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  "لـ"العمل 05لـ"يوجد مستقبل" و 09مقعدا لـ"الميكود بيتنا" و 10ائج انتخابات الكنيست النيائية: نت 0
النتػػػػالن النياليػػػػة ل نت ابػػػػات ، أف الناصػػػػرةمػػػػف برىػػػػـر جرايسػػػػي ، عػػػػف 25/0/2101، الغــــد، عّمــــانذكػػػػرت 

ظيػػرت أف اليمػػيف المتطػرؼ الحػػاكـ، فػػاز أالبرلمانيػة اسسػػراليمية، التػي أعمػػف عنيػػا بعػد ظيػػر أمػػس ال مػيس، 
، [ار رالرسػػط رالعػػربمقعػػدا لميسػػ 59مقابػػؿ ] مقعػػدا 120مقعػػدا مػػف أصػػؿ  61بأغمبيػػة طفيفػػة، رحصػػؿ عمػػ  

مقعدا اضافيا، كانت قد فازت بو في النتالن االرلية، رعمػ  ضػر   48بعد أف  سرت إحدى لرالح فمسطينيي 
ىذا، شرع رلػيس الحكرمػة بنيػاميف نتنيػاىر، فػي فحػص احتمػاالت تشػكيؿ حكرمػة راسػعة، يرتكػز فييػا اساسػا 

 .[يرما 42نياىر لتشكيؿ حكرمة   ؿ رتتيح ىذه النتيجة االمكانية لنتا] عم  الت فو القالـ
رحسب النتالن النيالية، فإف حزب "الميكرد" المتحالؼ مع "يسػراليؿ بيتينػر" فػي اللحػة "ليكػرد بيتينػر" حصػمت 

مقعػػػػدا، راح قسػػػػـ كبيػػػػر منيػػػػا ل لحػػػػة اليمػػػػيف المتطػػػػرؼ الػػػػذ  يم ػػػػؿ  11مقعػػػػدا، بعػػػػد أف  سػػػػرت  31عمػػػػ  
مقعػػػدا، ركانػػػت النتػػػالن امرليػػػة قػػػد منحتيػػػا مقعػػػدا  12ازت بػػػػ عصػػػابات المسػػػترطنيف، رىػػػي ال لحػػػة التػػػي فػػػ

 العربية لمتغيير". -اضافيا، عم  حساب "القالمة المرحدة
مقعػدا، ركتمػة االصػرلييف الغربيػة "ييػدرت ىتػرراة" عمػ   11رحصمت كتمة االصرلييف الشرقييف "شاس" عمػ  

 عدا في االنت ابات الدررة المنتيية.مق 65مقعدا، بدال مف  61مقاعد، رىذه الكتمة مجتمعة ليا  7
مقعدا، رتمييػا اللحػة حػزب "العمػؿ" التػي حصػمت عمػ   19رحصمت اللحة "يش عتيد" )يرجد مستقبؿ( عم  

مقاعػد، رعػدد مما ػؿ مػف المقاعػد لحركػة  6مقعدا،  ـ "الحركة" برلاسة تسيبي ليفني، التي حصػمت عمػ   15
 زب "كديما" نسبة الحسـ، رحصؿ عم  مقعديف."ميرتس" اليسارية الصييرنية، كما اجتاز ح
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مقعػػػدا، مرزعػػػة  11، فقػػػد أبقػػػت النتػػػالن النياليػػػة عمػػػ  قػػػرتيـ البرلمانيػػػة مػػػف 48أمػػػا عمػػػ  صػػػعيد فمسػػػطينيي 
برلاسػػة ابػراىيـ صرصػرر رال ػػاني ]العربيػػة لمتغييػر" التػي تتشػػكؿ مػف اربعػة أحػزاب -كالتػالي: "القالمػة المرحػدة
، ]رالحػػزب الشػػػيرعي[، مقاعػػد،  ػػـ الجبيػػة الديمقراطيػػػة لمسػػ ـ رالمسػػاراة 4رليػػػا ، [فػػي القالمػػة احمػػد الطيبػػي
 3الػػذ  لػػو  [برلاسػػة جمػػاؿ زحالقػػة] مقاعػػد، رالتجمػػع الػػرطني الػػديمقراطي 4التػػي ليػػا  ]برلاسػػة محمػػد بركػػة[،

 % 6465% بػدال مػف  6668ريستدؿ مف النتالن، أف نسبة التصريت سجمت ارتفاعػا طفيفػا، ركانػت  .مقاعد
في االنت ابات السابقة، ركاف االرتفاع حاصؿ في الشارعيف الييػرد  رالفمسػطيني، إذ كانػت نسػبة التصػريت 

 %. 55% ربيف العرب ما يقارب  6865بيف الييرد في حدرد 
ىػػذا رشػػرع بنيػػاميف نتنيػػاىر بػػاجرا  اتصػػاالت أرليػػة مػػع رؤسػػا  الكتػػؿ المرشػػحة لمػػد رؿ الػػ  حكرمتػػو، رغػػـ 

ة بػػيف بعضػيا،  اصػػة، كتمػػة "يرجػد مسػػتقبؿ" التػػي يطػرح رليسػػيا يػػالير لبيػد، ربػػيف الكتمتػػيف التناقضػات الكبيػػر 
االصرليتيف، إذ يصر لبيد عم  فرض ال دمة العسكرية ربدالميا عم  االصرلييف، الذيف يرفضرف ىذا بدرافع 

 دينية رغـ ترجياتيـ اليمينية.
ي االسػػبرع المقبػػؿ بػػاجرا  مشػػاررات مػػع الكتػػؿ رمػػف المفتػػرض أف يشػػرع الػػرليس اسسػػراليمي شػػمعرف بيػػرس فػػ

البرلمانيػػػة لتكميػػػؼ ش صػػػية لتشػػػكيؿ الحكرمػػػة، رمػػػف الراضػػػح أف الميمػػػة سػػػتمق  عمػػػ  نتنيػػػاىر، رلكػػػف مػػػف 
الصػػعب تحديػػد معػػالـ الحكرمػػة المقبمػػة، إال أف الراضػػح حتػػ  ا ف، أف نتنيػػاىر ال يسػػتطيع اط قػػا االرتكػػاز 

 التي لديو حاليا.عم  الغالبية اليمينية المتطرفة 
ف فػاز بػالحكـ، إال أنػو  سػر  رفي المقابػؿ، بػدأت مرحمػة المحاسػبة الدا ميػة فػي حػزب "الميكػرد" الػذ  حتػ  راح

مقعػدا،  20عددا مف مقاعد، رفي حاؿ تـ فض الشراكة مع "يسراليؿ بيتينر" فإف الميكرد سيبق  مع كتمػة مػف 
اللػت ؼ المقبػؿ لنتنيػاىر سػيكرف أقػؿ اسػتقرارا مػف الػدررة مقعػدا فػي الػدررة السػابقة، كػذلؾ، فػإف ا 27بدال مف 
 المنتيية.

رعمػػ  ضػػر  ىػػذا، قػػاؿ رلػػيس الكنيسػػت رؤرفػػيف رفمػػيف أمػػس ال مػػيس، إف الجميػػرر فػػي إسػػراليؿ رفػػع بطاقػػة 
صفرا  لحزب الميكرد، كما ىر الحاؿ في م عب كرة القدـ، رلـ يرفع بعد البطاقة الحمرا ، رعمػ  الحػزب أف 

 سبة راعادة تفكير لمعرفة مراطف ا فاقو، ريستنتن االستنتاجات.يجر  محا
لجنػػػة االنت ابػػػات ، أف تػػػؿ أبيػػػب مػػػف نظيػػػر مجمػػػي، عػػػف 25/0/2101، الشـــرق األوســـط، لنـــدنرأضػػػافت 
ألػؼ صػرت غيػر عػاد ،  248قػد تػأ رت فػي نشػر النتػالن النياليػة، بسػبب التػأ ر فػي فػرز كانػت المركزية 

السػمؾ الدبمرماسػي رالسػجنا  رالمرضػ  رغيػرىـ مػف المػراطنيف الػذيف اضػطررا ىي أصػرات الجنػرد رالبحػارة ر 
إل  اسدال  بأصراتيـ في صناديؽ متفرقة، بعيدا عف الصناديؽ القالمة في منػاطؽ سػكناىـ. لكػف المعطيػات 

%(. 6664% )فػي االنت ابػات السػابقة كانػت 6765امساسية باتت معررفة، رىػي أف نسػبة التصػريت بمغػت 
صرتا، القالمة التػي ال تصػؿ إلييػا تسػقط رتحػرؽ أصػراتيا. رسػقطت  75560عميو بمغت نسبة الحسـ  ربنا 
، التػي تبنػي برنامجيػا عمػ   طػة ترحيػؿ الفمسػطينييف، رحصػمت «عرتسماه ليسراليؿ»قالمة، بينيا قالمة  20

 ألؼ صرت. 68عم  
ف، إذ حصػػؿ عمػػ  مقعػػد إضػػافي راتضػػح مػػف فػػرز أصػػرات الجنػػرد أف حػػزب المسػػترطنيف كػػاف أكبػػر الػػرابحي

مقعػػػػدا، رأف القالمػػػػة العربيػػػػة المرحػػػػدة، التػػػػي تضػػػػـ أربعػػػػة أحػػػػزاب عربيػػػػة ىػػػػي الحركػػػػة  12رأصػػػػبح رصػػػػيده 
اسسػػ مية برلاسػػة الشػػيه إبػػراىيـ صرصػػرر، رالحركػػة العربيػػة لمتغييػػر برلاسػػة النالػػب أحمػػد الطيبػػي، رالحػػزب 

رمي العربػػػي برلاسػػػة محمػػػد حسػػػف كنعػػػاف،  سػػػرت الػػػديمقراطي العربػػػي برلاسػػػة طمػػػب الصػػػانع، رالحػػػزب القػػػ
 مقعدىا ال امس.



 
 
 

 

 

           6ص                                    2751العدد:                25/0/2101الجمعة  التاريخ:

قالمػػة انت ابيػػة مقاعػػد الكنيسػػت  12صػػرتا، رتقاسػػمت  29250ربنػػا  عمػػ  ذلػػؾ، أصػػبح  مػػف المقعػػد الراحػػد 
 ، عم  النحر التالي:120الت

يسػت ام يػػرة مقعػدا )كػػاف لػو فػػي الكن 31بيتنػا برلاسػػة نتنيػاىر  -معسػكر اليمػيف رالمتػػدينيف: تحػالؼ الميكػػرد 
مقاعػػد(، حػػزب الييػػرد الشػػرقييف  7مقعػػدا )كػػاف لػػو  12نالبػػا(، حػػزب المسػػترطنيف بقيػػادة نفتػػالي بينيػػت  42

مقعػػػدا )كػػػاف ليػػػا نفػػػس العػػػدد(، رحػػػزب الييػػػرد الغػػػربييف المتػػػدينيف  11المتػػػدينيف )شػػػاس( بقيػػػادة إيمػػػي يشػػػا  
 مقاعد. 7)ييدرت ىترراه( 

مقعػػدا، حػػزب العمػػؿ برلاسػػة شػػيمي  19ش عتيػػد برلاسػػة يػػالير لبيػػد معسػػكر الرسػػط راليسػػار رالعػػرب: حػػزب يػػ
مقاعػد،  6مقاعد، ميػرتس برلاسػة زىافػا غػ رف  6مقعدا، حزب ىتنرعاه برلاسة تسيبي ليفني  15يحيمرفتش 

مقاعد، الجبية الديمقراطية لمسػ ـ رالمسػاراة برلاسػة محمػد بركػة، رالتجمػع الػرطني  4القالمة العربية المرحدة 
 مقعديف. -مقاعد، رحزب كديما برلاسة شاؤرؿ مرفاز  3مقراطي برلاسة جماؿ زحالقة الدي

رصرح نتنياىر بعد ظيرر النتالن بأنو يسع  سقامة الت ؼ حكػرمي مرسػع، أسسػو تعزيػز المسػاراة بامعبػا  
اسعػ ـ  االجتماعيػة، رت فػيض أسػعار السػكف فػي إسػراليؿ، رتغييػر نظػاـ الحكػـ المعتمػد فػي إسػراليؿ. راتفػؽ

اسسراليمي عم  أف نتنياىر ي اطب رليس حزب يش عتيػد )يرجػد مسػتقبؿ(، يػالير البيػد، مفاجػأة االنت ابػات 
اسسراليمية، رالشريؾ المرغرب لدى نتنياىر، أك ر مما ىر ي اطب الشعب اسسراليمي. رأف الرسالؿ التي ب يا 

، ال تغػػازؿ امحػػزاب الدينيػػة، التػػي بػػدأت تشػػعر أف «المسػػاراة بامعبػػا  االجتماعيػػة»نتنيػػاىر، رال سػػيما فكػػرة 
احتماؿ جمرسيا عم  مقاعد المعارضة في الكنيست أصبح راردا. رقالت مصادر مف ىذه امحزاب إف حػزب 
شاس أبدى استعداده لتقديـ تنازالت غير مسبرقة، كي يكرف جز ا مػف الحكرمػة القادمػة، رقريبػا مػف الحقالػب 

 الرزارية الميمة.
احتماؿ انضماـ يػالير البيػد إلػ  حكرمػة مرسػعة يرأسػيا نتنيػاىر، بعػد أف صػرح السياسػي جديػد العيػد  ريزداد

 بأف نتالن االنت ابات اسسراليمية راضحة، رأنو لف يكرف جز ا مف كتمة يسار معرقمة لنتنياىر.
زاب ا تيػة )مػف ستتشػكؿ مػف امحػ« المسػاراة بامعبػا »ريرجح المحممػرف السياسػيرف فػي إسػراليؿ أف حكرمػة 

بيتنػػػػا بزعامػػػػة بنيػػػػاميف نتنيػػػػاىر، ريػػػػش عتيػػػػد رحػػػػزب المسػػػػترطنيف )البيػػػػت  -درف امحػػػػزاب الدينيػػػػة(: ليكػػػػرد 
، ممػػا يجعميػػا حكرمػػة مسػػتقرة 120مقعػػدا مػػف مجمػػرع  69الييػػرد ( رحػػزب ىتنرعػػاه رحػػزب كػػديما، بحاصػػؿ 

رضػة ل بتػزاز السياسػي أر المػالي رقرية. رقالت مصادر مف امحزاب المػذكررة إف حكرمػة كيػذه لػف تكػرف ع
الذ  تقرـ بو امحزاب الدينية، رالتي اعتادت أف تحصؿ عم  مػا تشػا  مقابػؿ د رليػا شػريكة فػي االلت فػات 
الحكرميػػػة. رلكػػػفذ المحػػػذريف يقرلػػػرف إف حكرمػػػة مػػػف درف امحػػػزاب الدينيػػػة قػػػد تػػػؤد  إلػػػ  حالػػػة غميػػػاف فػػػي 

ة، يقردىػػػا رجػػػاؿ الػػػديف الييػػػرد، رينضػػػـ إلػػػييـ المسػػػترطنرف امرسػػػاط الدينيػػػة، رقػػػد تشػػػعؿ احتجاجػػػات شػػػعبي
ريحتػػدـ ال ػػ ؼ امساسػػي بػػػيف امحػػزاب الميبراليػػة، رعمػػ  رأسػػػيا حػػزب لبيػػد، رامحػػزاب الدينيػػػة،  المتػػدينرف.

رعم  رأسيا شاس، في قضية تجنيد الشبيبة المتدينة لمجيش اسسراليمي، حيث يقػرؿ لبيػد رأنصػاره إف الطبقػة 
سػػراليؿ تػػرزح تحػػت امعبػػا  االجتماعيػػة، فػػي حػػيف يتمتػػع المتػػدينرف، رعمػػ  رجػػو ال صػػرص الرسػػط  فػػي إ

 «.مجانا»الحريديـ )المتدينرف المتشددرف( الذيف ال يشتغمرف، ب مار الدرلة 
 
 
 
 بغزة سيتموه تشكيل الحكومة االنتخاباتعباس: عمل لجنة  
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ية محمرد عباس، قاؿ ظير ال ميس، رليس السمطة الفمسطينأف  //فمسطين أون الين،  نشر
إنو سيبدأ مشاررات تشكيؿ الحكرمة الفمسطينية الجديدة حاؿ بد  لجنة االنت ابات المركزية عمميا في قطاع 

 غزة".
رأضاؼ عباس في كممتو   ؿ االحتفاؿ بذكرى المرلد النبي الشريؼ: إف "المصالحة الرطنية كانت منذ 

 زاؿ نسع  لتحقيؽ ذلؾ".المحظة امرل  ىدفا رغاية رال ن
رفي سياؽ آ ر، أكد عباس أف القيادة الفمسطينية "تتبع سياسات عاقمة رمرزرنة الستعادة الحقرؽ الفمسطينية 
المشررعة"، مضيفًا: "نحف نعتز أننا نشف حرًبا قانرنية ردبمرماسية لعزؿ السياسة اسسراليمية رلمحصرؿ عم  

 حقرقنا المشررعة".
نة الدرلية رحدىا لـ تعد مقبرلة في ظؿ السياسات العدرانية اسسراليمية تجاه شعبنا رنره إل  أف اسدا

رمقدساتو، معربًا عف أممو في أف يحذر العرب حذر المممكة العربية السعردية لدعـ الشعب الفمسطيني رحؿ 
 امزمة المالية لمسمطة الفمسطينية الناجمة عف الحصار اسسراليمي.

رضعرا  طة استراتيجية لمدفاع عف القدس ررصدرا مبالغ مالية لدعـ صمرد أىميا،  رأشار إل  أف العرب
 "رلكف لـ يصمنا منيا شي  حت  المحظة".

استقبؿ مف راـ اهلل، نق  عف ركالة رفا أف الرليس عباس  //الحياة الجديدة، رام اهلل، رذكرت 
ابات المركزية حنا ناصر، رأمينيا العاـ رامي الحمد مسا  أمس، بمقر الرلاسة براـ اهلل، رليس لجنة االنت 

 اهلل، بحضرر رليس ديراف الرلاسة حسيف امعرج.
جرا  االنت ابات  رأكد استق لية المجنة رتمتعيا بكامؿ الحرية النجاز عمميا في تحديث سجؿ النا بيف راح

 راطية السابقة التي أشرفت عمييا.العامة، مشيدا بنزاىتيا رمينيتيا التي برىنتيا مف   ؿ التجارب الديمق
 .//رشدد عم  أىمية مباشرة المجنة لعمميا في قطاع غزة قبؿ 

قطاع غزة   ؿ امياـ المقبمة، الستكماؿ عممية تسجيؿ النا بيف  إل المجنة ستترجو "بدرره، قاؿ ناصر: إف 
ننتيي مف عممية  أفنأمؿ "رأضاؼ:  ."ؿفي غزة، رىذا ما اطمعنا عميو الرليس رتـ االتفاؽ عميو بشكؿ متكام

 ."التسجيؿ   ؿ مدة ال تتجارز ال   ة أسابيع مف بد  عممية التسجيؿ في قطاع غزة
 
 ن عن الطعامىنية يبحث مع مسؤولين مصريين قضية األسرى المضربي 

ممؼ  ( بالجيات المصرية بشأف/أجرى رليس الرزرا  إسماعيؿ ىنية اتصاالت، مسا  ال ميس ): غزة
امسرى المضربيف عف الطعاـ في سجرف االحت ؿ الصييرني، ربحث النتالن المتعمقة بالتحرؾ المصر  

 رالجيرد المصرية حرؿ المرضرع.
رفؽ بياف صادر عف مكتب ىنية تمق  "المركز الفمسطيني لإلع ـ" نس ًة ، رترقع المسؤرلرف المصريرف

الفترة القادمة، مؤكديف التزاميـ باستمرار العمؿ لضماف عنو، أف يصؿ إلييـ ردرد حرؿ ىذه القضية في 
 عدـ  رؽ اتفاقية صفقة التبادؿ، راتفاؽ إنيا  اسضراب عف الطعاـ في سجرف االحت ؿ قبؿ عدة شيرر.

اتصاال مع شقيقة امسير سامر العيسار  ررضعيا بصررة االتصاالت مع المسلرليف  ىنيةكما أجرى 
 العالمة، رأكد أف قضيتو ركؿ امسرى قضية رطنيو رأرلرية لدى الحكرمة.المصرييف، رأشاد بصمرده ر 

عم  ضرررة إنشا  مدرسة فمسطيف العسكرية لمط ب، عم  أف يتبعيا كمية عسكرية  أكد ىنيةمف جية  انية 
رقاؿ   ؿ حفؿ ا تتاـ فعاليات عاـ التعميـ الفمسطيني رم يمات  تضـ الت صصات العسكرية الم تمفة.
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( إف إنشا  الكمية رالمدرسة يأتي تتريًجا ال تتاـ أرؿ برنامن لمفترة أعمنتو رزارة -ة، ال ميس )الفتر 
 التربية رالتعميـ، الفتًا إل  أف ىذا التحرؾ يأتي كرف شعبا عم  مشارؼ مرحمة التحرير.
ادية، مشيدًا ببرنامن ررأى ىنية أف يتـ استيعاب الطمبة بيذه المدرسة العاـ المقبؿ بدً ا مف المرحمة اسعد

ر اطب رليس الرزرا   ريجي  الفترة الذ  شارؾ بو نحر عشرة آالؼ طالب مف م تمؼ مدارس القطاع.
البرنامن، بقرلو: "أنتـ قادة المستقبؿ في يـر مي د الرسرؿ رستأ ذرف بيد شعبكـ نحر الحرية رالعزة 

 رالكرامة".
شررع الفترة رتطريره رجعمو مشررًعا جيادًيا رتربرًيا عم  أجندة رأرص  ىنية رزارة التربية باالستمرار بتبني م

الرزارة، مشددًا عم  أف "حكاية الفترة التي بدأنيا العاـ الجار ، رباحتضاف كتالب الشييد عز الديف القساـ 
رأضاؼ "ىذا جيؿ مفصمي بمرحمة مفصمية ريحتاج لقيادة است نالية رحكرمة  ستنتيي بالنصر رالتحرير".

نة لمحفاظ عم  القيمة المعنرية رالمادية ليذا الجيؿ في مرحمة التحرير رالبنا  ريم ؿ بنا  جيؿ لمتصد  حاض
 ل حت ؿ الصييرني".

 //-المركز الفمسطيني لإلعالم، 
 
 باستئناف عمل لجنة االنتخابات الحكومة في غزة تسمح  

ت ابات المركزية إل  استلناؼ عمميا في القطاع دعت الحكرمة الفمسطينية في قطاع غزة أمس، لجنة االن
رقاؿ الناطؽ باسـ الحكرمة طاىر النرنر في بياف إف رليس  بمرجب التفاىمات ام يرة مع حركة فتح.

الحكرمة المقالة إسماعيؿ ىنية ىاتؼ رليس لجنة االنت ابات المركزية حنا ناصر، ردعاه إل  الحضرر مع 
 احث حرؿ تحديث السجؿ االنت ابي لسكاف القطاع.لجنة االنت ابات إل  غزة لمتب

عم  الصعيد ذاتو، أكد مسؤرؿ فمسطيني رفيع أف مشاررات تشكيؿ الحكرمة االنتقالية لف تبدأ إال بعد عردة 
 لجنة االنت ابات المركزية لمقطاع.

 //البيان، دبي، 
 
 مع مشعل في الدوحة  المصالحةعريقات يبحث  

قاؿ كبير المفارضيف الفمسطينييف الدكترر صالب عريقات إنو التق  رليس : ي أحمدمحمد المك -الدرحة 
، مف بينيا ممؼ "في أمرر سياسية ك يرة"المكتب السياسي لحركة حماس  الد مشعؿ في الدرحة ربحث معو 

ستعقد ، أف لجنة متابعة مبادرة الس ـ العربية "الحياة"المصالحة الرطنية. رأكد في لقا  محدرد حضرتو 
 اجتماعًا في الدرحة قريبًا بعد استكماؿ تشكيؿ اسدارة امميركية الجديدة رتشكيؿ الحكرمة اسسراليمية. 

بصرؼ النظر عف طبيعة أ  الت ؼ يشكؿ في إسراليؿ، فإف متطمبات "رعف االنت ابات اسسراليمية، قاؿ: 
ذا أرادرا عممية سياسية، )يجب أ ف يكرف( ىناؾ التزاـ )ضررر ( برقؼ الس ـ لف ت تمؼ أر تتغير. راح

االستيطاف، ريشمؿ ذلؾ القدس راسفراج عف المعتقميف، رعم  إسراليؿ أف تدرؾ تمامًا أف  مف الس ـ ىر 
 . "انسحابيا إل   ط الرابع مف حزيراف )يرنير( 
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المطمربة  طبيعة أ  تشكيؿ حكرمي في ىذه التركيبة التي ظيرت، لف يكرف لديو المقرمات"رأكد أف 
 ."مرجعية أية مفارضات مستقبمية ىي االنسحاب مف أراضي الدرلة المحتمة". رأضاؼ أف "لصناعة الس ـ

 //الحياة، لندن، 
 
  اإلسرائيميةلحوار مع األحزاب  مستعدونعبد ربو:  

ة الفمسطينية "القياد أفأميف سر "منظمة التحرير الفمسطينية" ياسر عبد ربو،  : أعمفا ؼ ب -راـ اهلل 
ما في ضر  نتالن االنت ابات مفارضات حقيقية ال سيذ  سط ؽ اسسراليمية امحزابمستعدة لحرار مع 

 ".اسسراليمية
القيادة تراقب باىتماـ شديد ما ستسفر عنو عممية االنت ابات  أفعبد ربو، في مؤتمر صحافي " رأرضح

عبر نتالن التصريت، التي  لإلسراليمييفم تمفة رجديدة  ، رنحف نعتقد أف االنت ابات ترفر فرصةاسسراليمية
 جرت رنحف مستعدرف الف نمتقي معيـ في بداية الطريؽ".

"االستعداد لمبد  بعممية حرار مع امحزاب اسسراليمية، التي تبد  استعدادًا لمحرار معنا حرؿ آفاؽ  رأكد
 اليارية". المرحمة المقبمة، رحرؿ كيفية التغمب عم  نين أرصمنا لحافة

"القضية ليست إعادة استلناؼ المفارضات أر عدمو، نحف لسنا مستعديف أف نكرف طرفا  أفلكنو شدد عم  
في عممية تيرين سياسي جديدة، بمعن  أننا لف نكرف مستعديف أف نذىب لمفارضات تعطي غطا  لسياسة 

 حكرمة تم ؿ طبعة أ رى عف الحكرمة السابقة مف الناحية السياسية".
 //حياة، لندن، ال

 
 التقاء لبيد وأعضاء كنيست جدد ينوي"يديعوت": عباس  

نقمت "يديعرت أحررنرت" عف مصدر فمسطيني قرلو إف رليس السمطة الفمسطينية محمرد عباس ينر  ترجيو 
رأضاؼ المصدر نفسو أف القيادة  دعرة معضا  أحزاب مما يسم  بػ"المركز راليسار" لعقد لقا  معيـ.

فمسطينية اعتبرت حزب "يش عتيد" عم  أنو ذر  قؿ كبير، رأف يلير لبيد رليس الحزب سيكرف عم  رأس ال
 قالمة المدعريف لممشاركة في المقا ، إل  جانب أعضا  كنست جدد مف "العمؿ" ر"ميرتس" رحت  "الميكرد".

ما تسم  بػ"عممية  كما نقمت "يديعرت أحررنرت" عف المصدر قرلو إف أبا مازف يسع  لضماف أف تكرف
كما نقمت عنو قرلو إنو معني  الس ـ" ضمف جدرؿ أعماؿ رليس الحكرمة الجديد   فا لمحكرمة السابقة.

بترجيو الدعرة لمم مي امحزاب لمناقشة إمكانية اتفاؽ س ـ بيف السمطة الفمسطينية ربيف إسراليؿ. ربحسبو 
 فإف لبيد ىر اليدؼ الرليسي لم ؿ ىذا المقا .

سب "يديعرت أحررنرت" فإنو لف يتـ ترجيو الدعرة إل  مم ميف مف حزب "البيت الييرد " لحضرر ربح
رقاؿ المصدر إنو لـ  المقا ، باعتبار أنو ليس ضمف "معسكر المركز"، كما أنو ليس معنيا بتسرية سياسية.

تشكيؿ االلت ؼ  يتـ تحديد مرعد لمقا ، رلكف مف المترقع أف يكرف   ؿ امسبرعيف القريبيف، رقبؿ
 الحكرمي رقبؿ أف يؤد  أعضا  الكنيست الجدد اليميف القانرنية.

 //، عرب
 
 
 لمجنة متابعة مبادرة السالم العربية قريبا اجتماعاً  ستشيدالدوحة  عريقات: 
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ف أبمغت أف أمير قطر الشيه حمد ب"قاؿ عضر المجنة المركزية لحركة فتح صالب عريقات:  :رفا –الدرحة 
 ." ميفة آؿ  اني، ات ذ قرارا بشأف المساىمة القطرية في شبكة امماف المالية العربية، رسيعمف   ؿ أياـ

انو اجتمع مع رزير الدرلة لمشؤرف ال ارجية  الد  "قنا"رأرضح عريقات في تصريحات لركالة امنبا  القطرية 
راسدارة امميركية الجديدة عم  عممية  اسسراليميةبف محمد العطية، ربحث معو انعكاسات االنت ابات 

الس ـ، رتنسيؽ المراقؼ في إطار مبادرة الس ـ العربية، رشبكة امماف المالية العربية التي أعمنتيا الدرؿ 
 العربية لدعـ السمطة الفمسطينية.

ررىا اجتماع لجنة امميف العاـ لجامعة الدرؿ العربية نبيؿ العربي يتابع مرضرع شبكة امماف التي ق إفرقاؿ 
 .اسطارمبادرة الس ـ العربية بالدرحة، منرىا بمراقؼ قطر رالمممكة العربية السعردية في ىذا 

رأشار إل  أف الدرحة ستشيد قريبا اجتماعا لمجنة متابعة مبادرة الس ـ العربية بعدما يتـ استكماؿ تشكيؿ 
 امميركية الجديدة، رالحكرمة اسسراليمية. اسدارة
اؿ عريقات: إف االتصاالت مع درلة قطر مستمرة بصفتيا رليسة لمجنة مبادرة الس ـ العربية التي يرأسيا رق

ف الجانب الفمسطيني يجد  الشيه حمد بف جاسـ بف جبر آؿ  اني رليس مجمس الرزرا  رزير ال ارجية، راح
رالس ـ، م منا مساعدة قطر  مف درلة قطر المساعدة القانرنية جاىزة عند طمبيا في شأف قضايا المفارضات

 في المجاالت كافة في إطار السعي لترتيب امرراؽ القانرنية لمفترة المقبمة.
رنف  عريقات رجرد مبادرة أررربية بشأف المفارضات الفمسطينية اسسراليمية، مرضحا أف أررربا ستحث 

 أميركا في ىذا الشأف.
جية مصالحيا جيدا، راف تدرؾ أف المنطقة محتاجة ممريف رحث الراليات المتحدة عم  إعادة قرا ة استراتي

قامة، اسسراليميىما: تجفيؼ مستنقع االحت ؿ  درلة فمسطينية عاصمتيا القدس الشرقية، إل  جانب  راح
 الديمقراطية، معتبرا أف أ  ش ص يقرؿ في الغرب إف العرب غير جاىزيف لمديمقراطية ىر عنصر .

عريقات أف المصالحة الفمسطينية تم ؿ امرلرية ا ف إل  جانب  أرضحية، رحرؿ أرلريات المرحمة الحال
 مي اقا ربررتركرال درليا. ىيلة تابعة ل مـ المتحدة ر عضرية  إل انضماـ فمسطيف  إل السعي 

رقاؿ: إف اتفاقية الدرحة بيف حركتي فتح رحماس التي تمت برعاية الشيه حمد بف  ميفة آؿ  اني ىي 
 ف لتنفيذ اتفاؽ المصالحة، معبرا عف تقديره لمجيرد المبذرلة رالمستمرة مف قبؿ درلة قطر بيذا المحرؾ ا
 الشأف.

 //الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 
 تعتقل وزيرًا ومسؤواًل فمسطينيًا في القدس  "إسرائيل" 

رركيؿ رزارة اسع ـ محمرد  ماىر غنيـ، يالفمسطينأرقفت قرات الجيش اسسراليمي، رزير امشغاؿ : فمسطيف
 ميفة، رجميع المرافقيف ليما بما في ذلؾ عدد مف الصحفييف، أ نا  جرلتيـ التفقدية ل يمة "حي البستاف" 

 حاجز حزما شرؽ القدس. إل في سمراف بالقدس المحتمة، رمف  ـ قامت بنقميـ 
 //الحياة، لندن، 

 
 فتح حركة يين منتنفي اعتقال كوادر وصحف في غزة الداخمية 
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رمراقع إلكتررنية، قياـ امجيزة  اسع ـنفت رزارة الدا مية ما تناقمتو بعض رسالؿ : أحمد المبابيد  - غزة
اممنية باعتقاؿ صحفييف ركرادر مف حركة "فتح"، مستنكرًة محارلة بعض "العاب يف" إفشاؿ جيرد الترصؿ 

 ع مية "مضممة" عم  الرزارة.لمصالحة تنيي سنرات االنقساـ مف   ؿ شف ىجمة إ
"إف امجيزة اممنية قامت باستدعا   رقاؿ المتحدث الرسمي باسـ الرزارة إس ـ شيراف لػ"فمسطيف أرف اليف":

شاعات تيدد الجبية الدا مية لقطاع غزة رت ير الفتف بيف  عدٍد مف المراطنيف عم   مفية نشر أ بار كاذبة راح
 ات ال ع قة ليا باالنتما  السياسي سرا  لحركة "فتح" أر غيرىا مف المراطنيف، مؤكدًا أف االستدعا

 الفصالؿ.
 //فمسطين أون الين، 

 
 : المجوء إلى "الجنائية" يعتمد عمى سموك "إسرائيل" رياض المالكي 

أرضح رزير ال ارجية الفمسطيني رياض المالكي أف لجر  فمسطيف إل  المحكمة الجنالية : آ ( )ير بي
 في القدس المحتمة.  "إسراليؿ"رلية يعتمد عم  ما تفعمو الد

ربعد جمسة مجمس اممف الدرلي حرؿ الشرؽ امرسط، قاؿ المالكي لمصحافييف إف لجر  درلة فمسطيف إل  
ستطبؽ  طة البنا  في المنطقة المعررفة باسـ  "إسراليؿ"المحكمة الجنالية الدرلية يعتمد عم  ما إذا كانت 

قمنا إننا مف مرقع القرة رالشجاعة "قدس رغيرىا مف ال طط ذات الصمة في المدينة. رأضاؼ: في ال "إ  "
رااللتزاـ ال مقي راسنساني رالتزامًا بمبادئ اممـ المتحدة قررنا أف نتريث في أ   طرات مف ىذا النرع 

النشاط االستيطاني مف سعطا  الفرصة لمجيات الم تمفة المعنية بالعمؿ سقناع الجانب اسسراليمي برقؼ 
جية ربتحريؾ العممية التفارضية مف جية أ رى، رىناؾ العديد مف الدرؿ التي تبحث في م ؿ ىذا ال يار، 

 . "ربالتالي يجب إعطاؤىا ىذه اسمكانية
 //الخميج، الشارقة، 

 
 يصل لبنان حاماًل رسالة من ىنية إلى ميقاتي  وزير األوقاف في غزة 

( رزير امرقاؼ رالشلرف الدينية في غزة إسماعيؿ، عم  رأس رفد مف /ير ال ميس )رصؿ ظ: بيررت
رزارة امرقاؼ إل  لبناف، لتقديـ مساعدات مالية ل جليف الفمسطينييف الذيف نزحرا مف سررية، ركذلؾ لتسميـ 

 رليس الرزرا  المبناني رسالة مف نظيره الفمسطيني في غزة.
برس": "سنقرـ بزيارة م يمات النزرح مف سررية رسيتـ تقديـ الدعـ الماد  رقاؿ رضراف لركالة "قدس 

رالمعنر  لشعبنا الفمسطيني ىناؾ، رسيتـ كذلؾ االلتقا  بقطاعات شعبنا في الم يمات الفمسطينية في لبناف 
عم   كذلؾ المقا ات أرالفمسطينية  -ركذلؾ سجرا  العديد مف المقا ات سرا  الفمسطينية أحراليـلتفقد 

 المسترى الرسمي في لبناف".
رأضاؼ: "سنذىب بأنفسنا إل  م يمات النازحيف الفمسطينييف مف سرريا رسنمـ ال جليف الذيف تضرررا جرا  

 ال زمة ليـ". اممررالتي جمعت مف تبرعات المساجد في غزة لشرا   اممراؿالسررية  امزمة
درالر، رىر نتيجة حممة جمع  ألؼمف سرريا تبمغ مالة رأشار إل  أف قيمة المبمغ الذ  سيمـ لمنازحيف 

التبرعات التي أطمقتيا رزارة امرقاؼ رالشؤرف الدينية في الحاد  رالعشريف مف الشير الماضي في جميع 
مساجد محافظات قطاع غزة لمساندة الفمسطينييف الميجريف مف م يمات ال جليف في سرريا إل  لبناف 

 يشية راجتماعية صعبة لمغاية.الذيف يعانرف ظررفًا مع
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ركشؼ رضراف انو سيكرف لو لقا  مع الحكرمة المبنانية رسيقرف بتسميـ رليس الرزرا  المبناني نجيب ميقاتي 
الشعب  أبنا يحظ   أفىنية لمتأكيد عم  ضرررة  إسماعيؿرسالة مف رليس الحكرمة الفمسطينية في غزة 

ديارىـ  إل حيف العرد  إل حياتيـ  أمرراف حياة كريمة رلتسييؿ الفمسطيني في الم يمات الفمسطينية في لبن
 التي ىجررا عنيا في فمسطيف.

 //قدس برس، 
 
 دراسة: المشروع الوطني الفمسطيني عبارة عن مشاريع فصائمية متفرقة  

طني قاؿ النالب في المجمس التشريعي الفمسطيني، عمر عبد الرازؽ، أنو ال يرجد مشررع ر : راـ اهلل
نما ىناؾ مشاريع فصالمية متفرقة ليست مجمرعة ضمف استراتيجية رطنية  فمسطيني في الرقت الحاضر، راح

 مرحدة تم ؿ قاسما مشتركا لمجميع.
رأضاؼ عبد الرازؽ أف "المشررع المتعارؼ عميو كمعن  لمصطمح )المشررع الرطني الفمسطيني( فير 

بإلغا  المي اؽ رباسصرار عم  إسقاط كؿ امرراؽ عدا مشررع حركة فتح رالذ  أفرغ مف مضمرنو رررحو 
 المفارضات".

رأكد عبد الرازؽ، رىر رزير مالية سابؽ في حكرمة الرحدة الرطنية الفمسطينية، رنالب عف حركة "حماس" 
في التشريعي الفمسطيني، أف المشررع الرطني "بحاجة إل  أىداؼ استراتيجية رأ رى مرحمية، رك ىما ال بد 

 يشتمؿ عم  أىداؼ رليسية رأ رى فرعية". رأف
آفاؽ المستقبؿ، رؤية مستقبمية  –رتابع عبد الرازؽ، في دراسة لو تحت عنراف "المشررع الرطني الفمسطيني 

لم يارات رالبدالؿ راالستراتيجيات المطمربة في المرحمة المقبمة"، رحصمت "قدس برس" عم  نس ة منو، أنو 
ستراتيجية لتحقيؽ امىداؼ رفؽ برامن تقرـ عم  تنرع ال يارات ررفؽ سياسات "ال بد مف رجرد ال طط اال

تقرـ عم  استغ ؿ مكامف القرة رعم  تحريؿ الفرص إل  مراطف قرة رمراجية مراطف الضعؼ رتقميصيا 
 رتحييد التيديدات.

 //قدس برس، 
 

 المنطقة عن يدىا المتحدة برفع الواليات يطالب مرزوق أبو 41

 برفع أرباما باراؾ اممريكي الرليس مرزرؽ، أبر مرس  حماس لحركة السياسي المكتب رليس نالب طالب
 . اص بشكؿ الفمسطينية القضية رعف عاـ بشكؿ المنطقة عف رأجيزتيا أمريكا يد

، ،"فيسبرؾ" االجتماعي التراصؿ مرقع عم  صفحتو في مرزرؽ أبر رقاؿ  أرباما قسـ عم  تعقيباً  اليـر
 العدر مع بص بة رتقفرف المنطقة شعرب  ررات سجياض التد ؿ عف تكفرف ال أنتـ: " انية راليةل اليميف

 بالعدر مرتبطا المتحدة الراليات اسـ بات حت  الفمسطيني، شعبنا رحقرؽ تطمعات مراجية في الصييرني
 ."راالحت ؿ ىي صنعيا مف يرـ كؿ تراجينا التي المليمة ربال  ات الصييرني

 .أرباما رالية مف ال انية الفترة في تغيراً  الفمسطينيرف يجد أف رتمن 
 41/4/4142صفحة أبو مرزوق الرسمية عمى فيسبوك، 

 
 غزة عدوان بوقف ساىمت وأسيوية أفريقية أسامة حمدان: دول 41
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 ضغرطاً  مارست رأسيرية أفريقية درالً  أف عف النقاب" حماس" حركة في بارز قياد   اص: كشؼ -رفح
 .الماضي العاـ  ريؼ في غزة قطاع عم " اسسراليمي" العدراف لرقؼ أرباما باراؾ اممريكي ليسالر  عم 

: ال ميس مسا  غزة قطاع جنرب لقا    ؿ" حماس" في الدرلية الع قات ممؼ مسؤرؿ حمداف أسامة رقاؿ
 ضغرطاً  رمارسرا غزة عم  العدراف إباف أرباما باراؾ اممريكي بالرليس رأسيرية أفريقية درؿ قادة اتصؿ"

 إل  الترصؿ في اسسراع أجؿ مف امرسط لمشرؽ كمينترف ىمير  ال ارجية رزيرة إيفاد إل  دفعو ما عميو،
 ".غزة عم  اسسراليمي العدراف عقب ىدنو اتفاؽ

 لـ لكف غزة، قطاع إل  الرازؽ عبد نجيب محمد الماليز  الرزرا  رليس بزيارة تصريحاتو عم  حمداف ردلؿ
 .آنذاؾ اممريكي بالرليس اتصمت التي را سيرية امفريقية الدرؿ أسما  ديعد

 المقارمة بسالة ظؿ في رمحاصرتو لمعدراف التصد  في بارز درر ليـ كاف رتركيا رقطر مصر أف رأرضح
 .امرض عم  الفمسطينية

 مف سياسياً  ةالفمسطيني لمقضية درلييف شركا  صناعة في نجحت حماس إف" حمداف قاؿ أ رى، جية مف
 باالعتراؼ المطالبة الدرلية الرباعية المجنة لشررط ال ضرع ررفض المقارمة نين عم  اعتمادىا   ؿ

 .المقارمة رنبذ الفمسطينية التحرير رمنظمة االحت ؿ درلة بيف المرقعة راالتفاقات( إسراليؿ)بػ

 بما سيمانيا لكف عناد ذلؾ يكف لـ 6002 العاـ في الرباعية المجنة شررط رفضت عندما حماس: "رأضاؼ
 ".المباركة فمسطيف أرض عف االحت ؿ زراؿ حتمية إل  يشير الذ  الكريـ القرآف في ررد

 الفاشؿ فتح حركة نمرذج رىر الرباعية بشررط الحركة قبرؿ لعدـ  اني سبب ىناؾ: "بحماس القياد  رتابع
 المفارضات مف رنصؼ عقد بعد صفر مف أقؿ تكان رالنتيجة راسسراليمية اممريكية لمشررط رضه الذ 
 ".العب ية

 41/4/4142فمسطين،  الرسالة،
 

 المصالحة قطار ينطمق غزة في عمميا االنتخابات لجنة ببدء: األحمد 41

 امحمد عزاـ المصالحة ممؼ رمسؤرؿ «فتح» لحركة المركزية المجنة عضر أكد :سعادة تغريد – اهلل راـ
 يعني فيذا عراقيؿ درف اممرر رسارت غزة في عمميا المركزية االنت ابات لجنة استأنفت ما اذا انو»

 الشعب تاريه في السردا  الصفحة ىذه نطر  اف نستطيع حت  االنقساـ رانيا  المصالحة قطار انط ؽ
 است دمتو ما رىر االنقساـ ظؿ في الفمسطينية الدرلة استحقاؽ تنفيذ يمكف ال» راضاؼ. «الفمسطيني
 .«الس ـ عممية مف لمتيرب كذريعة المتحدة الرالياتر  اسراليؿ

 استلناؼ اف االحمد اهلل، رقاؿ براـ مكتبو في «الجديدة الحياة» مع  اص حديث في االحمد اقراؿ جا ت
 يبمغنا اف بعد التالي اليـر في سيبدأ عباس محمرد الرليس برلاسة الرطني الترافؽ حكرمة تشكيؿ مشاررات

 ار ال   ا  تكرف اف يستبعد رلـ. حماس حركة مف تد  ت درف غزة في عمميا ةالمجن ببد  ناصر. د
 .القادميف االربعا 

 تشكيؿ مشاررات فييا بما بالتراز ، المصالحة اتفاؽ ببنرد المتعمقة اممرر كؿ سير سنشيد أننا امحمد راكد
 تفعيؿ لجنة الجتماع القادـ لشيرا مف ال امف رتحديد اال رى الفرعية المجاف رعمؿ الرطني الترافؽ حكرمة
 المجمس رليس عضريتيا في رتضـ مازف أبر الرليس يرأسيا التي الفمسطينية التحرير منظمة رتطرير
 رعدد االس مي رالجياد حماس حركتا فييا بما لمفصالؿ العاميف راممنا  التنفيذية المجنة رأعضا  الرطني

 .المستقمة الش صيات مف
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 لحةالمصا امام عراقيل

 المجنة ىذه عمؿ اف قاؿ شباط مف ال امف في الفمسطينية التحرير منظمة تفعيؿ لجنة اجتماع رحرؿ
 االنقساـ، بعد عمميا رجمد االنقساـ قبؿ ا  6002 عاـ جرى الذ  القاىرة اع ف في محدد االساسي
 امكف، حي ما باتباالنت ا الفمسطيني الرطني المجمس تشكيؿ اعادة عم  االشراؼ» ىر عمميا اف مرضحا
 المجمس الف السياسي الجانب  اصة الجديد الرطني المجمس النعقاد راالعداد يمكف، ال حيث ربالترافؽ
 تعديؿ ار جديد برنامن اقرار ار برنامن الغا  سرا  التحرير لمنظمة السياسية البرامن يقر الذ  ىر الرطني
 رقاؿ مازف ابر الرليس ريرأسيا الفصالؿ في رل اال الش صيات تضـ المجنة ىذه اف مرضحا. «قالـ برنامن

 رعمؿ المصالحة اتفاؽ تنفيذ متابعة رحتما السياسي رغير السياسي الرضع المجنة تناقش اف الطبيعي مف»
 في ل نضرا  االس مي رالجياد حماس حركتي اماـ االبراب يفتتح جديد رطني بمجمس سيترج المجنة ىذه
 .«القيادية نيةالفمسطي التحرير منظمة أطر

 الوطني المجمس انتخابات

 باحصا  مرزرؽ أبر مرس  حماس حركة في القياد  بو صرح رما الرطني المجمس انت ابات اجرا  رحرؿ
 انت ابات قانرف مضمرف ىر مرزرؽ ابر امخ ذكره ما» امحمد قاؿ رال ارج الدا ؿ في الفمسطينييف كؿ

 المجنة بعد فيما رناقشتو الرطني المجمس في القانرنية جنةالم اعدتو الذ  الفمسطيني الرطني المجمس
 االنت ابات قانرف بنرد ىر مرزرؽ ابر االخ ذكره ما ركؿ التحرير منظمة رتفعيؿ تطرير لجنة عف المنب قة
 المجنة ال  إحالتو مف مازف أبر امخ يتمكف حت  عميو التحرير منظمة رتطرير تفعيؿ لجنة رستطمع
 .«المفعرؿ نافذ ليصبح مرسرـ اصدار مف ليتمكف دهالعتما التنفيذية

 األمنية االجيزة ىيكمة اعادة

 بتشكيؿ سيقـر الرليس اف امحمد ارضح المصالحة، في اساسية معضمة يشكؿ الذ  اممني الشؽ رحرؿ
 امجيزة ترحيد  طرات عم  ل شراؼ اممنية امجيزة مف مينية أمنية كفا ات مف العميا اممنية المجنة
 رالدفاع الشرطة بجياز تبدأ اف عم  الرطني الترافؽ حكرمة تشكيؿ بعد رىيكمتيا بناليا راعادة اممنية
 عربية درؿ عدة اف امحمد ركشؼ. العربية الجامعة مف ربتكميؼ مصر  رباشراؼ امسيؿ منو المدني
 عم  رستعمؿ ذلؾ تنفيذ عم  الفمسطينية السمطة مساعدة في ستشارؾ انيا ابمغتيـ رغيرىا رالسرداف كامردف
 بنا  اعادة اف الفتحار  المسؤرؿ رارضح. اممف اجيزة رىيكمة بنا  راعادة رالفنية المالية المتطمبات ترفير
 بعد  اصة اطرؿ رقت ال  فستحتاج المدنية امجيزة اما است نالي جيد ال  سيحتاج اممف اجيزة رىيكمة
 .اعراـ  مسة داـ الذ  االنقساـ

 بالمفارضات ليا د ؿ ال حكرمة

 مع ستتعامؿ ركيؼ حماس حركة مع بالترافؽ تشكيميا عم  العمؿ يجر  التي المنشردة الحكرمة رحرؿ
 السياسي بالعمؿ رحكرمتيا الفمسطينية لمسمطة شأف ال اف االحمد قاؿ الس ـ، رعممية المفارضات

 العمؿ ي ص فيما معنا يتعامؿ كمو الـالع ربالتالي الفمسطينية التحرير منظمة شأف فيذا ربالمفارضات
 منظمة باسـ كميا اسراليؿ مع رقعناىا التي راالتفاقيات التحرير منظمة   ؿ مف رالمفارضات السياسي
 رالرحيد الشرعي المم ؿ التحرير منظمة باسـ ىي مستقب  نجرييا رقد سابقا جرت التي رالمفارضات التحرير
 اف المفترض ربالتالي االحت ؿ تحت كدرلة فمسطيف قبرؿ ىذا عم  جديد بند راضيؼ الفمسطيني لمشعب
 بشكؿ تنتيي اف المفترض مف كانت التي السمطة مف رنت مص االحت ؿ رننيي امرض معن  نجسد
 .9111 عاـ طبيعي
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 41/4/4142الحياة الجديدة، رام اهلل، 
 

  الحكومة تشكيل بمشاورات لمبدء مواز بشكل سيكون بغزة لمعمل االنتخابات لجنة بسيسو: عودة 41
 حركة مع الحرار لجنة عضر ”فتح“ لحركة المركزية المجنة عضر كشؼ :حمداف منتصر - اهلل راـ
 السجؿ تحديث أجؿ مف غزة قطاع في لمعمؿ المركزية االنت ابات لجنة عردة أف بسيسر، ص ر ،”حماس“

 التي الحكرمة ىذه أف مرضحاً  يدة،الجد الحكرمة تشكيؿ بمشاررات لمبد  مراز بشكؿ سيكرف االنت ابي
 تشكيؿ يتـ أف مترقعاً  رتكنرقراط، مستقمة ش صيات تضـ سرؼ عباس محمرد الرليس يرأسيا سرؼ

 رليس أف ،”ال مين“ؿ اهلل، طعـ فريد االنت ابات لمجنة اسع مي الناطؽ رأكد. قريب رقت في الحكرمة
 لمجنة بالسماح ي بره ىنية، إسماعيؿ المقاؿ الرزرا  سرلي مف ىاتفياً  اتصاالً  أمس، تمق  ناصر حنا المجنة
 .غزة في بعمميا بالبد 

 41/4/4142الخميج، الشارقة، 
 

 المصري: المطموب من عباس إقناع قيادات "فتح" االلتزام بأجواء المصالحة مشير 18
ف  غزة: نف  القياد  في حركة "حماس" مشير المصر  رجرد أ  معتقؿ سياسي في سجرف غزة، كما ن

بشكؿ قاطع أف تكرف أجيزة "حماس" بصدد شف حممة أمنية ضد كرادر رقيادات "فتح" في قطاع غزة 
 لمتشريش عم  المصالحة.

ردعا المصر  في تصريحات  اصة لػ "قدس برس" رليس السمطة الفمسطينية محمرد عباس رالقيادات 
ربة عم  "فتح" رالتي تشرش عم  النافذة في حركة "فتح"، التي يتزعميا، إل  رضع حد ل صرات المحس

 المصالحة.
رقاؿ: "مف الراضح أف حركة "فتح" إل  حد ىذه المحظة ليست مرحدة حرؿ مشررع المصالحة، رىناؾ 
أصرات تعمؿ عم  إسقاط راقع الضفة الذ  يشيد استدعا ات أمنية راعتقاالت عم  قطاع غزة، رىذه 

طع رجرد أ  سجيف سياسي في غزة، كما ننفي بشكؿ ادعا ات ال تنطمي عم  عاقؿ، فنحف ننفي بشكؿ قا
قاطع أف تكرف ىناؾ حممة أمنية ضد قيادات ركرادر "فتح" في غزة، رنعتقد أف إشاعة م ؿ ىذه االدعا ات 
ىدفيا التشريش عم  المصالحة، رلذلؾ فإف ميمة عباس رالقيادات النافذة في "فتح" ىي إلزاـ كؿ قيادات 

ُيعقؿ أف يكرف ىناؾ انفصاـ بيف القيادات السياسية لػ "فتح"، بيف مف يشارؾ في  "فتح" بالمصالحة، منو ال
لقا ات المصالحة ريتحدث عف أجرا  إيجابية ريتفؽ عم  ضرررة أف تغادر المغة اسع مية منطؽ السمبية، 

مؾ رأضاؼ: "االعتقاؿ السياسي ليس مف شيـ "حماس" رال مف أ  قيا، حت  في أح ربيف ىذا ال طاب".
فترات االعتقاؿ السياسي الذ  كانت أجيزة "فتح" ت ص بو قادة ركرادر "حماس" في الضفة لـ نرد بالم ؿ، 

 فكيؼ بنا رنحف مقبمرف عم  مصالحة نأمؿ أف تكرف بأسرع رقت ممكف!".
رنف  المصر  رجرد أ   شية أر تردد لدى "حماس" مف المصالحة، رقاؿ: " يار المصالحة بالنسبة إلينا 

"حماس" ىر  يار استراتيجي، رال ن ش  االنت ابات، نحف مطملنرف لرصيدنا الشعبي رل ياراتنا التي في 
 تتقدـ ب ط   ابتة"، عم  حد تعبيره.

 41/4/4142قدس برس، 
 

 يومًا وطنيًا لنصرة األسرى الجمعةيوم تدعو العتبار  "الجياد" 41
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ًا رطنيًا لنصرة امسرى امبطاؿ في سجرف يرـ الجمعة يرمالدعت حركة الجياد اسس مي، إل  اعتبار 
 االحت ؿ اسسراليمي.

"تتراصؿ معركة الكرامة التي ي رضيا  مسة  رقالت الجياد في بياف رصؿ"فمسطيف أرف اليف" نس ة عنو:
مف امسرى امبطاؿ المضربيف عف الطعاـ، في ظؿ تعنت االحت ؿ رتنكره لمعاناتيـ رآالميـ ر طررة 

 لتي رصمت حدًا بالغ ال طررة لدرجة أنيـ باترا عرضة لممرت في أ  لحظة".حالتيـ الصحية ا
زا  ما يتعرض لو امسرى امبطاؿ ر اصة  رأضافت:"إننا في حركة الجياد اسس مي في فمسطيف، راح
المضربيف، منيـ فإننا ندعر جماىير شعبنا رقراه الحية إل  اعتبار يرـ غٍد الجمعة يرمًا رطنيًا سسناد 

رى المضربيف رالتضامف معيـ ردعميـ، رنستنفر أبنا  شعبنا لم ررج في مسيرات رتظاىرات راسعة امس
 نصرة ل سرى رلمطالبة كؿ امطراؼ الفاعمة بالتحرؾ سنقاذ حياتيـ".

 41/4/4142، فمسطين أون الين
 

  سورية من طينيينالفمس لمنازحين مالية غزة معونة في الحكومة من لبنان: بركة يتسمم 41
 رتشغيؿ غرث ركالة مقرذ  أماـ شعبياً  اعتصاماً  الجمعة، غد يـر صباح ،(حماس) حركة بيررت: تنظـ

 .لبناف إل  النازحيف سررية فمسطينيي لدعـ ببيررت حسف بلر في الرليس" امرنررا" الفمسطينييف ال جليف

 بيررت في بمكتبو بركة ميع لبناف في" حماس" اسس مية المقارمة حركة مم ؿ استقبؿ ذاتو؛ السياؽ رفي
 المقا  رحضر الرزارة، مف رفد رأس عم  رضراف إسماعيؿ الفمسطينيي امرقاؼ رزير( 9|62) ال ميس اليرـ

 مشيرر" حماس" لحركة السياسية القيادة رعضر عزاـ ياسر" حماس" حركة في ال جليف شؤرف ممؼ مسؤرؿ
 .الحميـ عبد

 الفسمطينييف ل جليف غزة في الفمسطينية الحكرمة مف مالية معرنة رضراف الرزير مف بركة تسمـ رقد
 الشعب لرحدة تأكيداً  تأتي" المعرنة ىذه أف رضراف الرزير أكد حيث لبناف، إل  سررية مف النازحيف
 الدـ نزيؼ ررقؼ سررية في الفمسطينية الم يمات استيداؼ برقؼ رطالب رال ارج، الدا ؿ في الفمسطيني
 ".الفمسطيني السرر 

 الشعب تجاه ام رية اسنسانية المفتة ىذه عم  ىنية إسماعيؿ برلاسة الفمسطينية الحكرمة بركة شكر بدرره؛
 راحد رىدفيـ راحدة قضيتيـ أف رأكد المحتمة، فمسطيف في لمصامديف التحية ررجو ال ارج في الفمسطيني

 .راالستق ؿ رالعردة التحرير رىر

 41/4/4142لإلعالم،  الفمسطيني المركز
 

 رفح معبر عبر غزة إلى" فتح" من كوادر عودة 44

 العسكر  الحسـ عقب غزة قطاع مف الياربيف" فتح" حركة عناصر مف أربعة المبابيد : عبر أحمد -غزة
 المصالحة إطار في مصر، مع البرى رفح معبر طريؽ عف غزة قطاع إل  ال ميس رأسرىـ ،6002 عاـ

 ".فتح"ر" حماس" حركت  بيف الفمسطينية - الفمسطينية

 مف ركؿ ال مسة، رأطفالو رأسرتو السقا، ناصر يرنس ب اف الرقالي اممف مسؤرؿ إف أمن  مصدر رقاؿ
 رزارة مرافقة عم  حصرليـ بعد القطاع فع ً  د مرا القصاص، رفايز الشاعر  الد ر جندؿ ابر حسف

 .غزة في الدا مية

 41/4/4142، فمسطين أون الين
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 "عين الحموة" مخيم مكتب "الصاعقة" في مسمحون يسيطرون عمى 44

منظمة “، أمس، عم  مكتب ”فتح اسس ـ“مسمحًا مف اسس مييف المقربيف مف  92سيطر نحر  بيررت:
، مف درف اسفادة عف سقرط المقربة مف النظاـ السرر  في م يـ عيف الحمرة جنرب شرقي صيدا” الصاعقة
رأىالي الشاب محمرد عبدالقادر، ” فتح“مناصر  حركة رقد عمد عدد مف اسس مييف ربعض  .إصابات

الذ  قتؿ في سرريا، عم  اقتحاـ مركز الصاعقة . رسبؽ ذلؾ عقد اجتماع لمقرى الفمسطينية رجرى االتفاؽ 
سكاف عالمتيف فمسطينيتيف دا موعم  إ    مكتب منظمة الصاعقة   .راح

 41/4/4142الخميج، الشارقة، 
 

 2100قياسا بعام  2102% في عدد قتمى العمميات خالل 55 بنسبةالشاباك: انخفاض  21
، أف العػاـ الماضػي ]أمػس[ أظير التقرير السنر  لجياز اممف العاـ "الشاباؾ"، رالذ  تـ نشره اليػـر ال مػيس

% في عدد القتم  اسسراليمييف نتيجة المراجيات مع الفمسطينييف، قياسا 55ـ قد شيد ان فاضًا بنسبة 2012
ررفقًا لمعطيات نشرىا جيش االحت ؿ في تقريره ال اص فإف عشرة إسراليمييف قتمػرا  ػ ؿ عػاـ  .2011بعاـ 

ـ، بيػػنيـ أربعػػة مػػف رجػػاؿ اممػػف رسػػتة مػػف المػػدنييف، سػػبعة مػػف العػػدد اسجمػػالي قتمػػرا  ػػ ؿ عمميػػة 2012
إسػػراليمي  22قابػػؿ "عػػامرد السػػحاب" نتيجػػة سػػقرط صػػراريه المقارمػػة الفمسػػطينية عمػػ  البمػػدات اسسػػراليمية، م

 ـ.2011قتمرا في ىجمات معادية   ؿ عاـ 
ـ، لػػـ يقتػػؿ أ  إسػػراليمي عمػػ  أراضػػي الضػػفة 1993ربحسػػب التقريػػر فإنػػو مرؿ مػػرة منػػذ اتفاقيػػة أرسػػمر عػػاـ 

ـ، عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف أنػػػو شػػػيد ارتفاعػػػًا ممحرظػػػًا فػػػي عػػػدد المراجيػػػات بػػػيف جػػػيش 2012الغربيػػػة  ػػػ ؿ العػػػاـ 
 يف في الضفة.االحت ؿ رالفمسطيني

ىجرمػًا سػرا  كػاف ذلػؾ إطػ ؽ نػػار أر  578ريجمػؿ التقريػر أف الضػفة الغربيػة شػيدت  ػ ؿ العػػاـ الماضػي 
 ـ.2011ىجرمًا مشابيًا في عاـ  320زجاجات حارقة أر رمي حجارة، مقابؿ 

 282غػت أما في مدينة القدس فقد شيدت ىػي ام ػرى ارتفاعػًا فػي عػدد اليجمػات ضػد اسسػراليمييف رالتػي بم
 ـ.2011ىجرمًا في عاـ  191ـ، مقابؿ 2012ىجرمًا   ؿ عاـ 

ريشػػير التقريػػر إلػػ  أف المنطقػػة الجنربيػػة كانػػت امسػػرأ أمنيػػًا  ػػ ؿ العػػاـ الماضػػي حيػػث شػػيدت زيػػادة كبيػػرة 
صػػػارر ًا  1731ـ، 2012صػػػارر ًا  ػػػ ؿ العػػػاـ  2327 اصػػػة فػػػي عػػػدد سػػػقرط الصػػػراريه رالتػػػي رصػػػمت 

 صارر ًا فقط. 419ـ 2011امرد السحاب، بينما كاف عدد الصراريه   ؿ عاـ سقطرا   ؿ عممية ع
مشتبو بو مػف  2300ربحسب ما نشره التقرير فإف جياز اممف العاـ الشاباؾ قد اعتقؿ   ؿ العاـ الماضي 

 اللحة اتياـ مف إجمالي عدد المعتقميف. 2170الفمسطينييف، في حيف أصدرت المحكمة 
ياز اممف تمكف مف إحباط أك ر مف مالة م طط الرتكاب عمميات ت ريبية  طيرة،  م يػا رقاؿ التقرير إف ج
 عمميات ا تطاؼ.

 24/0/2101عكا اون الين، 
 

 الخفيفة يدعوا لمسماح بتناول المخدرات اً انتخبوا حزب جندي إسرائيمي 8111 أكثر من يديعوت: 24
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جند  إسراليمي قػد منحػرا أصػراتيـ  ػ ؿ  8000ذكرت صحيفة يديعرت أحرنرت اليرـ الجمعة أف أك ر مف 
انت ابات الكنيست ام يرة لحزب الررقة ال ضرا  بسبب رفعو شعارًا   ؿ حممتػو االنت ابيػة بالسػماح لتنػارؿ 

 الم درات ال فيفة.
صػرت  43725رتشير الصحيفة إل  أف حزب "الررقة ال ضرا " لػـ يتجػارز نسػبة الحسػـ رحصػؿ فقػط عمػ  

ف أصػػرات النػػا بيف، رلفتػػت الصػػحيفة إلػػ  أف لجنػػة االنت ابػػات المركزيػػة قػػد تمقػػت عػػددًا % مػػ165أ  بنسػػبة 
مف الشكار  في صفرؼ الجنرد النا بيف أف ىناؾ نقص في عدد بطاقات االنت ػاب لحػزب الررقػة ال ضػرا  

 في الصناديؽ العسكرية.
الررقػة ال ضػرا  شػعبية فػي  رنقمت الصحيفة عف ضابط في جيش االحت ؿ قرلو "ليس غريبًا أف يمقػ  حػزب

صفرؼ الشباب ال سػيما الجنػرد"، مشػيرًا إلػ  أنػو يػد ف البػانجر مػع أصػدقالو فػي الجػيش ركػذلؾ فػي البيػت، 
 قالً  "جا  الرقت لتشريع رالسماح باست داـ الم درات ال فيفة".

  دعايتػو االنت ابيػة رعف سبب ا تيار الجنرد لحزب الررقة ال ضرا  قالت "نرعا" "إف الحزب كػاف يػدعر أ نػا
 إضافة لمسماح باست داـ الم درات ال فيفة لتقصير  دمة الجنرد كما أنو دعا لتحسيف أجررىـ".

رتذكر الصحيفة إل  أف المعطيات   ؿ العاـ الماضي تشير إل  ارتفاع كبير في عدد ممفات التحقيؽ التػي 
يف، فيمػػا كػػاف ىنػاؾ محػػارالت عػػدة سلقػػا  فتحػت حػػرؿ م الفػػات تنػارؿ السػػمـر فػػي صػػفرؼ الجنػرد اسسػػراليمي
 القبض عم  مف يبيع الم درات رترريجيا دا ؿ القراعد العسكرية.

ربحسب ما ذكرتو الصحيفة فإف مف أبرز تمؾ القضػايا التػي تػـ إلقػا  القػبض عمػ  مجمرعػة مػف الجنػرد رىػـ 
دى الرحػػدات الميمػػة التابعػػة يتنػػارلرف الم ػػدرات أ نػػا   ػػدمتيـ عمػػ  حػػدرد قطػػاع غػػزة ركػػانرا يعممػػرف فػػي إحػػ

 لمجيش.
 25/0/2101عكا اون الين، 

 
 المقبل ذا وزن في االئتالف الحكومي لبيد يستحق أن يكون شريكاً ليبرمان:  25

تطػرؽ رلػيس حػزب إسػراليؿ بيتنػا، أفيغػدرر ليبرمػاف، إلػ  نجػاح يػالير لبيػد فػي االنت ابػات : مجمي–تؿ أبيب 
 19ف يكرف شريكا ذا رزف في االلػت ؼ الحكػرمي، مػع العمػـ أنػو حصػد لبيد يستحؽ أ»اسسراليمية، رقاؿ إف 

، رأضاؼ أنو مف الطبيعي بالنسبة لمبيد أف يركز عم  الشؤرف الدا مية رربما أف يحصؿ عمػ  حقيبػة «مقعدا
 المالية.

 25/0/2101، الشرق األوسط، لندن
 

 ت القادمةالقائمة الموحدة تخسر مقعدىا الخامس والصانع لن يكون في الكنيس 26
مقعدا، بينما  12 سرت القالمة المرحدة مقعدىا ال امس لصالح قالمة "البيت الييرد " الذ  اصبح مم   بػ 

بقيػػت القالمػػة المرحػػدة مػػع أربعػػة مقاعػػد رذلػػؾ بعػػد االنتيػػا  مػػف فػػرز المظػػاريؼ المزدرجػػة رالجنػػرد رالبع ػػات 
ف مػف المفتػرض أف يحتمػو عضػر الكنيسػت السػابؽ يشار إل  أف المقعػد ال ػامس فػي القالمػة كػا الدبمرماسية.

 طمب الصانع.
ىذا ربقيت سالر نتالن االنت ابات عم  حاليا ربذلؾ تكرف نتالن االحزاب الغربية عم  النحر التالي: القالمػة 

رذلػػؾ بحسػػب مػػا مقاعػػد.   3مقاعػػد، رالتجمػػع الػػرطني الػػديمقراطي  4مقاعػػد، الجبيػػة الديمقراطيػػة  4المرحػػدة 
 ]أمس[. جنة االنت ابات المركزية في إسراليؿ، اليـر ال ميسلأعمنتو 
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 24/0/2101، 48عرب 
 

 في انقالب مركبتيم عمى حدود غزة إسرائيميينجنود  أربعة صابةإ 27
جنرد اسراليمييف، اصيبرا بجررح طفيفة  4ذكر المرقع االلكتررني لصحيفة "ديعرت احررنرت" االسراليمية،أف 

راضافت الصحيفة انو تـ نقؿ  ر  الذ  كانرا يستقمرنو بالقرب مف الحدرد مع غزة.جرذا  انق ب الجيب العسك
 .الجنرد االربعة ال  المستشف ، مشيرة إل  اف ظررؼ الحادث لـ ُتعرؼ بعد

 24/0/2101، 48عرب 
 

 يران عمى الطاولة إبقاء كل الخيارات ضد إصرار عمى إباراك يخرج من الحمبة السياسية مع  28
فػػي ارؿ تعميػؽ لػػو عمػ  نتػالن االنت ابػػات االسػراليمية رتراجػػع حميفػو بنيػػاميف : القػػدس المحتمػة -امػاؿ شػحادة 

نتانياىر رضعؼ حزبو، دعا رزير الدفاع االسراليمي، اييرد باراؾ الحكرمة المقبمة ال  االصرار عمػ  مرقفيػا 
طارلة لمنع ايػراف نرريػة. ريامػؿ في مراجية الممؼ النرر  االيراني رالتاكيد عم  ابقا  جميع ال يارات عم  ال

بػػػػاراؾ بػػػػاف ال تػػػػؤ ر نتػػػػالن االنت ابػػػػات عمػػػػ  قػػػػدرة إسػػػػراليؿ فػػػػي العمػػػػؿ ضػػػػد إيػػػػراف "ريجػػػػب ابقػػػػا  ال يػػػػارات 
اسسراليمية ضد إيراف عم  الطارلة، فتشكيؿ حكرمة مرسعة مف الممكػف أف تكػرف قاعػدة قريػة الت ػاذ قػرارات 

 رؿ باراؾ. صعبة جدًا،  اصة في ىذا الممؼ"، عم  حد ق
ربرأ  باراؾ فاف الحكرمة التي سيقرـ بتشكيميا نتانياىر ستكرف حكرمة مقيدة تراجو ضغرطات دا ميػة كبيػرة 

 تضطرىا ال  ات اذ قرارات تضع اسراليؿ في مازؽ درلي يزيد عزلتيا. 
رأى اف ا  تحػالؼ رفيما اكد رزير الدفاع الحالي، انو لف يعرد ال  الحكرمة االسػراليمية بعػد اعػ ف اعتزالػو، 

يشػػكمو سػػيجد نفسػػو فػػي رضػػع ال يتػػيح لػػو امكانيػػة االنحيػػاز لميمػػيف، امػػا اذا تجاىػػؿ نتانيػػاىر م ػػاطر الرضػػع 
 راضطر ال  االنحياز ال  اليميف رالرضرخ لضغرطاتو، فستراجو اسراليؿ عزلة درلية ستكرف ابعادىا  طيرة.

 25/0/2101، الحياة، لندن
 

 ضد إيران "ضربات جراحية"يات المتحدة تبحث توجيو إييود باراك يؤكد أن الوال 29
لندف: قاؿ رزير الدفاع اسسراليمي المنتيية راليتو إييرد باراؾ إف الراليات المتحدة تبحث ا ف ترجيو ضربات 

رقاؿ باراؾ في منتدى دافرس  جراحية بدال مف اليجمات المك فة لمنع إيراف مف الحصرؿ عم  أسمحة نررية.
ي سريسػرا إف ال طػط العسػكرية امميركيػة قػد تػـ تغييرىػا فػي ظػؿ إدارة الػرليس امميركػي بػاراؾ االقتصاد  فػ
رأضػػاؼ فػػي االجتمػػاع الػػذ  يحضػػره قػػادة حكرميػػرف ررجػػاؿ  «.اسػػت داـ المشػػرط بشػػكؿ دقيػػؽ»أربامػػا إلػػ  
ف اعتػػػدت أف أسػػػ ر مػػػف أصػػػدقالي امميػػػركييف راعتػػػدت أف أقػػػرؿ ليػػػـ إنػػػو عنػػػدما نتحػػػدث عػػػ»أعمػػػاؿ كبػػػار 

 «.عمميات جراحية، فإننا نفكر في المشرط رأنتـ تفكررف في إزميؿ مع مطرقة زنتيا عشرة أرطاؿ
رفػػي الرقػػت نفسػػو، أرضػػح بػػاراؾ أف  يػػاره المفضػػؿ ىػػر مراصػػمة الجيػػرد الدبمرماسػػية مػػف جانػػب الراليػػات  

 المتحدة ربريطانيا رفرنسا رألمانيا رررسيا رالصيف سحراز نتالن.
 25/0/2101، دنالشرق األوسط، لن

 
 نياىو لتشكيل الحكومة... ولبيد في قمب المشاورات االئتالفية سيناريوات أمام نت أربعة 11
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يالير لبيد، الفالز امكبر في االنت ابات « يش عتيد»سيذمت تصريحات زعيـ حزب : أسعد تمحمي –الناصرة 
فػػرص نجاحػػو فػػي ذلػػؾ ضػػليمة(، عمػػ  البرلمانيػػة، بأنػػو ال يطمػػح لتشػػكيؿ حكرمػػة برلاسػػتو )سدراكػػو أيضػػًا أف 

فرص تكميؼ رليس الحكرمػة بنيػاميف نتانيػاىر تشػكيؿ حكرمػة جديػدة برلاسػتو، لكػف لػيس « ليكرد بيتنا»زعيـ 
قبػػػؿ أف يطمػػػؽ تصػػػريحات استسػػػاغتيا أذنػػػا لبيػػػد بػػػأف الحكرمػػػة الجديػػػدة ستنشػػػغؿ فػػػي القضػػػايا االقتصػػػادية 

  جميع المراطنيف، رىي القضايا ذاتيا التي يتبناىا لبيد عم« ترزيع متسار لمعب »راالجتماعية رتعمؿ عم  
 رحزبو الجديد، ربفعميا حقؽ النجاح امكبر في االنت ابات.

« التسار  في العب »ركاف لبيد أرضح في مقاب ت صحافية شررطو ل نضماـ إل  الحكرمة، رفي مقدميا 
جػػرا  إصػػ حات فػػي جيػػاز التربيػػة رالتعمػػيـ، بػػيف جميػػع المػػراطنيف، أ  تجنيػػد كػػؿ مػػف يبمػػغ ال امنػػة عشػػرة، راح 

حداث تغييرات في قانرف االنت ابات، ر فض العجز في المرازنة مف   ؿ تقميص مرازنة اممػف، ر فػض  راح
أسػػعار الشػػقؽ السػػكنية، رتحريػػؾ العمميػػة السػػممية عمػػ  أسػػاس حػػؿ الػػدرلتيف لمشػػعبيف، عمػػ  أف تبقػػ  الكتػػؿ 

أف تبقػ  القػدس مرحػدة، رال تقػاـ مسػترطنات جديػدة، ريػتـ »سػراليمية، ر االستيطانية الكبػرى تحػت السػيادة اس
 «.رقؼ البنا  االستيطاني في المسترطنات التي بقيت شرؽ الجدار الفاصؿ

رال يرى نتانياىر مشكمة فػي التفػارض عمػ  ىػذه المطالػب رالترصػؿ إلػ  اتفػاؽ مشػترؾ، رعميػو أ ػذ يتصػرؼ 
لحزبػػو  31مقعػػدًا برلمانيػػًا مضػػمرنًا ) 50ة جديػػدة كمػػف فػػي حرزتػػو فػػي تحركاتػػو غيػػر الرسػػمية لتشػػكيؿ حكرمػػ

لمبيد(، ما يتيح لػو ىػامش منػاررة راسػعًا فػي ا تيػار سػالر امحػزاب التػي ستنضػـ إلػ  الت فػو الحكػرمي  19ر
الػػديني « البيػػت الييػػرد »الجديػػد، فيػػر لػػـ يجػػرص بعػػد اتصػػااًل ىاتفيػػًا مػػع مػػدير مكتبػػو رصػػديقو السػػابؽ، زعػػيـ 

مقعػدًا، مػا يفسػره مراقبػرف  12طرؼ،  صػمو فػي المعركػة االنت ابيػة نفتػالي بينيػت لتينلتػو بفػرز حزبػو بػػ المت
مقاعػد منػو لمصػمحة  5-4رانتزاعػو « ليكػرد بيتنػا»عم  أنو رسالة إل  بينيت بأنو قد يدفع  مػف تيجمػو عمػ  

النضماـ إلييا. لكف مػراقبيف يسػتبعدرف حزبو، بأف يتـ استبعاده عف الترليفة الحكرمية الجديدة الراغب عمنًا با
« ليكػرد»، رحتػ  إف أراد، فػإف المعسػكر المتشػدد دا ػؿ «ليكػرد»استغنا  نتانياىر عف شريؾ يعتبر طبيعيًا لػ 

 سيحضو عم  ضـ بينيت ررفاقو.
 –لنتانيػػاىر بػػأف يػػدرس  يػػارات أ ػػرى لتشػػكيمتو، م ػػؿ أف تكػػرف عممانيػػة يمينيػػة « 50تكتػػؿ الػػػ »كػػذلؾ يتػػيح 

 -نالبًا، أر حكرمة يمينيػة  81تتشكؿ قاعدتيا البرلمانية مف « كديما»ينية تضـ إلييا حزبًا رسطيًا آ ر ىر د
تسػػتند إلػػ  «( كػػديما»ر « ىتنرعػػاه»ر « العمػػؿ)»رسػػطية تم ػػؿ ىػػذا التكتػػؿ رأحػػزاب الرسػػط ال   ػػة ام ػػرى 

« العمػؿ»سػطينييف، شػرط مرافقػة حػزب نالبػًا رتحػرؾ العمميػة السياسػية مػع الفم 73أر  67قاعدة برلمانية مف 
عمػ  االنضػماـ، عممػًا أف زعيمتػػو أعمنػت أنيػا لػػف تػد ؿ حكرمػة برلاسػة نتانيػػاىر. إال أف أرسػاطًا راسػعة فػػي 
الحػػػزب تػػػدعر يحيمػػػرفتش إلػػػ  إعػػػادة النظػػػر فػػػي ىػػػذا الػػػرفض، رتػػػرى رجػػػرب المشػػػاركة فػػػي حكرمػػػة تسػػػتبعد 

رحػػده يم ػػؿ تيػػار الرسػػط فػػي الحكرمػػة. ر مػػة احتمػػاؿ « ديػػش عتيػػ»امحػػزاب امك ػػر تطرفػػًا، رال تتػػرؾ حػػزب 
، لكػف لػيس قبػؿ «كػديما»ر « ىتنرعػاه»الػديني الشػرقي المتزمػت رحزبػي « شػاس»أيضًا، يقضي بضػـ حػزب 

 بقبرؿ تعديؿ قانرف التجنيد ليشمؿ كؿ مف يبمغ ال امنة عشرة.« شاس»إقناع 
د قيػاديي الحػزب أريػو درعػي لمذػح إلػ  إمكػاف رفضت ىذا التعديؿ فػي السػابؽ، إال أحػ« شاس»رعم  رغـ أف 

االتفاؽ عم  صيغة رسطية تقضي بأال يتـ إلزاـ ط ب المعاىد الدينية التجند. رفسر مراقبػرف ىػذا التصػريح 
، مػػػف  سػػػارة «بيضػػػة القبػػػاف»بأنػػػو يػػػنـ عػػػف قمػػػؽ الحػػػزب الػػػديني الشػػػرقي الػػػذ  كػػػاف فػػػي الحكرمػػػات السػػػابقة 

 لتي حظي بيا.االمتيازات رالمرازنات ال اصة ا
 25/0/2101الحياة، لندن، لندن، 
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 سباب تآكل قوة الردع لمدولة العبريةأحد أسقوط مبارك التغّير مصر و سرائيمي: إتقرير  10

ػ زىير أندرارس: رأت مصادر أمنيػة رفيعػة المسػترى فػي تػؿ أبيػب أف أسػباب تدكػؿ الػردع اسسػراليمي  الناصرة
ة، رالمنظرمػة اسسػتراتيجية لحركػة المقارمػة اسسػ مية )حمػاس(، مرده تغير مصر، تعاظـ المنظمات الصغير 

  صرًصا عم  ضر  المراجية ام يرة في قطاع غزة.
رزادت المصادر عينيا، كما قاؿ مرقع )إسراليؿ ديفينس(، أف سػبب تدكػؿ الػردع الػذ  تحقػؽ بعػد المراجيػات 

باب مركزيػػػة، رىػػػي: تغييػػػر النظػػػاـ فػػػي أسػػػ 4العسػػكرية ام يػػػرة مػػػع الفمسػػػطينييف فػػػي قطػػػاع غػػػزة، يعػػػرد إلػػػ  
مصػػر، جعػػؿ حركػػة حمػػاس تعتقػػد أف الدرلػػة العبريػػة سػػتبد  حػػذًرا أشػػد فػػي ردرد فعميػػا عمػػ  عمميػػات إطػػ ؽ 
النار مف غزة، ر  ًفا لنظاـ مبارؾ البالد رالػذ  كػاف معادًيػا لحركػة حمػاس، قػدرت الحركػة أف حكػـ اس ػراف 

 ية عمؿ أرسع مف السابؽ، عم  حد تعبيرىا.المسمميف في ب د النيؿ، يتيح ليـ حر 
أمػػا السػػبب ال ػػاني، بحسػػب المصػػادر ذاتيػػا، فيػػر مػػا أسػػمتو تعػػاظـ المنظمػػات المسػػمحة الصػػغيرة فػػي القطػػاع 
التػػي تطمػػؽ الصػػراريه عمػػ  إسػػراليؿ، رجعمػػت حمػػاس متػػرترة بػػيف مسػػؤرليتيا كحكرمػػة، ربػػيف قيمػػة المقارمػػة 

عندما قتؿ فمسطينيرف مف اعتػراض   يػا إطػ ؽ الصػراريه لمتنظيمػات  اليامة جًدا ليا، ربيف الحيف را  ر
 الصغيرة، انضمت حماس سط ؽ النار.

رتابعت المصادر قالمًة إف السبب ال الث يعرد إل  قياـ حركة حماس ببنا  منظرمة إستراتيجية مف الصراريه 
افتػػػراض بػػأف إسػػػراليؿ تعػػرؼ ىػػػذه بعيػػدة المػػدى القػػػادرة عمػػ  ضػػػرب تػػؿ أبيػػػب، ر قتيػػا بنفسػػيا اسػػػتندت إلػػ  

المنظرمات، رلذلؾ لف تحارؿ تصعيد الرضع لتجنب المراجية، أما السبب ام يػر، الػذ  أدى إلػ  تدكػؿ قػرة 
الردع اسسراليمية، بحسب المصادر نفسيا، فيعرد إلػ  تقػدير حركػة حمػاس أنيػا تػردع إسػراليؿ، رأف سياسػتيا 

 عالة، رأرضحت أف  مف إط ؽ النار عمييا سيكرف من فًضا.لمرد بعد )الرصاص المسكرب( ضعيفة رغير ف
رساقت المصادر اممنية في تؿ أبيب قالمًة إنو إذا كاف متعذرًا عم  إسراليؿ معالجة أمر المرضرع المصػر  
رالتنظيمػػػات الصػػػغيرة، فينػػػاؾ أىميػػػة لمرسػػػالة بأنػػػو رغػػػـ التأييػػػد المصػػػر ، فمػػػف تكػػػرف لحمػػػاس حصػػػانة، رأف 

مييػػػا المسػػػؤرلية عػػػف نشػػػاطات التنظيمػػػات امصػػػغر، عمػػػ  حػػػد قرليػػػا. أمػػػا فػػػي مػػػا يتعمػػػؽ إسػػػراليؿ تفػػػرض ع
بالتعػػاظـ رالػػرد المترقػػع، ينبغػػي أف يكػػرف الػػدرس راضػػًحا، منػػو مػػف الميػػـ بػػذؿ كػػؿ جيػػد كػػي ال تعػػرد حمػػاس 

ذا بػدأت تقطيػر الصػراريه، فيجػدر بػالرد المناسػب أ ف يػؤ ر رالجياد اسسػ مي لبنػا  منظرمػات إسػتراتيجية، راح
 .2012-2009عم  اعتبارات حماس في قرار العردة أـ ال سط ؽ الصراريه، أشد مما كاف بيف عامي 

ع رة عم  ذلؾ، تسا لت المصادر: كيؼ يمكف التعامػؿ مػع قضػية تعػاظـ القػدرات العسػكرية، ركيػؼ ُيمكػف 
 ؽ طػراؿ أيػاـ القتػاؿ، لجيش االحت ؿ اسسراليمي منع حماس مف حشػد منظرمػة صػارر ية تمنحيػا قػدرة إطػ

رتيديد رسط الب د أيضًا؟ مشيرًة إل  أف تعاظـ قرتيا بعد الرصاص المسكرب ىر العامؿ المركز  في تدكػؿ 
الػػردع اسسػػراليمي، رمنػػع التعػػاظـ مسػػتقبً  ىػػر المعيػػار المركػػز  فػػي تقػػدير نتػػالن المراجيػػة مػػع تنظػػيـ مسػػمح 

 إقميمي. 
المت صػػص فػػي الشػػؤرف اممنيػػة أف ىنػػاؾ اسػػتراتيجيات مركزيػػة لمنػػع رأرضػػحت المصػػادر، كمػػا أفػػاد المرقػػع 

تعػاظـ حمػػاس عسػػكرًيا، أىميػػا: اسغػػ ؽ المػػاد  لمسػػار التيريػػب فػػي قطػػاع غػػزة عبػػر عمميػػة بريػػة، مياجمػػة 
مسػػارات التيريػػب مػػف مصػػادرىا فػػي إيػػراف رعمػػ  طػػرؿ الطريػػؽ لقطػػاع غػػزة، أر تركيػػؿ الميمػػة لطػػرؼ  الػػث 

 ، أر تعيد مصر  رأمريكي بعد الرصاص المسكرب. 1701في لبناف رفؽ القرار  كقرات اممـ المتحدة
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ر مصػػت المصػػادر إلػػ  القػػرؿ إنػػو حتػػ  ىػػذه المحظػػة، لػػيس راضػػًحا إف كػػاف ىنػػاؾ تعيػػد مصػػر  أر أمريكػػي 
جػػػد  لمعالجػػػة التعػػػاظـ المسػػػتقبمي لحمػػػاس، رىػػػؿ سػػػتكرف اسدارة اممريكيػػػة الجديػػػدة أشػػػد حزًمػػػا مػػػف اسدارة 

ة لمعمؿ بيذا الشأف، رىؿ أف المصرييف فيمرا مدى تفجيرية رجػرد منظرمػات فػي غػزة تعتبرىػا إسػراليؿ السابق
 إستراتيجية، عم  حد قرليا.

رتابعػت المصػػادر قالمػػًة إف لكػػؿ ىػػذه المسػػالؿ أىميػػة كبيػػرة بشػػأف اسػػتقرار رقػػؼ النػػار المحقػػؽ، حيػػث يتطمػػب 
عسػػكرية لحمػػػاس، إذا فشػػؿ المصػػريرف راممريكيػػرف فػػػي اممػػر أف تتػػرفر  طػػة ناجعػػة لمعالجػػػة بنػػا  القػػرة ال

معالجة المشكمة. رأشارت المصادر أيًضا إل  أنو مػف امىميػة بمكػاف التشػديد فػي ىػذا السػياؽ عمػ  أف بنػا  
القرة العسكرية لحماس يتناقض مع مبدأ ىاـ لنزع سػ ح الدرلػة الفمسػطينية، ريقمػص اسػتعداد إسػراليؿ لتحمػؿ 

ـ مستقبمي، ريتطمب اممر بح ًا مبدلًيا حرؿ استعدادىا لمعمؿ ضد تعاظـ قرة أعداليا، م اطر في اتفاؽ س 
منو في الماضي عممت ضد التعاظـ الذ  يعرض أمنيا لم طر، كحػرب سػينا ، رمياجمػة المنشػدت النرريػة 

أمػػرر ميػػـ العراقيػػة، رالسػػررية، لػػذلؾ فػػإف تحػػديث عقيػػدة اممػػف، رتطػػرير معػػايير فػػي حػػاؿ شػػف عمميػػة رقاليػػة 
 جدا فحصيا، عم  حد تعبيرىا.

 25/0/2101، القدس العربي، لندن

 
 مناطق منكوبة في دمشق "اتحاد تنسيقيات الثورة السورية" يعمن أن المخيمات الفمسطينية 32

أعمف "اتحاد تنسيقيات ال ررة السررية" أف الم يمات الفمسطينية في دمشؽ رريفيا قد أصبحت اسطنبرؿ: 
( أرسؿ نس ة منو ؿ "قدس برس"، ذلؾ إل  1|24عزا االتحاد في بياف لو اليرـ ال ميس )ر  مناطؽ منكربة.

استمرار الحصار المطبؽ عم  م يـ اليرمرؾ ل جليف الفمسطينييف رالم يمات الفمسطينية في ريؼ دمشؽ 
قصؼ العنيؼ كم يمات السبينة رالحسينية، إضافة لعزؿ تمؾ المناطؽ طبيًا رغذاليًا عف غيرىا، راستمرار ال

 مف مدفعية النظاـ رأسمحتو ال قيمة التي ت مؼ دمارًا راسعًا ر مجازر بحؽ الفمسطينييف".
كما دعت التنسيقيات في بيانيا إل  ترجيو الدعـ ال ـز ر اصة الدعـ الطبي اسسعافي لجرح  م يـ 

 اليرمرؾ في دمشؽ رم يمات الحسينية رسبينة في ريؼ دمشؽ.
 24/1/2013قدس برس، 

 
 ثالثة أسرى فمسطينيين مضربين دخموا مرحمة صحية خطرة مؤسسة التضامن:  33

قالت مؤسسة التضامف الدرلية لحقرؽ اسنساف، اف الرضع الصحي ل   ة مف امسرى  :الغد–غزة 
يرما د ؿ مرحمة  طيرة. ربيف ناطؽ باسـ المؤسسة، اف حالة امسرى طارؽ  59المضربيف عف الطعاـ منذ 

عز الديف ريرسؼ شعباف في مستشف  سجف الرممة، سيلة جدا حت  انيـ أصبحرا يتقيأرف قعداف رجعفر 
 دمًا.

 25/1/2013، الغد، عّمان
 

 "النقبسجن "بتسعة وحدة "كيتر" الخاصة التابعة إلدارة السجون تقتحم قسم "أسرى لمدراسات": ال 34
دارة مصمحة السجرف اقتحمت صباح أفاد مركز أسرى فمسطيف لمدراسات أف رحدة "كيتر" ال اصة التابعة س

بشكؿ مفاجئ، مجريًة حممة قمع رتفتيش راسعة رالذ  يضـ امسرى  بسجف النقب ال ميس قسـ تسعة
رأرضح مدير المركز رياض امشقر في بياف رصؿ "فمسطيف أرف اليف" مسا  ال ميس، أف  اسدارييف.



 
 
 

 

 

           21ص                                    2751العدد:                25/0/2101الجمعة  التاريخ:

الرحدات ال اصة اقتحمت القسـ رامسرى نياـ درف سابؽ إنذار، ما بث الذعر في نفرسيـ، رأ رجرىـ مف 
ر اصطحاب القسـ رىـ بم بس النرـ، منرىًا إل  أف قرات االحت ؿ لـ تسمح ل سرى بارتدا  م بس  قيمة أ

رأضاؼ أف قرات االحت ؿ حممة تفتيش راسعة بحجة البحث عف أجيزة  أغطيو في ظؿ البرد القارس.
اتصاؿ، رحطمرا محتريات الغرؼ رمصادرة امجيزة الكيربالية، الفتًا إل  أف عدد امسرى في القسـ يبمغ 

 أسير معظميـ مف امسرى اسدارييف. 120قرابة يشار إل  
 24/1/2013، نفمسطين أون الي

 
 لجنة األسرى: "الصميب األحمر" بات يافطة وشعارًا فارًغا من مضمونو اإلنساني 35

انتقدت "لجنة امسرى" لمقرى الرطنية راسس مية الفمسطينية منظمة الصميب امحمر الدرلية فيما راـ اهلل:  
مشيرة إل  "غياب الدرر  يتعمؽ بمرقفيا مف قضية امسرى رالمعتقميف في سجرف االحت ؿ اسسراليمي،

اسنساني الفاعؿ لمجنة الدرلية لمصميب امحمر في ممارسة الضغرط عم  االحت ؿ اسسراليمي بالت فيؼ 
 مف معاناة امسرى رذرييـ".

(، إنيا "تدرس مجمرعة 1|24رقالت المجنة في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نس ة عنو اليرـ ال ميس )
جاه الضغط عم  المنظمات اسنسانية الدرلية لمقياـ براجباتيا رالتزاماتيا تجاه مف ال طرات التصعيدية بات

امسرى رالمعتقميف الفمسطينييف في سجرف االحت ؿ اسسراليمي رذرييـ المحررميف مف أبسط الحقرؽ 
سرى في اسنسانية في الزيارة الكاممة رفي الع ج رالتعميـ رفي الكانتينة )مقصؼ السجف( رما يضمف حؽ ام

رحممت المجنة االحت ؿ اسسراليمي المسؤرلية الكاممة عف استشياد  المستمزمات الشترية رالغذا  الصالح".
امسير المحرر أبر ذريع، مشددة عم  أف "المجنة الدرلية لمصميب امحمر تتحمؿ نصيًبا مف المسؤرلة تجاه 

ليمي"، مبينة أف "اسىماؿ الطبي المتعمد العذابات التي يتعرض ليا امسرى في سجرف االحت ؿ اسسرا
رالذ  أدى الستشياد العشرات مف امسرى يعتبر سياسة إعداـ إسراليمية مبرمجة تستيدؼ امسير 

 الفمسطيني".
 24/1/2013قدس برس، 

 
 لإلفراج عن األسرى المضربين عن الطعام "إسرائيل"المطالبة بالضغط عمى  36

شرات المراطنيف رمم مرف عف فصالؿ رمؤسسات، أمس، المجتمع الدرلي سالد أبر فرحة: طالب ع - راـ اهلل
بالتحرؾ مف أجؿ إنقاذ حياة امسرى المضربيف عف الطعاـ في سجرف االحت ؿ، عبر الضغط عم  

جا  ذلؾ   ؿ اعتصاـ تضامني مع ىؤال   الحكرمة اسسراليمية مف أجؿ اسفراج عنيـ، في أسرع رقت.
اممـ المتحدة في راـ اهلل، تمبية لدعرة مف الجبية الديمقراطية، رالييلة العميا لمتابعة امسرى، نظـ أماـ مقر 

شؤرف امسرى رالمحرريف، رتـ في إطاره تسميـ مذكرتيف مرجيتيف إل  المفرض السامي لحقرؽ اسنساف في 
تحرير امسرى  امراضي الفمسطينية، رامميف العاـ ل مـ المتحدة تدعراف إل  تك يؼ الجيرد مف أجؿ

 المضربيف.
رذكر عضر المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، أف الفعالية جا ت بيدؼ مطالبة المجتمع 
الدرلي، راممـ المتحدة بالضغط عم  سمطات االحت ؿ مف أجؿ اسفراج عف امسير سامر العيسار ، 

 رزم لو ا  ريف المضربيف عف الطعاـ.
 25/1/2013، األيام، رام اهلل
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  نابمس: مواجيات بعد اقتحام المستوطنين لقبر يوسف بحماية قوات االحتالل 37

رعناصر الشرطة ربتنظيـ ما يسم  "المجمس  اسسراليميبحماية قرة كبيرة مف الجيش : اماؿ شحادة
ي مسترطف مدينة نابمس، فجر اليرـ ال ميس، الدا  الص ة ف 2500شرمررف"، اقتحـ اك ر مف -االقميمي

"قبر يرسؼ" ررافقيـ فييا عدد مف كبار الحا امات الييرد، بينيـ الحا اـ "مارىرؼ"، ررليس المجمس 
 االقميمي شرمررف "غرشرف ماسيكا"، ررليس المجمس "يرسي دالماف. 

رررى شيرد عياف اف المسترطنيف رصمرا براسطة الحاف ت رشرعرا بإقامة طقرس دينية راحتفاالت صا بة، 
ىذه الزيارة استفزاز الفمسطينييف ررقعت اشتباكات في محيط القبر بيف شباف فمسطينييف، حارلرا رقد ا ارت 

الجنرد عشرات  أطمؽالذ  حارؿ منعيـ مف االقتراب مف المكاف. رقد  اسسراليميمنع ىذه الزيارة، رالجيش 
بحاالت  إصاباتأدى إل  رقرع قنابؿ الغاز المسيؿ لمدمرع باتجاه الفمسطينييف ربيرت العديد مف السكاف، ما 

غما .   ا تناؽ راح
 25/1/2013، الحياة، لندن

 
 شاحنات تنقل مواد بناء من مصر إلى غزة خالل أسبوع 904": المركز الفمسطيني لإلعالم" 38

أفادت مصادر  اصة بمعبر رفح البر  أف شاحنات مصرية تحمؿ مراد بنا ، تراصؿ حت  اليـر : القاىرة
 ىا إل  قطاع غزة عبر معبر رفح لنقؿ مراد البنا  سعادة إعمار قطاع غزة.( عبرر 1-24ال ميس )

ربينت المصادر أف الشاحنات تنقؿ مرادذ مقدمة مف قطر ضمف المساعدات المقررة سعمار غزة، رالت  مف 
 مميرف درالر. 400المقرر رصرليا تباًعا إل  القطاع، رتقدر قيمتيا بنحر 

فمسطيني لإلع ـ" أف إجمال  ما تـ إد الو مف شاحنات،   ؿ ىذا رأرضحت المصادر ؿ"المركز ال
 متًرا مكعًبا مف الحص . 13ألًفا ر 23شاحنات محممة ب  904امسبرع، رصؿ إل  نحر 

 24/1/2013، المركز الفمسطيني لإلعالم
 

  الالجئون الفمسطينيون بمخيم الشوشة من والية مدنين التونسية يشكون من الظروف المعيشية 39
أكدت المسؤرلة عف العال ت الفمسطينية في م يـ الشرشة مف رالية مدنيف الترنسية رانيا جمرر، أف 
ال جليف ىناؾ، يشكرف مف صعربة الظررؼ المعيشية، إذ ال رجرد لمتدفلة  اصة مع شدة برردة الطقس 

 ركذلؾ رجرد حشرات رجرذاف رك ب سالبة.
تأكيدىا رفض ال جليف الفمسطينييف فكرة االندماج في ترنس بسبب  رنقمت اسذاعة الترنسية عف رانيا جمرر،

 عدـ رضرح مرقؼ السمطة الترنسية التي لـ تمنح ال جليف الفمسطينييف الجنسية رال جراز سفر.
راتيمت المفرضية العميا لشؤرف ال جليف بالتدمر ضد ال جليف الفمسطينييف باعتبار أنو لـ يتـ تحريؾ ممؼ 

 فمسطينية.الجالية ال
 24/1/2013، فمسطين أون الين

 
 جنين: إصابة العشرات باالختناق خالل مواجيات في قرية فحمة 40
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جنيف: أصيب عشرات المراطنيف مف بينيـ نسا  رأطفاؿ مف قرية فحمة جنرب جنيف، أمس، بحاالت 
قبؿ قرات  ا تناؽ جرا  استنشاؽ الغاز المسيؿ لمدمرع،   ؿ عممية اقتحاـ تعرضت ليا القرية مف

 االحت ؿ، التي اقتحمت كذلؾ بمدتي قباطية رعرابة.
 25/1/2013، األيام، رام اهلل

 
 الشرطة البحرية تكتشف قطعًا أثرية نادرة في بحر غزة 41

اكتشفت الشرطة البحرية، أمس، قطعًا أ رية نادرة في قاع بحر مدينة غزة، تتألؼ مف : مريـ الشربكي -غزة
رقاؿ مدير المكتب اسع مي لمشرطة الفمسطينية في غزة أيمف  يات النادرة.أعمدة رمجمرعة مف الف ار 

البطنيجي، إنو سيتـ تبميغ رزارة السياحة را  ار بما تـ اكتشافو مف آ ار، لتقـر مف جيتيا بفحصيا لتبياف 
 إل  أ  العصرر التاري ية تعرد، لتجييزىا رعرضيا في متحؼ لآل ار.

 24/1/2013، فمسطين أون الين
 

 دوالر مميون 60: أراضي السياج األمني سترفع اإلنتاج لنحو في غزة وزارة الزراعة 42
رجح نبيؿ أبر شمالة المدير العاـ لمسياسات رالت طيط في رزارة الزراعة أف يطرأ ارتفاع نسبي : رنا الشرافي

يف أف الرزارة تتجو رب مميرف درالر. 60ر 50عم  عالدات اسنتاج الزراعي   ؿ العاـ الجار  يرارح بيف 
 في إستراتيجيتيا إل  زراعة المحاصيؿ امقؿ استنزاًفا لممياه، رتحقؽ عالدات جيدة.

ـ المنصـر اكتفاً  ذاتيًّا في ك ير 2012رقاؿ في حرار  اص ب "فمسطيف": "إف الرزارة حققت   ؿ عاـ 
لمتصدير، رمستعدرف إل  مف المحاصيؿ، رلدى قطاع غزة أصناؼ رمنتجات زراعية رغير زراعية قابمة 

 ىذه ال طرة، لكف مشكمة المعابر تقؼ عالًقا أماـ ذلؾ".
 259ـ بمغت 2012  ؿ عاـ  مف قطاع غزةربيف أبر شمالة أف نسبة الراردات إل  الصادرات الفمسطينية 

 مميرف درالر، ما بيف منتجات زراعية مباشرة رأ رى غير مباشرة كمستمزمات إنتاج م ؿ امع ؼ، رفي
 مميرف درالر. 3.55المقابؿ صدر القطاع "ترتًا أرضيًّا رزىرًرا" بقيمة 

ررأى أبر شمالة أف ىذه النسبة تشير إل  أف "الميزاف م تؿ تماًما لمصمحة االستيراد"، قالً : "نأمؿ أال 
نصدر في ظررؼ صعبة بؿ نحؿ الراردات، بمعن  أف ننتن ما نستررده مف ال ارج، رىذا حصؿ في: 

 رالجزر رالبطيه رالعنب رالميمرف". البصؿ
رأعرب عف أممو في أف تستطيع الرزارة "تغطية احتياجات القطاع مف امع ؼ راملباف رمشتقاتيا محميًّا 
  ؿ السنرات القميمة المقبمة"، مبيًنا أف نسبة استيراد القطاع ل ع ؼ ر"مد  ت امع ؼ" "ُتعد ض مة، 

 مميرف درالر". 92متو %، ما قي40إذ تصؿ إل  قرابة 
رقاؿ: "إف رزارة الزراعة تتطمع   ؿ السنرات القادمة إل  إنتاج أع ؼ بديمة مف جفت الزيترف رم مفات 
الن يؿ رالبقايا النباتية ام رى، رىر ما يسم  "امع ؼ ال ضرا  المركزة دا ؿ الحاريات"، إذ تتجارز 

 درنًما". 50إنتاجية الدرنـ مف امع ؼ ال ضرا  المركزة 
رعف مدى مساىمة المحررات بنسب االكتفا  الذاتي الزراعي في قطاع غزة، قاؿ أبر شمالة: "إف مساىمتيا 

درنـ، رىي مقارنة بحجـ المساحة الزراعية  4200درنـ، تنتن منيا  5200ليست كبيرة، فمساحتيا تسار  
ىمت إل  حد ما في مدة معينة؛ مف %، رلكنيا سا3ألؼ درنـ( تشكؿ نسبة ضليمة أقدرىا بأقؿ مف  130)

 ليا داللة رمزية نابعة مف كرنيا كانت محتمة".
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مميرف درالر في حاؿ  60-50ـ بحرالي 2013رترقع أبر شمالة أف تزيد قيمة اسنتاج الزراعي في عاـ 
ـ، 1948استغ ؿ المساحات الزراعية القريبة مف الحدرد المصطنعة بيف قطاع غزة رامراضي المحتمة عاـ 

متر، ت شت مع تنفيذ  500رالتي كاف االحت ؿ )اسسراليمي( يمنع المزارعيف مف االقتراب منيا لمسافة 
التيدلة ام يرة التي كانت مف م رجات حرب حجارة السجيؿ التي انتصرت فييا المقارمة بقطاع غزة في 

 شير نرفمبر الماضي.
اعية التي أصبح متاًحا د رؿ أصحابيا إلييا بنحر رقدر مدير السياسات رالت طيط مساحة امراضي الزر 

ألؼ درنـ، تتطمب استغ اًل أم ؿ مف بداية العاـ، رقاؿ: "لدينا مشاريع ميمة لزراعة ىذه المنطقة  20-22
 بأشجار أر أع ؼ أر محاصيؿ حقمية أر  ضار".

صديرية( نتيجة رعف االنتقادات التي باتت ترجو إل  محصرلي الترت امرضي رالرررد )محاصيؿ ت
استي كيما الكبير لممياه، في حيف يعاني قطاع غزة مف عجز كبير في المياه؛ قاؿ مدير السياسات 
رالت طيط: "إف الرزارة ناقشت ذلؾ في إطار رسـ السياسة الزراعية لغزة، رأرلرياتنا لممحاصيؿ امقؿ استنزاًفا 

عم  غزة سعينا إل  تطبيؽ سياسة إح ؿ الراردات  راستدرؾ قالً : "لكف نتيجة الحصار المفررض لممياه".
درنـ إل   4000مع تنفيذ التصدير المعقرؿ، الذ  بنا  عميو قمصنا مساحات زراعة الترت امرضي مف 

درنـ، إذ يستيمؾ كؿ درنـ منيا نحر ألؼ كرب مف الما  ليس أك ر، في حيف تستيمؾ مجمؿ  1400
 .مميرف كرب فقط" 80الزراعات في القطاع 

%، رتمكنا مف 90%، رالبصؿ 100رتابع: "في المقابؿ زردنا مساحات زراعة البطيه رالشماـ بنسبة 
 الرصرؿ إل  نسب معقرلة مف االكتفا  الذاتي في عدة محاصيؿ،  اصة محصرلي البطاطس رالطماطـ".

ة، ر اصة رذكر أبر شمالة أف العجز يبق  في الفراكو، ما يضطر قطاع غزة إل  استيراد أصناؼ معين
%، إذ زادت مساحات زراعة العنب رالميمرف إل  85التفاح رالمرز، ربمغت نسبة االكتفا  مما عداىما نحر 
 الضعؼ مقارنة بما كانت عميو قبؿ نحر سبع سنرات.

إل  ذلؾ أفاد مدير السياسات رالت طيط أف ال سالر التي تسبب بيا من فض )إندرر( ام ير الذ  ضرب 
رسط بمغت مميرنا درالر، ترزعت ما بيف  سالر في: اسنتاج النباتي )الدفيلات منطقة الشرؽ ام

 الب ستيكية(، رالحقؿ المفترح، إضافة إل  ال ررة الحيرانية.
درنًما مف الدفيلات الزراعية تضررت بسبب تمزؽ الغطا  "الب ستيكي" ليا، رقرابة  260رذكر أف أك ر مف 

ىميا: البطاطس رالبصؿ رالبازي  , رمالة درنـ مف امنفاؽ امرضية درنـ مف ال ضار المكشرفة أ 1500
 المتم مة في الترت امرضي رالكرسا.

ألؼ  50رلفت أبر شمالة إل  أف أضرار ال ررة السمكية االصطناعية )المزارع السمكية( بمغت في مجمميا 
 رمعداتيـ. ألؼ درالر ىي حجـ ال سالر التي لحقت بالصياديف 400درالر، مبيًنا أف 

( مميرف بيضة، إضافة إل  المحرـ البيضا ، مستدرًكا: 30رذكر أف قطاع غزة يستررد مف االحت ؿ سنريًّا )
"لكف الرزارة في سبيؿ دعـ المنتن الرطني حدت مف استيراد المحرـ الداجنة، رتذبذب سعر الدراجف ليس 

نما يساىـ فيو السمع البديمة م ؿ ا لمحـر الحمرا  رامسماؾ، رفؽ سياسات العرض حكًرا عم  المستررد، راح
 رالطمب".

مف الدجاج البياض قد نفقت بسبب المن فض )إندرر(، إضافة  800دجاجة الحمة، ر 8600ركانت نحر 
 رؤرس مف الغنـ رناقة راحدة. 5إل  

 24/1/2013، فمسطين أون الين
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 عنصريون يعتدون عمى أطفال مقدسيين في حافمة"ىآرتس":  43

في مشيد مف مشاىد المعاناة اليرمية ل طفاؿ المقدسييف، رىر ما اعتبرتو "ىدرتس" عم  أنو : 48عرب 
عاما، العتدا  مف  12"حادث عنؼ آ ر عم   مفية عنصرية"، أشارت إل  تعرض أطفاؿ مقدسييف، جيؿ 

المدرسي  قبؿ مسترطنيف بالغيف في إحدى الحاف ت في القدس، رذلؾ يرـ امحد الماضي بعد نياية الدراـ
 في مدرسة يدرس فييا ط ب ييرد رعرب.

رجا  أف عشرة ط ب صعدرا إل  الحافمة المتجية باتجاه "بسغات زليؼ"، رعندما عايف ا ناف مف 
ط ؽ عبارات عنصرية. رقاـ أحدىـ ببصؽ عمكة  المسترطنيف أنيـ يتحد رف بالمغة العربية بدأرا بشتميـ راح

 في رجو أحد الط ب امطفاؿ.
أف ترجؿ المسترطناف مف الحافمة، راصمت مسترطنة أ رى مضايقة امطفاؿ. ربحسب شيادة الط ب  ربعد

أماـ إدارة مدرستيـ فإف المسترطنة راصمت إط ؽ الشتالـ رالعبارات العنصرية، رىددتيـ بأنيا ترسؿ أناسا 
 لقتميـ.

 24/1/2013، 48عرب 
 

 ن نقّرر موعد بداية الفصل الدراسي وليست الحكومةاتحاد المعممين الفمسطينيين في رام اهلل: نحن م 44
أكذد اتحاد المعمميف الفمسطينييف العاـ في الضفة الغربية المحتمة، أنو بصدد اسع ف عف  طرات راـ اهلل: 

 تصعيدية جديدة احتجاجًا عم  تأ ر صرؼ رراتب المعمميف مف قبؿ الحكرمة الفمسطينية في راـ اهلل.
(، أنو سيعقد اجتماعًا مرسعًا يرـ السبت 1|24اف صحفي صدر عنو اليرـ ال ميس )رأرضح االتحاد في بي

المقبؿ لتحديد مرعد بد  الفصؿ الدراسي ال اني رمناقشة ال طرات التصعيدية المقبمة عم  ضر  عدـ التزاـ 
ة بالمعمميف.  حكرمة راـ اهلل بدفع المستحقات ال اصذ

لرف عف تحديد مرعد بداية الفصؿ الدراسي ال اني في المدارس رأضاؼ "المعممرف الفمسطينيرف ىـ المسؤر 
 الحكرمية بمدف الضفة رليست الحكرمة".

 24/1/2013قدس برس، 
 

  شمال القدس شعفاطبمدة قوات االحتالل تيدم وتصادر خيمة "صمود الزيتون" في  45
الزيترف' المقامة عم   (،  يمة 'صمرد24/1اسسراليمية، اليرـ ال ميس )  ىدمت القرات: القدس المحتمة

يربط  ' الذ 21الميددة بالمصادرة في بمدة شعفاط شماؿ القدس المحتمة، لصالح م طط شارع ' امراضي
 .مركز المدينة بمسترطنات القدس في الشماؿ رالجنرب

رقالت مؤسسة "القدس لمتنمية" في بياف صحفي تمقت "قدس برس" نس ة عنو إف قرات مف حرس الحدرد 
اط، حيث صادرت ال ياـ رطمبت ف يمة "صمرد الزيترف" في شع قامت بمداىمة حت ؿ اسسراليميةرشرطة اال

لدرلة  امراضي ىي ممؾ أىالي المنطقة مغادرة امراضي الميددة بالمصادرة، بعد أف تـ إنذارىـ باف مف
م  امراضي الميددة يذكر أف  يمة "صمرد الزيترف" ُأقيمت ع .رال يحؽ ليـ د رليا رالتصرؼ فييا إسراليؿ

تنفيذًا  ال   ا  الماضي، احتجاجا عم  بد  بمدية القدس تجريؼ امراضي في بمدة شعفاط، بالمصادرة يـر
المراطنيف في بمدتي شعفاط ربيت  درنما مف أراضي 117لقرار البمدية الصادر العاـ المنصـر بمصادرة 

 .مات شمرمر" بمركز المدينة ل دمة المسترطنيفزليؼ" ر"را حنينا لربط الحييف االستيطانييف "بيسغات
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 24/1/2013قدس برس، 
 

 لكن الديون الحكومية تيددىا   2008المالية العالمية سنة  البنوك الفمسطينية تصمد أمام األزمة 46
رريترز: تعد سمطة النقد الفمسطينية نقطة مضيلة نادرة في اقتصاد امراضي الفمسطينية الذ   -راـ اهلل 
 حت رطأة العقربات اسسراليمية.يعاني ت

فيذه السمطة، التي تفرض عم  البنرؾ الفمسطينية نظاما متحفظا لإلقراض يبقي القررض الرديلة عند أدن  
مسترى ممكف ريضمف ترافر السيرلة، تتميز بكفا ة فنية تم ؿ ذررة المساعي الفمسطينية الرامية إل  بنا  

 مؤسسات مناسبة لدرلة مستقبمية.
مميار درالر مستحقة  2.5ف كفا تيا تراجو حقيقة صعبة أال رىي تعرض البنرؾ لديرف بقيمة نحر غير أ

 بالملة مف إجمالي أصرؿ البنرؾ. 20عم  الحكرمة رمرظفييا رشركاليا مف القطاع ال اص تم ؿ أك ر مف 
رلكنيا قد تكرف عم  ريقرؿ رليس سمطة النقد الفمسطينية جياد الرزير مازحا 'غرفتنا مرتبة رمنظمة تماما 

رأبمغ الرزير رريترز أف البنرؾ رصمت إل  أقص  ما تستطيعو مف اسقراض  متف السفينة تيتانيؾ'.
 الحصيؼ لمحكرمة الذ  ال يزيد الم اطر عم  النظاـ المصرفي. 

تمد رالترقعات االقتصادية لمفمسطينييف في الضفة الغربية محدردة بالقيرد اسسراليمية عم  التجارة رتع
 الحكرمة الفمسطينية بشدة عم  المساعدات ال ارجية رااللتماف المصرفي لتغطية نفقاتيا.

رارتفعت الديرف العامة المستحقة لبنؾ فمسطيف ربنؾ القدس ربنرؾ أ رى تشرؼ عمييا سمطة النقد إل  أك ر 
بالملة مف  12يزيد عم  مميار درالر بما  1.3مف م مييا في نفس الفترة. ربمغ العجز في ميزانية الحكرمة 

 الناتن المحمي اسجمالي.
ررغـ الصعربات االقتصادية أظيرت ا تبارات تحمؿ لبنرؾ تشرؼ عمييا سمطة النقد أف النظاـ المصرفي ال 
يمكف أف ينيار، إال في سينارير كار ي يشيد إقباال ىال  عم  سحب الردالع مصحربا بترقؼ شبو كامؿ 

 لمقطاع ال اص.
رىر المعيار الرليسي لقرة  -النقد الدرلي إف رأس الماؿ امساسي لمنظاـ المصرفي الفمسطيني  رقاؿ صندرؽ

بالملة مف إجمالي امصرؿ العاـ الماضي، رىي نسبة عالية بشكؿ ممحرظ. رتترارح نسبة  24بمغ  -البنرؾ 
غ نحر  مانية بالملة لدى رأس الماؿ امساسي لمبنرؾ امررربية المتع رة بيف سبعة رعشرة بالملة بينما تبم

 البنرؾ اسسراليمية.
رتقؿ نسبة القررض المتع رة في البنرؾ الفمسطينية عف    ة بالملة مف إجمالي القررض. كما اف نسبة 

سراليؿ.  الديرف إل  الردالع لدييا ما زالت أفضؿ بك ير مف نظيرتيا في امردف راح
ات المالية المعقدة م ؿ المشتقات رعزلتيا عف امسراؽ المالية فنظرا لعدـ تعامؿ البنرؾ الفمسطينية مع المنتج

درف أف يمحؽ بيا  2008العالمية إل  حد كبير نجحت ىذه البنرؾ في مراجية امزمة المالية العالمية عاـ 
ضرر يذكر. ريرجع الفضؿ في حيرية البنرؾ الفمسطينية أيضا إل  مكتب االلتماف القر  التابع لسمطة النقد 

 يرصد الديرف المشكرؾ فييا رينصح بتجنبيا. الذ 
 25/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 نوريت بمد" لممؤلفة فمسطين في الكتب المدرسية في إسرائيلكتاب " 47
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مؤلفة ىذا الكتاب تعمؿ محاضرة في كمية التربية في الجامعة العبرية بالقدس المحتمة، رىي : زياد من 
أنيا ليست مع استبداؿ درلة فمسطيف الديمقراطية العممانية بالكياف ليست معادية لمصييرنية، بمعن  

الصييرني. فيي نالت جالزة ز اررؼ لحقرؽ اسنساف رالفكر التي يقدميا برلماف االتحاد امرربي، كما أنيا 
سراليميرف  كال  مف أجؿ الس ـ رالمصالحة".   عضر في منظمة "آبا  فمسطينيرف راح

 كتب المدرسية في إسراليؿ، اميديرلرجيا رالدعاية في التربية رالتعميـالكتاب: فمسطيف في ال-
 إلحناف-المؤلفة: نرريت بمد-
 ترجمو عف اسنجميزية: ياسيف السيد-
 342عدد الصفحات: -
 الناشر: المركز الفمسطيني لمدراسات اسسراليمية )مدار(، راـ اهلل-
 2012الطبعة: امرل / -

 24/1/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 
 لـ"إسرائيل"متيم بالعمالة  اهللحد كوادر حزب أ 84

القػػدس العربػػي ػ سػػعد اليػػاس: تمقػػ  حػػزب اهلل فػػي اليػػرميف الماضػػييف مفاجػػأة جديػػدة بعػػد انكشػػاؼ   -بيػػررت
 عمالة أحد أبرز كرادره في منطقة البقاع رىر عمي رفيؽ ياغي.
في بعمبؾ يكاد يكرف ام طر في سمسمة العم   رىذا العميؿ الذ  كاف رشذحو حزب اهلل عم  اللحتو البمدية 

، نظرًا لتدريبو الك يؼ عم  أساليب الجاسرسية رلمدذة تزيد عف عشػريف أعراـالذيف ا ترقرا الحزب عم  مدى 
عامػػًا، تبعػػًا لمصػػادر قضػػالية رفيعػػة، نظػػرًا لنرعيذػػة رأىميػػة المعمرمػػات التػػي قػػدذميا لممرسػػاد رالميمػػات التػػي 

رقػػد رصػػفت أرسػػاط 'حػػزب اهلل'  الم ػػابرات. إلػػ فضػػح أمػػره ريعتقمػػو أمػػف الحػػزب ريسػػممو أنجزىػػا قبػػؿ أف ين
 ألؼ درالر. 066العميؿ بأنو امغم   منًا بيف العم   لتمقيو مبمغ 

 52/1/5612القدس العربي، لندن، 
 

 : حان الوقت لرفع الحصانة الدائمة عن "إسرائيل"المتحدة األممالدائم لدى  السعوديةمندوب  49
حمػػد المػػػداح )نيريػػػررؾ(: أكػػػدت المممكػػػة العربيػػػة السػػػعردية عمػػػ  لسػػػاف منػػػدربيا الػػػدالـ لػػػدى اممػػػـ المتحػػػدة م

السفير عبد اهلل بف يحي  المعممي في كممة المممكة أماـ الجمسػة الدرريػة لمجمػس اممػف لمناقشػة الرضػع فػي 
بحػؽ قضػية فػي غايػة امىميػة الشرؽ امرسط بما في ذلؾ قضية فمسطيف أمس، أف القضية الفمسػطينية ىػي 

بالنسػػبة ل مػػف رالسػػمـ اسقميميػػيف رالعػػالمييف، مشػػيرا إلػػ  التطػػرر الميػػـ الػػذ  طػػرأ منػػذ رضػػع فمسػػطيف درلػػة 
 مراقبة غير عضر في اممـ المتحدة.

رأضػػاؼ إف الرقػػت قػػد حػػاف لرفػػع الحصػػانة الدالمػػة عػػف "إسػػراليؿ"، رات ػػاذ اسجػػرا ات الكفيمػػة باسػػتق ؿ درلػػة 
نيا  احػت ؿ أراضػييا، ركػذلؾ إنيػا  االحػت ؿ اسسػراليمي لمجػرالف العربػي السػرر  المحتػؿ رمػزارع  فمسطيف راح

شػػبعا ربقيػػة امراضػػي المبنانيػػة المحتمػػة. راعتبػػر أف اسػػتمرار الرضػػع الحػػالي يعػػد تنػػازال عػػف مصػػداقية اممػػـ 
 المتحدة رمجمس اممف رعف ىيبتيما.

طيف كمراقػب، عمػدت "إسػراليؿ" إلػ  ترسػيع المسػترطنات رزيػادة رأضاؼ أنػو رمنػذ صػدرر قػرار عضػرية فمسػ
عػػدد الرحػػدات السػػكنية فػػي المسػػترطنات القالمػػة. رعاقبػػت الشػػعب الفمسػػطيني، إذ أمسػػكت عػػف تحريػػؿ عرالػػد 
الضرالب رالجمارؾ المستحقة لمسمطة الفمسػطينية فػي انتيػاؾ صػارخ لبررتركػرؿ بػاريس الػذ  يقضػي بتحريػؿ 
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اممػػر الػػذ  حػػدا بالمممكػػة رلت فيػػؼ معانػػاة الشػػعب الفمسػػطيني لممبػػادرة إلػػ  دعػػـ مرازنػػة تمػػؾ اسيػػرادات رىػػر 
 الحكرمة الفمسطينية.

25/0/2101عكاظ، جدة،   
 

 أبو جياد ومتورط في اغتيال عمي كان عمى عالقة بالموساد بنمسؤول تونسي سابق:  51
اليارب زيف العابػديف بػف عمػي عمػ  قاؿ مسؤرؿ أمني ترنسي سابؽ، إف "رليس الب د : أيمف جممي -ترنس 

 ".1985ع قة بالم ابرات اسسراليمية )المرساد( منذ عاـ 
رأضػػػاؼ البشػػػير التركػػػي، المشػػػرؼ السػػػابؽ عمػػػ  إدارة االتصػػػاالت بػػػرزارتي الػػػدفاع رالدا ميػػػة الترنسػػػية، أف 

لعسػػكر  رالرجػػؿ الػػرليس الترنسػػي السػػابؽ متػػررط فػػي عمميػػة اغتيػػاؿ أبػػر جيػػاد ) ميػػؿ الػػرزير، كػػاف العقػػؿ ا
 (".1988أبريؿ/نيساف  16ال اني بحركة فتح الفمسطينية راغتالتو الم ابرات اسسراليمية في منزلو بترنس في 

جػػػا  ذلػػػؾ فػػػي نػػػدرة فكريػػػة بالعاصػػػمة الترنسػػػية عنرانيػػػا "الػػػذاكرة الرطنيػػػة رتػػػاريه الػػػزمف الحاضػػػر" رتنارلػػػت 
عمي بالمرساد ر يانات بعض الش صيات الرطنية"، "معمرمات رر الؽ جديدة تبث مرؿ مرة حرؿ ع قة بف 

 بحسب ما نقمتو إذاعة "رادير شمس إؼ إـ" الترنسية ال اصة عف التركي.
رحػػرؿ عمميػػة اغتيػػاؿ "أبػػر جيػػاد" قػػاؿ إف "بػػف عمػػي زرد المرسػػاد بػػال رالط ركػػؿ تفاصػػيؿ نشػػاطات أبػػر جيػػاد 

 اليؿ قبؿ تنفيذىا في ترنس".رأفعالو اليرمية، حت  أنو تمت تجربة عممية اغتيالو في إسر 
رأشػػار البشػػير التركػػي إلػػ  أف "الم ػػابرات اسسػػراليمية تمكنػػت فػػي زمػػف بػػف عمػػي مػػف تجنيػػد   يػػا فػػي مػػدف 

 المرجردة في قصر قرطاج". التصنتترنسية كبرى، كما أقامت مرقعا لتحسيف تجييزات رمراكز 
09/0/2101، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   

 
 عن اإلعالميين المعتقمين بغزة فراجإلبارب" يطالب "الصحفيين الع 50

أداف اتحاد الصحفييف العرب حممة االعتقاالت الت  قامت بيا السمطات اممنية ف  غزة : عبد المطيؼ صبح
صحفييف مف بينيـ أشرؼ أبر  صيراف رمصطف  مقداد،  6ضد عدد مف الصحفييف الفمسطينييف را تطاؼ 

الجػػػارى، درف اسعػػػ ف عػػػف سػػػبب  22رذلػػػؾ فػػػ  سػػػاعة متػػػأ رة مػػػف يػػػـر  مجػػػدى سػػػميـ ، عمػػػرر الػػػداىردى،
االعتقاؿ رلـ يتـ اسفراج عنيـ حت  ا ف، كما تـ استدعا  عدد مف الصحفييف مف بينيـ عبد الكريـ صبح  

رطالب االتحاد العاـ لمصحفييف العرب ف   ، حسيف عبد الجراد كرسرع رذلؾ درف معرفة اسباب االستدعا .
السمطات ف  غزة بسرعة إط ؽ سراح ىؤال  الصحفييف رالذيف يدافعرف عػف القضػية الفمسػطينية فػ  بياف لو 

 النقػػابيرقػػاؿ البيػػاف "إف مػػا حػػدث يتنػػاف  مػػع حريػػة العمػػؿ  .كانػػت مبػػررات االعتقػػاؿ رأيػػاكػػؿ زمػػاف رمكػػاف، 
شػمؿ رجمػػع كممػػة جػػؿ لػػـ الأرالتعبيػػر، كمػا يتعػػارض مػػع جيػرد المصػػالحة مػف  الػػرأ رحريػة الصػػحافة رحريػة 

 الفمسطينييف".
24/0/2101، اليوم السابع، مصر  

 
  "إسرائيل"" لمصر نوع من الضغط السياسي عمى 06ف إلـ"الخميج": طائرات " خبراء 52

اعتبػػر  بػػرا  اسػػتراتيجيرف صػػفقة التسػػميح اممريكيػػة لمقػػرات المسػػمحة المصػػرية، رالتػػي  ”:ال مػػين“ -القػػاىرة 
ضػػػغط أمريكيػػػة عمػػػ  الكيػػػاف إ ػػػر حالػػػة سػػػر  التفػػػاىـ بينيمػػػا عمػػػ   مفيػػػة رسػػػيمة ” 16إؼ “طػػػالرات  4تضػػػـ 

 التعامؿ مع قضيتي االستيطاف رالممؼ النرر  اسيراني .
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إف تمؾ الصفقة تأتي في إطار االتفاؽ المبـر بيف مصر رالراليػات المتحػدة ”: ال مين”رقالرا في تصريحات لػ 
 4ي محػدد يبػدأ مػف يناير/كػانرف ال ػاني الجػار  بترريػد طػالرة رفػؽ جػدرؿ زمنػ 12سنرات بشأف ترريد  5منذ 

 ” .16إؼ “طالرات 
أف تحدث تمؾ الصفقة نقمة نرعية أر تعيد الترازف فػي القػرى  ،. رنف  ال بير االستراتيجي المرا  طمعت مسمـ

  بالمنطقة، السيما أف الجيش المصر  يعتمد في س حو الجر  عم  ىذه الطالرات.” إسراليؿ”بيف مصر ر
25/0/2101، الخميج، الشارقة  

 
 عضو المجمس األعمى حاكم عجمان يتمقى تعزية محمود عباس 51

مقػػ  صػاحب السػػمر الشػػيه حميػد بػػف راشػػد النعيمػ  عضػػر المجمػػس امعمػ  حػػاكـ عجمػػاف، : تراـ –عجمػاف 
حمػرد م الفمسطيني رسالة مف الرليس ، ير  العريد  سفير فمسطيف لدى الدرلة  ؿ استقبالو صباح أمس، 

قػػدـ   ليػػا تعازيػػو إلػػ  صػػاحب السػػمر حػػاكـ عجمػػاف فػػ  رفػػاة شػػقيقو الشػػيه عبػػد اهلل بػػف راشػػد  رقػػد .عبػػاس
 النعيمي، رحمو اهلل.

24/0/2101، البيان، دبي  
 

 بمجمس األمن ال يعني التسميم بأنيا دولة "فمسطين دولة"رايس: استخدام مصطمح  54
السفيرة اممريكية لدى اممػـ  ، أفركاالتنقً  عف نطف راشمف  ،24/0/2101، وكالة سما اإلخبارية ذكرت

المتحػػدة سػػػرزاف رايػػس أكػػػدت أف مرقػػػؼ ب دىػػا الػػػرافض لمػػػنح فمسػػطيف رضػػػع الدرلػػػة المراقػػب غيػػػر العضػػػر 
اسػت داـ مصػطمح "درلػة فمسػطيف" بمجمػس اممػف ال يعنػي التسػميـ  أفباممـ المتحدة لػـ يتغيػر، مشػددة عمػ  

لمفارضات المباشرة لتسػرية قضػايا الرضػع النيػالي ىػي رحػدىا التػي سػتقرد إلػ  ىػذه "ا أفرقالت  بأنيا درلة.
 النتيجة".

رذكػػرت اف القػػرار الػػذ  أصػػدرتو الجمعيػػة العامػػة فػػي تشػػريف ال ػػاني/ نػػرفمبر الماضػػي لمػػنح فمسػػطيف رضػػع 
رفػي كممتيػا  ـ.الدرلة غير العضر المراقب لـ يجعؿ الفمسطينييف أك ر قربًا مف تحقيؽ اليدؼ المشترؾ لمسػ 

فػػي الجمسػػة، أكػػدت رايػػس مرقػػؼ ب دىػػا مػػف النشػػاط االسػػتيطاني اسسػػراليمي فػػي الضػػفة الغربيػػة رالبنػػا  فػػي 
رأرضػػحت اف "البنػػا  فػػي منطقػػة  القػػدس الشػػرقية رقالػػت اف تمػػؾ امنشػػطة تتنػػاقض مػػع ىػػدؼ تحقيػػؽ السػػ ـ.

منػػا بحػػث القػػادة اسسػػراليمييف عمػػ  ( سػػيكرف مضػػرًا بشػػكؿ  ػػاص لجيػػرد تحقيػػؽ حػػؿ الػػدرلتيف، رقػػد ق1)إ  
 إعادة النظر في تمؾ القرارات امحادية رممارسة ضبط النفس".

راشػػػنطف ، أف رليػػػد عػػػرض نقػػػً  عػػػف مراسػػػمياراـ اهلل مػػػف  ،25/0/2101، القـــدس العربـــي، لنـــدن رأضػػػافت
مجمػػس عمػػ  حضػػرر رزيػػر الشػػؤرف ال ارجيػػة الفمسػػطيني ريػػاض المػػالكي جمسػػة ل امربعػػا اعترضػػت مسػػا  

 الدرلي باسـ درلة فمسطيف، قالمة إف راشنطف ال تعترؼ بدرلة فمسطيف في اممـ المتحدة. اممف
 

 اإلسرائيمي عمى انتخاباتو  الشعبالبيت األبيض يينئ  55
الػرليس امميركػي  أفباالنت ابػات التػي أجراىػا، مشػيرًا إلػ   اسسراليميىنأ البيت امبيض الشعب  أ :ير بي 

رقػػاؿ المتحػدث باسػػـ البيػػت امبػػيض جػػا   يتصػػؿ بػػرليس الػرزرا  اسسػػراليمي بنيػػاميف نتنيػػاىر.بػاراؾ أربامػػا س
 كػػػارني  ػػػ ؿ مػػػؤتمر صػػػحافي عقػػػده "أراًل نحػػػف نينػػػئ الشػػػعب اسسػػػراليمي عمػػػ  االنت ابػػػات التػػػي أجراىػػػا".
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ف تشػكيؿ رأضاؼ اف "االنت ابات ىي مرحمية في إطػار مسػار فػي إسػراليؿ"، رافضػًا إعطػا  أيػة ترقعػات بشػأ
 الحكرمة المقبمة.

ركػػرر مرقػػؼ الراليػػات المتحػػدة بشػػأف ضػػرررة إجػػرا  مفارضػػات مباشػػرة بػػيف الجػػانبيف اسسػػراليمي رالفمسػػطيني 
يتطػػػرؽ إلػػػ  مسػػػألة الحػػػؿ النيػػػالي رتكػػػرف نتيجتػػػو حػػػؿ الػػػدرلتيف الػػػذ  يػػػرفر السػػػيادة التػػػي يسػػػتحقيا الشػػػعب 

 راسسراليميرف. "إسراليؿ" الفمسطيني باسضافة إل  ترفير اممف الذ  تستحقو
25/0/2101، الحياة، لندن  

 

 في الشرق األوسط: حل الدولتين ينزلق بعيداً  مسالملمنسق األمم المتحدة  56
فػػي  ،"اميػػاـ": أكػػد منسػػؽ اممػػـ المتحػػدة ال ػػاص لعمميػػة السػػ ـ فػػي الشػػرؽ امرسػػط رربػػرت سػػير  -القػػدس 

"أننػا نػد ؿ فتػرًة حرجػًة سػيكرف العمػؿ  ،منػو لػػ"امياـ" إيجاز أماـ جمسة لمجمس اممػف الػدرلي، رصػمت نسػ ة
المتضػػػافر فييػػػا حيريػػػًا إذا مػػػا أردنػػػا إنقػػػاذ حػػػؿ الػػػدرلتيف"، محػػػذرًا الشػػػركا  اسقميميػػػيف رالػػػدرلييف مػػػف أف "حػػػؿ 

 الدرلتيف ينزلؽ بعيدًا".
جػػػانبيف لتقبذػػػؿ رأكػػد سػػػير  أف عراقػػب الجمػػػرد قػػػد تكػػرف ر يمػػػًة عمػػ  الجميػػػع بمػػػا ال يتطمذػػب فقػػػط اسػػتعداد ال

المبػػادرات الجديػػدة لمتغمػػب عمػػ  الجمػػرد الػػراىف رلكػػف أيضػػًا إظيػػار جػػديتيما تجػػاه الحػػؿ، رقػػاؿ: "إذا كانػػت 
إسػػراليؿ جػػادة بشػػأف حػػؿ الػػدرلتيف فػػإف عمييػػا اسقػػرار بالتػػأ ير السػػمبي السػػتمرار بنػػا  المسػػترطنات. ريمكػػف 

ت عم  الصػعيد الػدرلي فػي الرقػت الػذ  تبػدأ فيػو إظيار الجدية الفمسطينية مف   ؿ رقؼ مزيد مف التحركا
رالحػػػظ سػػػير  "اتجاىػػػات م يػػػرة لمقمػػػؽ عمػػػ  أرض الراقػػػع، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ ضػػػعؼ قػػػدرة السػػػمطة  المحاد ػػػات".

الفمسطينية عم  الرفا  بالتزاماتيا المالية، داعيًا إسػراليؿ إلػ  اسػتلناؼ التحػري ت الماليػة لمسػمطة الفمسػطينية 
 تنبؤ بو رشفاؼ درف مزيد مف التأ ير.في رقت مناسب يمكف ال

ربشأف غزة، فقد أشار سػير  إلػ  أف التيدلػة التػي ترسػطت بيػا مصػر فػي تشػريف ال ػاني مػا زالػت قالمػة إلػ  
حػػد كبيػػر، رلكنيػػا ال تػػزاؿ ىشػػة، رقػػاؿ: "سػػرؼ تظػػؿ اممػػـ المتحػػدة تشػػارؾ فػػي الجيػػرد التػػي تقردىػػا مصػػر 

 لتنفيذ رقؼ إط ؽ النار". لتحقيؽ مزيد مف التقدـ عم  جميع الجرانب
25/0/2101، األيام، رام اهلل  

 
 والفمسطينيين "إسرائيل"بين  المحادثاتكيري يأمل في إحياء  57

قػاؿ السػناترر اممريكػي جػرف كيػر  المرشػح لتػرلي رزارة ال ارجيػة : عمر  ميػؿ، مصطف  صالح - راشنطف
إلػ  أف الراليػات رأضاؼ كيػر   رالفمسطينييف. يرـ ال ميس إنو يأمؿ في إحيا  محاد ات الس ـ بيف إسراليؿ

 المتحدة يمكف أف تدرس مبادرة س ـ جديدة رغـ فشؿ جيرد الرليس باراؾ أرباما في فترة راليتو امرل .
رقػػػاؿ كيػػػر  "آمػػػؿ ... رأصػػػمي مػػػف أجػػػؿ أف تكػػػرف ىػػػذه لحظػػػة يمكننػػػا فييػػػا اسػػػتلناؼ بعػػػض الجيػػػرد لجمػػػع 

ا كنػػا عميػػو فػػي العػػاميف الماضػػييف" مشػػيرا إلػػ  أف شػػكؿ الحكرمػػة الطػػرفيف فػػي نقػػاش لتبنػػي نيػػن م تمػػؼ عمػػ
 التي ستسفر عنيا االنت ابات اسسراليمية التي جرت يـر ال   ا  ليس راضحا.

ركرر كير  مرقؼ الراليات المتحدة المعارض منػذ فتػرة طريمػة لم طػرات المنفػردة مػف جانػب اسسػراليمييف أر 
 ف محارلة شكرى إسراليؿ أماـ المحكمة الجنالية الدرلية في الىا .الفمسطينييف. رحذر الفمسطينييف م

24/0/2101، وكالة رويترز لألنباء  
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 مندوب روسيا في األمم المتحدة: االستيطان اإلسرائيمي قد يدمر حل الدولتين 58
د تػدمر حذر مندرب ررسػيا الػدالـ لػدى اممػـ المتحػدة فيتػالي تشػرركيف مػف أف رتيػرة االسػتيطاف اسسػراليمي قػ

امػػس االربعػػا ، أعػػرب تشػػرركيف عػػف قمقػػو  23رفػػي اجتمػػاع مجمػػس اممػػف الػػدرلي يػػـر  فػػرص حػػؿ الػػدرلتيف.
" التػػي قػػد يػػؤد  تنفيػػذىا إلػػ  عػػزؿ القػػدس E1حيػػاؿ  طػػة بنػػا  المسػػترطنات الجديػػدة فيمػػا يسػػم  بمنطقػػة "

" تػػػدؿ عمػػػ  أف E1ة "الشػػػرقية عػػػف الضػػػفة الغربيػػػة بشػػػكؿ كامػػػؿ. رقػػػاؿ: "إف التطػػػررات ام يػػػرة حػػػرؿ منطقػػػ
سػػػمطات إسػػػراليؿ، ل سػػػؼ، ال تريػػػد أف تتراجػػػع عػػػف برنامجيػػػػا االسػػػتيطاني البعيػػػد المػػػدى عمػػػ  الػػػرغـ مػػػػف 

 الدعرات الممحة مف جانب المجتمع الدرلي".
24/0/2101، 48عرب موقع   

 
 عمى كل مصل يرن ىاتفو بالصالة جنيياتخمسة  الغرامةلندن:  59

 5“المساجد بالعاصمة البريطانية لندف عم  فرض غرامة مالية قدرىا أقدـ القالمرف عم  أحد : البياف
جنييات إسترلينية عم  أ  مصؿ يرف جرالو أ نا  الص ة دا ؿ المسجد ريأتي ذلؾ لمتغمب رالقضا  عم  

ىذا رقد تبادؿ ناشطرف عم  مرقع التراصؿ االجتماعي  ظاىرة رنيف جياز الياتؼ المحمرؿ أ نا  الص ة.
ف المرحة اسع نية التي عقمت عم  جدراف أحد مساجد لندف، رتتضمف فرض غرامة مالية لمف صررة تتضم

يرف جرس ىاتفو أ نا  الص ة، مرضحة أف المبالغ التي يتـ تحصيميا ستعتبر تبرعا لدعـ المسجد، 
 باسضافة إل  أف ال فتة تحذر مف يمتنع عف دفع الغرامة مف عقاب ا  رة.

 23/1/2013، البيان، دبي
 

 مميار دوالر 78يتجاوز  قياسياليابان: عجز تجاري  60
د ب أ: قالت الحكرمة اليابانية امس ال ميس إف الب د سجمت أكبر عجز تجار  سنر  ليا عم   -طركير 

مميار درالر( العاـ الماضي بعدما تراجعت الصادرات  78.3تريميرف يف ) 6.93اسط ؽ بمغت قيمتو 
 الصيف رأزمة ديرف منطقة اليررر. بسبب ترتر الع قات مع

 25/1/2013، القدس العربي، لندن
 
 

 شعبية فمسطينية شاممة انتفاضةمقدمات  60
 فايز رشيد
تعزيز اليميف المتطرؼ را  ر امك ر تطرفا لمراقعيمػا  ػ ؿ االنت ابػات ام يػرة فػي إسػراليؿ ينبػئ بتسػ يف 

بعو امرؿ. مجمؿ الرضع الفمسػطيني ركػذلؾ العربػي الصييرني رعردتو إل  مر  -الصراع الفمسطيني العربي 
يساعداف عم  بد  انتفاضة فمسطينية  ال ة جديدة تكرف أك ر عمقػا رمػدة زمنيػة ىػذه المػرة. فقػد ك ػر الحػديث 
مػػؤ رًا عػػف إمكانيػػة انػػدالع ىػػذه االنتفاضػػة فػػي امراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة. رب اصػػة أف امجػػرا  السػػالدة 

ف بأحراؿ ما قبؿ االنتفاضتيف السابقتيف.مف جية. فإف مرظفي السػمطة فػي الضػفة الغربيػة حاليًا أشبو ما تكر 
يقرمػػرف بإضػػرابات متتاليػػة نتيجػػة لعػػدـ صػػرؼ رراتػػبيـ الشػػيرية كاممػػة  ػػ ؿ الشػػيريف ام يػػريف. مػػف ناحيػػة 

ليػػا ال يػػتـ  انيػػة فػػإف السػػمطة تعػػيش أزمػػة  انقػػة بسػػبب الحصػػار المػػالي المفػػررض عمييػػا. فتسػػديد المعرنػػات 
 بشكؿ منتظـ.
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 مميرف درالر لمسمطة شيريًا غير أف ذلؾ ال يتـ حت  المحظة. 100الجامعة العربية مؤ رًا استعدت بصرؼ 
عم  صعيد آ ر فإنو رأ نػا  العػدراف الصػييرني ام يػر عمػ  القطػاع فػي شػير نػرفمبر الماضػي. قامػت فػي 

 نة في مراجيػة قػرات االحػت ؿ. إسػراليؿ ماضػية فػي الضفة الغربية حراكات جماىيرية فمسطينية راسعة رسا
% مػف 10" الذ  يقسـ شماؿ الضفة الغربية عف جنربيا. ريصػادر 1استيطانيا رآ ر حمقة فيو: المشررع"إ 

أراضي الضفة الغربية.المشررع ىر بم ابة المسمار ام ير في نعش المراىنػة عمػ  حػؿ الػدرلتيف. فيػر يمغػي 
نية قابمػة لمحيػاة رمتراصػمة جغرافيًا.االسػتيطاف رالجػدار رالطػرؽ االلتفافيػة اسسػراليمية إمكانية قياـ درلة فمسػطي

% مػف مسػاحة الضػفة الغربية،عػدا عػف أف المشػررع االسػتيطاني 80صادرت حت  المحظػة مػا ينػرؼ عػف الػػػػ
مػًا بعضػيا عػف ام ير يزيد مف عزلة المدف رالقرى رالمناطؽ الفمسطينية. ريجعػؿ منيػا كانترنػات معزرلػة تما

 بعض.
فػػإف اسنجػػاز الػػذ  تحقػػؽ فػػي اممػػـ المتحػػدة بقبػػرؿ درلػػة فمسػػطيف عضػػرًا مراقبػػًا فػػي  عمػػ  الصػػعيد السياسػػي:

المنظمػػة الدرليػػػة. ظػػػؿذ إنجػػازًا معنريػػػًا لػػػيس إال، رال يمكػػػف تطبيقػػو راقعػػػًا عمػػػ  امرض فػػي ظػػػؿ مػػػرازيف قػػػرى 
ف التسػرية رصػمت إلػ  طريػؽ مسػدرد رمفارضػات الصػييرني.مف جانػٍب آ ػر فػإ-الصراع الفمسػطيني العربػي

عشريف عامًا مع إسراليؿ لـ تُنتن سػرى الكػرارث رالػري ت عمػ  المشػررع الػرطني الفمسػطيني رقضػيتو رعمػ  
الحقػػػػرؽ الفمسطينية.إسػػػػراليؿ تريػػػػد فػػػػرض رؤيتيػػػػا لمتسػػػػرية مػػػػع الفمسػػػػطينييف رالعرب،رجرىرىا:رضػػػػرخ كامػػػػؿ 

ات عمييـ.سػػػقؼ التسػػػرية ىػػػر شعار:"سػػػ ـ مقابػػػؿ س ـ"رليس"سػػػ ـ فمسػػػطيني رعربػػػي رالمزيػػػد مػػػف االشػػػتراط
مقابػؿ امرض".كمػػا أف الحقػػرؽ الفمسػطينية تُ تػػزؿ إسػػراليميًا بػػالحكـ الػذاتي،أ  أف الفمسػػطينييف يشػػرفرف عمػػ  
قضػػػاياىـ الحياتيػػػة درف امػػػت ؾ أيػػػة عناصػػػر سػػػيادية،ردرف حػػػؽ العػػػردة رالقػػػدس ركامػػػؿ حػػػدرد منطقػػػة عػػػاـ 

ياه مع حؽ إسراليؿ في د ػرؿ امراضػي الفمسػطينية متػ  شػا ت. رتراجػد عسػكر  إسػراليمي ،ردرف الم1967
 في منطقة غرر امردف عدا عف ذلؾ: عم  الطرفيف الفمسطيني رالعربي االعتراؼ"بييردية درلة إسراليؿ".

تكميػػؼ  عمػػ  صػػعيد الػػدا ؿ اسسػػراليمي: فػػإف قػػرى اليمػػيف الفاشػػي عػػززت مػػف مراقعيػػا راالحتمػػاؿ امبػػرز ىػػر
نتنيػػاىر بتشػػكيؿ الحكرمػػة القادمػػة رلكػػف الحكرمػػة سػػتكرف أك ػػر يمينيػػة رتطرفػػا رفاشػػية مػػف الحكرمػػة السػػابقة. 

 ىذا يشير أيضًا إل  أننا أماـ تسرية مذلذة را تزاؿ أكبر لمحقرؽ الفمسطينية رالعربية.
نكػػر المطمػػؽ لمحقػػرؽ الرطنيػػة بالمقابػػؿ فػػإف السػػمطة الفمسػػطينية فػػي ظػػؿ ىػػذا التعنػػت اسسػػراليمي الشػػديد. رالت

لػػـ تطػػرح اسػػتراتيجية بديمػػة لػػنين المفارضػػات بػػؿ تػػزداد يرمػػًا بعػػد يػػرـ تمسػػكا بيػػا رغػػـ عقميػػا رال  الفمسػػطينية،
جػػػػدراىا رآ ارىػػػػا التدميريػػػػة عمػػػػ  القضػػػػية الفمسطينية.السػػػػمطة ل سػػػػؼ تعتبػػػػر المقارمػػػػة المشػػػػررعة)عنفا( بػػػػؿ 

متكررة يرميًا عم  امرض راسنساف فػي امراضػي المحتمػة )فػي الضػفة )إرىابا( رغـ االعتدا ات اسسراليمية ال
 (.48الغربية رقطاع غزة رمنطقة 

بالمقابػػؿ أيضػػًا فػػإف السػػمطة ام ػػرى فػػي قطػػاع غػػزة متمسػػكة بالتيدلػػة راليدنػػة مػػع العػػدر الصػػييرني إلػػ  أمػػد 
. إسراليؿ ما تزاؿ تمارس ذات الحصار عمػ  غػزة. المقصػرد القػرؿ: إ ف إسػراليؿ فػي رضػع م لػـ غير معمـر

درف عمميػػات عسػػكرية مقارمػػة ضػػدىا،ال مػػف قطػػاع غػػزة )إال مػػف تمػػؾ التػػي تجػػر  درف سػػماح مػػف السػػمطة 
القالمػػػة ردرف معرفتيػػػا(. ىػػػذا فػػػي ظػػػؿ التنسػػػيؽ اممنػػػي القػػػالـ بػػػيف السػػػمطة فػػػي راـ اهلل رالكيػػػاف الصػػػييرني. 

،رسيسػتمر فػي رضػع العراقيػؿ أمػاـ 48ي منطقػة ام يػر سػيفرض المزيػد مػف القػرانيف العنصػرية ضػد أىمنػا فػ
 نيميـ لحقرقيـ.

فػػإف ا مػػاؿ الفمسػػطينية التػػي كانػػت معقػػردة عمػػ  متغيػػرات إيجابيػػة حػػرؿ مػػا يسػػم  بػػػػ)الربيع العربػػي(  عربيػػًا:
تجاه القضية الفمسطينية. رفي مجاؿ الصراع مع إسراليؿ. لـ تتحقؽ رلر في جزٍ  صغير منيا،فيذه الدرؿ ما 
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شػكاالتيا الدا مية،رفمسػطيف رالصػراع مػع العػدر،ال يحػت  أرلريػة فػي زالت ت عػيش إرىاصػات التحػرالت فييػا راح
 أجنداتيا ربالتالي ف  متغيرات حقيقية تنعكس إيجابًا عم  المشررع الرطني الفمسطيني.

الرضػػػػع الػػػػدرلي ىػػػػر ذات الرضػػػػع رالػػػػذ  يبقػػػػ  فػػػػي صػػػػالح إسػػػػراليؿ. إال مػػػػف انتقػػػػادات راحتجاجػػػػات عمػػػػ  
السػػتيطاف اسسػػراليمي،رىر مػػا ال تحسػػب حسػػابو إسػػراليؿ. رتقػػـر بفػػرض حقالقيػػا عمػػ  امرض.إنجػػاز قبػػرؿ ا

الدرلػػػة المراقػػػب فػػػي الجمعيػػػة العامػػػة ل مػػػـ المتحػػػدة كمػػػا صػػػمرد المقارمػػػة فػػػي حػػػرب ال مانيػػػة أيػػػاـ لػػػـ يجػػػر 
مسػطينية إلػ  سػابؽ عيػدىا. است مارىما ل سؼ في إنجػاز المصػالحة الفمسػطينية رالعػردة بالرحػدة الرطنيػة الف

عمػػ  أسػػاس ال رابػػت الرطنيػػة الفمسػػطينية. رلػػـ يجػػر إحيػػا  لممقارمػػة رأحػػد أبػػرز أشػػكاليا: الكفػػاح المسػػمح رلػػـ 
 يجر إص ح لمنظمة التحرير الفمسطينية.

. 1948فإف امجرا  مييأة الندالع انتفاضة فمسطينية  ال ػة. رقػد تشػمؿ المنطقػة المحتمػة فػي عػاـ  لكؿ ذلؾ:
ير أف االنتفاضة بحاجة إل  قيادة فمسطينية مرحدة)رىذه تفتقدىا الساحة الفمسطينية في ظؿ االنقساـ( رىذا غ

ما يؤ ر سمبًا عمػ  انػدالعيا. لكػف فػي ك يػر مػف امحيػاف: فػإف انػدالع االنتفاضػات الشػعبية ال يػرتبط بػالراقع 
: فػإف االنتفاضػة تنػدلع "بالقشػة التػي تقصػـ السياسي المعاش رال بالحسابات ىذا مف ناحية. رمف ناحية  انيػة

ظير البعير" رالتي تأتي في معظػـ امحيػاف نتيجػة حػدث غيػر مترقػع. فػي ظػؿ رجػرد أرضػية رأجػرا  مييػأة. 
أغمػػب االحتمػػاالت أف انتفاضػػة فمسػػطينية سػػتندلع فػػي فتػػرة قريبػػة )قػػد تطػػرؿ أر تقصػػر(. مػػا دامػػت امرضػػاع 

رضع الفمسطيني الم قػؿ بامزمػات الماليػة رالسياسػية رالبنيريػة التنظيميػة. السياسية جامدة إل  ىذا الحد في ال
رفػػػي ظػػػؿ عػػػدـ اسػػػتقرار الرضػػػع العربػػػي. رفػػػي ظػػػؿ ميػػػزاف قػػػرى درلػػػي منحػػػاز بالكامػػػؿ لمطػػػرؼ الصػػػييرني. 

 االنتفاضة القادمة في استمرارىا رعمقيا ستكرف مرىرنة بالطريقة التي سيتـ استغ ليا بيا.
 25/0/2101، الشرق، الدوحة
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 عبد الحميد صياـ
صدر مؤ را تقرير م يؼ عف الييلػة الفمسػطينية المسػتقمة لحقػرؽ اسنسػاف يتحػدث عػف تفػاقـ جريمػة الشػرؼ 

ارية فػي غػزة. رالتقريػر يؤكػد أف في فمسطيف المحتمػة تحػت السػمطتيف العتيػدتيف الفتحاريػة فػي الضػفة رالحمسػ
. 2012ر  2011بينمػا قتػؿ  ػ ث عشػرة فتػاة فػي كػؿ مػف عػامي  2010ر  2007فتاة قتمف بيف عامي  29

رىػػذه نسػػبة مرتفعػػة جػػدا مقارنػػة بسػػنرات االنتفاضػػة امرلػػ  رالتػػي شػػيدت إنحسػػارا حػػادا ليػػذه الظػػاىرة القديمػػة 
رامشػررية. رتقػرؿ دراسػة أ ػرى صػادرة عػف مركػز المػرأة قسػـ  المترار ة مف أياـ الجاىمية رالعصرر السرمرية

'  71' مػػػف النسػػػا  الفمسػػػطينيات يتعرضػػػف سىانػػػة شػػػفرية بشػػػكؿ شػػػبو يػػػرمي رأف  67اسعػػػ ـ فػػػي غػػػزة أف 
 ' يتعرضف لعنؼ جنسي. 14' يتعرضف لعنؼ جسد  ر  52يتعرضف لعنؼ نفسي ر

فػػي ميػػداف مػػا يسػػم  'جػػرالـ الشػػرؼ' منػػذ أف تػػـ لقػػد بػػدأت أتػػابع عػػف ك ػػب مػػا يجػػر  فػػي امراضػػي المحتمػػة 
الكشؼ عف جريمة مقتػؿ الشػابة الجامعيػة آيػة برادعيػة ابنػة العشػريف ربيعػا مػف بمػدة صػرريؼ بقضػا  ال ميػؿ 

رتػػـ الكشػػؼ عػػف م بسػػات الجريمػػة بعػػد سػػنة تقريبػػا ليتبػػػيف أف  2010نيسػػاف )أبريػػؿ(  20التػػي ا تفػػت يػػـر 
ف تفػػريض أر عمػػـ مػػف رالػػدىا، قػػد كتػػؼ يػػدييا ررجمييػػا ررمػػ  بيػػا فػػي بلػػر عميػػا، المعنػػي بشػػرؼ العالمػػة بػػدر 

رىػػي تصػػرخ رتسػػتنجد رتترسػػؿ إليػػو رتقسػػـ لػػو بػػاهلل أنيػػا بريلػػة رشػػريفة رلػػـ ترتكػػب أ   طػػأ تسػػتحؽ العقػػاب 
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عميو. رمع ىذا استمر را ناف مف معارنيو الفحرؿ في تنفيذ الجريمة امشنع في تاريه فمسطيف المحتمػة رالتػي 
ت المجتمع الفمسطيني برمتو لفظاعتيػا مػف جيػة رلمػدى الظمػـ الػذ  أردى بحيػاة فتػاة برليػة طػاىرة شػريفة ىز 

مػػػف جيػػػة أ ػػػرى، حيػػػث سػػػار فػػػي جنازتيػػػا أك ػػػر مػػػف عشػػػريف ألػػػؼ مػػػراطف راعتصػػػـ طػػػ ب جامعػػػة ال ميػػػؿ 
 دة.احتجاجا عم  مقتؿ زميمتيـ المعررفة بسمر ال مؽ راالجتياد رامدب الجـ رمنحت لقب الشيي

آية لـ ترتكب أية جريمة سرى أنيا رافقت عم  الزراج ممف تحػب رالػذ  قػرع بػاب رالػدىا بكػؿ شػرؼ ركرامػة 
رطمب يدىا ررافقت العالمة عم  ىذا الزراج لكف أجمػت المراسػـ لمػا بعػد ت رجيػا مػف الجامعػة. صػررة آيػة ال 

 يميػا رىػي تصػرخ مػف البلػر لعػؿ أحػدا تكاد تفارؽ م يمتي رغـ أنني ال أعرفيا رال أعرؼ أحػدا مػف أىميػا رأت
ينقػػذىا فػػ  يسػػمعيا أحػػد، رتمنيػػت لحظتيػػا لػػر كنػػت م ػػؿ الرجػػؿ العنكبػػرت الػػذ  ينقػػذ المظمػػرميف مػػف مػػرت 
محقؽ في ال راني ام يرة. لقد رعد رليس السمطة الفمسطينية محمرد عباس بعد اكتشاؼ جريمة آية أف يغير 

 1936رقانرف العقربػات البريطػاني لعػاـ  1960الضفة الغربية لعاـ قانرف العقربات امردني المعمرؿ بو في 
المعمرؿ بو في غزة حرؿ العقربة الم ففة لقاتؿ في حالة ىيجاف ضبط بنتا أر أ تا أر زرجة في حالة إقامػة 
ع قة جنسية غير مشررعة فارتكب جريمتو. تمؾ الرعرد ذىبت أدراج الرياح رلـ يغير عباس شيلا حسب ما 

. كؿ ما قاـ بػو عبػاس تشػكيؿ لجنػة 2011كانرف امرؿ )ديسمبر(  25 بر نقمتو ركالة 'معًا' بتاريه  ررد في
 لدراسة القانرف رتقديـ ترصيات لتغييره.

تفػػػػاقـ ىػػػػذه الجػػػػرالـ راتسػػػػاعيا بعػػػػد قػػػػدـر سػػػػمطة أرسػػػػمر ظػػػػاىرة تسػػػػتحؽ الدراسػػػػة لكشػػػػؼ أبعادىػػػػا السياسػػػػية 
أرسػػمر تجسػد ردة فػػي ام ػ ؽ رردة فػػي المفػاىيـ رردة فػػي الػػرعي راالقتصػادية راالجتماعيػػة. فمرحمػة مػػا بعػد 

رردة فػػػي ال قافػػػة السػػػالدة حػػػرؿ مفيػػػـر مشػػػره لمشػػػرؼ بعػػػد أف تمكنػػػت أجيػػػزة أمػػػف دايتػػػرف مػػػف حػػػرؼ برصػػػمة 
النضػاؿ مػف مقارعػػة العػدر إلػ  تعقػػب المناضػميف رمػف اسػػتبداؿ  قافػة المقارمػة بعب يػػة المفارضػات بح ػا عػػف 

تبػػاط الشػػرؼ بالتضػػحية بػػالررح مػػف أجػػؿ الػػرطف إلػػ  االنكفػػا  إلػػ  التضػػحية بجسػػد المػػرأة درلػػة الػػرىـ رمػػف ار 
دفاعا عف مفيرـ مزيؼ لمشرؼ ترار تو امجياؿ مف عصرر أبي جيؿ رعمرر بف كم ـر رالشنفرى رشتاف بيف 

 المفيرميف.
 

 المرأة دائما ىي الضحية
ص تيػػز الػػػررح رالبػػػدف، امك ريػػػة مػػػف  ػػ ؿ متابعػػػة مرضػػػرع جػػػرالـ الشػػػرؼ فػػي فمسػػػطيف تتعػػػرؼ عمػػػ  قصػػػ

ضحاياىا مف السيدات المحترمات. كما أف معظػـ ىػذه الجػرالـ البشػعة ترتكػب ضػد فتيػات بريلػات لػـ يػرتكبف 
أية معصية أر جريمة رلـ يد مف في ع قة جسدية  ارج إطار الزراج ركاف آ رىف السيدة نانسي زبرف مف 

رفػػي شػػير  2012تميػػا زرجيػػا فػػي امرؿ مػػف آب )أغسػػطس( سػػنة( رىػػي أـ ل   ػػة أطفػػاؿ ق 27بيػػت لحػػـ )
رمضاف أماـ الم  في السرؽ منيا طمبت الط ؽ في المحكمة بسبب العنػؼ المفػرط الػذ  تمقتػو مػف زرجيػا 
  ؿ سنرات الزراج. رالفتػاة رفيػدة أعتػدى عمييػا أ راىػا فبػدؿ مػف معاقبػة الجػانييف تػـ قتػؿ الضػحية، رفاديػة 

سػػػة أطفػػػاؿ قتميػػػا رالػػػدىا ضػػػربا مف لػػػدييا ىاتفػػػا محمػػػرال شػػػؾ أنيػػػا تسػػػت دمو ل تصػػػاؿ سػػػيدة مطمقػػػة رأـ ل م
بالرجػاؿ. رسػماح ابنػة ال مسػة عشػر ربيعػا مػف غػػزة برأىػا الطبيػب الشػرعي مػف أ  مسػاس لعفتيػا رلكػف بعػػد 
قتميػػا ممػػا أد ػػؿ حسػػرة فػػي قمػػب رالػػدىا رلػػـ يحتمػػؿ اسحسػػاس بالػػذنب فمػػات بعػػد شػػيريف مػػف رفاتيػػا كمػػدا. 

 17قصة الفتاة الغزارية التي دفنيا إ رتيا حية، رصبية أ رى لـ تتجارز ال امسة عشرة قتميا أ رىا رعمره ر 
سنة، رتمؾ الفتاة المقدسية التي قتميا إ رتيا ال   ة منيا رفضت الزرج الذ  ا تارره ليػا. رالحكايػات تطػرؿ 

تشػػريو فػػي المفػػاىيـ التػػي كانػػت تتمحػػرر  رال يمبػػث المػػرأ إال أف يعجػػب لمػػا أصػػاب ىػػذا الشػػعب المناضػػؿ مػػف
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حػػرؿ النضػػاؿ ضػػد االحػػػت ؿ لتسػػتبدؿ ا ف بمفػػاىيـ مت مفػػػة تػػدرر حػػرؿ ممكيػػة جسػػػد المػػرأة راعتبػػاره ميػػػدانا 
المتحػػاف الرجرلػػة. رالغريػػب أف الرجػػاؿ يمارسػػرف كػػؿ أنػػراع الحػػراـ فػػ  عيػػب رال محاسػػبة رال شػػرؼ يمػػس رال 

 .عشيرة ت جؿ مف مغامرات أحد أرالدىا
 

 األسباب الكامنة وراء تفاقم المشكمة
مػػف الم حػػظ أف جػػرالـ الشػػرؼ تفاقمػػت فػػي العقػػد ام يػػر بشػػكؿ غيػػر مسػػبرؽ فػػي العديػػد مػػف الػػدرؿ العربيػػة 

رفػي لبنػاف يصػؿ عػدد الضػحايا إلػ  نحػر  2008ر  2003فتاة بيف  1000راسس مية. ففي تركيا قتؿ نحر 
فػػي مدينػػة البصػػرة رحػػدىا  2006. رقػػد قتػػؿ فػػي عػػاـ  52ر رفػػي مصػػر نحػػ 23سػػنريا رفػػي امردف نحػػر  30

مسػباب تتعمػؽ بمفيمػـر  47منيف بسبب م الفات لمتعػاليـ اسسػ مية م ػؿ المبػاس الشػرعي ر 79سيدة  133
 الشرؼ.

إمراة تقتؿ سنريا في باكسػتاف  50000أما باكستاف ربنغ دش فالمشكمة أكبر بك ير رتقدر اليرنسيؼ أف نحر 
ؽ بالشرؼ. أما جمعيػات الػدفاع عػف حقػرؽ المػرأة فػي باكسػتاف فتؤكػد أف المعػدؿ السػنر  يصػؿ مسباب تتعم

إل  نحر عشرة آالؼ إمراة مف الك ير مف تمػؾ الجػرالـ تسػجؿ تحػت بنػد االنتحػار أر الحػرادث. رال يرجػد أيػة 
منيا كانت  2008عاـ إحصاليات في بمد م ؿ السعردية لكف الظاىرة منتشرة بشكؿ راسع فقد قتؿ رالد ابنػتو 

تتحػػدث مػػع رجػػؿ عمػػ  الفيسػػبرؾ. كمػػا أف جػػرالـ الشػػرؼ انتشػػرت ك يػػرا فػػي السػػنرات ام يػػرة بػػيف الجاليػػات 
' مػػػف الجػػػرالـ التػػػي ارتكبػػػت ضػػػد نسػػػا  90المسػػػممة فػػػي ألمانيػػػا ربريطانيػػػا رالراليػػػات المتحػػػدة. رقػػػد تبػػػيف أف 

 نت تتعمؽ بالشرؼ.كا 2008ر  1998مسممات في الراليات المتحدة بيف عامي 
رنسػػػتطيع أف نسػػػمط امضػػػرا  عمػػػ   مسػػػة أبعػػػاد لممشػػػكمة تكاممػػػت فػػػي العقػػػديف ام يػػػريف لتنػػػػتن م ػػػؿ ىػػػذه 

 الظراىر المرضية التي ابتميت بيا النسا  العربيات رالمسممات:
نػراع لقد انتشػر الفكػر الػديني المتطػرؼ رالػذ  يركػز عمػ  قشػرر الػديف كػاال ت ط رالحجػاب رأ -البعد الديني

الزراج رتعداد عررات النسا  لكنو يبتعد عف جرىر الديف القالـ عم  العدالة رالتضامف رالتكافؿ ردر  ال طػر 
عػػف امرض مػػف العػػدر 'الػػذ  أ ػػرج النػػاس مػػف ديػػارىـ'. الػػديف بطبعتػػو الدعرريػػة الرىابيػػة يركػػز عمػػ  الجمػػد 

ال ػػررج عمػػ  إمػػاـ فاسػػد. المػػرأة ليػػا رالػػرجـ رجػػز الػػرؤرس بػػدؿ 'قػػرؿ كممػػة حػػؽ عنػػد سػػمطاف جػػالر' رتشػػجيع 
النصيب امكبر مف أحاديث شيرخ الفضاليات الذيف يريدرف لممرأة أف تنكفئ في بيتيا لمطػبه رالػنفه رالتفػريه 

 فقط.
إف المػـر  2011البعد االقتصاد : يقرؿ تقرير المجمس االقتصاد  راالجتماعي التابع ل مـ المتحدة لعػاـ  -

مسر  يعرد إل  امرضاع االقتصادية الصعبة التي أرجػدىا االحػت ؿ رحصػاره المسػتمر عم  تفاقػػػػـ العنؼ ا
 لممدف رالقرى الفمسطينية في الضفة رالقطاع.

إف ىذه امرضاع أدت إل  زيادة نسػػػػبة الفقػػػػػرا  رارتفػاع البطالػة رعجػز الرجػؿ عػف اميفػا  بالتزاماتػو امسػرية 
 رزيادة  ررج المرأة بح ا عف عمؿ.مما أدى إل  تفاقـ العنؼ البيتي 

البعػػد ال قػػافي: بعػػد أف سػػادت  قافػػة النضػػاؿ رالمسػػاراة رالتضػػحية أيػػاـ المراجيػػة الجماىيريػػة الشػػاممة مػػع  -
االحػػت ؿ عػػادت اممػػػرر بعػػد  يػػػاـ سػػمطة أرسػػػمر إلػػ  استحضػػار المػػػرررث ال قػػافي رالحضػػػار  الػػذ  يجسػػػد 

يث تصبح المرأة ممؾ  اص لمعشيرة رأ   ررج عػف مررر ػات ذكررية المجتمع المكرف مف عشالر رقبالؿ ح
العشيرة رتقاليدىا يمحؽ امذى بشرؼ القبيمة كميا. ىذه المفاىيـ التي كػادت ف ت تفػي أ نػا  سػنرات المراجيػة 
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الحقيقية رالمد القرمي رصعرد  قافة المقارمة انيارت كميا رتـ استبداليا ب قافػة االسػتي ؾ رالفرديػة راالعتػداد 
 بالعشيرة رالذكررية.

البعػػد السياسػػي: يعػػاني الشػػعب الفمسػػطيني فػػي امراضػػي المحتمػػة مػػف غيػػاب اممػػؿ بنيايػػة االحػػت ؿ رقيػػاـ  -
الدرلة الفمسطينية المستقمة التي ُرعد بيا منذ قامت القيادة الفمسطينية بترقيع اتفاقية أرسمر. المستقبؿ غامض 

جيػػارا نيػػارا، رالمسػػترطنات زادت عػػددا رسػػكانا، رالقػػدس تيػػرد رالشػػعب الفمسػػطيني يشػػاىد أرضػػو تسػػمب منػػو 
س مي، رالجدار العازؿ يمتؼ حرؿ أعناؽ القرى رالبمدات رالمدف الفمسطينية.  أماـ عجز فمسطيني رعربي راح

رما زالت القيادة تمارس تعميـ الرىـ بتض يـ انتصارات صػغيرة رات ػاذ  طػرات رمزيػة ال تقػرب الفمسػطينييف 
ـ، راالنقسػاـ بػيف السػمطيتيف مػا زاؿ قالمػا رغػـ كػؿ ال طابػات رالمػؤتمرات. ىػذا الرضػع رلػد شػعررا مف أىدافي

بالعجز راسحباط رالقير المكبرت رالمنحبس دا ميػا ممػا فػاقـ مشػكمة العنػؼ الػدا مي بػيف العػال ت مػف جيػة 
عػد يػـر رانتشػار الفقػر أصػبحت ربيف أفراد العالمػة الراحػدة. رنتيجػة الرتفػاع أسػعار امراضػي التػي تقػؿ يرمػا ب

النسػػػا  أك ػػػر جػػػرأة فػػػي المطالبػػػة بحصصػػػيف مػػػف اسرث ر اصػػػة فػػػي امرض ممػػػا سػػػبب المزيػػػد مػػػف النفػػػرر 
 رالصراع رال  فات الحادة التي ذىب ضحيتيا العديد مف النسا .

تػرؾ أ رىػا عمػ  البعد التكنرلرجي: مف غير المنطؽ أف نترقع أف رسالؿ التكنرلرجيا الحدي ة رالميسػرة لػف ت -
امرضاع االجتماعية. فمع كؿ ا تراع حديث تأتي مجمرعة مف المفاىيـ التي تستبدؿ منظرمة قديمة بأ رى 
جديدة. لقد ترؾ المذياع أ را كبيرا في امربعينات رال مسػينات مػف القػرف الماضػي  ػـ جػا  التمفزيػرف فالكرابػؿ 

 لتراصؿ االجتماعي رالياتؼ ال مر .فالفضاليات رصرال إل  الشبكة العنكبرتية ررسالؿ ا
ركمػػػا سػػػيمت السػػػيارة حركػػػة السػػػفر سػػػيؿ اليػػػاتؼ ال مػػػر  االتصػػػاالت بػػػيف النػػػاس. فاالتصػػػاؿ بػػػيف امىػػػؿ 
رامصدقا  رامزراج رامحباب أصبح أمرا ميسرا رما كاف غير مقبرؿ قبؿ عشريف سنة أصبح أمرا عاديا ىذه 

 امياـ.
جيػػة رنتسػػابؽ القتناليػػا  ػػـ نصػػر عمػػ  'تجميػػد الػػرعي' لفتػػرة مػػا قبػػؿ تمػػؾ أمػػا أف نسػػتقبؿ الم ترعػػات التكنرلر 

امجيػػزة فيػػذا أمػػر غيػػػر مقبػػرؿ رغيػػر ممكػػف أيضػػػا. رمػػف المسػػمـ بػػو أف امجيػػػاؿ الصػػغيرة أك ػػر قػػدرة عمػػػ  
اسػػت داـ الرسػػالؿ التكنرلرجيػػة رال يسػػتطيع ا بػػا  السػػيطرة عمػػ  كيفيػػة اسػػت دامو مػػف قبػػؿ امبنػػا  ممػػا يػػرتر 

قات بيف الجيميف ر اصة مع البنات. مف غير المنطؽ أف نترقع أف البنت لف تتصؿ بشاب أر زميؿ أر الع 
صديؽ أر مدير أر جار. فيؿ ىذا يعني قتميا؟ رلػر قػاـ كػؿ رالػد بقتػؿ ابنتػو منيػا اسػت دمت اليػاتؼ ال مػر  

 النسالي.ل تصاؿ برجؿ إذف لحد ت مجزرة أشبو بمجزرة رراندا رفرغت الب د مف العنصر 
ال يرجػػد حػػؿ سػػحر  ليػػذه المشػػكمة المعقػػدة رلكػػف العنػػؼ امسػػر  بالتأكيػػد لػػيس جػػز ا مػػف الحػػؿ. الحػػؿ يبػػدأ 
بتغييػػر القػػرانيف رتعمػػيـ العمػػـ رال قافػػة رتمكػػيف المػػرأة مػػف أ ػػذ دررىػػا الحقيقػػي سياسػػيا راقتصػػاديا فػػي نيضػػة 

كػػرف المنبػػر السػػميـ لترعيػػة ا بػػا  رامميػػات رامىػػـ مػػف ىػػذا االسػػت داـ الػػراعي لرسػػالؿ اسعػػ ـ لت المجتمػػع.
رامجياؿ الجديدة عم  المساراة راالحتراـ رام  ؽ الحميدة درف تزمت ردرف تيرر. كـ نتمن  أف ن بت  طأ 

 أبي الطيب المتنبي رنقرؿ لو ' نعـ، يسمـ الشرؼ الرفيع مف امذى درف أف يراؽ عم  جرانبو الدـ'.
 25/0/2101، القدس العربي، لندن
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 د. جماؿ زحالقة
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الم حظػة امرلػػ : النتيجػػة امرلػػ  ل نت ابػػات ىػػي أف بنيػاميف نتنيػػاىر ىػػر رلػػيس الػػرزرا  اسسػػراليمي القػػادـ. 
رالنتيجة ال انية أف معسكر اليميف المتطرؼ رفػي مركػزه حػزب "الميكػرد بيتنػا"، فػاز بأغمبيػة مطمقػة رلػر كانػت 

رالنتيجة ال ال ة، أف النراب في الكنيسػت القادمػة أك ػر تطرفػًا مػف السػابقة، التػي كانػت متطرفػة بصرت راحد. 
بامتياز. با تصار قد يكرف ىناؾ جديد تحت الشمس، لكف ىذا الجديد ىر برزف الريشة، رلف يكرف لو تأ ير 

 فعمي عم  السياسات رعم  ات اذ القرار في القضايا الكبرى.
أف يبدأ نتنيػاىر تصػريحاتو السياسػية بالحػديث عػف مراجػو ال طػر النػرر  اسيرانػي، فيػذا ال انية: ليس صدفة 

المرضػػرع ىػػر بم ابػػة مغنػػاطيس لجػػذب امحػػزاب إلػػ  االلػػت ؼ، ىكػػذا حػػدث مػػع المرحرمػػة "كاديمػػا"، التػػي 
ة. د مػػت حظيػػرة نتنيػػاىر فػػي الصػػيؼ الماضػػي عمػػ  أسػػاس أنػػو قػػد يكػػرف صػػيفًا سػػا نًا عمػػ  الجبيػػة اسيرانيػػ

يستحضر نتنياىر "ال طر اسيرانػي" لم اطبػة امحػزاب التػي يريػدىا فػي االلػت ؼ بمغػة مػا يسػميو "المسػؤرلية 
 القرمية"، رال ينس  اسشارة إل  المقاعد الرزارية الر يرة.

ال ال ة: يسع  نتنيػاىر إلػ  تحريػؿ ضػعفو إلػ  قػرة، فيػر بحاجػة أك ػر إلػ  الػت ؼ راسػع، رىػر يعتقػد أف ىػذا 
ده عمػػ  السػػاحة الدرليػػة ريجعػػؿ حكرمتػػو أقػػرى رأك ػػر قػػدرة عمػػ  مراجيػػة الضػػغرط، إذا مررسػػت. فميمػػا يسػاع

كانت امغمبية اليمينية التي تدعمػو، فيػر بحاجػة إلػ  ررقػة تػرت مػف أحػزاب الرسػط. قبمػو جػا  بػيجف بػدياف، 
رليػًا. حتػ  اليػرـ كػاف رجا  شاررف ببيرس، رجػا  ىػر ببػراؾ، ليقرمػرا بػدررىـ بتجميػؿ صػررة حكرمػة اليمػيف د

رليس الرزرا  مف الميكرد يأتي بش صية مف تيار حػزب العمػؿ، رلكػف ىػذه الش صػيات "التاري يػة" أصػبحت 
ل  جذب لبيد، قر  الرجرد في الكنيست رضعيؼ الحضػرر عمػ   نادرة الرجرد راضمحمت، لذا يسع  نتنياىراح

ل  استمالة تسيبي ليفني، التي تشكؿ ح  الة عكسية.الساحة الدرلية، راح
الرابعة: كاف بإمكاف النا ب العربي أف يزيد عدد مقاعد القرالـ العربية، لكنو لـ يفعؿ ربقيت اممػرر عمػ  مػا 
كانػػػت عميػػػو، رغػػػـ ارتفػػػاع طفيػػػؼ، لكنػػػو ميػػػـ، فػػػي نسػػػبة التصػػػريت. رمػػػع ذلػػػؾ حػػػدث أمػػػر ميػػػـ فػػػي ىػػػذه 

مع الرطني الػديمقراطي، الػذ   ػاض االنت ابات رىر ارتفاع كبير في عدد امصرات التي حصؿ عمييا التج
االنت ابػػػات رحػػػده فػػػي قالمػػػة مسػػػتقمة. ال يسػػػتطيع أحػػػد أف يػػػدعي، كمػػػا حػػػدث فػػػي االنت ابػػػات الماضػػػية، أف 
أصػػرات التجمػػػع ليسػػت كميػػػا لمتجمػػػع. لقػػد اسػػػتمر صػػعرد قػػػرة التجمػػػع، رحضػػرره اليػػػـر أقػػرى مػػػف الماضػػػي، 

 رطمرحو اليـر أعم  مف السابؽ.
طريقػػو الرا قػػة رالراعػػدة لمتحػػرؿ إلػػ  القػػرة المركزيػػة عمػػ  السػػاحة السياسػػية العربيػػة فػػي ال امسػػة: التجمػػع فػػي 

الػػػب د. ىػػػذا ىػػػر المعنػػػ  الحقيقػػػي لنتػػػالن االنت ابػػػات الحاليػػػة.  لقػػػد ت طػػػ  التجمػػػع كػػػؿ الصػػػعاب رالمشػػػاكؿ 
البػػػًا دعميػػػـ رالتحػػػديات التػػػي راجيتػػػو فػػػي السػػػنرات ام يػػػرة، راجتازىػػػا كميػػػا رترجػػػو لمنػػػاس فػػػي االنت ابػػػات ط

رتأييدىـ، رلـ يسبؽ أف لقيت كرادر التجمع ىذا االستقباؿ رالحفارة راالحتضاف، كما فػي الشػير ام يػر. لقػد 
سػػمعت مػػف العشػػرات مػػف كػػرادر التجمػػع عبػػارة "التجمػػع مقبػػرؿ عمػػ  كػػؿ النػػاس"، ىػػذا ذ ػػر لمحركػػة الرطنيػػة 

لجد  مػف أجػؿ مصػالح النػاس رحقػرقيـ ىػر مػا رىذه إشارة إل  أف المرقؼ الرطني الممتـز رالصمب رالعمؿ ا
يريػده النػاس فعػػً . معركػة االنت ابػػات ام يػرة شػػكمت نقمػة نرعيػػة لمتجمػع، رىػػذا يحممنػا مسػػؤرلية أكبػر ريفػػتح 

 أمامنا مجااًل أرسع.
 24/0/2101، 48عرب 
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بيػػت سػػكرلرؼ )مقػػر الصػػحافة( عػػف حػػؽ عػػف المسػػؤرلية الكبػػرى تحػػدث يليػػر لبيػػد فػػي أرؿ  طػػاب القػػاه فػػي 
إمػا أف تقػػـر حكرمػػة  –التػي تقػػع عمػ  عاتقػػو. فالم بسػػات ال اصػة رنتػػالن االنت ابػػات تضػع امكػػانيتيف فقػػط 

 تحدث  ررة مدنية، ار نترجو بسرعة ال  انت ابات جديدة.
مػػػؿ، رفػػػي مجػػػاؿ التحػػػرؿ الميبرالػػػي يمكػػػف لم ػػػررة ريجػػػب اف تحػػػدث فػػػي مجػػػاؿ ربػػػط االصػػػرلييف بال دمػػػة رالع

ل قتصاد رالمجتمع. تحرؿ يزيؿ ال انؽ الضريبي رالمجاف ريؤد  الػ  تسػييؿ اقتصػاد  عمػ  مػف يعمػؿ بكػد 
رال يػػػزاؿ يعػػػاني. غيػػػر أنػػػو فػػػي الطريػػػؽ الطريػػػؽ الػػػ  ال ػػػررة يجػػػب عمػػػ  لبيػػػد رزم لػػػة أف يتغمبػػػرا عمػػػ  الشػػػر 

 الفمسطيني الذ  يسممنا عب ا.
رنحف أسرى مجمرعات ضغط، رال سيما االصرلييف، الػذيف يسػتغمرف الصػراع المصػطنع بػيف لسنرات طريمة 

اليمػػيف راليسػػار. رقػػادة يرجػػد مسػػتقبؿ ممزمػػرف بػػاف يفيمػػرا بػػاف فػػي أيػػدييـ طػػرؼ  ػػيط نػػادر يمكػػف أف يحػػدث 
ا تغييػػرا فػػي مسػػار عػػيش درلػػة اسػػراليؿ رلكػػف فقػػط اذا مػػا تمكنػػرا مػػف التعمػػؽ فػػي مػػا ىػػر ممكػػف رلػػيس فػػي مػػ

 سيفجر كؿ شي .
االرقاـ تضع الميكرد، يرجد مستقبؿ رالبيػت الييػرد  كاسػاس طبيعػي اللػت ؼ يمكنػو أف يضػـ عنصػرا راحػدا 

فالمجػاؿ االقتصػاد  راالجتمػاعي رمجػاؿ  –أر ا نيف، راف يدفع ال  االماـ بنقػاط اطػ ؽ عديػدة قالمػة بيػنيـ 
 الحزاب ال   ة.المساراة في العب ، ال يرجد فييما ا    ؼ بيف ىذه ا

لقد حارؿ محممر اليسار أف ي مقرا ربطا متعذرا بيف لبيد ريحيمرفتش رلفني. رلكف بيف لبيد ريحيمرفتش تنفتح 
 ىرة ايديرلرجية في مجالي االقتصاد رالمجتمع.

ري يػػؿ أف الفجػػرة مػػع لفنػػي ايضػػا، التػػي اصػػبحت ترأمػػا لميػػرتس، راسػػعة. رال بػػد أف لفنػػي لػػف يكػػرف برسػػعيا 
ع رفض لبيػد لتقسػيـ القػدس. فمػف م ميػا يعػرؼ انػو بػدرف القػدس كعاصػمة فمسػطيف ال يمكػف تمقػي حتػ  ابت 

 فنجاف قيرة مف أبر مازف.
بيف لبيد رمعظـ أعضا  الميكرد ركؿ أعضا  البيت الييرد  يرجػد  ػ ؼ راضػح فػي المرضػرع الفمسػطيني. 

عم . فقد كانت ليـ عناريف افضؿ ليذا الشأف. رلكف معظـ نا بي لبيد لـ ينت بره كي يرفع ابر مازف ال  اال
الك يػػررف مػػنيـ جػػا را بالػػذات مػػف الميكػػرد رصػػرترا لمبيػػد كػػي يحػػدث ال ػػررة التػػي رعػػد باحػػدا يا، رالتػػي تقمػػب 

الشيرعي لمعمؿ رلمجبية الديمقراطية. رفي ىػذه  –أمعا  المعسكر االصرلي رتتناقض مع الطريؽ االشتراكي 
إمػػا المسػػاراة فػػػي  –د شػػػركا  يترقػػرف ل نػػذار الػػذ  سػػيطرحو عمػػػ  رلػػيس الػػرزرا  السػػاحة بالػػذات يرجػػد لمبيػػ

ما ال شي .  العب  راح
صػػحيح أف نتنيػػاىر سيضػػطر الػػ  تيديػػد شػػركالو التػػاري ييف مػػف شػػاس رمػػف االغػػرداة رلكػػف اذا كانػػت شػػاس 

اال تؤيػػد  محبػػة لمحيػػاة، فانيػػا ىػػي ايضػػا ست ضػػع رتستسػػمـ. راال، فحتػػ  احػػزاب اليسػػار سػػتجد صػػعربة فػػي
 الحكرمة مف ال ارج.

ربمناسبة المرضػرع االقتصػاد ، ال ريػب اف المعسػكر االجتمػاعي بعػث ريحػا عظمػ  فػي أشػرعة لبيػد. غيػر 
أف ىذه الريح ت تمؼ تماما عف تمػؾ التػي  طػط ليػا قػادة المعسػكر. فالقػادة جػا را، فػي معظميػـ إف لػـ يكػف 

المػػس بػػرتر حسػػاس عميػػؽ رراسػػع مػػف  يبػػة االمػػؿ جمػػيعيـ، مػػف نػػرع اشػػتراكي رفرضػػر . رقػػد نجحػػرا فػػي 
 العامة، مف جانب ارللؾ الذيف ال يشاركرف في مذىبيـ الفكر .

مقعػػدا.  15ىػػذا االسػػبرع، تركػػت الػػريح الكبػػرى جانبػػا محػػد ي االحتجػػاج، الػػذيف تبػػيف أف لػػيس ليػػـ أك ػػر مػػف 
 رية رت فيض أسعار.رصرت مؤيدر لبيد بشكؿ راضح: ال نريد اشتراكية رلجاف ابتزازية، نريد ح
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عمػػػ  لبيػػػد ررفاقػػػو أف يسػػػترعبرا أف لػػػيس لبنيػػػاميف نتنيػػػاىر ايضػػػا  يػػػار السػػػير يسػػػارا فػػػي المجػػػاؿ السياسػػػي. 
نتنياىر، ضعيؼ رمرضرض كنتيجة ل  طاب الجسيمة التي ارتكبيا في حممػة االنت ابػات، يقػؼ عمػ  رأس 

الفمسػػػطيني. رعميػػػو فػػػاف التحػػػد  كبيػػػر حػػػزب معظػػػـ اعضػػػالو سيسػػػقطره اذا حػػػارؿ حقػػػا الترجػػػو الػػػ  االتجػػػاه 
رالفرصة عظيمة. رمف يقرر تفريتيا بسبب صيغة سحر سياسية عاب ة سيحكـ عمينػا بانت ابػات جديػدة قريبػة 

 ريحكـ عم  نفسو برصمة عار.
 24/1/2013، "معاريؼ"
 25/0/2101، األيام، رام اهلل

 
 الطائرات من دون طيار: أسمحة الحرب الجديدة  65

 باتريؾ سيؿ
ؿ القرارات الذ  يترتذب عم  المدير الجديد لركالة االست بارات المركزية امميركية جرف بريناف ات ػاذه ل عؿذ أرذ

يتعمذػػؽ بمػػا إذا كػػاف ينبغػػي عمػػ  الراليػػات المتحػػدذة اسػػتيداؼ قػػادة المجمرعػػات المقاتمػػة اسسػػ مية فػػي مػػالي 
يقػػػػة نفسػػػػيا التػػػػي قتمػػػػت بيػػػػا المناضػػػػميف بالطر  -براسػػػػطة اليجمػػػػات التػػػػي تنفػػػػذىا الطػػػػالرات مػػػػف درف طيػػػػار 

اسسػ مييف المرجػرديف بأعػداد كبيػرة فػي أفغانسػتاف رباكسػتاف رالػيمف رالصػرماؿ رفػي أمكنػة أ ػرى عمػ  مػػرذ 
ـذ ترقيتػػػػو إلػػػػ  منصػػػػب مػػػدير ركالػػػػة االسػػػػت بارات المركزيػػػة، كػػػػاف برينػػػػاف كبيػػػػر  العقػػػد الماضػػػػي. قبػػػػؿ أف تػػػت

اسرىػاب رالمسػؤرؿ عػف تصػعيد اليجمػات التػي تشػنذيا الطػالرات مػف مستشار  الرليس بػاراؾ أربامػا لمكافحػة 
 درف طيار في باكستاف راليمف.

ػػػر  رفيمػػػا ازداد ال طػػػر اسسػػػ مي فػػػي السػػػاحؿ  ػػػ ؿ السػػػنة الماضػػػية عقػػػب اسطاحػػػة بػػػالرليس الميبػػػي معمذ
ـ الطػالرات المسػمحة القذافي، ُعمـ أفذ الػرليس بػاراؾ أربامػا رمستشػاريو اممنيػيف ناقشػرا مسػألة رجػرب اسػت دا

ـذ ات ػػػاذ قػػػرار أميركػػػي يقضػػػي باسػػػت داـ الطػػػالرات  مػػػف درف طيػػػار فػػػي شػػػماؿ أفريقيػػػا. ربالفعػػػؿ، ال بػػػدذ أنػػػو تػػػ
المسمحة مف درف طيار ال سيذما عقب الحرب التي شنذتيا فرنسا في ىذا الشير ضد المقاتميف اسس مييف في 

 الغاز جنرب شرقي الجزالر.مالي راليجرـ المضاد الذ  شنذو ىؤال  عم  منشأة 
رفي ظؿذ ىذا الجرذ الدرلي المضطرب، باتت الطالرات المسمحة مف درف طيػار امسػمحة امبػرز فػي الحػرب. 

أف تبقػػ  فػػي اليػػرا  فػػرؽ أرض العػػدر « ريبػػر»ر« بريػػداترر»فبرسػػع ىػػذه الطػػالرات م ػػؿ الطػػالرات مػػف طػػراز 
مترقعػػة براسػػطة الصػػراريه التػػي تت طػػ  سػػرعتيا  مك ػػر مػػف أربػػع عشػػرة سػػاعة قبػػؿ أف تضػػرب أىػػدافًا غيػػر
آالؼ طػالرة مػف درف طيػار، عممػًا أفذ ألفػًا منيػا  8سرعة الصرت. كما يقاؿ إفذ الراليات المتحدذة تشغذؿ نحػر 

ىي طالرات مسمحة. رتعػدذ إسػراليؿ بػدررىا مصػنذعًا فػاعً  لمطػالرات مػف درف طيػار. رأشػار معيػد اسػتركيرلـ 
ـذ تصػديرىا بػيف عػاـ  41ـ إل  إفذ الدرلي مبحاث الس   2001في الملة مف الطالرات مف درف طيار التي تػ

 ُصنعت في إسراليؿ. 2011رعاـ 
م تػػار بمم تػػار الػػذ  شػػكذؿ مجمرعتػػو المناضػػمة ال اصػػة « القاعػػدة»السػػابؽ فػػي تنظػػيـ « امميػػر»ريقػػاؿ إفذ 

ذ  ُشػػفذ عمػػ  منشػػأة الغػػاز الجزالريػػة فػػي مسػػؤرؿ عػػف الت طػػيط لميجػػـر الػػ« المػػرقذعيف بالػػدـ»المعررفػػة باسػػـ 
ركانػػت القػػرات ال اصػػة الجزالريػػة قػػد ت مذصػػت مػػف أعضػػا  ىػػذه المجمرعػػة فػػي إطػػار «. إف أمينػػاس»مدينػػة 

كػانرف ال ػاني )ينػاير( رقتمػت معظميػـ. إال أفذ عػددًا كبيػرًا مػف الرىػالف  16عدد مف العمميات التي بػدأت فػي 
أيضًا. راعتبرت المراقع اسس مية عم  شػبكة اسنترنػت، اليجػرـ الػذ  نفذػذ الجزالرييف رامجانب قضرا نحبيـ 

 عم  منشأة الغاز الجزالرية إنجازًا كبيرًا ردعت إل  شفذ ىجمات ضد أىداؼ فرنسية.
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ربيدؼ تمبية الدعرة التي أطمقتيا الحكرمة المالية لممساعدة، لـ ت ؼص فرنسا نيذتيا تدمير المجمرعات المقاتمة 
مية شماؿ مالي رمساعدة حكرمة باماكر عم  بسػط سػيطرتيا مػف جديػد عمػ  كامػؿ أراضػي البمػد. أمػا اسس 

الحركػػة مػػف أجػػؿ الرحػػدة »ر « تنظػػيـ القاعػػدة فػػي بػػ د المغػػرب اسسػػ مي»المجمرعػػات التػػي تسػػتيدفيا فيػػي 
رد  الطػػرارؽ أرسػػمت ىػػذه المجمرعػات اسسػػ مية متمػػ«. أنصػػار الػديف»رجماعػػة « رالجيػاد فػػي غػػرب أفريقيػا

ـذ فرضػػرا  إلػػ  شػػماؿ مػػالي فػػي السػػنة الماضػػية فاسػػترلرا عمػػ  القػػرى امساسػػية بمػػا فييػػا قريػػة تيمبركتػػر رمػػف  ػػ
حكميـ اسس مي ال اص الذ  كاف عنيفًا فػي بعػض امحيػاف. ربمػا أفذ ىػذه المجمرعػات اسػترلت فػي شػكؿ 

 ا، قد تكرف الميمذة صعبة رطريمة.راسع عم  أراضي البمد القاحمة التي تضاىي مساحتيا مساحة فرنس
بدت الراليات المتحدة رالجزالر مترددتيف في االن راط في النزاع في مالي إال أفذ امحداث الحاصمة قد تكرف 
أرغمتيمػا عمػػ  التػػد ذؿ. كانػػت الراليػػات المتحػػدة برلاسػػة أربامػا تسػػع  إلػػ  االنسػػحاب مػػف النزاعػػات المسػػمحة 

مفتػػيف فػػي العػػراؽ رأفغانسػػتاف. كػػذلؾ بػػدت الجزالػػر حريصػػة عمػػ  البقػػا   ػػارج م ػػؿ الحػػربيف الطػػريمتيف رالمك
النزاع في مالي ال سيذما أنيا ال تزاؿ تتعاف  مف جررح الحرب امىمية المريرة ضد المحاربيف اسس مييف فػي 

ألػػؼ شػػ ص. ركػػاف اسسػػ ميرف فػػي مػػالي فػػي  150تسػػعينات القػػرف الماضػػي رالتػػي أدت إلػػ  مقتػػؿ حػػرال  
د مػػػف الحػػػاالت يحػػػاربرف فػػػي حػػػرب الجزالػػػر امىميػػػة. رآ ػػػر مػػػا كانػػػت تتمنػػػاه الجزالػػػر ىػػػر إعػػػادتيـ إلػػػ  عػػػد

أراضييا. إال أفذ ذلؾ حصؿ مع اليجرـ الذ  ُشػفذ عمػ  منشػأة الغػاز. لقػد ان رطػت الجزالػر فػي النػزاع سػرا  
المقػػػاتميف شػػػماؿ مػػػالي التػػػي تقصػػػؼ « ميػػػراج»ريقػػػاؿ إفذ الطػػػالرات الفرنسػػػية مػػػف طػػػراز  أعجبيػػػا ذلػػػؾ أـ ال.

تنطمػػؽ مػػف المطػػارات فػػي الجزالػػر رالتشػػاد. فيػػؿ ستنضػػـ إلييػػا الطػػالرات امميركيػػة المسػػمحة مػػف درف طيػػار؟ 
لػ  حػػؽ التحميػػؽ « ميػراج»تحتػاج الطػػالرات مػف درف طيػػار عمػ  غػػرار طػػالرات  إلػػ  إذف لػد رؿ المطػػارات راح

  م بػريف ميػدانييف قػادريف عمػ  تحديػد امىػداؼ في الدرؿ المجاررة. كما تحتاج الطالرات مف درف طيػار إلػ
المحتممة رعم  نقؿ ىذه المعمرمات االست باراتية الدقيقػة براسػطة الرسػالؿ اسلكتررنيػة إلػ  مشػغذمي الطػالرات 
مف درف طيار. رفي أفغانستاف، حيث است دمت الراليات المتحدذة الطػالرات مػف درف طيػار فػي شػكؿ كبيػر، 

ي بعػػض امحيػػاف القػػبض عمػػ  الم بػػريف رعػػذبتيـ رقتمػػتيـ بعػػد أف أرغمػػتيـ عمػػ  فػػ« طالبػػاف»ألقػػت حركػػة 
تسجيؿ أشرطة فيدير يعترفرف فييا بأنيـ يتجسسرف لمصمحة الراليات المتحدة. ريجب أف ننتظر لنرى مػا إذا 

 كانت الراليات المتحدذة سترظذؼ شبكات مف الم بريف في شماؿ مالي لتنفيذ ىذه الميمذة ال طرة.
ؾذ فػػػػي أفذ الطػػػػالرات مػػػػف درف طيػػػػار فاعمػػػػة إال أنذيػػػػا م يػػػرة لمجػػػػدؿ أيضػػػػًا. فػػػػإل  جانػػػػب القضػػػػا  عمػػػػ  ال شػػػ

اسرىابييف المزعرميف، ترقع ىذه الطالرات ضحايا أبريا . فقد أشارت امدلة الراردة في تقريػر مشػترؾ صػادر 
ات المركزيػػة اسػػتيدفت إلػػ  أفذ ركالػػة االسػػت بار « صػػندا  تػػايمز»عػػف مكتػػب الصػػحافة التحقيقيػػة رصػػحيفة 

عمدًا أش اصًا ىرعرا إل  مساعدة ضحايا ىجرـ. كما تـذ شفذ ىجرـ عم  زرجات المناضميف حيف كفذ يػدففذ 
. رفػػي عػػاـ  مػػنيـ  68باكسػػتانيًا، عممػػًا أفذ  470، قتمػػت الطػػالرات مػػف درف طيػػار نحػػر 2012ج ػػث أزراجيػػفذ

لملػػػة مػػػف الباكسػػػتانييف إنذيػػػـ يعتبػػػررف الراليػػػات فػػػي ا 74ليسػػػرا محػػػاربيف. رفػػػي اسػػػتط ع أ يػػػر لمػػػرأ ، قػػػاؿ 
المتحدذة عدرًا. كما يرى عدد كبير مف ال برا  أفذ اليجمات بالطالرات مف درف طيار ترلذد إرىابييف أك ر مػف 

 أرللؾ الذيف تقتميـ.
رفػػي الػػيمف، ارتفعػػت رتيػػرة اليجمػػات التػػي نفػػذتيا الطػػالرات امميركيػػة مػػف درف طيػػار ضػػد مناضػػمي تنظػػيـ 

ش صػًا عمػ  امقػؿ  185جنرب البمػد  ػ ؿ السػنة الماضػية. كمػا قتمػت الطػالرات مػف درف طيػار « القاعدة»
فػػي الػػيمف فػػي السػػنة الماضػػية. إال أفذ تكمفػػة سياسػػية تترتػػب عػػف ىػػذه العمميػػات القاتمػػة لمكافحػػة اسرىػػاب. إذ 

يمف أيضػًا الػذيف يسػمحرف لمطػالرات أنيا ترلذد عدالية كبيرة ليس ضد الراليات المتحدذة فحسب بؿ ضد قادة الػ
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امميركية مف درف طيار بػأف تعمػؿ فػي أراضػييـ. ريقػاؿ إفذ الػرليس عبػد ربػو منصػرر ىػاد  )الػذ  حػؿذ فػي 
فبرايػػر الماضػػي مكػػاف الػػرليس عمػػي عبػػد اهلل صػػالح الػػذ  بقػػي مػػدة طريمػػة فػػي سػػدة الرلاسػػة(  -شػػير شػػباط 

 «.القاعدة»طمب مف الراليات المتحدة المساعدة ضد تنظيـ 
في أفغانستاف رباكستاف رالػيمف، فشػمت العمميػات اليادفػة إلػ  مكافحػة اسرىػاب فػي فػرض السػ ـ كمػا تمنػت 
الراليػػات المتحػػدة رزادت اممػػرر سػػر ًا. ركػػي تكػػرف ىػػذه العمميػػات فاعمػػة، يجػػب أف تكػػرف جػػز ًا مػػف سياسػػة 

 تبار ام ير عم  ذلؾ. ال شؾذ في أفذ تفارض رمسارمة ربحث عف حؿذ سياسي لمنزاعات. رستقدذـ مالي اال
ال طػػأ الػػذ  ارتكبتػػو حكرمػػة بامػػاكر يكمػػف فػػي عػػدـ إعطػػا  الطػػرارؽ شػػماؿ البمػػد قػػدرًا مػػف االسػػتق لية. فمػػر 

ؿ.  فعمت ذلؾ، لما كانت المجمرعات اسس مية تممؾ عذرًا لمتد ذ
تشػػػريف ال ػػػاني )نػػػرفمبر(  20فػػػي «( نيرزريػػػؾ»)التػػػابع لمجمػػػة « ديمػػػي بيسػػػت»فػػػي إطػػػار تقريػػػر نشػػػره مرقػػػع 

مشػػػػكمة اليجمػػػػات »، ُنقػػػػؿ عػػػػف السػػػػفير امميركػػػػي امسػػػػبؽ فػػػػي باكسػػػػتاف، كػػػػاميررف مػػػػرنتر قرلػػػػو إفذ 2012
بالطػػػالرات مػػػف درف طيػػػار ىػػػي التبعػػػات السياسػػػية المترتبػػػة عنيػػػا... ىػػػؿ تريػػػد الفػػػرز بمعػػػارؾ قميمػػػة ر سػػػارة 

 ؟«الحرب
 25/0/2101، الحياة، لندن
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