" اؿ عضو الكنيست اإلسراليمي عومر شػيمح، مػف  ػادة حػزب : القدس المحتم 
نما  دي .  مع الفمسطينييف لف تكوف مفاوضات عب ي  وا 

وىػػو حػػحامي، لةذاعػػ  العبريػػ  'اف احػػد شػػروط دخػػوؿ حزبػػو الػػص اعلػػتالؼ الحكػػومي ىػػو وأضػػاؼ شػػيمح، 
 العودة الص طاول  المفاوضات ليس مف ا ؿ التفاوض وانما مف ا ؿ التوحؿ الص اتفاؽ مع لفمسطينييف'.

 24/1/2013وكالة سما اإلخبارية، 
 

 ةتماعا أمنيا حول سوريعقد اجيسرائيمية: نتنياىو في أوج دوامة نتائج االنتخابات اإل .27
مي أوج الدوام  السياسػي  التػي خمقتيػا نتػالج اعنتخابػات اعسػراليمي ، دعػا رلػيس الحكومػ  اعسػراليمي  بنيػاميف 

 نتنياىو، أمس، رؤساء اع يزة األمني  لبحث التطورات مي سوريا وموضوع اعسمح  الكيماوي .
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ع تمػاع انعقػد مػ ف اا عمػص الشػبك ، اليػـو الخمػيس، حػحيف  "ىػارتس"، التػي أوردت النبػأ مػي مو عيػوبحسػب 
بحضور  الد أركاف ال يش اعسراليمي بيني غانتس، رليس الموساد تػامير بػادرو، رلػيس  يػاز اعسػتخبارات 
العسػػػكري  اميػػػؼ كوخػػػامي و الػػػد سػػػالح ال ػػػو أميرأيشػػػؿ وبغيػػػاب وزيػػػر األمػػػف اييػػػود بػػػراؾ، الػػػذي يشػػػارؾ مػػػي 

 مي داموس مي سويسرا وبمشارك  وزير األمف الداخمي امي ديختر. المؤتمر اع تحادي المنعقد
واعتبػػر اع تمػػاع اسػػت ناليا لػػيس بسػػبب مضػػامينو بػػؿ بسػػبب تو يتػػو، غػػداة اععػػالف عػػف نتػػالج اعنتخابػػات 

 اعسراليمي  ومي أوج اعتحاعت األولي  ال اري  لتشكيؿ حكوم   ديدة مي اسراليؿ.
 24/1/2013، 48عرب 

 
 د يرفض المشاركة في جبية ضد نتنياىويائير لبي .28

رمػػػض يػػػالير لبيػػػد ، رلػػيس حػػػزب "يػػػيش عتيػػػد" الوسػػطي اعسػػػراليمي، الػػػذي حقػػػؽ اخترا ػػػًا : ا ؼ ب -القػػدس 
انتخابيًا كبيرًا، اعربعاء المشارك  مي  بي  مشترك  تضـ المعارض  اليسػاري  والوسػطي  "ضػد اسػتمرار رلػيس 

 تانياىو مي منحبو".الوزراء المنتيي  وعيتو بنياميف ن
و ػػاؿ لبيػػد  مػػي مداخمػػ  مقتضػػب  غػػداة اعنتخابػػات التشػػريعي  اعسػػراليمي  "سػػمعت كالمػػًا عػػف كتمػػ  مناىضػػ  

 لنتانياىو، ا ترح سحب ىذه القضي  مف التداوؿ. لف يكوف ىناؾ كتم ، ىذا اعمر لف يححؿ".
 24/1/2013، الحياة، لندن

 
 "إسرائيل"ة عالقة الدين بالدولة في رئيس "البيت الييودي" يدعو إلى مناقش .29

دعا رليس "البيت الييودي"، اليميني نفتالي بينيت، خالؿ لقاء مع أعضاء كتمتو البرلماني ، إلص إعػادة دراسػ  
الوضع القػالـ حاليػا مػي إسػراليؿ ميمػا يتعمػؽ بعال ػ  الػديف والدولػ ، وىػو مػا شػكؿ مفا ػأة لك يػريف مػي الشػارع 

 اإلسراليمي.
مو ػػػع "واع" اإلسػػػراليمي: "حػػػاف الو ػػػت لنقػػػاش  ميػػػع المسػػػالؿ المتعمقػػػ  بالػػػديف الػػػذي نقػػػؿ أ والػػػو ت و ػػػاؿ بينيػػػ

 والدولػػ  رزمػػ  واحػػدة، ألف الوا ػػع تغيػػر، لقػػد حػػاف الو ػػت ألف ن مػػس  ميعػػا لنتنػػا ش بػػاحتراـ وتقػػدير متبػػادؿ 
 
 

البيت الييػودي يشػكؿ  سػرا مف أ ؿ خمؽ منظوم   ديدة مي الدول  تتعمؽ بالديف والدول ، خاح  وأف حزب 
 بيف مكونات الم تمع باختالميا".

 24/1/2013، 48عرب 
 
 

 تنتظرنا انتخابات برلمانية قريبةالحكومة المقبمة قد ال تصمد.. و  :اإلسرائيميرئيس الكنيست  .30
لتػػي مػػي ظػػؿ التركيبػػ  المتو عػػ  لمحكومػػ  اعسػػراليمي  ال ديػػدة، ومػػؽ النتػػالج ا: القػػدس المحتمػػ  -امػػاؿ شػػحادة 

امرزتيػػا اعنتخابػػات البرلمانيػػ ، تو ػػع سياسػػيوف عػػدـ حػػمود الحكومػػ  وا ػػراء انتخابػػات برلمانيػػ  خػػالؿ متػػرة 
 و يرة.

مػي  المػ  "الميكػود بيتنػا"، اف التركيبػ  المتو عػ   11واعمف رليس الكنيسػت، رؤومػيف رممػيف، وىػو المرشػح ر ػـ 
 ضايا رليسي ، اع تحادي  واع تماعي  والسياسي ، مف الحكوم  المقبم   د تكوف عا زة عف اي اد حموؿ مي 
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التي كانت مدار خالؼ مي الكنيست السابق ، وىذا، بحسب رؤوميف،  د يؤدي الص حؿ الحكوم  والتو و الص 
 انتخابات برلماني  مف  ديد.

ي يعفػػي وراى رؤومػػيف اف ابػػرز القضػػايا التػػي  ػػد تػػؤدي الػػص خالمػػات داخميػػ  مػػي الحكومػػ ،  ػػانوف "تػػاؿ"، الػػذ
الييػػػود المتػػػدينيف المتشػػػدديف مػػػف الخدمػػػ  العسػػػكري  اضػػػػام  الػػػص ال انػػػب المتعمقػػػ  بمفاوضػػػات السػػػالـ مػػػػع 

 الفمسطينييف والميزاني  العسكري .
مػف  يتيػا اعمنػت زعيمػ  حػزب العمػػؿ، شػيمي يحيمػومتش، انيػا سػتعمؿ عمػػص ا امػ   سػـ مػانع مػي الكنيسػػت 

 ػػادرة مػػي مرحمػػ  معينػػ  الػػص اسػػقاط الحكومػػ . امػػا تسػػيبي لفنػػي  المقبمػػ  عمػػص اف يكػػوف حزبيػػا معارضػػ   ويػػ 
واميغػػػدور ليبرمػػػاف، مسػػػيعمناف موا فييمػػػا حتػػػص سػػػاعات بعػػػد الظيػػػر، مػػػي مػػػؤتمرات حػػػحامي . ميمػػػا بنيػػػاميف 

 نتانياىو، انطمؽ باتحاعتو استعدادا ع راء تحالفات لتشكيؿ الحكوم .
 24/1/2013، الحياة، لندن

 
 منيم عن التصويت% 40ن تمثيميم بمقعد إضافي رغم عزوف يعززو 1948فمسطينيو  .31

أعػػرب  ػػادة األحػػزاب ال ال ػػ  الوطنيػػ  واإلسػػالمي  الناشػػط  مػػي أوسػػاط عػػرب الػػداخؿ )ممسػػطينيو الػػػ : الناحػػرة
 ، عػف ارتيػػاحيـ لمنتػالج التػػي حققتيػا  ػػوالميـ اعنتخابيػ  مػػي حػناديؽ اع تػػراع عنتخػاب الكنيسػػت التاسػػع 48

مػي الملػ  حػاؿ دوف تعزيػز  60بحسرة إلص أف عدـ تعدي نسب  التحويت العامػ  لػدى العػرب  عشر، مشيريف
 تم يميا، ما كاف مف شأنو أف يفقد اليميف اإلسراليمي تمامًا غالبيتو البرلماني .

وأمػػػرزت النتػػػالج ) بػػػؿ مػػػرز أحػػػوات ال نػػػود والمرضػػػص والسػػػ ناء  ححػػػوؿ القػػػوالـ ال ال ػػػ  التػػػي تم مػػػت مػػػي 
مقعػػدًا، منيػػا خمسػػ  مقاعػػد لمقالمػػ  العربيػػ  الموحػػدة بقيػػادة الشػػيخ  12مقعػػدًا، عمػػص  11سػػابؽ بػػػ الكنيسػػت ال

الحػػػػػػػزب العربػػػػػػػي »و « العربيػػػػػػػ  لمتغييػػػػػػػر»و « الحركػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػالمي  ال نوبيػػػػػػػ »إبػػػػػػػراىيـ حرحػػػػػػػور )تضػػػػػػػـ 
ر ألفػػًا  ىػػـ إضػػام  إلػػص حرحػػور، الػػدكتو  135والتػػي خر ػػت مػػع أكبػػر عػػدد مػػف األحػػوات )«  الػػديمو راطي

أحمػػػد طيبػػػي ومسػػػعود غنػػػايـ وطمػػػب أبػػػو عػػػرار )نالػػػب  ديػػػد  وطمػػػب الحػػػانع، لكػػػف المقعػػػد الخػػػامس لػػػيس 
الوسػػطي مػػي ا تيػػاز نسػػب  الحسػػـ، وىػػو مػػا « كػػديما»مضػػمونًا بعػػد و ػػد تخسػػره القالمػػ  مػػي حػػاؿ ن ػػح حػػزب 

برلاسػػػ  ييػػػودي  –، وىػػػي حػػػزب عربػػػي «ال بيػػػ  الديمو راطيػػػ  لمسػػػالـ والمسػػػاواة»سيتضػػػح اليػػػوـ. وحامظػػػت 
النالػػب محمػػد بركػػ ، عمػػص مقاعػػدىا األربعػػ  )ححػػمت عمػػص  عؼ مػػف أحػػوات الييػػود اليسػػارييف  المتم مػػ ، 
إضػػػام  إلػػػص بركػػػ ، بالػػػدكتور حنػػػا سػػػويد والييػػػودي الشػػػيوعي دوؼ حنػػػيف، والػػػدكتور عفػػػو أغباريػػػ . وحػػػامظ 

 ػػ  المم مػػ  بزحالقػػ  وحنػػيف برلاسػػ  النالػػب  مػػاؿ زحالقػػ  عمػػص مقاعػػده ال ال« الت مػػع الػػوطني الػػديمو راطي»
 زعبي والنالب ال ديد باسؿ غطاس.

 24/1/2013، الحياة، لندن
 

 رجل دين 38امرأة و 28جنراالت و 10الكنيست الجديد يضم  .32
نالبػا،  47أف ىنػاؾ  19مػي الكنيسػت الػػ يتضح مف استعراض أولي ألسػماء النػواب: نظير م مي - تؿ أبيب

مػف  38وؿ مرة. و د بمغ عدد الييود المتدينيف  مث أعضاء الكنيسػت ). يدخموف البرلماف أل120مف م موع 
مػػي الكنيسػػت األخيػػرة. وألوؿ مػػػرة تحػػؿ نسػػب  النسػػاء مػػػي  28نالبػػا ، عممػػا بػػأف عػػػددىـ كػػاف  120م مػػوع 

مي الكنيست الماضي . ويو د ىذه المرة عشرة  نراعت:  22% ، وكاف عددىف 22نالب  ) 26الكنيست إلص 
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ي ال ػػيش برتبػػ   نػػراؿ محػػاعدا، بيػػنيـ رليسػػا أركػػاف سػػابقاف مػػي ال ػػيش، وأربعػػ  ضػػباط ضػػباط كبػػار مػػ 4
 شرط  كبار بالرتب نفسيا و الداف كبيراف مي المخابرات.

 24/1/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 إلى قسمين "إسرائيل"ربط غزة والضفة الغربية سيقطع  :لدى األمم المتحدة تل أبيبسفير  .33
ي : اتيػػـ السػػفير اإلسػػراليمي الػػدالـ لػػدى األمػػـ المتحػػدة روف بروسػػور حػػزب اهلل بتحويػػؿ )يػػو بػػي ا -نيويػػورؾ

 نػػػوب لبنػػػاف إلػػػص " اعػػػدة إرىابيػػػ  إيرانيػػػ "، مطالبػػػًا الػػػدوؿ التػػػي و فػػػت إلػػػص  انػػػب مػػػالي بػػػالو ؼ إلػػػص  انػػػب 
 إسراليؿ مي محاربتيا "لةرىاب اإلسالمي" عمص حدودىا.

تخابات اإلسراليمي  األخيرة، تمنص بروسور أف تنتقػؿ عػدوى الديمقراطيػ  مػف وبمناسب  حموؿ العاـ ال ديد واعن
 إسراليؿ إلص كؿ بقاع الشرؽ األوسط.

وأسؼ بروسور، مي كممتو خالؿ  مس  م مس األمف حوؿ الوضع مي الشرؽ األوسط، بما مػي ذلػؾ القضػي  
 الفمسطيني ، لما يراه مي المنطق  مف  مع وعنؼ وعدـ استقرار.

ألػػؼ شػػخص مػػي سػػوريا مػػي غضػػوف العػػاميف الماضػػييف، وتشػػمؿ ضػػحايا )الػػرليس  60تػػؿ أك ػػر مػػف و ػػاؿ " 
السوري بشار  األسد الملات مف الفمسطينييف، وبما أننا سمعنا الك ير عف ممسطيف اسمحوا لي أف أغتنـ ىذه 

تػي يعػيش مييػا الفرح  ألذكر ىذا الم مس اف األسد استخدـ الطػالرات المقاتمػ  لقحػؼ مخيمػات الال لػيف ال
 الفمسطينيوف مي سوريا، وىـ ييربوف مف البالد باآلعؼ".

 ولـ يخؿ كالـ بروسور اإلشارة إلص حزب اهلل الذي  اؿ انو "حّوؿ ال نوب المبناني إلص  اعدة إرىابي  إيراني ".
ف  مسػ  ونحح السفير اإلسراليمي م مس األمف بتحويؿ ال مس  الشيري  التي يعقدىا حوؿ الشرؽ األوسػط مػ

عنتقاد إسراليؿ، التي وحفيا بػ" زيرة الديمقراطي  مي المعقؿ األعظـ لمطغياف مي العالـ"، إلص مرحػ  لمعرمػ  
 السبب الحقيقي وراء انعدـ اعستقرار والديمقراطي  مي منطق  الشرؽ األوسط.

مف مػي منطقتنػا، ولكػف وشدد عمص اف "ىذا األمر ليس لو عال   ب سراليؿ، بؿ ىناؾ العديد مف التيديدات لأل
و ػػود منػػازؿ لمييػػود مػػي القػػدس، العاحػػم  األبديػػ  لمشػػعب الييػػودي، لػػيس واحػػدًا منيػػا، ع أسػػتطيع أف أميػػـ 
كيػػؼ يمكػػف لمنػػاس اعسػػتنتاج بأنػػو ع يمكػػف و ػػود دولػػ  ممسػػطيني  إذا كػػاف ىنػػاؾ تواحػػؿ بػػيف معػػالي أدومػػيـ 

 ض".كيمومترات عف بعضيما البع 7والقدس، المذيف يبعداف 
وأضػػػاؼ "ىػػػؤعء الػػػذيف يػػػّدعوف ذلػػػؾ ىػػػـ نفػػػس األشػػػخاص الػػػذيف يتحػػػد وف عػػػف و ػػػوب تقػػػارب غػػػزة والضػػػف  

 كيمومترًا". 70الغربي ، المتيف تبعداف عف بعضيما أك ر مف 
و ػػاؿ إف "ربػػط غػػزة والضػػف  الغربيػػ  سػػيقطع إسػػراليؿ إلػػص  سػػميف، ولكػػف يبػػدو اف تواحػػؿ إسػػراليؿ ع يشػػكؿ 

 ه القاع ".محدر  مؽ لمبعض مي ىذ
وانتقػػد بروسػػػور بعػػض الػػػدوؿ التػػي كانػػػت لػػدييا ال ػػػرأة بػػدعوة إسػػػراليؿ إلػػص الترحيػػػب بحركػػ  "حمػػػاس" بػػػأذرع 
مفتوحػػػػ ، وتسػػػػاءؿ "ىػػػػؿ تقػػػػوؿ ىػػػػذه الػػػػدوؿ نفػػػػس الشػػػػيء إذا كػػػػاف متشػػػػددوف إسػػػػالميوف يطمقػػػػوف الحػػػػواريخ 

لي لمحارب  تنظيـ القاعػدة مػي عمييا؟ىؿ تقوؿ ىذه الدوؿ نفس الشيء لفرنسا، التي تعمؿ اآلف مع حكوم  ما
 منطق  الساحؿ؟".

وأضاؼ " اؿ وزير الخار ي  الفرنسي ىذا الشػير إف بػالده تقاتػؿ لمنػع إنشػاء مقاطعػ  إرىابيػ  إسػالمي  "عمػص 
عتبػػ  مرنسػػا وأوروبػػا"، إذا كانػػت مػػالي عمػػص عتبػػ  مرنسػػا، مغػػزة مػػي غرمػػ  معيشػػ  إسػػراليؿ، ي ػػب ال نػػاء عمػػص 
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لكػػف نطمػػب مقػػط منيػػا ومػػف  ميػػع البمػػداف التػػي تػػدعـ مو فيػػا المبػػدلي، بػػأف تػػدعـ مو ػػؼ مرنسػػا المبػػدلي، و 
 إسراليؿ عند محارب  اإلرىاب اإلسالمي عمص حدودنا".

 24/1/2013، القدس العربي، لندن
 

 ثالثة سيناريوىات أمام نتنياىو لمبقاء في الحكم .34
خابات اإلسراليمي  بيف اليميف مػف  يػ  واليسػار "األياـ": ُتدخؿ نتي   التعادؿ التي انتيت إلييا اعنت - القدس

والوسط والعرب مف  ي  أخرى، األحػزاب اإلسػراليمي  مػي دوامػ  سياسػي  مػف ناحيػ  تشػكيؿ الػتالؼ حكػومي، 
وخحوحػػًا الالعبػػيف السياسػػييف المركػػزييف مػػي النظػػاـ السياسػػي اإلسػػراليمي، وىػػـ حسػػب نتػػالج اعنتخابػػات: 

مقعدًا ، واألحزاب  19مقعدًا ، "يو د مستقبؿ" برلاس  يالير عبيد ) 31ميف نتنياىو )"الميكود بيتنا" برلاس  بنيا
 مقعدًا . 18الديني  )

وومؽ النظاـ السياسي اإلسراليمي، سيفّوض الرليس اإلسراليمي شمعوف بيريس، بعد أف ي ري مشاورات خالؿ 
و كنيسػت بتشػكيؿ حكومػ   ديػدة يػر ح اعياـ المقبم  مع مم مي األحػزاب التػي مػازت بمقاعػد الكنيسػت، عضػ

يومًا، وُيشػترط أف يفمػح نتنيػاىو مػي الححػوؿ  42أف يكوف بنياميف نتنياىو، وذلؾ خالؿ مدة حدىا األ حص 
 مقعدًا. 61عمص أغمبي  مي مقاعد الكنيست وحدىا األدنص 

 سيناريوىات محتمم  لاللتالؼ اإلسراليمي القادـ. 3وححرت منظم  "مشروع إسراليؿ" 
أشارت إلص أف السيناريو األوؿ ىو أف يتحالؼ نتنياىو مع يالير عبيد ونفتالي بينيت )البيت الييودي ، مػف و 

مقعػدًا، عمتػ  إلػص إف حكومػ  كيػذه مػف الممكػف  67دوف األحزاب الديني ، مشكاًل حكوم  وسػطي  تتػألؼ مػف 
متحػدة عممانيػ  ولػف تكػوف عرضػ  عبتػزاز أف تحقؽ تغييرًا حقيقيًا مي الم تمع اإلسراليمي، خاح  أف القوى ال

 األحزاب الديني ، لكنيا  د تسبب حال  غمياف لدى األوساط الديني ، وتشعؿ احت ا ًا شعبيًا كبيرًا مف طرميا.
و الػػت، السػػيناريو ال ػػاني ىػػو أف يم ػػأ نتنيػػاىو إلػػص األحػػزاب الدينيػػ  مػػف دوف عبيػػد، ويشػػكؿ حكومػػ  يمينيػػ  

ًا، إع أف حكومػ  كيػذه سػتعاني مػف ع ػز مػي أداء ميماتيػا التشػريعي  ولػف ت مػب مقعد 60ضّيق  تتألؼ مف 
 -اعسػػػتقرار مػػػي الحكػػػـ، مػػػي و ػػػو معارضػػػ  واسػػػع  و ويػػػ ، وسػػػتوا و عزلػػػ  عالميػػػ  بسػػػبب طابعيػػػا الػػػديني 

 القومي، مع أنيا ستحظص داخميًا بتأييد الشارع اليميني.
و مػي إ امػ  حكومػ  موّسػع ، تشػمؿ عبيػد واألحػزاب الدينيػ  وأضامت، السيناريو ال الػث، وىػو أف يػن ح نتنيػاى

مقعدًا، إع أف حكوم  مف ىذا النوع، إف  امت، سػتحوي بػداخميا عناحػر متنا ضػ ، وسػرعاف  85تتألؼ مف 
الميبراليػ ، واألطػراؼ المتدينػ ، ع سػيما مػي مسػالؿ تتعمػؽ بت نيػد  –ما ستنشب حػرب بػيف األحػزاب العممانيػ  

 لييود المتدينيف ، الذيف ع يخدموف مي  يش الدماع اإلسراليمي، عنيماكيـ مي دراس  التوراة."الحريديـ" )ا
ولفتت المنظم  اإلسراليمي  إلص أف " م  محمميف يفكروف خارج اإلطار اليميني، ويتحد وف عف إمكاني  تشكيؿ 

وسػطي ، يمكػنيـ أف ي مسػوا مػع دينيػ  ويفترضػوف أف يػالير عبيػد، وحػزب "العمػؿ"، وأحزابػًا  –حكوم  يساري  
مقعدًا، ولكّف ىذا السيناريو مستبعد، عممًا أف األحػزاب  64األحزاب الديني ، مشكميف بذلؾ حكوم  تتألؼ مف 

مقاعد، ىما عمص طرمي نقيض، خاح   6الديني  وبعض األحزاب اليساري  م ؿ "ميرتس" التي ححمت عمص 
 لديف عف الدول ".ميما يتعمؽ بالحريات الشخحي  ومسالؿ محؿ ا

 24/1/2013، األيام، رام اهلل
 

 حزاب الوسط واليسارألن نكون في الحكومة.. وسنسعى السقاط نتنياىو مع : الطيبي .35
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اعتبػػر د. احمػػد الطيبػػي عضػػو الكنيسػػت ورلػػيس الحركػػ  العربيػػ  لمتغييػػر اف  :تغريػػد سػػعادة -القػػدس المحتمػػ  
مقعػػدا،  19بزعامػ  يػالير لبيػػد، عمػص « يو ػد مسػػتقبؿ»مفا ػأة انتخابػات الكنيسػػت ىػي ححػوؿ حػػزب الوسػط 

مضػػيفا اف تغيػػر الوضػػع مػػي اسػػراليؿ وانتيػػاج سياسػػي   ديػػدة يتو فػػاف عمػػص نوعيػػ  اعلػػتالؼ الػػذي سيشػػكم  
 بنياميف نتنياىو رليس الوزراء المتو ع.

مػػػع الممػػػؼ انػػػو اذا مػػػا دخػػػؿ لبيػػػد مػػػي الحكومػػػ  مانػػػو سػػػيتعامؿ « الحيػػػاة ال ديػػػدة«و ػػػاؿ مػػػي حػػػديث خػػػاص لػػػػ
ربمػا سػيقـو لبيػد »السياسي كممؼ  انوي ولف تختمؼ الحكوم  المقبم  بذلؾ مي سياستيا عمػا سػبؽ. وأضػاؼ 

بطمب ت ديد العممي  التفاوضي  اع انو واضح اف التفاوض لػف يكػوف كمػا مػي السػابؽ عف القيػادة الفمسػطيني  
 «.ترمضو

 ام  الدول  الفمسطيني .و اؿ اف المطموب ات اه او حيغ   ديدة تتعاطص مع ا 
% عػف اعنتخابػات السػابق  20واعتبر الطيبي ن اح  المتو بسبب الناخب العربي الذي حوت لمقالم  بزيادة 

 يشػػكؿ ن احػػا اع انػػو اضػػاؼ انػػو لػػو زادت المشػػارك  العربيػػ  مػػي اعنتخابػػات لكػػاف باعمكػػاف اسػػقاط نتنيػػاىو.
األنبػػاء و ػػاؿ اف نتنيػػاىو عمػػص مػػا يبػػدو سػػين ح مػػي تشػػكيؿ  واسػػتبعد الطيبػػي اعػػادة لالنتخابػػات كمػػا تنا مػػت

 حكومتو.
يومػػا بعػد اعنتخابػات، وتػػتـ  42وحسػب القػانوف اإلسػراليمي مانػػو يسػمح بتشػكيؿ حكومػ  مػػص متػرة ع تزيػد عػف 

 يوما. 45المحاد   عمص مشروع ميزاني  الدول  مص مترة ع تت اوز 
م  عنو عمص ما يبدو ماف نتنياىو سيتزعميا وكنػا دالمػا الحػوت واكد الطيبي اف القالم  لف تشارؾ مي الحكو 

اعخر مي موا ي  العنحػري  وسػنظؿ مػي موا يتيػا وسػنكوف ضػده وسنسػعص عسػقاطو وسػنكوف مػي موا يػ  
 نتنياىو ومعارض  كؿ ما ىو يميني.

قػػػـو الػػػرليس شػػػباط المقبػػػؿ حيػػػث ي 5ومػػػف المقػػػرر اف يعقػػػد الكنيسػػػت اعسػػػراليمي ال ديػػػد أولػػػص  مسػػػاتو يػػػـو 
اعسراليمي بيريس بتكميؼ رليس الحزب الحاحؿ عمص أكبر عدد مف المقاعد بتشكيؿ الحكوم  عمص أف يعمف 

 رليس الوزراء المكمؼ أسماء أعضاء حكومتو يـو العشريف مف شباط المقبؿ لميم  أولص.
 

 24/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل
 

 ؤيد عممية السالم والتجنيد اإلجبارييائير لبيد حامل لواء الطبقة الوسطى ي .36
حقػػؽ يػػالير لبيػػد، الحػػحامي والػػن ـ التمفزيػػوني السػػابؽ ذو المالمػػح ال ذابػػ ، مػػوزًا : أ ؼ ب -القػػدس المحتمػػ  

 مي اعنتخابات التشريعي  اعسراليمي  عبر تقديـ نفسو عمص انو حامؿ لواء الطبقات الوسطص.
نالبػػًا  19او  18مفا ػػأة كبػػرى حػػيف حػػؿ مػػي المرتبػػ  ال انيػػ  مػػع عامػػًا   49يػػالير لبيػػد  ) "الوسػػطي"وأحػػدث 

ومرض نفسو شريكًا ع يمكف ت اوزه مي اي التالؼ حكومي مستقبمي، مي حيف تو ع  خر استطالعات الرأي 
 مقعدًا. 13و  11موز علحتو بما بيف 

الػذي تػرأس حزبػًا عممانيػًا لبيد  « تومي»ويالير ىو ن ؿ وزير العدؿ السابؽ، الححامي السابؽ ايضًا يوسؼ 
 15عبػػر ححػػولو عمػػص  2003وىػػذا الحػػزب حقػػؽ تقػػدمًا عػػاـ «. شػػينوي»مناىضػػًا بشػػدة لمييػػود المتطػػرميف 

 .2008مقعدًا  بؿ اف يترا ع عحقًا. وتومي يوسؼ لبيد  عاـ 
 يػػػديعوت»وبعػػػد مسػػػيرة مينيػػػ  مػػػي التمفزيػػػوف، تػػػرؾ يػػػالير الػػػذي كػػػاف احػػػد كػػػاتبي اعمتتاحيػػػات مػػػي حػػػحيف  

)ىنػػػاؾ مسػػػتقبؿ  « يػػػش عتيػػػد»، الحػػػحام   بػػػؿ سػػػن  لكػػػي يؤسػػػس حزبػػػًا  ديػػػدًا اطمػػػؽ عميػػػو اسػػػـ «أخرونػػػوت
والتحضػػػير لالنتخابػػػات التشػػػريعي . وركػػػز حممتػػػو اعنتخابيػػػ  عمػػػص حقػػػوؽ العممػػػانييف والػػػدماع عػػػف الطبقػػػات 
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ارع بك امػػ  مػػي الوسػػطص التػػي انيكػػت بفعػػؿ ارتفػػاع اسػػعار المسػػاكف، وعبػػرت عػػف ذلػػؾ عبػػر النػػزوؿ الػػص الشػػو 
 ، خحوحًا مي تؿ ابيب التي ولد مييا يالير.2011حيؼ 

لسنا حزبًا مف وسط اليسار، نحف «: » يروزاليـ بوست»ومي التعريؼ عف حزبو،  اؿ مطمع الشير لححيف  
ومػي حممتػو، اسػتيدؼ المتطػرميف الييػود الػذيف «. حزب وسط الوسط. نحف حزب الطبق  الوسطص اعسراليمي 

الخدم  العسكري  وع يػدمعوف الضػرالب،  ػالاًل انػو ي سػد دامعػي الضػرالب الػذيف خػدموا مػي ال ػيش ع يؤدوف 
وع يمكػػػنيـ شػػػراء شػػػق  ألوعدىػػػـ ألف العػػػبء ع ي ػػػري تقاسػػػمو بمسػػػاواة مػػػع الشػػػرالح » ػػػـ عممػػػوا كػػػؿ حيػػػاتيـ 
 كما يريد اف يؤدي ال ميع الخدم  العسكري  مف دوف است ناء.«. اعخرى مي الم تمع

لكف حزبو يضـ عمص رغـ ذلؾ نالبًا مف المتطرميف دوؼ ليبماف، ونالبيف مف احوؿ ا يوبي ، ودرزيًا، ومنشق  
 ) ياز اعمف الداخمي .« شيف بيت»اليساري، ومسؤوًع سابقًا مي « ميريتس»عف حزب 

ر مػف الر ػاؿ وعند اعالف النتالج عبر التمفزيوف، كاف ىناؾ الك ي« يش عتيد»ومي تؿ ابيب، مي مقر حزب 
بػػيف الحشػػود الحاضػػرة يضػػعوف القمنسػػوة وبعػػض النسػػاء يغطػػيف رؤوسػػيف. لكػػف كػػاف ىنػػاؾ ايضػػًا العمػػـ الػػذي 

احػد اعحػزاب القميمػ   ػدًا مػي اسػراليؿ التػي تػدعـ »ىػو « يش عتيػد»يرمز الص  ضي  م ميي ال نس حيث إف 
 ، كما  الت ناشط .«حقو يـ

عمػص « تايمز اوؼ اسراليؿ»تحادي. وكتب مي رسال  نشرتيا ححيف  ويالير ليبرالي ايضًا عمص الحعيد اع 
تحػوروا حكومػػ  اسػراليمي  تكػػوف شػفام  وأ ػػؿ ح مػًا ومسػػؤول ، تحػوروا نظامػػًا انتخابيػػًا »مو عيػا اعلكترونػػي: 

كمػا انػو يؤيػد اسػتلناؼ المفاوضػات مػع الفمسػطينييف مػف ا ػؿ «. يتيح ألحػزاب حػغيرة الػدخوؿ الػص الكنيسػت
 بيف الطرميف.« طالؽ وّدي»لص التوحؿ ا

ويالير الذي يحظص بشعبي  كبرى يمارس الفنػوف القتاليػ ، وكاتػب روايػات م ػؿ والدتػو، وييػوى التم يػؿ ايضػًا. 
تزوج لممرة ال اني  مف محورة  ميم  مي الرابع  واعربعيف مػف العمػر تػدعص لييػي وليمػا ولػداف، احػدىما متػاة 

 تعاني مف مرض التوحد.
 24/1/2013، دنالحياة، لن

 
 "مؤسسة األقصى": شركة إسرائيمية تقيم "حفل زفاف تيويدي" قرب ساحة البراق .37

حذرت مؤسس  مقدسي  مف حمالت التيويد التي تقيميا شركات إسراليمي  بحؽ معالـ : القدس المحتم 
 وساحات إسالمي  م اورة لممس د األ حص المبارؾ وساح  البراؽ.

ؼ والتراث" مي بياف ححفي ليا، تمقت " دس برس" نسخ  عنو أف شرك  وأمادت "مؤسس  األ حص لمو 
ييودي  أ امت منح  زماؼ لعروسيف ييودييف مي مطّم  المغارب  الم اورة لساح  البراؽ مي ال ي  الغربي  
مف المس د األ حص المبارؾ، مشيرة إلص أف ىذه الخطوة "تأتي ضمف "مخطط التيويد الذي تعكؼ عميو 

 ال يات الييودي "، عمص حد وحؼ البياف.العديد مف 
وأوضحت المؤسس  أف الحمالت التيويدي  "غالبًا ما تكوف مف  بؿ المستوطنيف أو "الييود المتزمتيف" الذيف 
يتبنوف مكرة بناء الييكؿ عمص أنقاض المس د األ حص، أو أوللؾ الذيف يعتبروف الفكرة  زًء مف ترا يـ 

."  المزعـو
بو الشرك  اإلسراليمي  "يعكس مدى األمكار والعقيدة التي يتبنوىا والتي تمس بشكؿ أساس وأكدت أف ما تقوـ 

 الحضارة اإلسالمي  والتراث العريؽ".
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ومي السياؽ ذاتو؛ كشفت "مؤسس  األ حص" أف ساح  حالط البراؽ شيدت مي اآلون  األخيرة و ود أعداد 
ت ولوا مي أر اليا واستمعوا إلص شرح مفحؿ حوؿ  كبيرة مف  نود اعحتالؿ اإلسراليمي بالزي العسكري،

 الرواي  الييودي  المزعوم  المتعمق  بالمكاف.
وذكرت "مؤسس  األ حص" أف "مخططات التيويد التي ت ري مي ساح  البراؽ تستدعي اعنتباه العربي 

د األ حص واإلسالمي". مشددة عمص أف "حالط البراؽ ومحيطو ىو  زء أساس مف ال دار الغربي لممس 
 المبارؾ، وما يدور مي الرواي  اعحتاللي  حوؿ األخير ليس إع كذب وبيتاف".

وأشارت إلص أف محيط حالط البراؽ يشيد مي اآلون  األخيرة حفريات واسع  تشكؿ خطرًا عمص المس د 
حد األ حص، إلص  انب و ود مخططات إل ام  مباٍف وم معات تيويدي  ستغير شكؿ المنطق  المذكورة ل

 كبير.
 23/1/2013قدس برس، 

 
 مخطط إلقامة كمية عسكرية لتأىيل قادة الجيش اإلسرائيمي .38

كشؼ اعلتالؼ األىمي لمدماع عف حقوؽ الفمسطينييف مي القدس أنو تـ اإلعالف عف إيداع : القدس المحتم 
ف المحمي  ، إل ام  كميات عسكري  لتأىيؿ  ادة ال يش اعسراليمي مف  بؿ الم ا51810المخطط ر ـ 

، بيدؼ إ ام  مخيـ وكميات 2012والموالي  لمتنظيـ والبناء مي القدس، وذلؾ مي بداي  شير تشريف ال اني 
مف حوض  2و 1عسكري  لتأىيؿ  ادة ال يش اإلسراليمي و وات األمف مي األرض المعروم  بالقسالـ 

وم مع الكنالس » توريا أغوستا ميك» مف أراضي القدس الوا ع  عمص  بؿ المشارؼ لسفوح  30521
 » ./ الحوانو 21أرض حبايؿ الشومر ر ـ » دونمات ،  10.1المو ري  عمص مساح  

و د تبيف أف القسالـ المذكورة باسـ مواطنيف مقدسييف مف عالالت مختمف  منيا العممي، واإلماـ والحسيني 
إع أف الم ن  المحمي   امت ودرويش ونسيبو و خريف. بعد أف تمت أعماؿ التسوي  بخحوص ىذه اعراضي 

يداع مشاريع بناء سابق  بمو بيا نشرت إعالنًا عف نيتيا بمحادرة األرض المذكورة وذلؾ مي  بتحضير وا 
مف  انوف األراضي )نزع الممكي  لممحمح  العام   لسن   1، و5مكتب تس يؿ األراضي حسب المواد 

 .3,,11/8/1، وكؿ ذلؾ تـ يوـ 1,43
يداعيا، اع انو لـ يحادؽ عمييا نياليًا وتـ تس يميا ورغـ أف مشاريع ال بناء التي بمو بيا تـ اإلعالف عنيا وا 

مف  انوف نزع الممكي   ,1، وكؿ ذلؾ تطبيقًا لممادة 20/1/2008باسـ المؤسس  اعسراليمي  وذلؾ يوـ 
 المذكور أعاله.

المعدة لتنفيذ المشروع تشمؿ معظـ بعد دراس  و الؽ المشروع مف  بؿ محامي اعلتالؼ تبيف أف المساح  
 5طوابؽ 8دونـ تضـ  10.1مساحات القسالـ المذكوره ،حيث يتـ بناء الكمي  العسكري  عمص ما مساح  تبمغ 

منيا تحت سطح األرض و ال   أخرى مو يا لبناء الكمي  لتأىيؿ كبار الضباط مي ال يش اإلسراليمي و وات 
اضرات واع تماعات ومركز أبحاث ومكتبو ومركز تدريب رياضي، األمف بما مي ذلؾ  اعات مختمف  لممح

 440مطعـ ومخازف وسالر المرامؽ التي  د تحتا و الكمي  المذكورة إضام  إلص مو ؼ لممركبات يتسع ؿ 
 مركب .

 24/1/2013الدستور، عّمان، 
 

 بيت لحم تشيع شييدين سقطا برصاص االحتالل .39
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وداع ا نيف مف أبناليا الشيداء برحاص اعحتالؿ اإلسراليمي،  شيدت محامظ  بيت لحـ، يوـ األربعاء،
 حيث ووري الفتص حالح والفتاة لبنص ال رى مي تراب بيت لحـ.

عاما ، مف المدين  إلص م واىا األخير  22مقد شيعت  ماىير بيت لحـ   ماف الشييدة لبنص منير حنش )
 مي مقبرة الشييد حسيف عبيات.

،  رب مخيـ العروب لال ليف وكانت لبنص  د استشيدت  برحاص ضابط إسراليمي مي الرأس، عحر اليـو
  نوب بيت لحـ.

وانطمؽ موكب تشييع الشييدة مف منزؿ والدىا مي  بؿ الموالح حوب مس د ع ماف بف عفاف لمحالة عمييا 
  بؿ أف توارى ال رى.

، مف عاما ، حيث ُشي 15وودعت محامظ  بيت لحـ كذلؾ الشييد حالح العماريف ) ع   مانو، مساء اليـو
 مخيـ العزة لال ليف شماؿ بيت لحـ، إلص م واه األخير.

وكاف الفتص العماريف  د استشيد متأ را ب حابتو برحاص اعحتالؿ خالؿ موا يات و عت  بؿ أياـ مي 
 مخيـ عايدة شماؿ بيت لحـ، وأحيب خالليا برحاح  مي رأسو.

ده مي المخيـ، حيث ووري ال رى مي المقبرة الوا ع  مي مخيـ وانطمؽ موكب تشييع الشييد مف منزؿ وال
 عايدة،  بال  مس د بالؿ بف رباح.

 23/1/2013، 44عرب
 

 استشياد أربعة من الالجئين الفمسطينيين في سوريا .40
 الت م موع  العمؿ مف أ ؿ ممسطينيي سوري  إف أربع  مف الال ليف الفمسطينييف مي سوري  : دمشؽ

شيرة إلص تواحؿ القحؼ العنيؼ عمص مخيمات اليرموؾ والحسيني ، ميما أعمف "اتحاد استشيدوا أمس، م
شبكات أخبار المخيمات الفمسطيني " أف المخيمات الفمسطيني  مي دمشؽ مناطؽ منكوب  مف بينيا مخيـ 

 السبين .
ومف أىالي  و الت الم موع  إف  الشييد "نديـ خالد الغنيـ" ممسطيني ال نسي  يقطف مي مخيـ اليرموؾ
مف  1,12الغاري  الشر ي  مي درعا، استشيد تحت التعذيب، كما استشيد "أسام  سييؿ القريب" مواليد 

 ، وكامؿ 1-21سكاف مخيـ اليرموؾ، أ ناء ذىابو إلص عممو مي منطق  ح يرة برحاص  ناص يـو )
مص منزلو، و"عوض شاويش" ممسطيني ال نسي  مف سكاف مخيـ الحسيني ، استشيد  راء سقوط حاروخ ع

  نتي   إحابتو بشظايا  ذيف  1-22األحمد" مف سكاف مخيـ الحسيني  ممسطيني ال نسي ، استشيد يوـ  )
 سقطت عمص المخيـ.

وأكد مراسؿ "م موع  العمؿ" أف مخيـ الحسيني   تعرض م ًرا إلص سقوط عدد مف القذالؼ عميو، ميما شيد 
زوح كبيرة سيًرا عمص األ داـ إلص مخيـ  رمانا والمناطؽ الم اورة المخيـ منذ ساعات الحباح الباكر حرك  ن

لو بعد أف  اـ ال يش النظامي بفؾ الححار عنو  زلًيا ومتح بعض الطر ات أماـ أىالي المخيـ لمخروج 
 منو.

وشيد مخيـ اليرموؾ اشتباكات عنيف   رت بيف م موعات ال يش الحر وال يش النظامي أوؿ شارع 
   سـ اليرموؾ امتدت إلص مقر مبنص البمدي  مي شارع ممسطيف استخدمت مييا األسمح  اليرموؾ مف  ي

 الخفيف  والمتوسط .
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ومي مخيـ السبين  انف رت سيارة مفخخ  بمنطق  السك  ب انب مفرؽ سبين  ألحقت أضراًرا مادي  لـ تمحؽ 
 ف نقص المواد الغذالي  والتدمل  ميو.أي إحابات بيف األىالي، وأكد مراسمنا أف مخيـ السبين  ع زاؿ يعاني م

 24/1/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 

 عاما من االعتقال 20سير العارضة يعانق الحرية بعد األ .41

أمر ت سمطات اعحتالؿ اعسراليمي، مساء امس، عف األسير أحمد عبد اهلل عمي العارض   :معا – نيف 
ير المحرر عشرات المواطنيف عمص حا ز ال مم  شماؿ شرؽ عاما مف اععتقاؿ. و د استقبؿ اعس 20بعد 

 عاما، وىو مف سكاف عراب   نوب  نيف. 20 نيف. وكاف العارض  وىو مف  دامص اعسرى اعتقؿ  بؿ 
 24/1/2013الحياة الجديدة، رام اهلل، 

 
 االحتالل اإلسرائيمي يفتح معبر كرم أبو سالم اليوم .42

اليمي  حباح اليوـ الخميس معبر "كـر أبو سالـ" الت اري  نوب شرؽ السمطات اإلسر  : متحتوكاعت –غزة 
مدين  رمح أ حص  نوب  طاع غزة لتحدير شاحنتيف مف الزىور والتوابؿ الخضراء ألوروبا وضخ كميات 

 محدودة مف السوعر الحناعي لمحط  توليد الكيرباء مي غزة.
ة، إف "سمطات اعحتالؿ متحت حباح اليوـ المعبر و اؿ رالد متوح رليس ل ن  تنسيؽ إدخاؿ البضالع مي غز 

 ومف المقرر تحدير شاحنتيف محممتيف بالتوت األرضي والزىور والتوابؿ الخضراء إلص دوؿ أوروبا".
شاحن  محمم  ببضالع لمقطاعيف الت اري  280وبخحوص الواردات، أضاؼ متوح "مف المقرر دخوؿ 

مقطاع الت اري الخاص وكميات مف األسمنت وحديد البناء شاحن  محمم  بالححم  ل20والزراعي، بينيا 
والححم  الخاح  بالمشاريع الدولي  وسيتـ ضخ كميات محدودة مف السوعر الحناعي القطري وغاز 

 الطيي".
 24/1/2013الشرق، الدوحة، 

 
  عند التقدم بطمبات لّم شمل المقدسيين نتيك خصوصيات الفمسطينيينت "إسرائيل": مصادر حقوقية .43

عوض الر وب: أكدت محادر حقو ي  ممسطيني  أف وزارة الداخمي  اإلسراليمي  أضامت مطمع العاـ  -راـ اهلل
ـّ شمؿ العالالت المقدسي ، أو  ال اري شرطا  ديدا ينتيؾ خحوحيات الفمسطينييف عند التقدـ بطمبات ل

 الححوؿ عمص تحاريح إ ام  مي القدس.
و يق  ومستندا مع طمبات لـ الشمؿ الذي  24  اإلسراليمي  إرماؽ وومؽ محادر حقو ي ، تشترط الداخمي

 بتحاريح إ ام  مؤ ت  داخؿ المدين . 2003أحبح محظورا، وتـ تغييره منذ عاـ 
أف النيج ال ديد "استخباراتي" يشترط  -مي بياف-وكشؼ مركز القدس لممساعدة القانوني  وحقوؽ اإلنساف 

ـّ الشمؿ، إضام  إلص س ؿ المراسالت والبريد تقديـ كشؼ بالمكالمات بيف األزوا ج ُمقدمي طمبات ل
 اإللكتروني بيف الزو يف.

 23/1/2013الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 الوادية: المغرب يدرس المساىمة بصندوق تعويضات ممف المصالحة الفمسطينية .44
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عضو الم ن  العميا أكد الدكتور ياسر الوادي ، رليس ت مع الشخحيات الفمسطيني  المستقم  و : طولكـر
لمنظم  التحرير الفمسطيني ، أف المغرب يدرس المساىم  ال دي  مي تمويؿ حندوؽ تعويضات ممؼ 

 المحالح  الم تمعي .
 ، أنو لمس خالؿ 7|89وأوضح الوادي  مي تحريح ححفي تمقت " دس برس" نسخ  عنو األربعاء )

رة لمقوى الفمسطيني  لتعزيز اتفاؽ المحالح  اع تماعات األخيرة خالؿ استضامو حزب األحال  والمعاح
والتي أ راىا عمص المستويات الرسمي  والشعبي  والحزبي  استعداد كبير لدعـ حندوؽ المحالح  الم تمعي  

 األمر الذي سيشكؿ دمعو  ويو عتفاؽ المحالح .
 42/1/4612قدس برس، 

 
 االحتالل يعتقل ثالثة أطفال مقدسيين من سموان .45

 ، بمدة سمواف 1|23ا تحمت  وات شرط  و يش اعحتالؿ اإلسراليمي، م ر اليوـ األربعاء ): تم القدس المح
  نوب المس د األ حص المبارؾ ودىمت عدة منازؿ ممسطيني  بذريع  البحث عف "مطموبيف".

وأوضح مركز "معمومات وادي حموة" مي بياف تمّقت " دس برس" نسخ  عنو، أف  وات عسكري  إسراليمي  
عّززة دىمت منازؿ المواطنيف المقدسييف مي بمدة سمواف وشّنت حمم  اعتقاعت طالت  ال   مف متيانيا مف م

 سكاف حي الموزة.
عامًا، والفتص منذر  14و اؿ المركز إف المعتقميف ىـ الطفميف عالء وم دي أبو تايو ويبمغاف مف العمر 

ـّ نقميـ  ميعًا إلص مركز   تحقيؽ "المسكوبي " دوف معرم  التيـ المو ي  إلييـ.العباسي ويكبرىما بعاـ، ت
 23/1/2013قدس برس، 

 
 المستوطنون يغرقون أراضي الفمسطينيين بالمياه العادمة غرب نابمس .46

يواحؿ مستوطنوف ييود إغراؽ أراض المواطنيف الفمسطينييف الزراعي  الوا ع  غرب مدين  نابمس مي : نابمس
تالؼ شماؿ الضف  الغربي  بالمياه ال عادم  والم اري منذ نحو شير، األمر الذي تسبب ليـ بأضرار مادي  وا 

 لمحاحيميـ الزراعي .
  أف المستوطنيف الييود 1|23وأوضح نادر الشاعر رليس بمدة سبسطي  لمراسؿ " دس برس" اليوـ األربعاء )

طنيف الزراعي  بالمياه مف مستوطن  "شامي شمروف" المقام  عمص أراضي القري  يواحموف إغراؽ أرضي الموا
العادم  ومياه الم اري منذ نحو شير، مشيرا إلص أنو كاف ىناؾ بركتيف يتـ مييا ت ميع المياه العادة 
لممستوطن  المذكورة إع أف المستوطنيف  اموا بفتح ىاتيف البركتيف، األمر الذي تسبب ب غراؽ األراضي بمياه 

 الم اري"، كما  اؿ.
روي لسبسطي  التي تعتبر معمًما تاريخًيا وأ رًيا بأف "ىذه الخطوة أدت إلص تضرر وذكر رليس الم مس الق

مساحات شاسع  مف أراضي المواطنيف وتسببت ليـ بخسالر مالي  كبيرة، ناىيؾ عف المكره الححي  
 واألمراض النات   عف ىذه المياه الممو  ".

نيف واعتداءاتيـ لو ؼ ممارساتيـ المستمرة وطالب الشاعر ال يات المعني  بوضع حد عنتياكات المستوط
والتي تعكس مدى عن ييتيـ "، عمتا إلص أنيـ تواحموا مع بعض ال يات لمتدخؿ لدى ال انب اإلسراليمي 

 وو ؼ ما وحفيا بال ريم  بحؽ األراضي الزراعي .
 23/1/2013قدس برس، 
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 الطالب الجامعيين إلنشاء جامعة فمسطينية لبنان: "أشد" تسمم األونروا مذكرة مطمبية باسم .47

أو أي مف ال امعات « ال امع  المبناني »يعاني الطالب الفمسطينيوف حعوبات الدخوؿ إلص : محمد حالح
اتحاد الشباب »الخاح  بيدؼ التخحص ال امعي، وىي معاناة تزداد عامًا بعد  خر. أمس، حمؿ ومد مف 

تمؼ المخيمات الفمسطيني  ىذه المعاناة إلص المقر الرليسي لوكال  مف مخ« أشد -الديمو راطي الفمسطيني 
مي بيروت، حيث التقص المفوض العاـ لموكال  ميميبو غراندي الذي يزور لبناف، وسّممو مذكرة « اعونروا»

 مطمبي  ب سـ الطالب الفمسطينييف ال امعييف مي لبناف.
  التي يعانييا الطالب الفمسطينيوف عمص حعيد التعميـ و دـ الومد لغراندي شرحًا لمظروؼ والمشكالت الحعب

 ال امعي، والعرا يؿ التي تعترض تقدـ مسيرتيـ التعميمي .
المذكرة تشير إلص عدـ تبني األونروا لمرحم  التعميـ »وأعمف رليس اعتحاد مي لبناف يوسؼ أحمد أف  

لمطػػالب الفمسػػطينييف مي لبناف، والتي تشيد  ال امعي، وعدـ سعييا مع الدوؿ المانح  لتومير المنح ال امعي 
منح ، مي الو ت  50وأكّد أحػػمد أف عدد المنح ا تحر ىذا العاـ عمص «. ترا عًا ممحوظًا عامًا بعد عاـ

 طالب. 1500الذي يحؿ ميو عدد الطالب الفمسطينييف النا حيف مي ال انوي  العام  إلص أك ر مف 
برنامج التعميمي لال ػػليف الفمسطػػينييف مي سمـ أولوياتيا وع سيما التعميـ وطالب الومػػد غراندي بوضع ال

ال امعي، نظرًا إلص خحوحػػي  أوضػػاع الال ليف مي لبناف، وارتفاع األ ساط ال امعػػي  الخاح . ودعا إلص 
 لمرحم  التعميـ ال امعي، « اعونروا»حؿ ىذه األزم  عبر تبني 

 
 

التعميمي الرليسي الذي تديره الوكال  مي لبناف، والسعي ال ػػاد والسػػريع بالتػػعاوف  واعتمادىا ضمف البرنامج
 «.مع منظم  التحػػرير الفمسطػػيني  إلنشاء أبني   امعي  م اني  لمطالب الفمسطينييف

 24/1/2013السفير، بيروت، 
 

 "التعاون اإلسالمي" يوافق عمى تشكيل لجنة دائمة لفمسطين .48
اتحاُد م الس الدوؿ األعضاء مي منظم  التعاوف اعسالمي عمي استضام   ميوري  بوركينا  وامؽ: الخرطوـ

ماسو لمدورة التاسع  لممؤتمر، واستضام  أذربي اف لال تماع ال ال يف لم ن  التنفيذي  وتشكيِؿ ل نٍ  دالم  
 لفمسطيف.

، اععتداء   عقب اختتاـ مؤتمره بالع7|89) األربعاءوأداف اعتحاُد مي بياف لو  احم  السوداني  الخرطـو
اإلسراليمي عمص محنع اليرموؾ مي السوداف، وأكد رمضو عدعاءات المحكم  ال نالي  الدولي  مي حؽ 
الرليس عمر البشير، ودعا إلي إلغاء  رارات ال نالي  بحورة غير مشروط  باعتبارىا خر ا ماضحًا لمقانوف 

 الدولي وانتياكا لمسيادة الوطني .
 42/1/4612برس،  قدس

 
 ألف دوالر لغزة  660ناشط ماليزي يتمكن من جمع  .49

ألؼ دوعر  996تمكنت مبادرة أطمقيا ناشط ماليزي مي م اؿ اإلغا   مف  مع : خاص حفا  -غزة 
 لحالح مشاريع إنساني  مي  طاع غزة، وذلؾ خالؿ أياـ مف إطال يا مي بالده الوا ع   نوب شرؽ  سيا.
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عربي القاىري" عمص حفحتو عمص مو ع "ميسبوؾ" حورة يحمؿ مييا إلص  انب  ونشر الناشط "ساني
 ألؼ دوعر أمريكي . 996متبرعيف  خريف  دموا مميوني ران يت ماليزي )ما يزيد عف 

و مف القاىري ىذا الت اوب مف  بؿ المتبرعيف، مييبًا بالماليزييف بالمشارك  الفاعم  مي ىذه المبادرة، التي 
 برنامج يبث مف غزة مباشرة إلص ماليزيا وبروناي وتايمند.تشمؿ تنفيذ 

وأوضح أف الدعـ الذي سيتـ  معو عبر الحمم  سيتـ تخحيحو لدعـ مشاريع إعادة إعمار منازؿ، 
ومستشفص، ومس د، ومنح دراسي ، ودعـ أيتاـ. و اؿ الناشط الماليزي: "ندعوكـ لدعـ إخوانكـ مي غزة، 

 اهلل أف ي زيكـ خيرًا عمص مساندتكـ إلخوانكـ".والو وؼ إلص  انبيـ، ونسأؿ 
 42/1/4612وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 صعدة اليمينة إلىالحوثيون: نرحب بعودة الييود  .50

رحب الناطؽ الرسمي باسـ الحو ييف محمد عبد السالـ، بػ"عودة المتضرريف مف : يو بي أي -اليمف 
"دول   طر التزمت ب عمار  أف إلصف مييـ الطالف  الييودي ، مشيرًا الحروب الست "، التي و عت مي حعدة بم

 لـ تستكمؿ التزاميا". أنياما دمرتو الحروب غير 
و اؿ عبد السالـ "نرحب بعودة  ميع مف تضرروا مف الحرب بالعودة الص منازليـ بمف مييـ الطالف  

 الييودي ".
 الؿ الحرب الرابع  إ ر  ياـ ال نراؿ عمي " ماع  ييود  ؿ سالـ رحمت مف حعده خ أفوأشار إلص 

 
 

"ال ماع  ليس لدييا مانع  أف إلصتمؾ الحرب"، عمتًا  إشعاؿبتوريط أحد مشايخ اليمف مي  األحمرمحسف 
 حعده ما عدا الذيف تورطوا بالحروب الست ". إلصشخص  أيمف عودة 

 42/1/4612الحياة، لندن، 
 

 ين بمجمس األمن ال يعني التسميم بأنيا دولة رايس: استخدام مصطمح دولة فمسطسوزان  .51
)يو بي اي : أكدت السفيرة األمريكي  لدى األمـ المتحدة سوزاف رايس أف مو ؼ بالدىا الرامض  -نيويورؾ

ف استخداـ محطمح ألمنح ممسطيف وضع الدول  المرا ب غير العضو باألمـ المتحدة لـ يتغير، مشددة عمص 
ع يعني التسميـ بأنيا دول . وأشارت مي  مس  م مس األمف الدولي حوؿ  "دول  ممسطيف" بم مس األمف

ف "المفاوضات المباشرة لتسوي   ضايا الوضع النيالي ىي وحدىا التي ستقود إلص ىذه أالشرؽ األوسط، إلص 
مي النشاط اعستيطاني اإلسراليمي مي الضف  الغربي  والبناء أف ، أكدت رايس . ومي السياؽ ذاتوالنتي  "

 تنا ض مع ىدؼ تحقيؽ السالـ.يالقدس الشر ي  
 24/01/2013، القدس العربي، لندن

 
 ورئاسة أوباما الثانية ستؤثر عمى السالم "إسرائيل"سيري: االنتخابات في األردن وروبرت  .52

 اؿ منسؽ األمـ المتحدة الخاص لعممي  السالـ مي الشرؽ األوسط روبرت سيري إف  :بترا –نيويورؾ 
ال اري  مي المنطق   د تؤ ر عمص عممي  السالـ. وأشار مي  مس  م مس األمف الدولي حوؿ  األحداث

كي  مترتيا ال اني . وأضاؼ يميما تبدأ اإلدارة األمر  "إسراليؿ"الشرؽ األوسط إلص إ راء اعنتخابات مي األردف و
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الحكوم  اإلسراليمي  المقبم   "ميما يستغرؽ تشكيؿ الحكوم  مي إسراليؿ أسابيع نحف نتطمع إلص التواحؿ مع
مي السعي المشترؾ لمسالـ إف الو ت ليس و ت ال مود، ولكننا ندخؿ مترة حر   سيكوف العمؿ المتضامر 

سيكوف حاسما  2013مييا حيويا إذا أردنا إنقاذ حؿ الدولتيف، مضيفا أف األميف العاـ  اؿ مرارا أف عاـ
ف إظيار اإلرادة السياسي  لمتعاوف مع ال يود المت ددة لتحقيؽ بالنسب  لحؿ الدولتيف، وأف عمص الطرميف اآل

ىذا الحؿ". وأضاؼ "إذا كانت إسراليؿ  ادة بشأف حؿ الدولتيف م ف عمييا اإل رار بالتأ ير السمبي عستمرار 
بناء المستوطنات ويمكف إظيار ال دي  الفمسطيني  مف خالؿ و ؼ مزيد مف التحركات عمص الحعيد الدولي 

 الو ت الذي تبدأ ميو المحاد ات".مي 
 24/01/2013، الغد، عّمان

 
 اإلسرائيمية الحكومةتشكيل واشنطن تجدد دعميا حل الدولتين وتنتظر  .53

أوؿ مف امس، أكد  "إسراليؿ"مي ضوء اعنتخابات التشريعي  التي شيدتيا  :أ ؼ ب، رويترز - واشنطف
اإلسراليمي. و اؿ الناطؽ باسـ البيت  -ؼ الفمسطيني البيت األبيض م ددًا تأييده حؿ الدولتيف مي المم

عمينا اعنتظار لرؤي  تشكيم  الحكوم  اإلسراليمي  المقبم  والطريق  "األبيض غاي كارني مساء أوؿ مف امس: 
ع نزاؿ نعتقد أف اتخاذ تدابير أحادي  ". وأضاؼ: "التي ستعالج مييا ممفات عالق  منذ زمف طويؿ وميم   داً 

، متحد ًا عف "ف ال انبيف ع يساعد عمص التوحؿ إلص اتفاؽ سالـ، و منا ذلؾ بوضوح لمطرميفمف أي م
 اعستيطاف ومحاوعت التوحؿ إلص اعتراؼ بالدول  الفمسطيني  مي األمـ المتحدة.

 24/01/2013، الحياة، لندن
 

 اف المفاوضاتفي استئنأن تباشر الحكومة اإلسرائيمية المقبمة يأمل  وزير الخارجية الفرنسي .54
بر وزير الخار ي  الفرنسي لوراف مابيوس، أمس، عف أممو مي أف تباشر الحكوم  اعسراليمي  عَ  :وكاعت
سن  مارغ  بالنسب  "ي ب أع تكوف  2013مفاوضات مع الفمسطينييف، معتبرًا أف  "بشكؿ سريع  داً "المقبم  
 ".لمسالـ

 24/01/2013، الخميج، الشارقة
 

شاراتزيارة رئيس وزر  .55  اء ماليزيا لغزة .. دالالت وا 
 عدناف سميـ أبو ىميؿ

زيػارة  -ومػي ذات سػياؽ  -زيارة رليس وزراء ماليزيا " محمد ن يب " لغزة يوـ ال ال ػاء  بػؿ يػوميف تػأتي بعػد 
حضرة حاحب السمو " أمير  طر " ليا،  ػـ زيػارة رلػيس وزراء محػر " السػيد ىشػاـ  نػديؿ "، وال ال ػ  عشػر 

يًا ووزيػر خار ػ  تركيػا الػذيف زاروىػا، ومػي نفػس سػياؽ زيػارة السػيد " خالػد مشػعؿ " وأعضػاء مكتػب وزيرًا عرب
حماس السياسي ليا.. ىذا الحراؾ السياسي الذي تشػيده غػزة وحكومػ  المقاومػ  يسػترعي اعنتبػاه ويػدلؿ عمػص 

  مم  مف الحقالؽ ع بد مف رحدىا واععتبار منيا.. وأ وؿ:
ر حقيق  أف ىذه الزيارات ع يمكف  طعيا عف سيا يا السياسي ومست دات مػا بعػد حربػي بداي  ع بد مف تقري

بداعاتيا مييما.. كما ع ي وز عزليا عما  رى مػي  2008الفر اف  وح ارة الس يؿ األخيرة وحمود حماس وا 
 ػاموا  محر بعد خمع السا ط ونظامو الذي كاف يحاحر غزة ويمرر سياسات اعحتالؿ ضدىا..  ـ إف الذيف

بالزيػػارات وبمػػا يختمػػؼ عػػف كػػؿ محػػاوعت كسػػر الححػػار السػػابق  ىػػـ ر ػػاؿ سياسػػ  وزعمػػاء رسػػميوف وليسػػو 
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رموز عمؿ خيري.. ححيح أف مي الزيارات دعما ماديا ولكف ىذا الدعـ يعطييا  يم  عممي  وليس ىو األىـ 
 منحف ع نتكمـ مقط عف مشاريع أو عف أمواؿ تأتي.

ب ىذه تؤكد أف المقاوم  يمكف أف تيـز العدو سياسيا أيضا، ويمكف أف تكسػر الطػوؽ زيارات المسؤوليف العر 
الذي يحػاوؿ يالسػا مرضػو عمييػا وعمػص الشػعب الفمسػطيني منػذ سػنوات بقػدر مػا ىػي  ػادرة عمػص الحػمود مػي 

خامتػػو وردع تعدياتػػو ومنػػع احتاللػػو.. ىنػػا ع بػػد مػػف التػػذكير بػػأف المقاومػػ  ولػػدت مػػي رحػػـ الححػػ ار و يػػو وا 
اسػتطاعت ىػذا الػذي  –أي المقاومػ   –واإلغالؽ ومي بيل  الت اىؿ العربي والتناسي العالمي لمقضػي ، وأنيػا 

اسػػتطاعتو مػػي متػػرة  حػػيرة مػػي عمػػر ال ػػورات، وب مكانػػات محاحػػرة ومػػع معاكسػػ  التيػػار الرسػػمي الفمسػػطيني 
 ػػدـ مػػي كػػؿ اتفػػاؽ تنػػازعت ك يػػرة اختػػار التسػػوي  و  -ودوف التوغػػؿ مػػي نقػػده مػػي ىػػذه الفتػػرة بالػػذات  –الػػذي 

ومقتضيات أمني   ـ تبيف بعد عشريف سن  أنيا كانت مي غير موضعيا وأف العدو ع يحترميا وأنيا الضريب  
 التي تدمع لم رد البقاء أو لبقاء بعض اعمتيازات..

ومتو اليـو  اءت بعػد الومود والزيارات الرسمي  التي تؤـ غزة وتقدـ دعميا واحتراميا لمشعب الفمسطيني ومقا 
أف وا يت ىذه المقاوم  لحظ  اعنحراؼ العاـ عف أىداؼ التحرير محححت المسار، وبعد أف عبرت ماديػا 
وميدانيا وبدميا وممذات كبػدىا عػف إمكانيػ  إىانػ  كبريػاء ىػذا الكيػاف المتع ػرؼ الػذي لػـ يكػف يحسػب حسػابا 

حرم  أي دول   ػارة أو بعيػدة.. ىػذه الزيػارات  ػاءت أيضػا بقميؿ وع بك ير ألي  يم  أخال ي  أو إنساني  أو ل
بعػػد أف أ بتػػت المقاومػػ  أف العػػدو يمكػػف ىزيمتػػو لػػيس مقػػط مػػي الميػػداف العسػػكري وحػػرب اعسػػتنزاؼ و حػػؼ 
عاحمتو ولكف عمص الحعد السياسي  والدبموماسي  والقانوني  والقضػالي  أيضػا مضػال عػف اإلعالميػ ، لػذا ممػـ 

ؿ الػػبعض " إنػػو يقبػػؿ بالمقاومػػ  السػػممي   ػػـ يكتفػػي مػػف كػػؿ ىػػذه السػػممي  بالمظػػاىرات التػػي يعػػد مقبػػوع أف يقػػو 
عدتيا وسدتيا المتضامنوف األ انب والمواطنوف البسطاء ميما ىػو غامػؿ أو متغامػؿ وعػف  حػد أو مػف دونػو 

 كما تفعؿ حماس مي غزة.. –عما يمكف معمو 
ي والعػػالمي لػػيس حكػػرا ححػػريا عمػػص الغػػرب وأمريكػػا ودوالػػر لقػػد أ بتػػت ىػػذه الزيػػارات أف الػػرأي العػػاـ الػػدول 

اعستغالؿ واعستكبار العابرة لمحدو كما كاف ُيسّوُؽ دالما لتبرير الخضوع لو... أ بتت أنػو ع داعػي لموا يػ  
المقاوم  بمقول  " لسػنا مػي  زيػرة معزولػ  " أو مقولػ  " ع نريػد أف نحػرج أحػد اءنا مػي العػالـ.. " وأ بتػت أف 

لدالرة األىـ  بؿ الرأي العاـ العالمي الذي طالمػا خطبنػا وداده وىػو منػامر شػموص ىػو الػرأي العػاـ اإل ميمػي ا
والعربي واإلسالمي الذي يحتضف بحناف الوطني  والقومي  والمشاعر اإلسػالمي  المو ػؼ الفمسػطيني ويعضػده 

 رات:ويحميو وأنو ينبغي المراىن  عميو وحشده.. وىنا ع بد مف أربع إشا
األولص: أف المقاوم  وحكومتيػا كانػت عمػص  ػدر عػاؿ مػف الرشػد السياسػي وتفيػـ المقتضػيات والتحػوعت مػي  

خطابيا اإلعالمي وميـ ما يمكػف ومػا ع يمكػف مػف اسػتقطاب ليػذا الػرأي العػاـ  ػـ اسػت ماراتو.. مػا  عػؿ دوع 
طػػر وتركيػػا وتػػونس.. بػػؿ ومػػف الغػػرب غيػػر متيمػػ  بػػدعـ اإلرىػػاب وع بالخحػػاـ مػػع دوالػػر القػػرار العػػالمي كق

لػػص البحػػث مػػي إمكانيػػ  التواحػػؿ  نفسػػو تسػػتقرب إمكانيػػ  اعنػػدماع بخطػػوة تقػػارب مػػع حمػػاس ومػػع المقاومػػ  وا 
 معيا..

اإلشػػػػارة ال انيػػػػ : أف اإلسػػػػالمييف وبػػػػاألخص الممتػػػػازيف بالوسػػػػطي  واعنفتػػػػاح وبالقػػػػدرة عمػػػػص التفػػػػاىـ والػػػػتفيـ  
يمكػػف أف ين حػوا ميمػػا أخفػػؽ ميػػو اآلخػػروف ودوف أف يأخػػذىـ  -كحمػػاس -د والعزيمػ  عمػػص المقاومػػ  والحػػمو 

ذلؾ إلص الغػرور أو اعسػتبداد أو إ حػاء اآلخػريف.. ذلػؾ معمتػو حمػاس مػي غػزة ويفعمػو اإلخػواف مػي محػر.. 
ودعؾ مما يقولو الخحػوـ الػذيف ع تعنػييـ الحقيقػ  إع بقػدر مػا تخػدـ غايػاتيـ ورغبػاتيـ.. حػحيح أف ت ربػ  

ذف مميعط اإلسػالميوف اإلس المييف  حيرة وأف إن ازاتيـ ع تزاؿ محدودة ؛ ولكف المكتوب يقرأ مف عنوانو.. وا 
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الفرحػػ  كمػػا أعطيػػت لكػػؿ مػػف ىػػب ودب، ولػػيكف مػػي الػػذىف أف ذلػػؾ لػػيس لفالػػدة اإلسػػالمييف وحػػدىـ ولكنػػو 
مكا  ناتيـ..أيضا لفالدة الشعوب واألم  وحتص ع تحـر البالد والعباد مف إبداعاتيـ وا 

مػػي التواحػػؿ مػػع غػػزة ومػػؾ الححػػار  –حتػػص اآلف  –اإلشػػارة ال ال ػػ : لػػـ يبػػؽ مسػػّوغ لمػػف ع يزالػػوف يتمكػػأوف  
مػػػف القػػػرف  1996عنيػػػا أو ع يزالػػػوف متخمفػػػيف ر عيػػػيف يػػػدوروف حػػػوؿ مقػػػررات مػػػؤتمر شػػػـر الشػػػيخ األمنػػػي 

لريػادة مػال أ ػؿ مػف أف يكونػوا مػف الماضي الذي كاف يستيدؼ المقاوم  وسمعتيا.. وللف مات ىؤعء السبؽ وا
الػػػذيف اتبعػػػوا السػػػابقيف والػػػرواد ب حسػػػاف.. ولسػػػت أدري بعػػػد اليػػػـو كيػػػؼ يغمػػػض  فػػػف مػػػف يػػػدعي عروبػػػ  أو 
إسػػالما  ػػـ ىػػو يسػػاىـ مػػي اسػػتيداؼ المقاومػػ  أو يحػػاوؿ إحيػػاء أىػػواء وأحػػالـ الحػػياين  العػػا ريف بتػػآمر أو 

 بتخاذؿ!
ي الفمسػػػطيني ي ػػػب أف يكػػػوف عمػػػص برنػػػامج )سياسػػػي أساسػػػو التحريػػػر  اإلشػػػارة الرابعػػػ : أف التفػػػاىـ الػػػوطن 

وعال ػػات المقاومػػ  المسػػت دة والمتحػػاعدة مػػع المحيطػػْيف العربػػي واإلسػػالمي ؛ مػػالتحرير ولػػيس المفاوضػػات 
وركػػوب الحػػعاب ولػػيس الخطابػػات ىػػو مػػف  مػػع ىػػؤعء األنحػػار حػػوؿ المقاومػػ  وىػػو الػػذي  عميػػـ يراىنػػوف 

ذف مػػالخطو  نسػػاني عمييػػا.. وا  ة األولػػص التػػي ي ػػب أف تبقػػص  ابتػػا ممسػػطينيا كمػػا ىػػي  ابػػت عػػالمي وأخال ػػي وا 
ومنطقي أف انتزاع أي حؽ مف اعحتالؿ وأي كياف سياسي ع يكوف إع عبر المقاومػ  الحقيقيػ  وعمػص الػرأس 

 منيا وليس مي ذيميا المقاوم  المسمح ..
و ع يتنا ضاف مع العمؿ الدبموماسي والقانوني والسياسي،  خر القوؿ: لقد تأكد اليـو أف المقاوم  وردع العد 

وأف ححػار غػزة حػار شػيلا مػف الماضػي الػػذي ت ػاوزه الفمسػطينيوف وع ي ػوز أف يسػتعيدوه تحػت أي ظػػرؼ 
وأي مقارب  سياسي  أو وطني  أو  ومي .. وأف المقاوم  وو اىتيا وكسر الححار عنيا ي ػب أف يكػوف نقطػ  

 .سي وأي أمؽ مستقبمياعنطالؽ ألي عمؿ سيا
 24/1/2013، الشرق، الدوحة

 
 اإلسرائيميون صنعوا مشيدىم فماذا عمينا أن نفعل؟ .56

 طالؿ عوكؿ
انتيػػت اعنتخابػػات العامػػ  اإلسػػراليمي ، أوؿ مػػف أمػػس، عمػػص مشػػيد ي يػػر الك يػػر مػػف التسػػاؤعت ويطػػرح العديػػد 

اءتيػػػا عمػػػص نحػػػو معمػػػؽ، لكنيػػػا بالنسػػػب  مػػػف المالحظػػػات واعسػػػتنتا ات، التػػػي ينبغػػػي عمػػػص اإلسػػػراليمييف  ر 
 لمفمسطينييف،  د ع تخرج عف السياؽ العاـ لمسياس  اإلسراليمي  التي عرمناىا ولمسناىا طيم  الفترة الماضي .

رغـ ذلؾ، ولسبب التداخؿ والتأ ير المتبادؿ بيف المحتؿ والمحتمػ  أرضػو، وربمػا مػف بػاب التشػفي أحيانػًا م ننػا 
را ػػب باىتمػػاـ، ونمضػػي شػػر ًا وغربػػًا مػػي التحميػػؿ وتقػػديـ الػػدروس واعستخالحػػات، لكػػف أيضػػًا كفمسػػطينييف ن

األىػػػـ مػػػف كػػػؿ ذلػػػؾ ىػػػو مػػػا الػػػذي عمينػػػا أف نستخمحػػػو ألنفسػػػنا، ومػػػا الػػػذي ترتبػػػو عمينػػػا نتػػػالج اعنتخابػػػات 
 اإلسراليمي .

و أف الظروؼ تتيح لو يمكف الحديث عف مشؿ ذريع أحاب نتنياىو الذي بادر إلص تبكير اعنتخابات؛ ظنًا من
الفػػرص، لمػػتحكـ مػػي السياسػػ  اإلسػػراليمي  مػػف مو ػػع الر ػػؿ األ ػػوى، والتحػػالؼ األ ػػوى، لكػػف النتي ػػ  المتحققػػ  
تقػػوؿ إنػػو مشػػروع زعػػيـ ماشػػؿ، مػػدع، كػػاذب، وع تتػػوامر ميػػو حػػفات ومواحػػفات القالػػد التػػاريخي الػػذي يحتػػؿ 

 مكانو بيف زعماء إسراليؿ التاريخييف.
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ىو أف تحالفو مع ليبرمػاف، رغػـ معارضػ  أك ػر مػف  مػث أعضػاء الميكػود سػيمّكنو مػف الفػوز بكتمػ  اعتقد نتنيا
برلماني  تفوؽ ححتيا مي الكنيست ححص الحزبيف مي الكنيست ال امن  عشرة، والتػي كانػت ا نػيف وأربعػيف 

 مقعدًا.
اراؾ أوبامػا  بػؿ إعػادة انتخابػو، واعتقد نتنياىو أف عناده وطريقتو السػيل  مػي التعامػؿ مػع الػرليس األميركػي بػ

سػػيكوناف سػػببًا مػػي إ نػػاع اإلسػػراليمييف بتأييػػده ومنحػػو احترامػػًا مالقػػًا. ومػػي السياسػػ  عػػاد نتنيػػاىو ليركػػب سػػموؾ 
التطرؼ ضد الفمسطينييف، والتعيد بمواحم  اعستيطاف والمحامظ  عمص الكتؿ اعستيطاني ،  ـ الػنفخ بػالممؼ 

منػػو أف ذلػػؾ سػػيكوف كاميػػًا لكػػي يححػػؿ عمػػص  قػػ   ميػػوره القمػػؽ، غيػػر الوا ػػؽ مػػي  النػػووي اإليرانػػي، اعتقػػاداً 
إمكاني  بقاء دولتو.  بؿ اعنتخابات خرج نتنياىو بعدوانو نحو  طاع غزة، مي محاولػ  مفضػوح  لكسػب تأييػد 

الحواريخ  المحوتيف مي المناطؽ التي تتعّرض لمحواريخ الفمسطيني ، مكاف عميو أف ينتبو ولـ ينتبو، إلص أف
 وسعت دالرة اإلسراليمييف الذيف يقمقوف عمص حياتيـ وأمنيـ.

كاف عميو أف يدمع  مف التالمو وححبتو وتحالفو مع م نوف مأموف م ؿ أميغدور ليبرماف، عديـ الخبرة، الذي 
التعامػؿ   فز إلص رأس الدبموماسي  اإلسراليمي  دوف أف يكػوف لديػو الحػد األدنػص مػف اإللمػاـ بقواعػد وأخال يػات

 المحتـر مع اآلخريف.
مي كؿ األحواؿ، لـ يكف موضوع السالـ والقضي  الفمسطيني ، مطروحًا عمص  داوؿ أعمػاؿ ودعايػ  األحػزاب 
اإلسراليمي  الرليس  وغير الرليس ، والسػبب ىػو أف الفمسػطينييف لػـ يبػادروا إلػص مػرض  ضػيتيـ بأشػكاؿ ماعمػ  

 عمص أ ندة اعنتخابات اإلسراليمي .
الدرس ىػو أنػو دوف معػؿ ممسػطيني كبيػر يعّبػر عػف ح ػـ أزمػ  اعحػتالؿ اإلسػراليمي دوف طػرح األزمػ  عمػص و 

حقيقتيا م ف أحدًا لف يتحّرؾ، ألف التحرؾ يتبع المحالح، م ف لـ تكف ىػذه المحػالح معرضػ  لمتيديػد م نػو ع 
 داعي لمتحرؾ.

 بيتنا  ضعيفًا  دًا؟ -عميو تحالؼ )الميكود  وعدا ذلؾ، عمينا أف نسأؿ: لماذا كاف ىذا الفوز الذي ححؿ
? منو إلص حناديؽ اع تراع مػي ظػاىرة غيػر مسػبو   70أوًع ػ ع شؾ مي أف ال ميور اإلسراليمي الذي خرج 

ليبرمػػاف  إسػػراليؿ إلييػػا األمػػر  -منػػذ عقػػود،  ػػد شػػعر بالعزلػػ  السياسػػي  الشػػديدة التػػي دمعػػت سياسػػ  )نتنيػػاىو 
د لمستقبؿ و ود إسراليؿ؛ األمر الذي عبرت عنو تسيبي ليفني  بؿ أياـ حيف  الت إف الذي ينطوي عمص تيدي

 سياس  نتنياىو تيدد و ود إسراليؿ.
الرليس باراؾ أوباما ىو اآلخر كاف  د وحػؼ سياسػ  نتنيػاىو بالتدميريػ . الػدرس لمفمسػطينييف ىػو أف عمػييـ 

عشتباؾ عمص الساح  الدولي ، وحمػؿ ممفػاتيـ إلػص مواحم  معميـ السياسي والدبموماسي وخوض كام  أشكاؿ ا
مؤسسات األمـ المتحدة، والمحاكـ الدوليػ  واإل ميميػ  والوطنيػ ، مػ ف لػـ يتمكنػوا مػف دمػع إسػراليؿ إلػص أ فػاص 

 اعتياـ والمحاكم  معمص األ ؿ مضحيا ودمعيا نحو المزيد مف العزل  الدولي .
و حًا ومّ ًا مي التعامؿ مع إدارة الرليس باراؾ أوباما، إلػص الحػد الػذي   انيًا ػ لقد  ازؼ نتنياىو واعتمد أسموباً 

انحػػػاز ميػػػو لحػػػالح منػػػامس أوبامػػػا مػػػي اعنتخابػػػات الرلاسػػػي  األخيػػػرة ميػػػت رومنػػػي. إف ال ميػػػور اإلسػػػراليمي 
بيػذه  حساس إزاء العال ات اإلسراليمي  األميركي ، وع نظف أنو يتسامح مع أي زعيـ سياسي إسراليمي يستيتر

العال ػػ ، ويعّرضػػيا لالىتػػزاز. إف اإلسػػراليمييف يعرمػػوف حقيقػػ  أف الوعيػػات المتحػػدة ىػػي نسػػبيًا الدولػػ  الوحيػػدة 
التي تقؼ إلص  انب دولػتيـ "بالبػاع والػذراع"، ولػوع دعميػا وحمايتيػا إلسػراليؿ لكانػت مػي وضػع حػعب  ػدًا 

 وخطير.
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الفمسػػطيني لألمػػـ المتحػػدة، ومشػػميا مػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ   ال ػػًا: عػػدا مشػػؿ حكومػػ  نتنيػػاىو مػػي موا يػػ  المسػػعص
عػػدوانيا األخيػػر عمػػص القطػػاع، مػػ ف نتنيػػاىو مشػػؿ مشػػاًل ذريعػػًا مػػي معال تػػو األزمػػ  اع تحػػادي  اع تماعيػػ  

 الداخمي .
بيتنػا   -? ممػف يحػؽ ليػـ التحػويت مػي مدينػ  تػؿ أبيػب لحػالح )الميكػود 17مي اعنتخابات األخيرة حػّوت 

أك ر مف خمسيف مي المال  منيـ لحالح )الميكود  مي اعنتخابات السابق ، مما يعني أف الطبق  بينما حوت 
 الوسطص مي إسراليؿ مقدت  قتيا بالميكود وسياستو.

واآلف، مقد حققت القوالـ العربي  مي اعنتخابات تقدمًا  ياسيًا بما كانت عميو مي الكنيست السػابق ، لكػف خمػاًل 
العربي الذي  اطع  زء منو حناديؽ اع تراع بسبب موا ؼ الحرك  اإلسالمي  وأبنػاء  أحاب مو ؼ ال ميور

البمػػد، وكػػاف مػػف األ ػػدى أف يتفػػؽ الكػػؿ الفمسػػطيني داخػػؿ إسػػراليؿ عمػػص خػػوض ىػػذه المعركػػ  بمػػا يزيػػد مػػف 
ص أف الحكوم  تأ يرىـ عمص وا ع السياس  اإلسراليمي . عمص كؿ حاؿ م ف نتالج اعنتخابات اإلسراليمي  تشير إل

القادم  سػتكوف حكومػ  ضػعيف ، و ػد ع تشػيد اسػتقرارًا؛ ممػا يعنػي أف م ػؿ ىػذه الحكومػ  سػتكوف خطيػرة مػف 
ناحيػػ ، وأنيػػا ع يمكػػف أف تتحمػػؿ أعبػػاء عمميػػ  سػػالـ تحتػػاج إلػػص حكومػػ   ويػػ . ىنػػا درس  خػػر يتعمػػؽ بعػػدـ 

لػػو األوروبيػػوف والم تمػػع الػػدولي بعػػد أف المراىنػػ  عمػػص إمكانيػػ  تحريػػؾ عمميػػ  السػػالـ، األمػػر الػػذي يتحضػػر 
 ترسو مراكب الحكوم  اإلسراليمي  ال ديدة.

 24/1/2013، األيام، رام اهلل
 
 

 مشنقة واحدة ومميونا عنق  .57
 عريب الرنتاوي
انشغمت األوساط السياسي  واإلعالمي ، العربيػ  واإل ميميػ  والدوليػ  بنتػالج انتخابػات الكنيسػت التاسػع عشػر.. 

بػػيف ” تػػوازف“، بمػػا يخمػػؽ حالػػ  ”اليسػػار”و” الوسػػط“حػػعود ” مفا ػػأة“كؿ خػػاص أمػػاـ مػػا أسػػمتو وتو فػػت بشػػ
  ناحي الخريط  السياسي  والحزبي  مي إسراليؿ: اليميف واليسار.

” اليمػيف“والحقيق  أف ىذه المقارب  ينقحيا الك ير مف التد يؽ والتمحيص، بشكؿ خاص مي معنص ومضػموف 
لسػياؽ التػاريخي والسياسػي إلسػراليؿ..م ؿ ىػذه التقسػيمات والتحػنيفات،  ػد تحمػؿ مػي ا” اليسػار”و” الوسػط”و

بعض المضاميف المتعارؼ عمييا عالميًا، عندما يتعمؽ األمر باع تحاد واع تماع والحريات العامػ  وحقػوؽ 
سػػػتقبؿ األمػػػراد وال ماعات..بيػػػد أنيػػػا تخػػػرج عػػػف سػػػيا يا العػػػاـ، حػػػيف يتحػػػؿ األمػػػر بالمسػػػأل  الفمسػػػطيني  وم

 اإلسراليمي وحؿ الدولتيف. –الحراع الفمسطيني 
بيػػذا المعنػػص، ومػػف منظػػور الحقػػوؽ الوطنيػػ  ال ابتػػ  لمشػػعب الفمسػػطيني، يمكػػف القػػوؿ أف  ميػػع مػػف مػػاز مػػي 
انتخابػػات الكنيسػػت التاسػػع عشػػر، ىػػـ مػػف اليمػػيف، ممػػيس مػػف بيػػنيـ )باسػػت ناء القػػوالـ العربيػػ   مػػف يرتضػػي 

اليؿ عػػف النكبػػ  والتي يػػر، ومػػا يترتػػب عمػػص ذلػػؾ مػػف إ ػػرار بحػػؽ العػػودة والتعػػويض اععتػػراؼ بمسػػؤولي  إسػػر 
 ألزيد مف خمس  مالييف ع ئ ومشرد ممسطيني.

ومف المنظور ذاتو، م ف الك رة الكا رة مف أعضاء الكنسيت )مف غير العرب ، وبنسب   د تحؿ إلص أزيد مف 
مػػف حزيػػراف، أو تفكيػػؾ المسػػتوطنات )دع عنػػؾ الكتػػؿ تسػػعيف بالمالػػ ، ع ترتضػػي العػػودة إلػػص خطػػوط الرابػػع 

اعستيطاني   الكبرى..وتزداد الحورة تعقيدًا، حيف تدرؾ بأف نسب  أكبػر مػف ىػذه، ع تقبػؿ ب عػادة القػدس إلػص 
، 1967، بػػؿ وع يعتبرونيػػا  ػػزءًا مػػف اعراضػػي الُمحتمػػ  عػػاـ ”تقسػػيميا“أحػػحابيا األحػػمييف، وىػػـ يرمضػػوف 
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عمػػاًل بمنطػػوؽ القػػرارات والمر عيػػات والخطػػط والخػػرالط التػػي تمػػت حػػياغتيا مػػي سػػياؽ  يتعػػيف ال ػػالء عنيػػا،
 أوسمو. –مدريد 

، واحتاللو المكان  ال انيػ  مػي تراتبيػ  القػوى الحزبيػ  اإلسػراليمي  ”ىناؾ مستقبؿ“مي ظني أف األىـ مف حعود 
لسياسػ  اإلسػراليمي ، وبح ػـ يعػادؿ مػي ا” لػوبي اعسػتيطاف“الػذي يم ػؿ ” البيت الييػودي“وأوزانيا، ىو حعود 

، حػػزب طػػارئ، ”ىنػػاؾ مسػػتقبؿ”عشػػرة بالمالػػ  مػػف إ مػػالي األحػػوات التػػي أسػػقطت مػػي حػػناديؽ اع تػػراع..
الػػذي حػػّؿ أوًع مػػي اعنتخابػػات الفالتػػ ، ” كاديمػػا“يمكػػف أف يترا ػػع ويػػذوي، بػػؿ وينػػد ر، كمػػا ىػػو حػػاؿ حػػزب 

حزب المستوطنيف وأنحارىـ، ميػو حػزب عقالػدي مقاتػؿ، مػف  وخرج مف التنامس مي اعنتخابات األخيرة..أما
طبيع  وىوي  األحزاب العقالدي  الديني  )الحريدي   أو القومي  المتطرمػ ، التػي لػـ تفمػح التغييػرات التػي ضػرب 

 المتعا ب .” الكنيسيتات“إسراليؿ والعالـ مي زحزحتيا عف مقاعدىا مي 
و ال ال ػػ  مػػي غضػػوف الفتػػرة الممنوحػػ  لػػو بمو ػػب نظػػاـ الدولػػ  والمػػر ح أف يػػن ح نتنيػػاىو مػػي تشػػكيؿ حكومتػػ

ف كنػػا  األساسػػي )ع دسػػتور إلسػػراليؿ بعػػد ..وىو بمقػػدوره أف يشػػكؿ حكومػػ  مػػف اليمػػيف واليمػػيف المتطػػرؼ، وا 
لضػػػماف ىػػػامش مػػػف حريػػػ  ”..الوسػػػط”و” اليسػػػار“بحػػػزب أو أك ػػػر مػػػف  بيػػػ  ” تطعيميػػػا“نػػػر ح إ دامػػػو عمػػػص 

اعنتقادات الدولي  ألدالو وحمفالو، ومف أ ؿ تمرير  مم  مف اعسػتحقا ات الداخميػ  الحرك ، ولدرء الضغوط و 
 مف نوع الموازن  والمدارس الديني  وت نيد المتدينيف وغيرىا.

منػػذ أف بػػدأت بمتابعػػ  اعنتخابػػات اإلسػػراليمي  عػػف ك ػػب،  بػػؿ أزيػػد مػػف  ال ػػ  عقػػود، وع تكػػاد تخمػػو انتخابػػات 
وع معيف، بعضيا مف طراز  قيؿ حقًا..بيػد أف الو يػ  العامػ  إلسػراليؿ، ظمػت عمػص مف ن” مفا أة“واحدة مف 

ما ىي: اعنزياح نحو اليميف والتطرؼ والتديف..واعنتخابات األخيػرة مػي إسػراليؿ لػـ تخػرج عػف ىػذه القاعػدة، 
 ُيشؽ ليـ غبار.الميـ إع إذا كاف ىناؾ مف يقنعنا بأف ليفني وموماز ولبيد، ىـ مرساف لميسار والوسط، ع 

عمص ما يمكف لما يسػمص ” الرىاف”و” الوىـ“إف أخطر ما يمكف أف ين ـ ىذه اعنتخابات ونتال يا، ىو عودة 
مػػػػػي إسػػػػراليؿ، أف يحد ػػػػػو مػػػػػف تغييػػػػر مػػػػػي الموا ػػػػػؼ والسياسػػػػات اإلسػػػػػراليمي  حيػػػػػاؿ القضػػػػػي  ” الوسػػػػػط“تيػػػػار 

، مػي الو ػت ”خػيط الػدخاف“يػد مػي مطػاردة الفمسطيني ، وما يمكف أف يترتػب عمػص ذلػؾ مػف تبديػد لمو ػت وال 
 الذي يبدو ميو الشعب الفمسطيني أحوج ما يكوف، لالستعداد لموا ي  مرحم  استراتي ي   ديدة.

ومػف اليمػيف إلػص اليمػيف إلػص الوسط..شػاىدت مشػنق  مقط..شػاىدت مشػنق  “رحـ اهلل محمود درويػش إذ  ػاؿ: 
 !”بحبؿ واحد .. مف أ ؿ مميوني عنؽ 

 24/1/2013، عّمان الدستور،
 
 

 فشل في ستة دروس .58
 ناحوـ برنياع
كاف ي ب عمص بنياميف نتنيػاىو مػي ظػاىر اعمػر اف يسػتيقظ حػباحا بعػد ليمػ  لػـ يػنـ مييػا وأف يػو ظ زو تػو 

 ػـ يمػبس أمضػؿ مالبسػو ويػدعو وسػالؿ «. يػا سػارة، إننػا ذاىبػاف»ويقوؿ ليا  مم   د سمعتيا ذات مرة وىي: 
ويتحدث الص الشعب. مف غير حالط المبكػص مػف خمفػو ومػف غيػر طبقػ   خينػ  مػف زينػ  اععالـ الص الداخؿ 

الو و ومف غير نحوص كتبيا خبراء عال ات عام . كػاف ي ػب اف يتحػدث ببسػاط . كػاف نتنيػاىو يسػتطيع 
 «.مشمت. أردت الخير لكنني خسرت مي الطريؽ  ق  الشعب. وي ب أف ندمع عف اعخفا ات»اف يقوؿ: 
 ف ينبغي اف يدعو النا ميف ويسامر مي الطريؽ الص  يساري .وحينيا كا
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لف يحدث ىػذا كمػا يبػدو. منتػالج اعنتخابػات كمػا بينتيػا العينػات أمػس )اعوؿ  تػدع لنتنيػاىو امكانػا متضػايقا 
أو حكومػػ  ضػػيق   المػػ  عمػػص المتػػدينيف والحريػػدييف، أو حكومػػ  أوسػػع شػػيلا مػػا بمشػػارك   –عنشػػاء حكومػػ  

 و خريف. ولف يكوف لو مف ىذه ال نازة مرح كبير كمقول  األـ البولندي  الكالسيكي . الم  لبيد 
إف نتنيػػاىو شخحػػي  مأسػػػاوي  مقػػد بمػػػغ مػػرتيف الػػػص الحكػػـ واسػػتقرت  راء النػػػاخبيف مػػرتيف عمػػػص انيػػاء وعيتػػػو 

و وسػػموكو. بضػػرب  مذلػػ  ع ألنػػو رلػػيس وزراء سػػيئ  ػػدا بػػؿ ألنػػو ينفػػر ال ميػػور منػػو مػػرة بعػػد اخػػرى ب  راءاتػػ
مػػالفرؽ بػػيف مػػا يعتقػػػده نتنيػػاىو مػػي نفسػػػو وبػػيف مػػا يعتقػػده اعسػػػراليميوف ميػػو ححػػؿ عمػػػص تعبيػػر  ػػاس أمػػػس 
)اعوؿ  حباحا حينما ظير نتنياىو وزو تو وابنػاه ظيػورا مشػتركا عنػد حػندوؽ اع تػراع مػي مدرسػ  بػوع بػف 

المعػػارؾ اعنتخابيػػ  مػػي العػػالـ:  غوريػػوف مػػي القػػدس. ويتكػػرر ىػػذا الطقػػس بحػػورة نموذ يػػ  بالضػػبط مػػي كػػؿ
مرليس الحكوم  تمتقط لو الحور وىو يمضي الص وراء الستار ويدس الغػالؼ مػي الحػندوؽ. وأخػرج نتنيػاىو 
وزو تو، كؿ واحد منيما حينما حاف دوره ور   التحويت مف الغالؼ وبدأء خطب  انتخابػات وخطػب اعبنػاف 

ابات لو معمتػو عالمػ  اخػرى عسػتتبع ذلػؾ اعتقػاع. كػاف الزو ػاف بعدىما. وكاف ذلؾ نقضا مظا لقوانيف اعنتخ
نتنياىو عمص يقيف مف أنيما يب اف ال ق  بالنفس وروح القتاؿ. لكنيما كانا بالفعؿ انفعالييف ميذه عالم  مستعدة 

 ألف تفعؿ كؿ معؿ مذموـ بشرط أع يسمبوىا المنحب الفخـ وكتالب الحراس واعنتباه.
ء مػػع التعيػػيف عمػػص و بػػ  دسػػم  مػػف التشػػريؼ أضػػاعيا نتنيػػاىو عب ػػا وأضػػاعيا بسػػموكو يححػػؿ رلػػيس الػػوزرا

 الشخحي وأضاعيا بقراراتو السياسي .
ونقػوؿ بالمناسػب  إف الفشػؿ لػيس لػو أب واحػد. مقػد بػدا مػديرا الحممػ  اعنتخابيػ   ػدعوف سػاعر و معػػاد أرداف 

رلز: مقػد أحػبحا  ػديميف  بػؿ اف يحظيػا برؤيػ  طػرؼ وىما أميرا الميكود ال ديػداف م ػؿ األميػر البريطػاني تشػا
 التاج.

إف تحمػػيال سياسػػيا لنتػػالج اعنتخابػػات يعطينػػا درسػػا ي يػػر اعىتمػػاـ عػػف الم تمػػع اعسػػراليمي. وي ػػب اف يبػػدأ 
. حينمػػا  ػػاء الخريػػؼ ونقضػػت الخيػػاـ مػػي ال ػػادة أحػػبح الشػػعور العػػاـ بػػأف 2011الػػدرس باحت ػػاج حػػيؼ 
يكػف ىػذا حػحيحا ألف البػذور  ػد زرعػت وانتظػرت مػي اعرض المطػر الػذي ينبتيػا  اعحت اج مات ودمف ولػـ

و ػػػاء المطػػػر. حػػػحيح اف المطالػػػب اع تماعيػػػ  التػػػي أ يػػػرت مػػػي اعحت ػػػاج لػػػـ تسػػػت ب مػػػا عػػػدا عػػػددا مػػػف 
التعديالت التي أمادت الوسط الحريدي أك ر مف الشباب مف الطبق  الوسطص. لكف الشعور بالنفور مف  واعد 

  السياسي  لـ يمت بؿ ازداد حدة مقط. وخرج مف حفحات الشبك  اع تماعي  ولـ يؤ ر مي الشػباب مػي المعب
المػػػدف الكبيػػػرة مقػػػط بػػػؿ مػػػي ذوي أعمػػػار  خػػػريف وطبقػػػات اخػػػرى مػػػف الم تمػػػع. وتمتػػػع بأحػػػوات النفػػػور لبيػػػد 

 ويحيموميتش وبينيت وغملوف. ماعحت اج ىو الفالز الحقيقي مي يـو اعنتخابات.
ؽ الػػدرس اعوؿ بحػػدود اعنقسػػاـ مػػي كتػػؿ. يفكػػر الساسػػ  ووسػػالؿ اععػػالـ بمحػػطمحات حػػارم  لميسػػار يتعمػػ

واليميف وليس الناخبوف كذلؾ. إف نتنياىو الذي ذعره ن اح  الم  البيت الييودي مي استطالعات الرأي، أمر 
دـ ال ميػور خدمػ   يػدة الميكود بأف يكشؼ بال رحم  عف مرشحيف متطرميف مي القالمػ  المنامسػ . وبػذلؾ خػ

لكنو خدـ نفسو خدم  سيل   دا. مقد دمع الي ـو ناخبيف متدينيف عف الميكود الص بينيت ودمػع شػبابا يمينيػيف 
غيػػر متػػدينيف عػػف بينيػػت الػػص لبيػػد. وربمػػا كانػػت الخريطػػ  السياسػػي  سػػتكوف مختمفػػ  لػػو امتنػػع الميكػػود عػػف 

 الي ـو عمص مرشحي بينيت.
بمحػػير الميكػػود. مقػػد كػػاف ي ػػب عمػػص الميكػػود باعتبػػاره الحػػزب الحػػاكـ اف يحػػامظ عمػػص ويتعمػػؽ الػػدرس ال ػػاني 

بقالو مي المركز السياسي أشد الحفاظ لكف نتنياىو دمع الػص اليمػيف بالفعػؿ. بػدأ ذلػؾ بػالحمؼ مػع ليبرمػاف  ػـ 
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ميبرالػػي لميكػػود باعنتخابػػات التمييديػػ  مػػي الميكػػود التػػي سػػيطر عمييػػا كػػاتس ومػػايغميف، و ضػػيا عمػػص التػػراث ال
 وانتيص اعمر الص منامس  بينيت مي احوات اليميف المتديف.

لػػـ يتحػػرؾ اليمػػيف أمػػس )اعوؿ  الػػص اليسػػار كمػػا لػػـ يتحػػرؾ اليسػػار  بػػؿ ذلػػؾ الػػص اليمػػيف. مقػػد تبػػيف اف  ػػزءا 
 كبيرا مف  ميور الناخبيف يفضؿ اف يختار ور تو اعنتخابي  بحسب معايير اخرى.

اسػراليؿ بيتنػا حػػراع عمػص ىػذه القضػػي   –لػث بتشػػكيؿ الحكومػ  المقبمػ . يو ػد مػػي الميكػود ويتعمػؽ الػدرس ال ا
زادتو نتالج اعنتخابات حدة مقط. يفضؿ ليبرمػاف اف يتو ػو الػص لبيػد والػص بينيػت وربمػا الػص ليفنػي ايضػا واف 

ليذه الحكوم  ور   يتخمص عف الحريدييف، ويمكف بذلؾ حوغ  انوف ت نيد. وسيكوف األمؿ مي اف تقدـ ليفني 
تيف دولي  د يق  )وربما تضمف بم رد و ودىا محاكم  أسيؿ لميبرماف. مما كػاف  يػدا لتسػاحي ىنغبػي يمكػف 
اف يفيده ىػو ايضػا . ويفضػموف حػوؿ نتنيػاىو اف يت يػوا  بػؿ كػؿ شػيء الػص الشػريكات الطبيعيػ  وىػي شػاس 

 اعمر ميو ع يستطيع اف ير ص مي العرسيف.والبيت الييودي وييدوت ىتوراة. وي ب عمص نتنياىو اف يبت 
إف لبيػد اليػػـو لػػيس لبيػػد أمػػس ميػػو ي ػػب عميػػو اف يطمػب أك ػػر. ألنػػو حظػػي بو بػػ  أكبػػر ممػػا تسػػتطيع معدتػػو 
ابتالعيػا. ويسػتطيع لبيػد اف يضػـ اليػو سػبع  نػواب ليفنػػي مػال شػيء يفحػؿ بػيف القػالمتيف سػوى حػب الػػذات. 

مس )اعوؿ . لكف السؤاؿ الكبير ىو كيػؼ سػيعامؿ لبيػد نتنيػاىو. انػو وتمت  يود محموم  مي ىذا اعت اه أ
يستطيع اف يحدد تركيب  اعلتالؼ المقبؿ ويستطيع تحديد سياستو. إف أباه  د اتخذ  راراتو تحػت ظػؿ شػاروف 

 العريض وليس لمبيد ظؿ يمتؼ بو.
راليمي طريقػػػ  عرضػػػاء تو عػػػات ويتعمػػػؽ الػػػدرس الرابػػػع بحػػػدود اعنتخػػػاب. يبػػػدو انػػػو ع يو ػػػد مػػػي الوا ػػػع اعسػػػ

األك ريػػ  مػػف  يػػ  التسػػاوي مػػي حمػػؿ العػػبء وع تو عػػات األك ريػػ  مػػف  يػػ  العػػدؿ اع تمػػاعي وع تو عػػات 
ما اف نحؿ مي غضوف سنتيف الص  سياس  خار ي  تكوف مقبول  مي العالـ. ماما اف تو د محالحات تن ح وا 

 انتخابات  ديدة.
ع لػػـ يكػػد يػػذكر مػػي المعركػػ  اعنتخابيػػ  وىػػو ميػػرتس. مقػػد كانػػت ىػػذه ويتعمػػؽ الػػدرس الخػػامس بحػػزب متواضػػ

مػػا أع يكػػوف. وعػػرض عمػػص  ميػػور نػػاخبي اليسػػار اتسػػا ا  –اعنتخابػػات امتحانػػا أعمػػص لػػو  مامػػا اف يكػػوف وا 
ونقػػػػاء و ديػػػػ  ولػػػػـ يعػػػػرض الحكػػػػـ. وانتعاشػػػػو  ػػػػزاء طيػػػػب عػػػػف عمػػػػؿ سياسػػػػي حػػػػعب ودرس ممتػػػػاز مػػػػي 

 السعادة عمص و وه نشطاء ميرتس أمس كي نفيـ معنص التحوؿ. الديمقراطي . كاف ي ب اف نرى
ويتعمػػؽ الػػدرس السػػادس بالبػػت سػػمفا أنػػو ع يو ػػد اىتمػػاـ بيػػذه اعنتخابػػات ألف نيايتيػػا معرومػػ  سػػمفا. حينمػػا 

ماليػػيف اسػػراليمي عمػػص مرحػػ  التو ػػو الػػص حػػناديؽ اع تػػراع والحسػػـ مػػاف ىػػذا ع يمكػػف اف يكػػوف  5يححػػؿ 
 مماًل.

 يديعوت 
 24/1/2013، الحياة الجديدة، رام اهلل

 
 لماذا فشل نتنياىو؟ .59

 الوؼ بف
عنػو لػـ يكػف لديػو مػا يقولػو. بطػؿ العػالـ مػي  19لقد مشؿ بنياميف نتنيػاىو مػي حممػ  اعنتخابػات لمكنيسػت الػػ 

يؿ ع الكالـ، ممؾ البقاء السياسي، مقػد مػي منتحػؼ الوعيػ  السػابق  اعتحػاؿ مػع ال ميػور. وراوح منذلػذ كبػد
مفر منو، مي ظؿ غياب خحػـ ذي وزف. وىػو لػـ يقتػرح اي أمػؿ عمػص اعسػراليمييف، أدار حممػ  بالسػ  وبػدع 

 مف برنامج انتخابي اكتفص برسال  'رليس وزراء  وي'.
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لقد كاف نتنياىو عمص عمـ بضعفو، والذي ظير لو مي أعقاب اعستطالعات. مقػد كػاف ينتحػر بسػيول  عمػص 
ؿ: 'مف ىو اعك ر مالءم  ليكوف رليس الوزراء'، ولكنو لـ ين ح مي أف ي مب لميكود كؿ مرشح  خر مي سؤا

حتص وع مقترح واحد  خر. وبدع مف محاول  اعادة احتالؿ  مب ال ميور، او معال ػ  المشػاكؿ العميقػ  التػي 
حػػفق  ، اختػػار نتنيػػاىو الطريػػؽ اعسػػيؿ ل2011انػػدلعت الػػص الخػػارج مػػي اعحت ػػاج اع تمػػاعي مػػي حػػيؼ 

سياسي  لتخميد حكمو: الوحدة مع اسراليؿ بيتنا. اتفا و مع اميغدور ليبرماف سػيبقيو عمػص مػا يبػدو مػي كرسػيو، 
 ولكف مقط بعد أف تمقص حفع  أليم  مف الناخبيف.

اعسباب التي أدت الص سقوط الحكوم  وتقديـ موعد اعنتخابات اعزم  حوؿ ت نيد اعحولييف والحعوب  مي 
زاني  و ػدت تعبيرىػا  يػدا مػي نتػالج التحػويت. مقػد أيػد ال ميػور بحماسػ  المرشػحيف الػذيف ا ترحػوا ا رار المي

'مساواة مي العبء'، يلير لبيد ونفتالي بينيػت. أمػا حػزب العمػؿ برلاسػ  شػيمي يحيمػومتش مقػد حققػت أ ػؿ مػف 
 ، ولكنػو ىػو ايضػا زاد  وتػو المتو ع، وع سيما بسبب الحمم  الفاشم  والتذبذب مي مسأل  الدخوؿ الػص الحكومػ

 بفضؿ ارتباط  الم  مرشحيو باعحت اج اع تماعي.
لقد عرؼ نتنياىو باف ال ميور  مؽ مف الوضع اع تحادي. مف اسعار السػكف ومػف تممػص اعحػولييف مػف 

نػات الخدم ، ومع ذلؾ اختار اف يت اىؿ ىذه المشاكؿ والتركيز عمص التيديد اعيرانػي، 'وحػدة القػدس' واععال
عف بناء اعؼ الشقؽ مي المستوطنات. والمرة تمو اعخرى التقط لنفسو الحور مي المبكص )بما مي ذلػؾ يػـو 
اعنتخابات  ومع  نود ال يش اعسراليمي. ىذا يبدو  ميال عمص حفح  الفيس بوؾ لنتنياىو، ولكنػو ببسػاط  

 لـ يتحدث الص  مب الناخبيف.
عات، دخؿ نتنياىو مي حال  مػزع. واععػالف الغريػب عػف تعيػيف الػوزير عندما أخذ يفقد المقاعد مي اعستطال

اعحالحي موشيو كحموف كرليس مديري  اراضي اسراليؿ،  بؿ يوميف مػف اعنتخابػات، ذكػر بػالخطوة الفزعػ  
، حػيف وضػع النالبػ  الم يولػ  شوشػانا اربيمػي الموزلينػو 1981التي  اـ بيا شمعوف بيػرس، عشػي  انتخابػات 

كػػاف ال ػػاني مػػي  المػػ  العمػػؿ. ع يو ػػد مؤشػػر واضػػح اك ػػر مػػف ىػػذا عمػػص اعزمػػ  السياسػػي  مػػي ضػػوء مػػي الم
 اغتراب الناخبيف، ومي ذلؾ الحيف م مما اعف، ىذا لـ ي ِد نفعا.

ومقابؿ نتنياىو المنقطع، ماف المنتحر اعكبر لالنتخابات، لبيػد، كيػؼ رسػالمو مػع مػا ي يػر اىتمػاـ النػاخبيف. 
اعتمدت عمص وا ع 'خط المعارض  اع ؿ': مقد أغضب  در ا ؿ مف النػاس مػف اي مرشػح  خػر،  ماسراتي يتو

وببسػػاط   طػػؼ بػػيف ذراعيػػو خػػالبي أمػػؿ كػػديما، العمػػؿ وعمػػص مػػا يبػػدو الميكػػود ايضػػا. ن احػػو يػػدؿ عمػػص أف 
مقط  الناس يريدوف أمال، ويحترموف مرشحيف يعرضوف عمييـ برنام ا انتخابيا واضحا مع خطط عمؿ وليس

 عبادة شخحي  مارغ  مف المضموف.
لقد نسي نتنياىو الم رب ىذا الدرس ويبدو أنو حدؽ تقارير التزلؼ التي وحفتو 'الممؾ بيبي' الذي ع بػديؿ 

 لو. وال مف دمعو الميكود مي حناديؽ اع تراع.
 23/1/2013ىآرتس 

 24/1/2013، القدس العربي، لندن
 

 ومشاىد مكتوبةأسرار غزة العزة .. مشاعر مكبوتة  .60
 د. أكـر العدلوني
الحنػػػيف إلػػػص الػػػوطف لػػػـ يتو ػػػؼ لحظػػػ  مػػػي حيػػػاة أي مػػػواطف ممسػػػطيني، و ػػػد تتعػػػدد أشػػػكاؿ التعبيػػػر عػػػف ىػػػذا 
الحنػػيف؛ ممّنػػا مػػف يعّبػػر عػػف حنينػػو شػػعرًا ون ػػرًا، ومّنػػا مػػف يعّبػػر عنػػو رسػػمًا ونحتػػًا، وك يػػروف شػػو ًا ودعػػاء، 
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بػداعًا، والمحظوظػوف  يػادًا واستشػيادًا. ورغػـ أنػي لػـ أسػكف وطنػي  و خروف تعميمًا واحترامًا، والػبعض مكػراً  وا 
ممسطيف مي عروس البحر "عكا" إع أنو يسكنني أينما حممت أو ارتحمت. ويـو أف  اءتني دعوة كريم  لزيارة 
غػزة مػػع  اممػػ  "أميػػاؿ مػػف اعبتسػػامات" خفػػؽ  مبػػي وسػػبقتني روحػػي إلػػص ىنػػاؾ )ألنػػو كػػاف حممػػًا يسػػاورني منػػذ 

دة ، وساع  وحولي إلييا ووطأت بقدمّي ترابيا تممكتني مشاعر وأحاسػيس تت ػاوز الكممػات ويع ػز البيػاف م
 والمساف عف البوح بيا .. مآ رت أف أضمرىا و"أكبتيا" مي نفسي لنفسي.

ولكف إف سمحُت لنفسي أف أضمر مشاعري، ممف أغفر ليا إف منعتني مف كتاب  أىـ مشاىداتي التي  ادتني 
 موع  مف "األسرار" اكتشفتيا أ ناء ىذه الزيارة، أسرار  عمت أىػؿ غػزة يسػتحقوف لقػب "غػزة العػزة". لػـ إلص م

تكف مدة الزيارة سوى خمسػ  أيػاـ، ولكننػي كنػت مػي كػؿ يػوـ أشػاىد عشػرات المشػاىد المعّبػرة عػف عمػؽ ىػذه 
اؿ والكبػػار، لقػػد شػػاىدتيا لػػدى األسػػرار. لقػػد تأكػػد لػػي عمقيػػا لػػدى الر ػػاؿ والنسػػاء، والشػػباب والكيػػوؿ، واألطفػػ

السياسييف والمقاوميف، مي المسػ د والبرلمػاف، مػي البيػت والشػارع، مػي م ػالس العػزاء وحػاعت األمػراح، مػي 
المخيمػػػات والمػػػدف. لقػػػد شػػػاىدتيا عنػػػدما  ابمػػػت رلػػػيس الػػػوزراء األخ القالػػػد "أبػػػو العبػػػد"، ولػػػدى نالػػػب رلػػػيس 

بػو أكػـر بحػر"، لقػد شػاىدتيا وأنػا أت ػوؿ مػي  نبػات الحػرح الشػامخ الم مس التشريعي األخ القالد الػدكتور "أ
مػػي ال امعػػ  اإلسػػالمي  مػػع رليسػػيا الممّيػػز األخ الػػدكتور "كمػػاليف شػػعث". لقػػد شػػاىدتيا وأحسسػػت بيػػا عنػػدما 
التقيت بالمقاوميف والمرابطيف مػي أمػاكف ربػاطيـ وأنفػا يـ، لقػد شػاىدتيا عنػد زيػارتي لزو ػات الشػيداء وعمػص 

ف "أـ محمد الرنتيسي" سفيرة ال ياد والمقاوم ، و"أـ الحسف أبو شنب" المربي  القدوة الحػابرة المحتسػب ، رأسي
لقػػد شػػاىدتيا لػػدى زيػػارتي لمنػػزؿ وعالمػػ  شػػيخ شػػيداء ممسػػطيف "أحمػػد الياسػػيف" اإلمػػاـ المعمػػـ، و"عالمػػ  القالػػد 

 ال عبري" حانع النحر واعستشياد معًا.
ب عالمييف وسياسييف وباح يف ومالحيف وعماؿ وبالعيف وسوا يف ومينييف.. وغيػرىـ،  لقد التقيت أ ناء زيارتي

والتقيػت بأ ػػاربي مػف بنػػي عمػػومتي "عالمػ  العػػدلوني" التػي أن بػػت أم ػػاؿ "رشػا العػػدلوني" زو ػ  الشػػييد حػػقر 
اء و ػادة مػف ممسطيف د. عبد العزيز الرنتيسي، وأ اربي مف بني أخوالي "عالم  أبو سػويرح" التػي أن بػت شػيد

أم اؿ الشييد  يػاد أبػو سػويرح. لقػد التقيػت بػبعض حفّػاظ كتػاب اهلل عػز و ػؿ ومػي مقػدميـ شػيخيـ حػاحب 
الفضؿ بعد اهلل تعالص الدكتور ال ميؿ "عبد الرحمف ال مؿ" الذي خّرج حتص اآلف أك ر مف أربعيف ألؼ حامظ 

رىـ أو مػػزارعيـ أو  امعػػاتيـ أو مدارسػػيـ، إع وحامظػ  لمقػػر ف. لقػػد  ابمػػت أناسػًا يعممػػوف مػػي النيػػار مػي متػػا 
أنيػػـ مػػي الميػػؿ وعنػػد الطمػػب مقػػاتموف م اىػػدوف يمبػػوف نػػداء المقاومػػ  والمرابطػػ . لقػػد عشػػت خمسػػ  أيػػاـ مػػع 
عػادة الال لػيف  م تمع مقاوـ؛ ىمو األكبر اعستمرار مي المقاوم  والمضي مي التحرير بؿ إن از التحريػر، وا 

لص المس د  األ حص المبارؾ وا  ام  دولتيـ وعاحمتيا القدس. إلص ديارىـ وا 
إف م تمع غزة استحؽ لقب "م تمع العزة والكرام " و"م تمع الححوف والقالع" و"م تمع المقاوم  والتحرير" 

عشػػرة كاممػػ ، بم ابػػ   -وىنػػا بيػػت القحػػيد مػػف مقػػالتي–عػػف  ػػدارة وبدر ػػ  امتيػػاز. وأسػػرار ىػػذا اعسػػتحقاؽ 
حػػػر" و"عػػدة تحريػػر". لقػػػد حفظػػت ودّرسػػت وحاولػػت أف أعػػػيش ىػػذه العشػػرة مػػػع "منظومػػ  عمػػؿ" و"وحػػف  ن

إخػػػػواني سػػػػابقًا، ولكػػػػف إخػػػػواني ىنػػػػاؾ مػػػػي غػػػػزة  ػػػػد تر مػػػػوا و ّسػػػػدوا ىػػػػذه "التعػػػػاليـ" م عموىػػػػا بحػػػػؽ "أسػػػػرار 
اعسػػتحقاؽ": مػػػ " منػػوا بسػػمو دعػػوتيـ، و دسػػي  مكػػرتيـ، وعزمػػوا حػػاد يف عمػػص أف يعيشػػوا بيػػا، أو يموتػػوا مػػي 

 ". مما ىذه األسرار؟سبيميا
السػػر األوؿ: ميػػـ الػػديف: لقػػد أيقػػف أىػػؿ غػػزة العػػزة بػػأف "مكػػرتيـ إسػػالمي  حػػميم ، مفيمػػوا أف اإلسػػالـ نظػػاـ 
شامؿ يتناوؿ مظاىر الحياة  ميعا ميو دول  ووطف أو حكوم  وأمػ ، وىػو خمػؽ و ػوة أو رحمػ  وعدالػ ، وىػو 

، وىػو  يػاد ودعػوة أو  ػيش ومكػرة، كمػا ىػو عقيػدة  قام  و انوف أو عمـ و ضاء، وىػو مػادة أو كسػب وغنػص
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حػػاد   وعبػػػادة حػػػحيح  سػػػواء بسػػواء". وليػػػذا ىػػػـ ييتفػػػوف مػػي مير انػػػاتيـ ومسػػػيراتيـ واحتفػػػاعتيـ: )القػػػر ف 
 دستورنا والرسوؿ  دوتنا .

بقػػوليـ وعمميػػـ و يػػادىـ كمػػو "و ػػو اهلل،  -واهلل حسػػيبيـ–السػػر ال ػػاني: اإلخػػالص هلل: لقػػد  حػػد أىػػؿ غػػزة 
وابتغاء مرضاتو وحسف م وبتو مػف غيػر نظػر إلػص مغػنـ أو مظيػر أو  ػاه أو لقػب أو تقػدـ أو تػأخر، وبػذلؾ 
كػػػػانوا  نػػػػود مكػػػػرة وعقيػػػػدة، ع  نػػػػود غػػػػرض ومنفعػػػػ ، )ُ ػػػػْؿ ِإفَّ َحػػػػالِتي َوُنُسػػػػِكي َوَمْحَيػػػػاَي َوَمَمػػػػاِتي هلِل َرب  

 ر وهلل الحمد ".اْلَعاَلِميَف ، وليذا ىـ ييتفوف )اهلل غايتنا  و)اهلل أكب
السػػر ال الػػث: العمػػؿ المتواحػػؿ: لقػػد أدرؾ أىػػؿ غػػزة "أف  مػػرة العمػػـ واإلخػػالص ىػػو العمػػؿ؛ )َوُ ػػِؿ اْعَممُػػوا ، 
ومراتػػب العمػػؿ المطموبػػ  عنػػدىـ ىػػي: إحػػالح الػػنفس )لقػػد رأيػػت ذلػػؾ مػػي المسػػا د ومعاىػػد تحفػػيظ القػػر ف ، 

رشاد الم تمع )أحسست بيػذا مػي وتكويف البيت المسمـ )لمستيا مي مظاىر الحياة وحسف  التنشل  لألوعد ، وا 
نشر الدعوة والفضيم  ، وتحرير الوطف )شاىدتيا عند زيارة المحررات بعد طرد الحياين  مف المستوطنات ، 
حػالح الحكومػػ  )لقػػد امػػتألت غػػزة أمنػػًا وأمانػػًا بعػد أف انتخػػبيـ الشػػعب و ػػادوا الحكومػػ  وعممػػوا كخػػادـ لػػدى  وا 

ده ، وتحرير األوطاف )شاىدت ذلؾ مي معرك  الفر اف واليوـ مي معرك  الس يؿ  وما زالت الشعب وأ ير عن
عػػادة الكيػػاف الػػدولي لألمػػ  اإلسػػالمي  )لقػػد شػػاىدت الومػػود  غػػزة ترمػػع شػػعار )لمتحريػػر ماضػػوف  بػػ ذف اهلل، وا 

 ػ  حركػ  حمػاس الزالرة مف أنحاء العالـ لمناحرتيا وكسر الححار عنيا  لقػد  معػت األمػ  مػي ذكػرى انطال
الخامس  والعشريف. لقد كاف الناس، يروا ذلؾ خياًع، ولكف أىؿ غزة يرونيا حقيق ، ألنيـ لـ ولف ييأسوا أبدا، 

 وليـ مي اهلل أعظـ األمؿ )َواهلُل َغاِلٌب َعَمص َأْمِرِه َوَلِكفَّ َأْكَ َر النَّاِس ع َيْعَمُموَف .
ت غػزة بػأف ال يػاد ىػو "الفريضػ  الماضػي  إلػص يػـو القيامػ  والمقحػود السر الرابع: ال ياد والمقاوم : لقد  من

بقػػوؿ رسػػوؿ اهلل )ص : )مػػف مػػات ولػػـ يغػػز ولػػـ يحػػدث نفسػػو بغػػزو مػػات ميتػػ   اىميػػ  ، وأوؿ مراتبػػو إنكػػار 
القمب، وأعالىا القتاؿ مي سبيؿ اهلل، وع تحيا دعوة إع بال ياد، وبقدر سمو الدعوة وسع  أمقيا تكوف عظمػ  

 يػػاد مػػػي سػػبيميا، وضػػػخام  الػػ مف الػػػذي يطمػػػب لتأييػػدىا، و زالػػػ  ال ػػواب لمعػػػامميف )َوَ اِىػػُدوا ِمػػػي اهلِل َحػػػؽَّ ال
 ِ َياِدِه . وأل ؿ ذلؾ أنشؤوا كتالب القساـ لمقاوم  العدو الحييوني، وىا ىـ ييتفوف دالمًا )ال ياد سبيمنا .

لػػ "بػذؿ الػنفس والمػاؿ والو ػت والحيػاة وكػؿ شػيء  السر الخامس: التضحي  والبذؿ: لقػد أعػد أىػؿ غػزة أنفسػيـ
نما ىو األ ر  مي سبيؿ الغاي ، وليس مي الدنيا  ياد ع تضحي  معو، وع تضيع مي سبيؿ الفكرة تضحي ، وا 

ـْ َوَأْمػػَوالَ  ـْ . ال زيػػؿ وال ػػواب ال ميػػؿ ومػػف  عػػد عػػف التضػػحي  ميػػو   ػػـ: )ِإفَّ اهلَل اْشػػَتَرى ِمػػَف اْلُمػػْؤِمِنيَف َأْنُفَسػػُي ُي
وليذا  دمت غزة خيرة أبناليا وكوادرىا و ادتيا العظاـ شػيداء مػي سػبيؿ اهلل، وىػذا ىػـ ييتفػوف دومػًا )والمػوت 

 مي سبيؿ اهلل أسمص أمانينا .
السػػر السػػادس: السػػمع والطاعػػ : لقػػد ت ّسػػد ىػػذا السػػر مػػي سػػموؾ شػػباب غػػزة مػػف خػػالؿ امت ػػاؿ أمػػر  يػػادتيـ 

نفاذه توًا مي العسر واليسر والمنشط والمكره، لقد شاىدتو مي احتراميـ لمنظـ والمبادئ العام  لم ماع ، أمرًا  وا 
وطاع  لقيادتيـ مف غير تردد وع مرا ع  وع شؾ وع حرج، ألنيـ يدركوف إنيـ مي مرحم  التنفيذ وىي مرحم  

بر عمييمػػا إع  يػػاد ع ىػػوادة ميػػو، وعمػػؿ متواحػػؿ مػػي سػػبيؿ الوحػػوؿ إلػػص الغايػػ ، وامتحػػاف وابػػتالء ع يحػػ
 الحاد وف، وع يكفؿ الن اح مي ىذه المرحم  إع كماؿ الطاع .

السر السابع: ال بات عمص المبدأ: لقد شاىدت ر اؿ المقاوم  مي غزة رغػـ الححػار وحػعوب  الحيػاة مػدركيف 
، حتػػص لمفيػوـ "أف يظػؿ األخ عػاماًل م اىػدًا مػي سػبيؿ غايتػو ميمػا بعػدت المػدة وتطاولػت السػنوات واألعػواـ

مػػا الشػػيادة مػػي النيايػػ ، )ِمػػَف اْلُمػػْؤِمِنيَف ِرَ ػػاٌؿ  يمقػػص اهلل عمػػص ذلػػؾ و ػػد مػػاز ب حػػدى الحسػػنييف، م مػػا الغايػػ  وا 
ـْ َمػْف َيْنَتِظػُر َوَمػا َبػدَُّلوا َتْبػِدياًل ،  ـْ َمػْف َ َضػص َنْحَبػُو َوِمػْنُي والو ػت عنػدىـ  ػزء َحَدُ وا َما َعاَىُدوا اهلَل َعَمْيِو َمِمْنُي
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مف العالج، والطريؽ طويم  المدى بعيدة المراحؿ ك يرة العقبات، ولكنيا وحدىا التي تؤدي إلص المقحػود مػع 
 عظيـ األ ر و ميؿ الم وب ".

السػػر ال ػػامف: الت ػػرد لمفكػػرة: لقػػد تعممػػت مػػي غػػزة كيػػؼ يمكػػف "أف تػػتخمص لفكرتػػؾ ممػػا سػػواىا مػػف المبػػادئ 
ىا: )ِحْبَغَ  اهلِل َوَمْف َأْحَسُف ِمَف اهلِل ِحْبَغً  ، والناس واحد مف واألشخاص، ألنيا أسمص الفكر وأ معيا وأعال

سػػت  أحػػناؼ: مسػػمـ م اىػػد، أو مسػػمـ  اعػػد، أو مسػػمـ   ػػـ، أو ذمػػي معاىػػد، أو محايػػد، أو محػػارب، ولكػػؿ 
 حكمو مي ميزاف اإلسالـ، ومص حدود ىذه األ ساـ توزف األشخاص والييلات، ويكوف الوعء أو العداء".

لسر التاسع: األخػوَّة والمحب : لقد تعممت مي غزة كيؼ "ترتبط القموب واألرواح برباط العقيدة، والعقيػدة أو ػؽ ا
الػػروابط وأغالىػػا، واألخػػوة أخػػت اإليمػػاف، والتفػػرؽ أخػػو الكفػػر، وأوؿ القػػوة:  ػػوة الوحػػدة، وع وحػػدة بغيػػر حػػب، 

ـْ َخَحاَحٌ  َوَمْف ُيوَؽ وأ ؿ الحب: سالم  الحدر، وأعاله: مرتب  اإلي ار، )َوُيؤْ  ـْ َوَلْو َكاَف ِبِي ِ ُروَف َعَمص َأْنُفِسِي
ـُ اْلُمْفِمُحوَف . لقد رأيت كيؼ ي د األخ الحادؽ إخوانو أولص بنفسو مف نفسػو، ألنػو إف لػـ  ُشحَّ َنْفِسِو َمُأوَلِلَؾ ُى

ممػػػؤمف كالبنيػػػاف، يشػػػد بعضػػػو يكػػػف بيػػػـ، ممػػػف يكػػػوف بغيػػػرىـ، وىػػػـ إف لػػػـ يكونػػػوا بػػػو كػػػانوا بغيػػػره، )والمػػػؤمف ل
 بعضًا .

السػػػر العاشػػػر: ال قػػػ  بالقيػػػادة: لقػػػد شػػػاىدت مػػػي غػػػزة كيػػػؼ يكػػػوف "اطملنػػػاف ال نػػػدي إلػػػص القالػػػد مػػػي كفاءتػػػو 
خالحو اطملنانا عميقا ينتج الحب والتقدير واعحتػراـ والطاعػ ، )مَػال َوَرب ػَؾ ع ُيْؤِمُنػوَف َحتَّػص ُيَحك ُمػوَؾ ِميَمػا  وا 

ػػا َ َضػػْيَت َوُيَسػػم ُموا َتْسػػِميمًا . والقالػػد  ػػزء مػػف الػػدعوة، وع دعػػوة َشػػَ َر َبْيػػنَ  ـْ َحَر ػػًا ِممَّ ّـَ ع َيِ ػػُدوا ِمػػي َأْنُفِسػػِي ـْ  ُػػ ُي
حكػاـ خططيػا، ون احيػا  بغير  يادة، وعمص  در ال ق  المتبادل  بيف القالد وال نود تكوف  وة نظاـ ال ماع ، وا 

 مص ما يعترضيا مف عقبات.مي الوحوؿ إلص غايتيا، وتغمبيا ع
ع مفػػي  لقػػد خػػتـ اإلمػػاـ الشػػييد حسػػف البنػػا رسػػال  التعػػاليـ إلخوانػػو  ػػالاًل: "مخػػذ نفسػػؾ بشػػدة بيػػذه التعػػاليـ، وا 
حػػفوؼ القاعػػديف متسػػع لمكسػػالص والعػػاب يف. وأعتقػػد أنػػؾ إف عممػػت بيػػا و عمتيػػا أمػػؿ حياتػػؾ وغايػػ  غايتػػؾ، 

 واف مي اآلخرة". ليذا استحقت غزة لقب "غزة العزة".كاف  زاؤؾ العزة مي الدنيا والخير والرض

 23/1/2013، فمسطين أون الين
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