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 أشير ولن أترشح ثانية 3.. والحكومة االنتقالية لـعاد نتنياىو لمحكم فالطريق سيكون مغمقاً  عباس:لو .1
الفمسطينييف في سوريا ليسوا فريقا باألزمة في سوريا وال  أفأكد الرئيس محمود عباس  :وكاالت -بيروت 
ألؼ الجئ،  051ؾ "ُىجر انو عند حصوؿ المشكمة في مخيـ اليرمو  إلىيكونوا فريقا فييا، الفتا  أفيريدوف 

وىناؾ مف خرج إلى لبناف، ولكف لبناف ال يتحمؿ حتى لو كانوا نازحيف وسيرجعوف إف شاء اهلل بعد أف تيدأ 
"أف يسمحوا  اإلسرائيمييفيطمب مف  أفاألمور في سوريا"، كاشفا انو طمب مف األميف العاـ لألمـ المتحدة 

أي واحد سيرجع يتنازؿ عف حؽ العودة، وقمنا ليـ  أفقوا بشرط لنا أف نأتي بالالجئيف إلى فمسطيف وىـ واف
 انسوا الموضوع".

الرئيس الفمسطيني الراحؿ ياسر عرفات "استشيد  أفواعتبر عباس في حديث لػفضائية "المياديف" المبنانية 
 ".اغتيؿونعتقد أنو ذىب غيمة، وعندنا قناعة أف الرجؿ 

مشعب الفمسطيني منظمة التحرير، أما الممثؿ الشرعي لمقضية "الممثؿ الشرعي والوحيد ل أفوشدد عمى 
 الفمسطينية ىـ كؿ أحرار العالـ مف عرب ومسمميف وأحرار".

"كؿ القيادة الفمسطينية وأقصد كؿ أطرافيا )حماس وفتح وكؿ الباقي( متفقوف عمى  أف إلىولفت عباس 
 المقاومة الشعبية السممية".

"اليدؼ األوؿ مف ذلؾ أف  أف إلىعباس  أشارلالعتراؼ بعضوية فمسطيف، األمـ المتحدة  إلىوعف الذىاب 
تنظر إلييا إسرائيؿ عمى أنيا أرض متنازع عمييا، ما معناه أنيا  76األرض الفمسطينية التي احتمت عاـ 

تستطيع أف تبني حيث تشاء، ثـ عندما نتفاوض تقوؿ ىذا لي، وىذا لؾ، وىذا التعامؿ لـ يتـ ال مع مصر 
مع األردف، ولـ يتـ مع سوريا، وكذلؾ موضوع لبناف، حيث ليس ىناؾ إال مشكمة وىي ليست متنازع وال 

عمييا، إنما مزارع شبعا ىي لبنانية ومتى يخرج منيا اإلسرائيمي ىذا موضوع آخر"، مضيفا "إال عندنا في 
، ما 76ترفوف بحدود األرض الفمسطينية ىناؾ شيء لنا وشيء لكـ وتعالوا نتقاسـ ىذا الموضوع، وال يع

في  االحتالؿ، كأي دولة وقعت تحت االحتالؿحصمنا عميو عندما نصبح دولة أننا أصبحنا دولة تحت 
 الحرب العالمية أو قبؿ أو بعد".

إلى كثير مف المؤسسات والمنظمات الدولية، ومف حقنا أف ننضـ  االنضماـمحروموف مف  أننا" إلىولفت 
ربما غاب أحدىما أو االثنيف عف كثير مف الذيف عارضونا  فالمذااألساسياف  ونكوف أعضاء، وىذاف اليدفاف

 بحسف نية".
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بالكامؿ ومدينة القدس الشرقية عاصمة ليا، ىذه ىي حدودنا، بمعنى آخر  76"حدودنا  أفوشدد عمى 
تشمؿ ىي أرضنا والتي تشمؿ الضفة الغربية بالكامؿ وتشمؿ القدس الشرقية و  76األرض التي احتمت عاـ 

 قطاع غزة".
جربنا المقاومة المسمحة، لـ تفد، أو عمى األقؿ كاف ليا جدوى فيما  أننامف جية ثانية، اعتبر عباس "

مضى، نحف بدأنا بالكفاح المسمح، ولكف الظروؼ العامة المحيطة بنا العربية والدولية والداخمية فرضت 
 يف ىذا موقؼ مشترؾ بيننا وبيف حماس".عمينا أف نعمؿ عمى المقاومة الشعبية السممية، وبيف قوس

 كمنا اتفقنا باجتماع قيادي موسع في القاىرة عمى ما يمي": أنناعباس " وأعمف
 وىذا متفؽ عميو. 76أو رؤية الدولتيف عمى حدود  76دولة فمسطينية عمى حدود  -أوالً 

 مف خالؿ المفاوضات. -ثانيًا 
 المقاومة الشعبية السممية. -ثالثًا 
 االنتخابات التشريعية والرئاسية. -رابعًا 

"ىذا ىو الموقؼ الذي تبنتو كؿ الفصائؿ والشخصيات الوطنية الفمسطينية في القاىرة ومف  أفوشدد عمى 
 الالزمة". اإلثباتاتيقوؿ عكس ذلؾ أنا مستعد أف أحضر 

ء وجرحى "شعبنا تعب وضحى وضرب وشيدا أفعمى غزة، اعتبر عباس  إسرائيؿوعف الحرب التي شنتيا 
وتدمير صحيح ولكف ىذا الواقع، خالصة الموقؼ أننا عدنا ليدنة، واآلف في ىدنة، ومنذ اليدنة إلى اليـو 

 مرات، بأعداد كبيرة مف القتمى في قطاع غزة، طيب ما الذي حققتو؟". 8إسرائيؿ اخترقتيا 
ؼ ننظر لالنتصار؟"، كاف ال يعتبر ما حصؿ في غزة انتصارا، قاؿ عباس "كي إذاوردا عمى سؤاؿ عما 

النار؟"، مضيفا "إذا كنت أنا المنتصر فألكمؿ النصر،  إطالؽمتسائال "ما دمت منتصرًا فمماذا أقبؿ بوقؼ 
فمماذا وقفنا؟ ومف ىو عراب اليدنة؟ الرئيس محمد مرسي، لماذا؟ مف أجؿ حقف الدماء، ومف أجؿ أف نيدئ 

 ـ عف النتائج وعف الخالصات".األمور، ومف أجؿ أف تمشي األمور ىادئة، أنا أتكم
عباس ضرورة "أف تجري انتخابات تشريعية ورئاسية ونحف كشعب نؤمف بالديمقراطية ونريد الوصوؿ  وأكد

إلى المصالحة بكممة واحدة ىي االنتخابات، وىي تعني أف لجنة انتخابات تذىب إلى غزة تسجؿ مف لـ 
 يسجؿ، ثـ تجري االنتخابات، وىذه ىي المشكمة".

انو "اتفؽ في القاىرة أف تبدأ لجنة انتخابات بعمميا  إلى أشارتاريخ إعالف المصالحة بيف فتح وحماس،  وعف
مف التكنوقراط المستقميف في نفس الوقت، عندما  انتقاليةفي أوؿ الشير، وأف أبدأ مشاورات لتأليؼ حكومة 

ف االنتخابات، أنا جاىز، مجرد أف تنتيي المجنة وأنتيي مف المشاورات نتفؽ متى تعمف الحكومة ومتى تعم
 تعمف لجنة االنتخابات موعد االنتخابات أنا مستعد لمسير في الحكومة وأف أمشي في االنتخابات".

انو يريد  إلىعباس انو سيكوف رئيس الحكومة بناء عمى طمب حماس، الفتا  أعمفوحوؿ الحكومة االنتقالية، 
أشير، لماذا ال تكوف سنتاف، ولكف  3ىناؾ مف يقوؿ لماذا أشير ال أكثر، لكف  3تكوف الحكومة "لػ أف

 عندىا ال تعود حكومة انتقالية".
 انو لف يكوف مرشحا باالنتخابات الرئاسية المقبمة. وأكد

مقفال، ما لـ  األفؽالحكـ "سيكوف  إلىبنياميف نتانياىو  اإلسرائيميةورأى عباس انو بحاؿ عاد رئيس الحكومة 
 ي واإلدارة األميركية شيئًا، وتقوؿ ىذا الحؿ".يفرض المجتمع الدول

ودعا "األمة العربية لتساعدنا كي نعيد السالـ إلى دولة فمسطينية مستقمة عاصمتيا القدس، ألف السالـ ليس 
 مصمحة لنا وحدنا وليس لإلسرائيمييف وال لكـ أيضًا فحسب بؿ أيضًا لكؿ العالـ".
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 55/1/5113وكالة سما اإلخبارية، 
 
 يؤجل جولتو الخارجية الستقبال الرئيس التونسيىنية  .5

أعمف عصاـ الدعميس مستشار رئيس الحكومة في قطاع غزة إسماعيؿ ىنية أمس : صالح النعامي - غزة
أف الجولة الخارجية التي كاف ىنية يعد لمقياـ بيا قد أرجئت حتى موعد آخر. وعزا الدعميس ىذه الخطوة 

الرئيس التونسي المنصؼ المرزوقي خالؿ زيارتو المرتقبة إلى قطاع غزة في إلى أنيا تأتي تمييدا الستقباؿ 
 القادـ، مستدركا أف جولة ىنية الخارجية ال تزاؿ قائمة عمى جدوؿ أعمالو. شباط/ فبراير 8

وكاف عبد السالـ صياـ أميف عاـ مجمس الوزراء بغزة قد أكد أف زيارة الرئيس التونسي لغزة تأتي بعد زيارة 
الوزراء الماليزي محمد نجيب يوـ الثالثاء الماضي، ستكوف ذات طابع تضامني مع الشعب رئيس 

 الفمسطيني والقطاع المحاصر.
 56/1/5113الشرق األوسط، لندن، 

 
 تطالب المرزوقي بعدم زيارة غزة في ظل االنقسامالفمسطينية السمطة  .3

ونسي المنصؼ المرزوقي الجمعة بعدـ زيارة وليد عوض: طالبت القيادة الفمسطينية الرئيس الت -راـ اهلل 
ما بعد تحقيؽ المصالحة  إلىزيارتو لمقطاع  إرجاءقطاع غزة في ظؿ حالة االنقساـ الراىنة، متمنية عميو 

 الوطنية لمشعب الفمسطيني.
بعض القادة العرب  إقداـوحذر نمر حماد المستشار السياسي لمرئيس الفمسطيني محمود عباس مف خطورة 

ال يريدوف زيارة الضفة الغربية بحجة  أنيـمميف عمى زيارة قطاع غزة وكأنيا الدولة الفمسطينية بحجة والمس
 .اإلسرائيميةبحاجة لمموافقة  أنيـ

تكوف القيادة الفمسطينية طمبت مف المرزوقي عدـ زيارة غزة، وىو  "أفالجمعة  "القدس العربي"ونفي حماد لػ
الرافض لزيارات القادة والمسؤوليف لغزة في ظؿ االنقساـ وسيطر  رفض، مشددا عمى الموقؼ الفمسطيني

 حماس عمى القطاع بقوة السالح.
كؿ واحد يذىب لغزة ويستقبؿ وكأف ىناؾ دولة وشرعية وسمطة في غزة، ىذه عمميا تزيد "وتابع حماد قائال 

 أفلوزراء العالني ال يستطيع رئيس ا أوالقائد الفالني  أفمف االنقساـ وتشجع دعاتو والمستفيديف منو بحجة 
 ."فيذىب لدولة غزة.. ىذا أمر خطير إسرائيؿيحصؿ عمى تصريح مف  أفال يريد  ألنويذىب لمضفة 

ىذه الزيارات تصب في مصمحة وحدة الشعب  أفميما تكف نوايا ىؤالء القادة ال نعتقد "حماد  وأضاؼ
ينطبؽ عمى جميع الذيف زاروا ويزورف غزة في ىذا الموقؼ الفمسطيني الرسمي  أف، مشددا عمى "الفمسطيني

محمد نجيب الذي  "ينطبؽ عمى المرزوقي ما ينطبؽ عمى رئيس وزراء ماليزيا"ظؿ حالة االنقساـ، متابعا 
زار قطاع غزة األسبوع المنتيى وانتقدتيا السمطة الفمسطينية واعتبرتيا تكريسا لالنقساـ السياسي بيف الضفة 

 وغزة.
 ."االنقساـ لألسؼ إنياءنحف نعتبر ىذه الزيارات ال تساعد عمى "و قائال وواصؿ حماد حديث

 56/1/5113القدس العربي، لندن، 
 
 ثر عمى جيود المصالحةأوجود شريك لمسالم مما  إمكانيةتراقب  السمطة الفمسطينية :"ىارتس" .4
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رية تقريرا قالت فيو اف عمى موقعيا بالمغة العب اإلسرائيميةنشرت صحيفة ىارتس  :سما –القدس المحتمة  
التي ستتحالؼ مع نتنياىو وتفاصيؿ  واألحزابالجديدة  اإلسرائيميةقيادة السمطة تراقب بدقة تشكيؿ الحكومة 

 اإلسرائيميمدى تدرج ممؼ المفاوضات والسالـ الفمسطيني  أيلمحكومة والى  األحزابوشروط دخوؿ ىذه 
 .أولوياتياعمى 

 إجاباتالفمسطينية التي تسعى القيادة الفمسطينية لمحصوؿ عمى  األسئمة ىذه أفرتس قالت في تقريرىا آى
شؾ بممؼ المصالحة الفمسطينية التي تحدث عنيا الجميع في مستوى القيادات  إحداث إلى أدتحوليا 

 أجوبةمجرد التفكير والبحث عف  أفزىري  أبوالمختمفة حيث قاؿ يوسؼ رزقة وسامي  لألحزابالفمسطينية 
 ىو ىراء سياسي. سئمةاألليذه 

 55/1/5113وكالة سما اإلخبارية، 
 
 غزة تطالب لجنة الحريات العامة بمتابعة عمميا في حكومة ال .5

طالب الحكومة الفمسطينية في غزة برئاسة إسماعيؿ ىنية، لجنة الحريات العامة المنبثقة عف حوارات : غزة
 المصالحة الوطنية في القاىرة إلى متابعة عمميا.

( مع رئيس المجنة الدكتور مصطفى 42/0ؾ خالؿ اتصاؿ ىاتفي أجراه ىنية مساء الخميس )جاء ذل
متابعة المجنة عمميا. حيث وضعو في صورة المناخات االيجابية التي قامت بيا  إلىالبرغوثي دعاه خاللو 

 المصالحة. إنجاححكومتو في غزة مف اجؿ 
 55/1/5113قدس برس، 

 
 طينية يصل غزة األسبوع المقبل رئيس لجنة االنتخابات الفمس .6

الناطؽ باسـ لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية فريد أف  راـ اهللمف  55/1/5113قدس برس، نشرت 
طعـ اهلل، كشؼ أف رئيس المجنة الدكتور حنا ناصر سيتوجو إلى قطاع غزة مطمع األسبوع المقبؿ، لمبدء في 

 .التحضيرات المتعمقة بتحديث سجؿ الناخبيف
ىنية قد رحب خالؿ اتصاؿ ىاتفي أجراه  إسماعيؿوأضاؼ طعـ اهلل، أف رئيس الحكومة الفمسطينية في غزة 

 ( مع الدكتور حنا ناصر، بحضور المجنة إلى قطاع غزة، الستئناؼ عمميا.42/0صباح الخميس )
ديث سجؿ الناخبيف، وأوضح أف المجنة تحتاج إلى ثالثة أسابيع ابتداًء مف أوؿ يوـ تتواجد فيو بغزة، لتح

 واإلجراءات الفنية المتعمقة بذلؾ.
المدير  ، أفمنتصر حمدافنقال عف مراسميا مف راـ اهلل  56/1/5113الحياة الجديدة، رام اهلل،  وذكرت

التنفيذي لمجنة االنتخابات المركزية، ىشاـ كحيؿ، أعمف عـز المجنة فتح مراكز تحديث السجؿ االنتخابي في 
 الفرصة لكافة المواطنيف تحديث بياناتيـ. إلتاحةة في وقت واحد، قطاع غزة والضف

عممية تحديث السجؿ االنتخابي في قطاع غزة  أفوأوضح كحيؿ في حديث خاص لػ)الحياة الجديدة(، 
العدد المسجؿ في الفترة الماضية  أفألؼ ناخب، خاصة  851قرابة  ىإلتستيدؼ رفع عدد المسجميف 

ألؼ  311ىناؾ قرابة  أفالمركزي تؤكد  اإلحصاءبيانات جياز  أف إلى روأشاألفا.  551 إلىوصؿ 
مواطف في قطاع غزة تنطبؽ عمييـ شروط التسجيؿ لالنتخابات لكف لـ يتسف ليـ التسجيؿ بسبب تعطؿ 

 عمؿ طواقـ المجنة ىناؾ.
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 الضفة: اليباش ييدد بالوقوف ضد أي مسؤول عربي أو إسالمي يزور غزة .7
(، بالوقوؼ 45/0ر األوقاؼ والشؤوف الدينية في حكومة راـ اهلل، محمود اليباش، الجمعة )ىدد وزي: راـ اهلل

ضد أي مسؤوؿ عربي أو إسالمي يزور غزة تحت "يافطة سياسية لتعميؽ الخالؼ الفمسطيني"، عمى حد 
 قولو.

عباس، وجاءت أقواؿ اليباش ىذه خالؿ خطبة الجمعة التي حضرىا رئيس السمطة الفمسطينية، محمود 
والتي أضاؼ فييا: "يجب أف نذىب مباشرة إلنياء االنقساـ وتحقيؽ المصالحة الجدية إلنياء ىذا الفصؿ 

 مف تاريخ شعبنا، وعمينا أف ندفف لألبد كؿ محاوالت شؽ الوحدة". األسود
وأضاؼ اليباش: "أي مسؤوؿ عربي أو إسالمي يذىب إلى غزة تحت يافطة سياسية لتعميؽ الخالؼ 

ني سنكوف ضده، ومف يريد أف يتضامف مع غزة فشعبنا الفمسطيني لو بوابة واحدة وىي بوابة منظمة الفمسطي
 التحرير الفمسطينية وبوابة دولة فمسطيف ورئيسيا".

 55/1/5113قدس برس، 
 
 االحتالل يثبت االعتقال اإلداري لمنائب الفمسطيني باسم الزعارير  .8

ت أف محاكـ االحتالؿ رفضت االستئناؼ الذي تقدـ بو محامى أفاد مركز أسرى فمسطيف لمدراسا: الخميؿ
 عاًما( مف بمدة السموع جنوب الخميؿ. 50النائب األسير باسـ أحمد الزعارير )

لمنائب الزعارير لمدة ستة  اإلداريوأوضح المركز في تصريح صحفي أف المحكمة قررت تثبيت االعتقاؿ 
في أعقاب العدواف األخير عمى غزة وبالتحديد في أشير، حيث كاف االحتالؿ قد أعاد اعتقالو 

، مع خمسة نواب آخريف بتيمة التحريض عمى االحتالؿ ومسانده أىالي غزة، وقاـ 43/00/4104
دوف تيمة أو محاكمة، وقدـ محامي النائب الزعارير اعتراًضا عمى  اإلداريبتحويميـ جميًعا إلى االعتقاؿ 

 بحقو. اإلداريحو، إال أف محاكـ االحتالؿ رفضت وثبتت االعتقاؿ وطالب بإطالؽ سرا اإلدارياعتقالو 
 55/1/5113قدس برس، 

 
 عن الطعام األسرى إضراباتقبل بالتيدئة في ظل نلن  اإلسالمي:الجياد  .9

نظمت حركة الجياد االسالمي سمسمة مسيرات تضامنية مع االسرى المضربيف عف : اشرؼ اليور -غزة
السرائيمية، وانذر احد قادة الحركة خالؿ مسيرة في مدينة غزة بأف حركتو لف الطعاـ في سجوف االحتالؿ ا

 تقبؿ بالتيدئة، في الوقت الذي يموت فيو االسرى في السجوف.
وخرجت حشود كبيرة مف نشطاء وانصار حركة الجياد االسالمي في مسيرات في قطاع غزة والضفة 

اقيمت اماـ مكتب المفوض السامي لحقوؽ االنساف الغربية، عقب انتياء صالة الجمعة مباشرة، والتي 
 بمدينة غزة.

وىتؼ المشاركوف بشعارات مساندة لالسرى، ورفعوا الفتات تطالب باطالؽ سراحيـ فورا، وحثوا المؤسسات 
 الدولية عمى التدخؿ السريع النقاذ حياتيـ، وكتب عمى احدىا 'سننتزع حرية اسرانا بحد السيؼ'.

طينية وفعاليات تضامنية اقامت خيمة تضامنية مع االسرى المضربيف عف الطعاـ وكانت الفصائؿ الفمس
 اماـ مكتب المفوض السامي.
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وتقدـ مسيرة الجياد في مدينة غزة عدد مف قادة الفصائؿ الفمسطينية، وقاؿ زياد النخالة نائب االميف العاـ 
ف الطعاـ 'االمعاء الخاوية'، يعمنوف لمجياد االسالمي في كممة مسجمة اف االسرى في معركة االضرابات ع

 لمعالـ انيـ منتصروف عمى اليزيمة والخوؼ والذؿ ومنتصروف بارادتيـ عمى التردد والميانة.
 واضاؼ 'االسرى سمكوا ىذه الطريؽ وىـ يعرفوف وحققوا انجازات عمى طريؽ الحرية'.

اوية الى معركة الكرامة في مواجية وقاؿ النحالة اف ىؤالء االسرى المضربيف 'حولوا معركة االمعاء الخ
 اسرائيؿ'، وطالب بمساندة جماىيرية اكبر ليـ في معركتيـ ضد االحتالؿ.

وخالؿ المسيرة اكد القيادي في الجياد خالد البطش اف حركتو 'لف تقبؿ باف تبقى ىناؾ تيدئة مع العدو فيما 
رؼ عمى اتفاؽ التيدئة االخير مع وطالب الراعي المصري الذي اش اسرانا في سجونو يعانوف الموت'.

اسرائيؿ، واشرؼ كذلؾ عمى ادارة صفقة تبادؿ االسرى االخيرة، لمتدخؿ العاجؿ والضغط عمى االحتالؿ مف 
 اجؿ االفراج عف االسرى.

وطالب البطش الفمسطينييف في الضفة الغربية لػ 'الخروج في الطرقات والشوارع والتصدي لممستوطنيف'، 
 وة تمثؿ 'اكبر ضغط عمى اسرائيؿ لالستجابة لمطالب االسرى'.كوف اف ىذه الخط

 يطالب ىؤالء االسرى باطالؽ سراحيـ، وعدد تمديد فترات االعتقاؿ االداري ليـ.
وخرجت مسيرة مماثمة نظمت في بمدة عرابة قضاء مدينة جنيف، طالب خالليا المتظاىروف الى رفع مستوى 

وحمؿ المشاركوف سمطات االحتالؿ، المسؤولية الكاممة عمى  التضامف مع االسرى في سجوف االحتالؿ.
 حياة االسرى المضربيف.

62/1/6112القدس العربي، لندن،   
 تكشف رغبة اإلسرائيميين في االستقرار فتح: انتخابات الكنيست .11

تدؿ ” ةاإلسرائيمي“، محمد المدني، أف نتائج االنتخابات ”فتح“رأى عضو المجنة المركزية لحركة : (أ. ب. د)
معني باالستقرار بعيدًا عما قامت بو الحكومات المتعاقبة التي تحاوؿ تجنيد ” اإلسرائيمي“عمى أف المجتمع 

 باتجاه التطرؼ وخاصة حكومة بنياميف نتنياىو األخيرة.” اإلسرائيمي“الجميور 
يائير لبيد زعيـ  الفمسطينية بثتيا أمس، إف ما حققو اإلعالمي” معا“وقاؿ المدني، في تصريحات لوكالة 

ضد سياسة التطرؼ ” اإلسرائيمي“مف نتائج في االنتخابات، دليؿ عمى أف الجميور ” ىناؾ مستقبؿ“حزب 
 التي يتبعيا بنياميف نتنياىو وشريكو أفيجدور ليبرماف.

وأوضح أف نتائج االنتخابات تظير أف المنطؽ والتعقؿ غمب عمى التطرؼ، مشيرًا إلى أف المناخ لدى 
 مييأ حاليًا أفضؿ مف السابؽ مف اجؿ الوصوؿ إلى قواسـ مشتركة لحؿ الدولتيف.” إسرائيؿ“ر في الجميو 

موقؼ السمطة واضح حياؿ المفاوضات حيث “وحوؿ الدعوة األمريكية لمعودة لممفاوضات، قاؿ المدني إف 
تغمؽ دائمًا إنيا تبحث عف مفاوضات جدية خاصة أف لدينا تجارب سابقة مع حكومة نتنياىو فيي كانت 

الكرة اآلف في ممعب الحكومة “وتابع ”. جميع السبؿ إلحالؿ السالـ وتحقيؽ األمف واالستقرار في المنطقة
الجديدة، فنحف لدينا النية والرغبة لمعودة والوصوؿ إلى الدولة الفمسطينية المستقمة لكف ” اإلسرائيمية“
         المستمرة".االت ىي مف تعيؽ ذلؾ مف خالؿ االستيطاف واالعتق” إسرائيؿ“

62/1/6112الخميج، الشارقة،   
 حماس تدعو األونروا إلى دعم فمسطينيي سورية لمعيش بكرامة في لبنان .11



 
 
 

 

 

           10ص                                    2751العدد:                26/1/2013السبت  تاريخ:ال

، أماـ المقر الرئيس ]أمس[(1|52تجمع الالجئوف الفمسطينيوف مف سورية، صباح اليوـ الجمعة ): بيروت
األنروا بدعـ الالجئيف الفمسطينييف النازحيف مف سورية "األونروا" في لبناف، بدعوة مف حركة حماس، وطالبوا 

 إلى لبناف.
وتحدث في االعتصاـ ممثؿ حركة "حماس" في لبناف عمي بركة، ودعا األونروا والمجتمع الدولي والفصائؿ 
والمؤسسات إلى الوقوؼ بجانب الشعب الفمسطيني الالجئ مف سورية إلى لبناف، ليتمكنوا مف العيش بكرامة 

ودتيـ المؤكدة إلى مخيماتيـ وبيوتيـ في سورية. وطالب األونروا بإيجاد مراكز إيواء في المخيمات حتى ع
دوالرًا  04والمناطؽ لالجئيف الفمسطينييف مف سورية، رافضًا أف تقتصر معونات األونروا لالجئيف عمى مبمغ 

 لمشخص ولمرة واحدة.
ف مدنيوف يريدوف العيش بسالـ، وليس ليـ أطماع في ىذا وطمأف بركة الحكومة المبنانية بأف "ىؤالء الالجئي

البمد، ويريدوف العودة بأقرب فرصة إلى سورية". وشكر الحكومة عمى استضافة الالجئيف، ودعا إلى عدـ 
التفريؽ بيف الالجئيف السورييف والفمسطينييف في المساعدات، وطالب بتسييؿ إقامة وتحرؾ وأوضاع 

 سورية. الالجئيف الفمسطينييف مف
وأكد بركة أف "حماس" مستمرة في تقديـ المساعدات، ودعا الجميع إلى المشاركة في تقديـ المساعدات، وأكد 
أف الشعب الفمسطيني متمسؾ بحؽ العودة إلى كؿ فمسطيف، مدينًة مدينًة وقريًة قريًة وبيتًا بيتًا، وقاؿ: 

 لى بالدنا"."إقامتنا في سورية ولبناف، إنما ىي مؤقتة لحيف عودتنا إ
وألقى كممة الالجئيف الفمسطينييف مف سورية إلى لبناف الالجئ إبراىيـ الخطيب الذي اشتكى مف مشكمة 
السكف والمأوى، ونقص الدواء واالستشفاء، معددًا الحاالت التي عاناىا عدد مف الالجئيف المصابيف القادميف 

 مف سورية، فمـ يجدوا مف يداوييـ أو يتكفؿ بعالجيـ.
الب الخطيب بتأميف المدارس وبدالت انتقاؿ الطالب إلى مدارسيـ، حيث يواجو األىالي تكاليؼ كبيرة وط

في النقؿ. كما اشتكى عدد مف الالجئيف مف أف الجيات التي تقدـ مساعدات يحولونيـ إلى األونروا، ولكف 
 األونروا ال تقدـ ما يكفي.

 ضمف مطالب الالجئيف الفمسطينييف مف سورية إلى لبناف.في ختاـ االعتصاـ؛ سّمـ بركة مذكرة لألنروا تت
 52/1/5412لإلعالم،  الفمسطيني المركز

 
 الخطابة من عناصرىا منع بمواصمة" اهلل رام أوقاف" تتيم حماس .15

 مف أنصارىا منع واصمت" اهلل راـ حكومة في الدينية والشؤوف األقاؼ وزارة إف حماس حركة اهلل: قالت راـ
لقا الخطابة  ".الغربية الضفة وبمدات بمدف المساجد في الدينية والدروس المواعظ ءوا 

 وزارة أف منو، نسخة عمى" برس قدس" حصمت ،(1|52) الجمعة اليوـ ،"حماس" لحركة بياف في وجاء
 .اهلل راـ غرب بيتونيا بمدة مساجد أحد في الخطابة مف أنصارىا أحد منعت اهلل راـ أوقاؼ

 سبع، إبراىيـ ببيتونيا،" اهلل سيؼ" مسجد في الجمعة لخطيب أرسمت اهلل راـ ؼأوقا" أف الحركة وأوضحت
 ."األوقاؼ وزارة تعمميا التي الخطبة بنص اإللتزاـ عدـ" بحجة الخطابة مف بمنعو كتاباً 

 بالضفة الفمسطينية األمنية األجيزة لدى اعتقؿ أف سبؽ محرر، أسير وىو سبع، إبراىيـ أف" حماس" وذكرت
 .مرات عدة الغربية

 52/1/5412برس، قدس 
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  يشيد توترات أمنية بسبب األحداث في سورية مخيم عين الحموةالسفير:  .13
تبدي مصادر سياسية وأمنية في صيدا، ومخيـ عيف الحموة، خشيتيا مف تفمت الوضع األمني : محمد صالح

مف جية، « فتح اإلسالـ»، و«جند الشاـ»في المخيـ عمى نطاؽ واسع، بيف اإلسالمييف المحسوبيف عمى 
والمسمحيف المناوئيف ليـ في المخيـ مف جية أخرى. وحذرت المصادر مف تداخؿ العوامؿ السياسية مع 
العشائرية، والعائمية، والفصائمية، في الصراع الذي يأخذ طابعا انتقاميا دمويا، ما ينعكس سمبا عمى أىالي 

 المخيـ وضيوفيـ مف النازحيف إليو في آف.
طالؽ نار، مع قنبمة يدوية، إضافة إلى شائعات عف وشيد ا لمخيـ خالؿ اليوميف الماضييف توترات متنقمة وا 

، وأخرى «القيادة العامة»، وشائعات أخرى عف اقتحاـ مماثؿ لمكتب «الصاعقة»عممية اقتحاـ لمكتب 
ة حراسة تابعة لػ ، واقتحاـ نقط«الصاعقة»أشارت إلى تنظيـ مسيرات إلسالمييف بيدؼ السيطرة عمى مكتب 

في المخيـ. وتؤكد مصادر فمسطينية في المخيـ أف كؿ التوترات وقعت في المخيـ إثر ورود « حركة فتح»
معمومات تحدثت عف مقتؿ ثالثة مف أبناء المخيـ، ينتموف إلى الجيات اإلسالمية السمفية في سوريا، خالؿ 

شيداء ضد النظاـ »سمائيـ في المخيـ كػ االشتباكات مع الجيش السوري. وتـ إصدار بيانات نعي بأ
وتتحدث المصادر عف معمومات تشير إلى مصرع آخريف مف المخيـ، كانوا قد انتقموا إلى سوريا «. السوري

 لمقتاؿ إلى جانب الثورة السورية.
اجتماعا لمجنة المتابعة العائدة لمقوى الفمسطينية في مخيـ عيف الحموة عقدت »وتمفت المصادر إلى أف 

اجتماعا خصص لسحب فتيؿ التوتر في المخيـ ووضع حد لموجة الشائعات، حيث أزيمت صورة الرئيس 
السوري بشار األسد، عف مدخؿ المكتب بحجة إعادة طالء الحائط، إضافة إلى االتفاؽ عمى إخالء مكتب 

سكاف عائمتيف فمسطينيتيف داخمو، وتحويؿ غرفو إلى مقر لمجنة المتاب عة الفمسطينية منظمة الصاعقة، وا 
والقوة األمنية. وقد وافقت قيادة الصاعقة عمى ذلؾ لسحب فتيؿ االنفجار، خاصة أف مكتبيا ىو في األساس 
مقر لمجنة المتابعة. وكذلؾ األمر بالنسبة لمكتب القيادة العامة. وبالفعؿ اتخذت اإلجرءات بذلؾ الخصوص 

إال أف اإلشكاؿ األمني »تتابع المصادر: «. ي لممقرمف خالؿ إطالؽ اسـ لجنة المتابعة عمى المدخؿ الرئيس
طالؽ النار تجاىو مف قبؿ عدد مف اإلسالمييف بينيـ أقرباء  وقع جراء ما تعرض لو مكتب الصاعقة، وا 
لمذيف قتموا في سوريا، وعمى أحد المنتميف إلى الصاعقة، إضافة إلى انتشار شائعة عف اقتحاـ المكتب 

قيادة الصاعقة بعد اإلشكاؿ غيرت رأييا. وأعمنت صراحة رفض »مصادر إلى أف وتشير ال«. والسيطرة عميو
تسميـ المكتب ألي كاف وعادت وتسممتو وانتشرت بداخمو وأبمغت الجميع بأنيا لف تسممو إال مدمرا، بعد مقتؿ 

 «.كؿ مف بداخمو. وىكذا عادت الصاعقة إلى مكتبيا
شبو القنبمة الموقوتة التي تنفجر في أي لحظة، وانو أقرب الوضع األمني في المخيـ ي»وتؤكد المصادر أف 

إلى فوىة البركاف، خاصة أف مصادر حركة فتح اتيمت أمس عناصر مف فتح اإلسالـ بمياجمة حاجزىا 
صابتو في يده، ومف ثـ  في آخر المخيـ لجية درب السيـ، واطالؽ النار باتجاه أحد عناصر الحركة، وا 

الوضع األمني في المخيـ وسمع إطالؽ نار كثيؼ قبؿ ظير أمس مصدره  وقد توتر«. بسرقة بندقيتو
 «.فتح»عناصر 

62/1/6112السفير، بيروت،   
 

  حقيبة الخارجية أو المالية لبيد يعرض عمىو لتشكيل الحكومة نتنياىو يباشر مفاوضاتو  .14
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ــدنذكػػرت  الػػوزراء  رئػػيس ، أفتػػؿ أبيػػبمػػف  نظيػػر مجمػػيمراسػػيا  ، عػػف26/1/2013، الشــرق األوســط، لن
اتصؿ مع جميع رؤساء األحزاب الصييونية، عارضا عمييـ المقاء بغية التباحػث  اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو،

فػػي إمكانيػػة ضػػميـ الئػػتالؼ موسػػع لحكومتػػو المقبمػػة. وعقػػد اجتمػػاع مطػػوؿ مػػع رئػػيس حػػزب يوجػػد مسػػتقبؿ 
تمكػػف مػػف أف يصػػبح ثػػاني أكبػػر ، يػػائير لبيػػد، وىػػو حػػزب جديػػد يخػػوض االنتخابػػات ألوؿ مػػرة و «يػػش عتيػػد»

مقعػػدا( وصػػؼ بأنػػو إيجػػابي جػػدا. وعػػرض عميػػو أف يكػػوف القػػائـ بأعمالػػو ووزيػػرا  19األحػػزاب بعػػد الميكػػود )
 لمخارجية أو المالية.

وأعمف كؿ مف نتنياىو ولبيد أف لقاء ثانيا سػيعقد بينيمػا فػي القريػب العاجػؿ، لمواصػمة الحػوار حػوؿ الخطػوط 
، بػػأف المفاوضػػات سػػتكوف عمػػى مػػا «فػػيس بػػوؾ»بػػر لبيػػد مؤيديػػو، عبػػر صػػفحتو فػػي العريضػػة لمحكومػػة. وأخ

يبدو صعبة لمغاية، ألنو يأتي بمفاىيـ جديدة إلى السياسة تعتمد المبدئية. وقاؿ إنو يريد وضع خطوط حمراء 
أوال  أمػػاـ نتنيػػاىو، إذا تػػـ تجاوزىػػا فمػػف يػػدخؿ حكومتػػو. ومػػف ىػػذه الخطػػوط، وفقػػا لمترتيػػب الػػذي وضػػعو لبيػػد،

االمتناع عف توجيو ضربات اقتصادية لمطبقات الفقيرة والوسطى، وثانيا وضع قػانوف خػالؿ شػيريف يمػـز كػؿ 
شػاب وشػػابة، ييػودا وعربػػا، ومتػدينيف وعممػػانييف، بالخدمػة فػػي الجػيش، عمػػى أف يقػرر الجػػيش نفسػو إذا كػػاف 

تخفيض حقيقي وكبير في أسعار السػكف،  يريد تجنيدىـ إلى الخدمة العسكرية أو المدنية، وثالثا االتفاؽ عمى
نحف »وأخيرا استئناؼ مفاوضات السالـ مع الفمسطينييف وتحسيف العالقات مع الواليات المتحدة. وقاؿ لبيد: 

نريػػد إلسػػرائيؿ أف تكػػوف دولػػة طبيعيػػة، بعيػػدة عػػف التطػػرؼ اليمينػػي وعػػف التطػػرؼ اليسػػاري. ىػػذا ىػػو خطنػػا 
 «.األحمر األساسي
اصؿ نتنياىو لقاءاتو، أمس، مع بقية رؤساء األحزاب. وقاؿ مصدر مقرب مف رئيسة حزب مف جية ثانية، و 

العمؿ، شيمي يحيموفتش، إنيا لػـ تعػارض المقػاء مػع أنيػا أبمغػت نتنيػاىو خػالؿ محادثتيمػا التمفونيػة بأنيػا لػف 
دا وال تعتقػد أف تكوف في ائتالؼ معو. وقالت لو إف اليوة بينيمػا فػي كػؿ المواقػؼ مػف كػؿ القضػايا واسػعة جػ

 باإلمكاف جسرىا. ولذلؾ فإنيا ستبقى في المعارضة، وستدعمو إذا سار في طريؽ السالـ.
ولػػوحظ أف نتنيػػاىو تػػرؾ حػػزب المسػػتوطنيف أخيػػرا فػػي سمسػػمة اتصػػاالتو مػػع األحػػزاب الصػػييونية، مػػا جعػػؿ 

 وسائؿ اإلعالـ تستنتج أنو لف يسارع إلى ضمو لالئتالؼ.
وسػػائؿ اعػػالـ مػػف القػػدس المحتمػػة، أف  )د ب أ(، عػػف وكالػػة 26/1/2013، لنــدن القــدس العربــي،وأضػػافت 

إسػرائيمية الجمعػة أف نتنيػػاىو عػرض عمػػى زعػيـ حػزب يػػش عتيػد )ىنػػاؾ مسػتقبؿ ( يػائير البيػػد االختيػار بػػيف 
غيػػر اف البيػػد حػػذر فػػي صػػفحتو عمػػى موقػػع الفػػيس بػػوؾ مػػف اف "مػػايجري االف  حقيبػػة الخارجيػػة أو الماليػػة.

 مفاوضات لتشكيؿ حكومة ائتالفية او حتى بداية لمفاوضات بيذا الشأف".ليس 
وقاؿ عضو بارز في حزب الميكود الذي يتزعمو نتنياىو إف حقيبة المالية تناسب بشكؿ جيد البيد الذي ركػز 

 في حممتو االنتخابية عمى القضايا الداخمية واالجتماعية واالقتصادية.
قيبة الدفاع غير اف االخير اعرب عف عدـ اىتمامو بيذه الحقيبة، حسبما وعرض نتنياىو عمى البيد ايضا ح

نقمػػػت صػػػحيفة )يػػػديعوت احرونػػػوت( االسػػػرائيمية عمػػػى موقعيػػػا االلكترونػػػي الجمعػػػة عػػػف مصػػػادر مقربػػػة مػػػف 
 نتنياىو والبيد.

ــروت، ونشػػرت  ــار، بي ف أ تقػػارير إعالميػػة إسػػرائيمية أكػػدت، أف عمػػي حيػػدرعػػف مراسػػميا  26/1/2013األخب
مفتػاح توزيػع الحقائػب الوزاريػة مػف وزيػر لكػؿ ثالثػة أعضػاء كنيسػت إلػى »البيد سيطمب مف نتنياىو تقمػيص 
بيدؼ خفض عدد وزراء الحكومة. وىو ما قد يضيؽ مػف خيػارات نتنيػاىو « وزير لكؿ أربعة اعضاء كنيست



 
 
 

 

 

           13ص                                    2751العدد:                26/1/2013السبت  تاريخ:ال

وزاريػة فػي الحكومػة  في إرضاء العديد مف مسؤولي حػزب الميكػود، الػذيف ينتظػروف دورىػـ فػي تػولي مناصػب
 المقبمة.

وفي ما يتعمؽ ببقية األحزاب، أجرى نتنياىو اتصاالت أولية مع رئيس البيت الييودي، نفتالي بينيت، ورئيس 
ف ىنػاؾ فرصػة أخػرى لتحقيػؽ ىػذا »كديما شاؤوؿ موفاز الذي قاؿ لو  إف فرص التعػاوف بينيمػا لػـ ُتسػتنفد، وا 

، تسػػيبي ليفنػػي، داعيػػًا إياىػػا إلػػى لقائػػو فػػي «الحركػػة»لو برئيسػػة حػػزب ، كمػػا كػػاف الفتػػًا ايضػػًا اتصػػا«التعػػاوف
أقرب وقت مػف أجػؿ االنضػماـ إلػى االئػتالؼ الحكػومي. وشػممت اتصػاالت نتنيػاىو ايضػًا، قػادة الكتػؿ الػذيف 

، شػػيمي يحيمػػوفيتش، التػػي قالػػت «العمػػؿ»مػػف المسػػتبعد مشػػاركتيـ فػػي الحكومػػة، وعمػػى رأسػػيـ رئيسػػة حػػزب 
ػو نتنيػاىو الػدعوة أيضػًا إلػى «. سيدعـ وبقوة كؿ خطوة تؤدي لمعودة إلػى المفاوضػاتحزب العمؿ » كػذلؾ وجه

 اليساري، زىافا غمئوف، التي رفضت االنضماـ إلى حكومة برئاسة نتنياىو.« ميرتس»رئيسة حزب 
 

 يمتقي العاىل األردني في دافوس ويبحث معو تحريك عممية السالم يزبير  .15
س دولػػة اسػػرائيؿ، مسػػاء اليػػـو الجمعػػة، عمػػى ىػػامش قمػػة دافػػوس االقتصػػادية فػػي رئػػي ريػػزالتقػػى شػػمعوف بي

 سويسرا، التقى العاىؿ األردني الممؾ عبداهلل وبحث معو سبؿ تحريؾ عممية السالـ.
التػػػي أوردت النبػػػأ فػػػي موقعيػػػا عمػػػى الشػػػبكة، اف المقػػػاء الػػػذي كػػػاف مقػػػررا قبيػػػؿ ، أفػػػادت صػػػحيفة "ىػػػارتس"و 

ة تػػـ تنسػػيقو مػػع رئػػيس الحكومػػة االسػػرائيمية بنيػػاميف نتنيػػاىو، وأف الطػػرفيف أجمعػػا عمػػى االنتخابػػات االسػػرائيمي
كمػا بحػث المقػاء  ضرورة كسر الجمود الذي تعاني منو عممية السالـ واسػتئناؼ المفاوضػات فػي أقػرب وقػت.

 الوضع في سوريا وقضية األسمحة الكيمياوية،
 وكالة الدولية لمطاقة الذرية وبحث معو الممؼ اإليراني.التقى في دافوس، أيضا، برئيس ال ريزيشار أف بي

 25/1/2013، 48عرب 
 

 ضد "إسرائيل".. المقاومة الفمسطينية تتطور في عدد العمميات %45ارتفاع بنسبة الشاباك:  .16

تػػؿ أبيػػب: أعمػػف جيػػاز المخػػابرات العامػػة اإلسػػرائيمية )الشػػاباؾ(، أنػػو بالتعػػاوف مػػع أجيػػزة أخػػرى فػػي العػػالـ، 
مػػػف إجيػػػاض الكثيػػػر مػػػف العمميػػػات المسػػػػمحة، التػػػي كانػػػت تسػػػتيدؼ إسػػػرائيمييف أو ييػػػودا أو أىػػػػدافا  تمكػػػف

إسرائيمية أو ييودية في عػدة دوؿ، بعضػيا معػروؼ وبعضػيا غيػر معػروؼ. وأضػاؼ فػي تقريػره السػنوي، أف 
، 2011مػع سػنة شيدت ارتفاعا كبيرا في العمميات اإلرىابية ضد إسرائيؿ في الخػارج، بالمقارنػة  2012سنة 

يوليػو )تمػوز( وأسػفرت  18مف أبرزىا عممية اليجـو االنتحاري فػي مدينػة بورغػاس البمغاريػة التػي وقعػت فػي 
سػػياح إسػػػرائيمييف ومحاولػػة اغتيػػػاؿ زوجػػة أحػػػد الدبموماسػػييف اإلسػػػرائيمييف مبعػػوثي وزارة الػػػدفاع  5عػػف مقتػػػؿ 

لعػػاـ الماضػػي، التػػي أسػػفرت عػػف إصػػابتيا بجػػراح، اإلسػػرائيمية فػػي نيػػودليي الينديػػة فػػي فبرايػػر )شػػباط( مػػف ا
ووضػػػع عبػػػوة ناسػػػفة فػػػي سػػػيارة موظػػػؼ جيػػػورجي يعمػػػؿ فػػػي سػػػفارة إسػػػرائيؿ فػػػي تبيميسػػػي، وانتيػػػت مػػػف دوف 

 إصابات.
كما ذكر التقرير عمميات تـ إجياضيا قبؿ تنفيذىا، نتيجة الكتشاؼ الخاليا التي خططت ليا، فقػاؿ إف عػدد 

سػػبوؽ، وفػػي معظميػػا تػػـ إلقػػاء القػػبض عمػػى خاليػػا تابعػػة لحػػزب اهلل المبنػػاني العمميػػات التػػي أجيضػػت غيػػر م
والحرس الثوري اإليراني. وبينيا خمية في بانكوؾ، عاصمة تايالند، خططت لتنفيذ عمميات تفجيػر كبػرى فػي 
تجمعػػػات السػػػياح اإلسػػػرائيمييف، وأخػػػرى فػػػي العاصػػػمة القبرصػػػية نيقوسػػػيا التػػػي كانػػػت تراقػػػب حركػػػة الطيػػػراف 
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سػػرائيمي فػػي الجزيػػرة والمواقػػع التػػي يفضػػميا السػػياح اإلسػػرائيميوف، وثالثػػة فػػي كينيػػا كانػػت فػػي طػػور البنػػاء اإل
 واعتقؿ الشخصاف المذاف خططا إلقامتيا.

فػػي المائػة فػػي عػػدد العمميػػات العنيفػة ضػػد إسػػرائيؿ فػػي  42إلػػى ارتفػاع كبيػػر بنسػػبة « الشػػاباؾ»وأشػار تقريػػر 
شػػخص( إلػػى ىػػذه  2300وحػػاوؿ تجييػػر اعتقػػاؿ عػػدد كبيػػر مػػف الفمسػػطينييف )المنػػاطؽ الفمسػػطينية المحتمػػة، 

العمميات. وقاؿ إنو عمى الرغـ مف أف ىذه العمميات لـ تسفر عف وقوع قتمػى إسػرائيمييف وذلػؾ ألوؿ مػرة منػذ 
( واسػػتخدمت 2011عمميػػة فػػي سػػنة  320عمميػػة )مقابػػؿ  578، فإنيػػا كانػػت مزعجػػة، إذ بمغػػت 1973سػػنة 

طػػالؽ رصػػاص ووضػػع عبػػوات متفجػػرة وغيرىػػا. وقػػد قتػػؿ عشػػرة إسػػرائيمييف فػػي السػػنة  فييػػا زجاجػػات حارقػػة وا 
الماضػػية ولكػػف لػػيس فػػي الضػػفة الغربيػػة، بػػؿ عمػػى الحػػدود الجنوبيػػة، مػػع قطػػاع غػػزة )إطػػالؽ الصػػواريخ أو 

ر عمميػة تفجيػ 100وضع عبػوات( وعمػى الحػدود مػع سػيناء المصػرية. وقػاؿ إف قواتػو تمكنػت مػف منػع تنفيػذ 
 كبرى، خطط ليا الفمسطينيوف وحاولوا تنفيذىا داخؿ إسرائيؿ.

وشػػمؿ التقريػػر أيضػػا إطػػالؽ الصػػواريخ والقػػذائؼ مػػف قطػػاع غػػزة عمػػى البمػػدات اإلسػػرائيمية، فقػػاؿ إنيػػا بمغػػت 
قذيفػة مدفعيػة. لكنػو أشػار بالمػديح  230وحدىا، إضافة إلى  2012صاروخا في سنة  2327أوجيا بإطالؽ 
لـ يطمؽ أي صاروخ أو قذيفػة منػذ تثبيػت وقػؼ إطػالؽ النػار بػيف إسػرائيؿ وحركػة حمػاس بعػد إلى حقيقة أنو 

 «.عممية عمود السحاب»اليجـو الذي أطمقت عميو إسرائيؿ اسـ 
وزاد فػػي السػػنة التاليػػة، يتمثػػؿ فػػي  2011وأكػد التقريػػر أف ىنػػاؾ تطػػورا فػػي قػػدرات الفمسػػطينييف، بػدأ فػػي سػػنة 

حصػؿ  2011دبابات والطائرات اإلسرائيمية. وفي حيف حصؿ ذلػؾ مػرة واحػدة فػي إطالؽ الصواريخ باتجاه ال
ماليػيف دوالر،  4مرة في السػنة الماضػية. وكشػؼ التقريػر عػف أف المخػابرات اسػتولت عمػى أمػواؿ قػدرىا  11

جػػرت محاولػػة تيريبيػػا عبػػر الحػػدود مػػع إسػػرائيؿ وصػػادرت كميػػة كبيػػرة مػػف الحديػػد عمػػى الحػػدود زادت عمػػى 
 مالييف دوالر أخرى. 4ف، ثمنيا يعادؿ ط 3000

فػي المائػة  40وتطرؽ تقرير المخابرات إلى نشاط اإلرىابييف الييود ضد الفمسطينييف، فقاؿ إف ىبوطا بنسبة 
. وقػاؿ إف 2011عممية في سنة  30عممية في السنة الماضية، مقابؿ  18سجمت في ىذا النشاط، إذ نفذت 

تسػػديد »ه السػػنة فػػي منطقػة راـ اهلل باألسػػاس، وتمثػػؿ فػػي مػا يعػػرؼ باسػػـ النشػاط اإلرىػػابي الييػػودي تركػز ىػػذ
، أي الرد عمى عمميات لمجيش ضد المستوطنات بعمميات انتقاـ مف الفمسطينييف، مثؿ االعتداء عمى «الثمف

ىانػػات عمػػى جػػدراف الكنػػائس واألديػػرة، فضػػال عػػف إلقػػاء  مسػػاجد ومحاولػػة إحراقيػػا أو كتابػػة شػػعارات تيديػػد وا 
الئحػػة اتيػػاـ ضػػد متطػػرفيف  43وجػػو « الشػػاباؾ»جػػات حارقػػة عمػػى سػػيارات فمسػػطينية. وقػػاؿ التقريػػر إف زجا

 شخصا عف المستوطنات في الضفة الغربية. 29ييود ينتموف إلى تنظيمات إرىابية وأبعد 

 26/1/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 تانتخابات الكنيسنتحمل مسؤولية الفشل في  ونتنياىوليبرمان: أنا  .17

تنتيجػػة انتخابػػات أفيغػػدور ليبرمػػاف، بػػأف اعتػػرؼ وزيػػر الخارجيػػة المنتييػػة واليتػػو  :نظيػػر مجمػػي - تػػؿ أبيػػب
مسػؤولية معػًا يػتحمالف  بنيػاميف تنتيػاىو، زعػيـ الميكػود،تػدؿ عمػى فشػؿ. وقػاؿ إنػو شخصػيا و  19الكنيست الػ 
 ىذا الفشؿ.

 26/1/2013، الشرق األوسط، لندن
 
 : حل الدولتين بطاقة دخول "إسرائيل" لمعالم قبل"من "يوجد مست عضو كنيست .18
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الحاخػػاـ ]يوجػػد مسػػتقبؿ[ ” يػػش عتيػػد“الجديػػد، المرشػػح الثػػاني فػػي قائمػػة حػػزب ” الكنيسػػت“رأى عضػػو : )واـ(
لمعػػػالـ ومػػػف دوف ذلػػػؾ سػػػتكوف ” إسػػػرائيؿ“شػػػاي بيػػػروف أف مفيػػػوـ حػػػؿ الػػػدولتيف لمشػػػعبيف ىػػػي بطاقػػػة دخػػػوؿ 

الصػييونية ” معػاريؼ“غير أف الحاخاـ بيروف زعـ في لقػاء مػع صػحيفة  ب.منعزلة ومصابة بالجر ” إسرائيؿ“
والقػػدس ” اإلسػػرائيمية“قضػػية العػػودة غيػػر واردة بالحسػػباف وأف الكتػػؿ االسػػتيطانية سػػتبقى تحػػت السػػيطرة “أف 

 ”.       موحدة

 26/1/2013، الخميج، الشارقة
 
 ضعف نتنياىو يريح واشنطنانتخابات الكنيست:  .19

أثػػارت نتػػائج االنتخابػػات اإلسػػرائيمية ومػػا بػػدا فييػػا مػػف تراجػػع لمكانػػة رئػػيس الحكومػػة بنيػػاميف : حممػػي موسػػى
نتنياىو شيية اإلدارة األميركيػة الجديػدة لمتقػدـ بمبػادرة السػتئناؼ المفاوضػات السياسػية بػيف إسػرائيؿ والسػمطة 

ية األميركي الجديد جوف كيري الفمسطينية. وأشارت وسائؿ اإلعالـ اإلسرائيمية إلى قرب وصوؿ وزير الخارج
إلى المنطقة بعدما كانت أشارت إلى احتماؿ قدـو الرئيس باراؾ أوباما نفسػو لتعجيػؿ عمميػة التقػدـ بالتسػوية. 

أف الضػػعؼ الػػذي أصػػاب نتنيػػاىو سػػوؼ يسػػيـ فػػي تحسػػيف العالقػػات « نيويػػورؾ تػػايمز»واعتبػػرت صػػحيفة 
 األميركية اإلسرائيمية.

كيػػػري سػػػوؼ يػػػزور إسػػػرائيؿ والسػػػمطة الفمسػػػطينية فػػػي شػػػير شػػػباط المقبػػػؿ فػػػور  إلػػػى أف« ىػػػآرتس»وأشػػػارت 
مصػػػادقة الكػػػونغرس عمػػػى تعيينػػػو. ونقمػػػت الصػػػحيفة عػػػف مصػػػدريف إسػػػرائيمييف تقػػػديرىما بػػػأف كيػػػري معنػػػي 
بالحضػػور بأسػػرع وقػػت ممكػػف، ربمػػا حتػػى قبػػؿ تشػػكيؿ الحكومػػة اإلسػػرائيمية الجديػػدة، عمػػى أمػػؿ فحػػص سػػبؿ 

لسممية. وأوضحت أنو لـ يتحدد بعػد موعػد الزيػارة، لكنيػا سػتأتي فػي إطػار جولػة عامػة فػي استئناؼ العممية ا
 المنطقة يزور خالليا أيضا مصر واألردف وربما السعودية.

وقاؿ أحد المصدريف اإلسرائيمييف إف نائب وزير الخارجية داني أيالوف اجتمع قبؿ عشرة أياـ في واشنطف مع 
امو باستئناؼ الجيد األميركي. ومع ذلؾ فإف كيري لف يعيف مبعوثػا لػو إلػى مساعدي كيري وسمع منيـ اىتم

نمػػا سيحضػػر ىػػو بنفسػػو لزيارتيػػا. وشػػدد ىػػذا المصػػدر عمػػى أف كيػػري ال يممػػؾ اآلف أي مبػػادرة  المنطقػػة، وا 
مبمػػورة ألف الػػرئيس األميركػػي لػػـ يبمػػور بعػػد موقفػػو مػػف مسػػتوى التػػدخؿ فػػي التسػػوية اإلسػػرائيمية الفمسػػطينية. 
واعتبر أف ذلؾ يعني أف كيري لف يكوف مطمؽ الصػالحيات واالسػتقاللية فػي ىػذا الشػأف. ولكػف إذا تبػدى لػو 

 أف ىناؾ فرصة، فسوؼ يبذؿ جيدا أكبر ويزور المنطقة بوتيرة أكبر.
 26/1/2013، السفير، بيروت

 
 
 
  الحكومة المقبمة شكالن كتمة واحدة لمفاوضاتي"شاس" و"ييدوت ىتوراه"  .51

يعتػػػـز حزبػػػا شػػػاس والتػػػوراة الييػػػودي المتحػػػد الػػػدينياف فػػػي إسػػػرائيؿ التحػػػالؼ لممنافسػػػة عمػػػى دخػػػوؿ  :وكػػػاالت
حكومػػة ائتالفيػػة يشػػػكميا رئػػيس الػػوزراء بنيػػػاميف نتنيػػاىو بعػػد فػػػوز حزبػػو الميكػػود بفػػػارؽ بسػػيط فػػي انتخابػػػات 

الوسػطي الجديػد  الكنيست التي جرت مؤخرا، ويستيدؼ التحالؼ مواجيػة حػزب "يشػف عتيػد" )ىنػاؾ مسػتقبؿ(
 .الذي حّؿ ثانيا في االنتخابات

الػػػذي يتزعمػػػو -ونقمػػػت وسػػػائؿ إعػػػالـ إسػػػرائيمية عػػػف الحاخػػػاـ عوفاديػػػا يوسػػػؼ قولػػػو ألعضػػػاء حػػػزب شػػػاس 
 -مقعػػدا 120مػػف أصػػؿ مقاعػػد الكنيسػػت البػػالغ عػػددىا  18بخصػػوص خطػػة لػػدمج مقاعػػد الحػػزبيف وعػػددىا 
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لسياسػػي الجديػد عمػػى السػاحة البيػػد الػػذي حصػؿ حزبػػو عمػػى "ننػوي التوحػػد فػي فريػػؽ تفػػاوض واحػد" لمنافسػػة ا
 مقعدا. 19

ونقػػؿ الموقعػػاف اإللكترونيػػاف لصػػحيفتي يػػديعوت أحرونػػوت وىػػآرتس عػػف النائػػب المخضػػـر عػػف حػػزب التػػوراة 
 الييودي المتحد موشي جافني قولو "ننوي تشكيؿ كتمة موحدة".

 26/1/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 
 باألرقام.. 19انتخابات الكنيست الـ .51

في ما يمي بعض األرقاـ عف االنتخابات االسرائيمية التي ُأجريػت الثمثػاء الختيػار : أ ؼ ب -القدس المحتمة 
 عضوًا في البرلماف )الكنيست(. 120

 صوتا. 136الفًا و 834صوتا، منيـ ثالثة مالييف و 133الفًا و 656عدد الناخبيف: خمسة مالييف و -
 في المئة. 67,79نسبة المشاركة:  -
 فقط الى الكنيست. 12الئحة انتخابية، دخمت منيا  31ترشحت  -
 انتخبوا لممرة االولى. 47نائبًا جديدًا، مف بينيـ  53 -
 سيدة في الكنيست الماضي. 23امرأة انتخبت في الكنيست، وىذا رقـ قياسي مقارنة بػ  27 -
مة، وىػذا رقػـ قياسػي ايضػا مقارنػة بعشػرة نػواب عػاـ نائبًا يعيشوف في مستوطنات الضفة الغربية المحت 13 -

2009. 
 .1949في الكنيست االولى عاـ  103مف النواب الجدد ولدوا خارج اسرائيؿ، في مقابؿ  25 -
 اربعة نواب كانوا جنراالت سابقيف، مف بينيـ رئيساف سابقاف لييئة االركاف. -
ىنػاؾ مسػتقبؿ(، وشػيمي «)يػش عتيػد»بيػد زعػيـ حػزب نائبًا ىـ صحافيوف سابقوف، ومف بينيـ يػائير ال 16 -

 «.العمؿ»يحيموفيتش زعيمة حزب 
 ييوديًا متدينًا في ستة احزاب مختمفة. 39 -
بيتنػا، وواحػد فػي حػزب ميػريتس  -في الالئحة العربية، وواحد عمى قائمة ليكود 10نائبًا غير ييودي ) 12 -

 اليساري(.
، بينمػا اكبػر نائػب «العمػؿ»عامػا( مػف حػزب  27سػتاؼ شػافير )أصغر نائب اسرائيمية فػي الكنيسػت ىػي  -

 عاما. 76ايضا ويبمغ مف العمر « العمؿ»في الكنيست ىو بنياميف بف اليعيزر، وىو مف حزب 
النائب الذي قضى اطوؿ فترة في الكنيست ىو مئير شتريت )مػف حػزب الحركػة الوسػطى(، والػذي انتخػب  -

 .1981لممرة االولى عاـ 
 26/1/2013، ندنالحياة، ل

 
 باستخدام جياز طبي جديد إخراجو من الغيبوبةأطباء شارون يحاولون  .55

 "إعادتو"تؿ أبيب: حاوؿ أطباء رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبؽ، أرييؿ شاروف، إجراء فحص فريد لو بيدؼ 
لسػػبع، الػػذي ، بعػد أف أمضػػى سػبع سػػنوات فػػي حالػة شػػمؿ دمػاغي. فقػػد نقمػػوه إلػى مستشػػفى بئػر ا"الحيػػاة"إلػى 

يجػػري أبحاثػػا خاصػػة فػػي موضػػوع الشػػمؿ الػػدماغي، تسػػتخدـ فيػػو وسػػائؿ طبيػػة جديػػدة. وتتركػػز ىػػذه الوسػػائؿ، 
حسػػب مصػػادر طبيػػة، فػػي إعػػادة ىيكمػػة الػػدماغ بواسػػطة جيػػاز كومبيػػوتر خػػاص يحتػػوي عمػػى جيػػاز حػػديث 

ميا لػػػـ يتوقػػؼ قمػػػب ، يجيػػػد اكتشػػاؼ الخاليػػػا الدماغيػػة التػػػي مػػا زالػػػت حيػػة وتعمػػػؿ وبفضػػ«ؼ.ـ.ر.أ»يػػدعى 
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المػريض عػف النػبض. فػإذا تػـ اكتشػاؼ خاليػا كيػػذه، سيصػبح ممكنػا إيجػاد اتصػاؿ بيػا مػف األطبػاء وتوسػػيع 
. تـ اكتشاؼ ىذا الجياز، 2010عمميا حتى تؤثر عمى الخاليا األخرى وتؤدي إلى تحسيف حالتو. ففي سنة 

مرضى، فأجابوا عمى تساؤالت معينة  حالة فحصيا، تمكف األطباء مف تحسيف وضع أربعة 23ومف مجموع 
 بواسطة الحاسوب.

وقػػاؿ األطبػػػاء إف ىػػػذه التجربػػة تمػػػت بنجػػػاح فػػي نػػػوفمبر )تشػػػريف الثػػاني( الماضػػػي فػػػي كنػػدا عمػػػى المػػػواطف 
 12سػكوت راوتمػي، الػذي تمكػػف أطبػاؤه مػف إيجػػاد اتصػاؿ مػع خاليػػا دماغيػة لديػو وبػػدأ وضػعو يتحسػف، بعػػد 

 تاـ.عاما مف العيش في شمؿ دماغي 
مريض مثؿ شاروف، فإذا نجحت التجربة معو، سيكوف ىناؾ  200وقاؿ مصدر طبي إف في إسرائيؿ وحدىا 

نقاذ مرضى آخريف في العالـ في نفس حالتو.   أمؿ في إنقاذىـ ىـ أيضا وا 

 26/1/2013، الشرق األوسط، لندن
 

  تنتقل لدول أخرى ا وقدأبحاث األمن القومي اإلسرائيمي: المعركة في مالي في بدايتيمركز  .23
زىيػػر أنػػدراوس: رأت دراسػػة صػػادرة عػػف مركػػز أبحػػاث األمػػف القػػومّي اإلسػػرائيمّي، المػػرتبط بػػدوائر  - الناصػػرة

العمميػػة "صػّناع القػرار فػي تػؿ أبيػب، أّف ىنػػاؾ عالقػة مباشػرة بػيف التػّدخؿ العسػػكرّي الفرنسػّي فػي مػالي وبػيف 
جزائػػر. ولفتػػت الدراسػػة إلػػى أّف العمميػػة العسػػكرّية الفرنسػػّية، التػػي التػػي نفػػّذىا تنظػػيـ القاعػػدة فػػي ال "اإلرىابّيػػة

حصمت عمى تأييد ضعيؼ في البداية مف قبؿ دوؿ االتحاد األوروبػّي، جػاءت بيػدؼ حػث الجيػات اإلفريقّيػة 
والغربّيػػػػة عمػػػػى التجنػػػػد لػػػػدعـ العممػػػػي العسػػػػكرّية بيػػػػدؼ منػػػػع التيديػػػػد المباشػػػػر عمػػػػى مصػػػػالحيـ االقتصػػػػادّية 

كانػػت الفرنسػػّية أو لػػدوؿ، أخػػرى، والتػػي باتػػت ميػػددة لمغايػػة بسػػبب انتشػػار الجيػػاد العػػالمّي فػػي  ة إفوالسياسػػيّ 
 غرب وشماؿ إفريقيا.

بالمقابؿ، قالت الدراسة اإلسرائيمّية، إّف العممية الفرنسّية فػي مػالي شػّكمت محفػًزا كبيػًرا لفػرع تنظػيـ القاعػدة فػي 
 الغاز في أف أمانس، الواقع في جنوب الدولة.  الجزائر لشّف اليجمة اإلرىابّية عمى حقؿ

ومضت الدراسة قائمًة إّنو عمػى الػرغـ مػف التػّدخؿ العسػكرّي الفرنسػّي فػي مػالي والحمفػاء الػذيف انضػموا إلييػا، 
فإّف المعركة لتحرير مالي مف التنظيمػات اإلسػالمّية المتشػددة التػي ُتسػيطر عمػى أجػزاء واسػعة مػف الػبالد مػا 

تيا، مشددًة عمى أّف المعركة ستؤدي إلى سفؾ الدماء الكثيػرة مػف الطػرفيف، كمػا أّنيػا لػـ تسػتبعد زالت في بداي
البتػػة أْف تنتقػػؿ الحػػرب إلػػى مػػا دوؿ أخػػرى قريبػػة مػػف مػػالي، والتػػي قػػد تػػؤدي إلػػى تػػوريط عػػدد مػػف دوؿ حمػػؼ 

مػف ىػذا القبيػؿ، كمػا  شماؿ األطمسّي فػي المعركػة، عمػى الػرغـ مػف أّنيػـ ال يرغبػوف فػي المشػاركة فػي عمميػة
قالػػت إّف تػػّدخؿ الػػدوؿ مػػف حمػػؼ النػػاتو سػػُيطيؿ المعركػػة وسػػيؤدي إلػػى توسػػعيا أكثػػر بكثيػػر، عّمػػا ىػػي اآلف، 

 عمى غرار التورط في العراؽ وأفغانستاف.
باإلضافة إلى ذلؾ، قالت الدراسة اإلسػرائيمّية، فػإّف الحػروب التػي يخوضػيا التنظػيـ الػذي يترأسػو اليػوـ أيمػف  

اىري في دوؿ ضعيفة مف جميع النواحي، ُيشّكؿ بالنسبة لػو نجاًحػا بػاىًرا، بعػد أْف تعػرض لعػّدة ضػربات، الظ
وعميو لـ تستبعد الدراسة أْف يقوـ الظواىري بإسماع صوتو ومناشدة مؤيديو بشّف حرب، عمى الدوؿ الضعيفة، 

 تعبيرىا.التي تتحالؼ مع الغرب المسيحّي، إلعادة حكـ الشريعة إلييا، عمى حد 
 26/1/2013، القدس العربي، لندن

 
 إصابة سبعة فمسطينيين بنيران قوات االحتالل شمال قطاع غزة .24
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(، برصاص قوات االحتالؿ االسرائيمي شماؿ 0|45أصيب سبعة مواطنيف فمسطينييف، مساء الجمعة ): غزة
 قطاع غزة.

شاشتيا تجاه المزارعيف الفمسطينييف في وقاؿ راصد ميداني لػ "قدس برس" إف قوات االحتالؿ أطمقت نيراف ر 
 منطقتيف منفصمتيف شماؿ قطاع غزة.

وأضاؼ أف المنطقة األولى التي تعرضت إلطالؽ نار كانت شرؽ مقبرة الشيداء إلى الشرؽ مف بمدة جباليا 
 شماؿ قطاع غزة، حيث أصيب خمسة فمسطينييف بجراح.
زارعيف لنيراف قوات االحتالؿ كانت شرؽ بمدة بيت وأشار إلى أف المنطقة الثانية التي تعرض فييا الم

 حانوف، حيث أصيب فمسطينياف بجراح.
 55/1/5113قدس برس، 

 
صابة  .25  عشرات خالل قمع مسيرة في قمقيميةالاعتقال فمسطيني وا 

(، مواطنًا فمسطينيًا واعتدت عمى عشرات آخريف 0|45اعتقمت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي الجمعة ): قمقيمية
ء قمع المسيرة األسبوعية المناىضة لالستيطاف والمطالبة بفتح الطريؽ الرئيسي لبمدة كفر قدوـ قضاء أثنا

 مدينة قمقيمية شماؿ الضفة الغربية المحتمة.
وأفاد منسؽ المسيرات السممية األسبوعية في كفر قدوـ، مراد اشتيوي، في بياف صحفي تمقت "قدس برس" 

عامًا( خالؿ قمعيا لمسيرة  40عتقمت اليوـ الشاب غالب حممي اشتيوي )نسخة عنو، بأف قوات االحتالؿ ا
 كفر قدوـ األسبوعية مخمفًة العشرات مف حاالت االختناؽ واإلغماء بيف المشاركيف في المسيرة.
 55/1/5113قدس برس، 

  
 األمم المتحدة: رقم قياسي في عدد عمميات اليدم اإلسرائيمية لممنشآت في المنطقة )ج( .26

: كشفت معطيات حديثة أف األسبوع الماضي سجؿ ارتفاعًا حادًا في عمميات اليدـ في ـاأليا -سالقد
مبنى فمسطيني مف بينيا مباف سكنية  011المنطقة )ج( حيث ىدمت السمطات اإلسرائيمية ما يزيد عف 

نت مف ومباف تستخدـ لكسب الرزؽ، مشيرة إلى أف عدد عمميات اليدـ وعدد األشخاص الذيف ىجروا كا
أعمى األرقاـ المسجمة في أسبوع واحد في السنوات األخيرة وتمثؿ ارتفاعًا حادًا مقارنة بالمعدؿ األسبوعي 

 .4104عممية ىدـ في عاـ  04البالغ 
وأضافت األمـ المتحدة في تقرير أرسمت نسخة منو لػ"األياـ": وكانت معظـ المباني التي استيدفت تقع في 

مف عنيا "منطقة إطالؽ نار" ألغراض التدريب العسكري. وىجر نتيجة لذلؾ ما غور األردف في منطقة أع
 شخصًا". 081يقرب مف 

ويتضح مف معطيات نشرىا مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية التابع لألمـ المتحدة )اوتشا( انو تـ في العاـ 
 فمسطينيًا. 887مبنى ما أدى إلى تيجير  598ىدـ  4104

مبنى مف بينيا  28كانوف الثاني ما مجموعو  06فاف السمطات اإلسرائيمية ىدمت في واستنادًا إلى التقرير 
مباف سكنية وحظائر لمماشية وخزاناف لممياه في المجمّعيف البدوييف حمامات المالح والمالح الميتة في غور 

طفاًل  36شخصًا مف بينيـ ما يزيد عف  71أسر تتألؼ مف  01األردف، ونتيجة لذلؾ ىجر ما يقرب مف 
 تقريبًا.
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مف المساكف  34كانوف الثاني بيدـ  09وقاؿ: وقد تأثرت ىذه العائالت جراء قياـ السمطات اإلسرائيمية في 
التي وزعتيا عمييـ المجنة الدولية لمصميب األحمر ووزارة الحكـ المحمي الفمسطينية، بعد أف تـ تشريدىـ في 

 كانوف الثاني. 06
لمطرد بصورة متكررة عمى يد القوات اإلسرائيمية إلفساح  4104رضا في عاـ يذكر أّف ىذيف المجّمعيف تع

 المجاؿ أماـ إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة.
 56/1/5113األيام، رام اهلل، 

 
 العشرات يؤدون الصالة في خيمة االعتصام بحي  البستان في سموان .27

داخؿ الخط األخضر صالة الجمعة في خيمة األياـ: أدى العشرات مف أىالي سمواف والقدس ومف  -القدس 
االعتصاـ بحي البستاف في سمواف، بمشاركة الشيخ رائد صالح الذي خطب بالمواطنيف، والمحامي احمد 

 الرويضي مستشار ديواف الرئاسة لشؤوف القدس، وممثميف عف لجنة حي البستاف.
بو، مؤكدا أف االحتالؿ زائؿ، وقاؿ صالح اف صمود أىالي حي البستاف وسمواف شكؿ نموذجا يحتذى 

وتحدث عف إجراءات االحتالؿ في سمواف والعيسوية والشيخ جراح وواد الجوز ومقبرة مأمف اهلل، حيث 
 استيداؼ المقدسات واعتقاؿ الفتية والحصار االقتصادي.

رتو الى وحذر مف الخطوات التي تقوـ بيا سمطات االحتالؿ في مقبرة مأمف اهلل بشكؿ خاص، مشيرا الى زيا
المقبرة األسبوع الماضي حيث يتـ بناء فندؽ ومقيى وأنو يتـ التخطيط إلقامة مركز تحت عنواف مركز 
"التسامح"، وثمف صمود أىالي سمواف ودعاىـ إلى مزيد مف الصبر والصمود دفاعا عف منازليـ، والتصدي 

 لمؤامرات االحتالؿ.
 56/1/5113األيام، رام اهلل، 

 
  لكرامة" ورفع أعالم فمسطين داخل مستوطنة إعادة بناء "باب ا .28

بيت “في ” باب الكرامة“تمكف عشرات النشطاء مف العودة إلى قرية  وكاالت: - الخميج –فمسطيف المحتمة 
قرب القدس المحتّمة، رغـ الحصار المفروض عمى المنطقة، حيث أدوا الصالة ىناؾ، وباشروا بإعادة ” إكسا

بأشجار الزيتوف، وذلؾ بعد أف ىدمتيا قوات االحتالؿ واعتدت عمييـ قبؿ أياـ  بناء القرية مف جديد وغرسيا
المقامة عمى ” اليعازر“. يأتي ذلؾ في وقت نجح نشطاء في رفع األعالـ الفمسطينية داخؿ مستوطنة 

 أراضي بمدة الخضر جنوب بيت لحـ في الضفة، بعد أف اعتصموا أماميا تضامنًا مع األسرى .
 56/1/5113الخميج، الشارقة، 

 
 الخميل: االحتالل يقمع فعالية لزراعة أراض مستيدفة في سوسيا .29

األياـ: قمعت قوات االحتالؿ، أمس، فعالية لزراعة أراض مستيدفة باالستيطاف في منطقة سوسيا،  –الخميؿ 
ات مف المتضامنيف جنوب الخميؿ، وذلؾ بإعالنيا األرض منطقة عسكرية مغمقة، وطرد المزارعيف والعشر 

 األجانب واإلسرائيمييف منيا.
 56/1/5113األيام، رام اهلل، 

 
 تظاىرة قبالة مستوطنة "بيت حجاي" لممطالبة بفتح الطريق بين الخميل وبمدات الجنوب .30
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: تظاىر عشرات النشطاء، وسائقو مركبات عمومية بعد ظير امس، قرب مستوطنة "بيت األياـ -الخميؿ 
يؿ، لممطالبة بفتح الشارع الموصؿ بيف مدينة الخميؿ وبمدات السموع والظاىرية ودورا حجاي" جنوب الخم

 عامًا. 04الذي يغمقو االحتالؿ منذ 
وحمؿ المتظاىروف األعالـ الفمسطينية والالفتات ورددوا اليتافات المطالبة بإنياء االحتالؿ واإلغالؽ وبسط 

ائؽ سيارة عمومي مف المتظاىريف: "لقد مممنا وأرىقتنا الطريؽ سيادة الدولة الفمسطينية عمى أراضييا، وقاؿ س
االلتفافية لموصوؿ الى مدينة الخميؿ، نريد أف نعيش بحرية فوؽ أرضنا التي سمبيا المستوطنوف منا، مف 

 حقنا اف نتمتع بالحرية".
 56/1/5113األيام، رام اهلل، 

 
 ن مخمفات االحتاللغزة: إصابة ثالثة فمسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه م .31

( ثالثة فمسطينييف جراء انفجار جسـ مشبوه مف مخمفات االحتالؿ وسط 0|45أصيب مساء الجمعة ): غزة
وقالت مصادر طبية فمسطينية إف انفجار جسـ مشبوه مف مخمفات االحتالؿ في بمدة الزوايدة  قطاع غزة.

 وسط قطاع غزة أسفر عف إصابة ثالثة مواطنيف فمسطينييف.
 55/1/5113برس، قدس 

 
 الوادية: لجان االنتخابات والحريات والمصالحة والحكومة تجتمع األسبوع القادم .32

أكد الدكتور ياسر الوادية، رئيس تجمع الشخصيات الفمسطينية المستقمة، أف اجتماعات لجنة : راـ اهلل
األسبوع القادـ لتنفيذ ما  االنتخابات ولجنة الحريات ولجنة المصالحة الوطنية ولجنة تشكيؿ الحكومة ستعقد

 تـ االتفاؽ عميو بالقاىرة.
وأوضح الوادية، وىو عضو المجنة العميا لمنظمة التحرير، في تصريح صحفي تمقت "قدس برس" نسخة 
عنو، أف ىذه االجتماعات تأتي في إطار البدء بالخطوات العممية عمى األرض مف اجؿ تنفيذ اتفاؽ القاىرة 

 .4100ايو الموقع في الرابع مف م
 55/1/5113قدس برس، 

 
 غرفة تجارة وصناعة غزة تستعد لممشاركة في معرض الخميج لألغذية بدبي .33

تستعد غرفة تجارة وصناعة غزة لممشاركة بوفد مف كبار المستورديف ورجاؿ األعماؿ لزيارة معرض : غزة
مارات العربية بمدينة " في دورتو الثامنة عشر، والذي يعقد في دولة اإلGULFFOODالخميج لألغذية "

 دبي يـو الخامس والعشريف مف شباط )فبراير( القادـ ويستمر أربعة أياـ.
ويعتبر المعرض مف أكبر المعارض العالمية في مجاؿ الصناعات الغذائية ويشارؾ في المعرض ما يزيد 

المعدات و  – شركة عربية وعالمية في كافة التخصصات الغذائية أىميا المشروبات ومعداتيا 2411عف 
 المطاعـ و القيوة. –األغذية و الشراب  –التجييز والتغميؼ  –الضيافة 

 55/1/5113قدس برس، 
 

 نجاح أول عممية زراعة كمى في قطاع غزة  .34
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تمكف فريؽ طبي فمسطيني مف زراعة أوؿ كمية في قطاع غزة، وذلؾ في انجاز طبي فريد حيث تكممت : غزة
 ىذه العممية بالنجاح.

دكتور أشرؼ القدرة الناطؽ باسـ وزارة الصحة لوكالة "قدس برس": "إف وزارة الصحة الفمسطينية وقاؿ ال
بانجاز طبي جديد يضاؼ إلى سجؿ االنجازات التاريخية التي تحققت في  4103دشنت العاـ الجديد 

 السنوات الستة الماضية بما حممتيا مف ظروؼ وصعاب".
لدكتور عبد القادر حماد رئيس فريؽ زراعة الكمى مف بريطانيا وىو وأضاؼ: "لقد تمكف فريؽ طبي برئاسة ا

مف أصؿ فمسطيني، والدكتور حسيف حالوب والدكتور محمود الشوربجي والدكتور صبحي سكيؾ، وعبداهلل 
القيشاوي مف إجراء عمميتي زراعة كمى في مجمع الشفاء الطبي، لمريض يقوـ بعممية غسيؿ كمى منذ ثالث 

 وـ بعممية الغسيؿ مرتيف في االسبوع".سنوات وكاف يق
( في قسـ العمميات بمجمع الشفاء الطبي، 0|42وأوضح أف إجراء العممية بدأ صباح يـو الخميس الماضي )

 حيث استمرت قرابة السبع ساعات تكممت بالنجاح.
 55/1/5113قدس برس، 

 
 االنغالقدولتين آخذ في الالممك عبد اهلل الثاني: حل  .35

"بػاب  أفالممؾ عبػد اهلل الثػاني فػي "منتػدى دافػوس"، مػف  األردنيحذر العاىؿ األردف:  – با ؼ  -دافوس 
قد فات، فاف حؿ  األوافوقاؿ "اذا لـ يكف  االنغالؽ،  آخذ في "اإلسرائيمي"حؿ الدولتيف في النزاع الفمسطيني 

ذاالدولتيف لػف يعػيش سػوى لفتػرة واليػة الػرئيس اوبامػا.  المقبمػة، فػال  األربػعالسػنوات خػالؿ  األمػرلػـ نصػمح  وا 
 ذلؾ )الحؿ( سيحدث مطمقًا". أفاعتقد 
يتطمػب إنيػاء الصػراع، وبغػض النظػر  األوسػطعمػى المػدى الطويػؿ فػي منطقػة الشػرؽ  األمػف إحػراز أف وأكد

الرغبػة فػي وجػداف  واألمػفاألخيرة، يجب أف يتصدر السػالـ  "اإلسرائيمية"عف نتائج التصويت في االنتخابات 
 .ا"بتر " األردنية األنباءوكالة  أوردت"، بحسب ما سرائيمييف"اإلكؿ 

 52/1/5412الحياة، لندن،

 
 الفمسطينيين لالجئينلبنان: وزارة العمل تقدم تسييالت قانونية في العمل  .22

الوزارة في بياف  وأفادتنحت وزارة العمؿ تسييالت لالجئيف الفمسطينييف المسجميف في وزارة الداخمية لبناف: م
فػػي  أنشػػئحسػػابا منفصػػال ومسػػتقال قػػد  أف إلػػييـالعمػػاؿ مػػف الالجئػػيف الفمسػػطينييف المشػػار  إعػػالـتجػػدد  اأنيػػ

الصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي لالستفادة مف تقديمات تعويضات نياية الخدمة بالشروط التػي يسػتفيد 
تعػػػويض نيايػػػة الخدمػػػة  قػػػانوف العمػػػؿ مػػػف دوف سػػػواه لجيػػػة أحكػػػاـ إلػػػىمنيػػػا العامػػػؿ المبنػػػاني وقػػػد اخضػػػعوا 

القػػػانوف المسػػػتفيد مػػػف العمػػػاؿ الالجئػػػيف الفمسػػػطينييف المسػػػجميف فػػػي وزارة الداخميػػػة  وأعفػػػىالعمػػػؿ.  وطػػػوارئ
مزاولػة  أيضػاليػـ  وأتػيحالعمػؿ،  إجػازةىؤالء مػف رسػـ  إعفاءوالبمديات مف شرط المعاممة بالمثؿ، ونص عمى 
 نظمة بقوانيف.الميف المحصورة بالمبنانييف باستثناء الميف الم

 52/1/5412النيار، بيروت، 
 

 في انتخابات الكنيست اإلسرائيمية شيء: ال يجوز أن نراىن عمى حسن نصر اهلل .23
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حػػزب ال أقامػػوعبػػر شاشػػة خػػالؿ االحتفػػاؿ الػػذي  المػػيف العػػاـ لحػػزب اهلل، حسػػف نصػػر اهلل،فػػي كممػػة للبنػػاف: 
، أشار ع سيد الشيداء في الضاحية الجنوبية لبيروتفي مجم اإلسالميةالوحدة  وأسبوعبمناسبة المولد النبوي 

القائدة والمؤسسة في الكياف وغيػاب  لألحزابالتي جرت أخيرًا انو "يسجؿ تراجع  اإلسرائيميةبشأف االنتخابات 
 األحػزابالدينية المتطرفػة وازديػاد عػدد  األحزابومركزية وكذلؾ ثبات  أساسيةحزب قائد قوي وغياب قيادات 

حقيقػػػة داخػػػؿ الكيػػػاف"،  أزمػػػةواتخػػػاذ القػػػرار السياسػػػي ىنػػػاؾ ومجمػػػؿ مػػػا يجػػػري يعبػػػر عػػػف  إلدارةاوىػػػذا يعقػػػد 
 اإلسػرائيمية وباألطمػاعانو "فيما يتعمػؽ بالقضػية الفمسػطينية والالجئػيف الفمسػطينييف والحقػوؽ العربيػة  وأضاؼ
 أفبعػض والتػاريخ يقػوؿ لنػا  لشعوب المنطقة فاليميف واليسار في كياف العػدو كميػـ مثػؿ "اإلسرائيمي"والتيديد 

نراىف عمى  أفاإلسرائيمية ال تتغير وال يجوز  واإلطماعاغمب الحروب شنت بحكومات يسار فالرؤية والعداء 
 مزيد مف التمسؾ بالمقاومة. إلىىو الدعوة  اإلسرائيميةرد عمى االنتخابات  أىـ أفشيء". وشدد عمى 
 52/1/5412النيار، بيروت،   

 
 تمتقي وفدا من القوى اإلسالمية في مخيم عين الحموةبيية الحريري  .24

ضػـ رئػيس "الحركػة  عػيف الحمػوة فػي مخػيـ اإلسػالميةبييػة الحريػري مػع وفػد مػف القػوى : التقت النائػب صيدا
طػػارؽ السػػػعدي والنػػاطؽ باسػػػـ  أبػػوالمجاىػػدة" الشػػػيخ جمػػاؿ خطػػاب ومسػػػؤوؿ "عصػػبة األنصػػػار"  اإلسػػالمية

لالجئيف الفمسػطينييف فػي مخػيـ  واإلنسانيالوضع الحياتي ، حيث تـ عرض الشريؼ عقؿ أبوالعصبة الشيخ 
 إليو.النازحيف  وأوضاععيف الحموة، 

، عمػػى االسػػػتقرار اإلسػػالميةوثمنػػت النائػػب حػػرص الفصػػػائؿ والقػػوى الفمسػػطينية فػػػي المخػػيـ وال سػػيما القػػػوى 
جماعياؽ، منوىة بدور والسمـ األىمي المبناني والفمسطيني والجيود التي تبذليا في ىذا الس مختمؼ األفرقاء  وا 

منطمقا ألية تػوترات تنػاؿ مػف امػف  أوفي المخيـ عمى عدـ السماح بتوتير األوضاع فيو وال بأف يكوف ساحة 
 واستقرار صيدا ولبناف.

 ومختمؼ القوى واإلنسانيةكما اثنت عمى النموذج التكافمي الذي يقدمو المخيـ بمؤسساتو االجتماعية والدينية 
ىػػػذا  أثػػػارت أنيػػػا إلػػػى، الفتػػػة إليػػػوومسػػػاعدة العػػػائالت الفمسػػػطينية والسػػػورية النازحػػػة  إغاثػػػةالفمسػػػطينية فػػػي 

الموضوع مطوال قبؿ يوميف مع مفوض عاـ األونروا فيميبو غرانػدي الػذي أكػد ليػا قػرب البػدء بمشػروع تأىيػؿ 
 ممخيـ.لالبنى التحتية 

ممخيـ. كمػا للمخيـ وخاصة في ما يتعمؽ بموضوع الخدمات وقاؿ الشيخ خطاب، انو تـ التباحث في قضايا ا
 تـ التباحث في قضايا النازحيف وسبؿ تأميف الحاجات األساسية والضرورية ألىمنا.

مخػػيـ انطالقػػػا مػػف الوضػػػع فػػػي التكػػوف ىنػػػاؾ آثػػار سػػػمبية عمػػػى  أفوردا عمػػى سػػػؤاؿ قػػاؿ خطػػػاب: ال اعتقػػػد 
 سوريا.

 52/1/5412المستقبل، بيروت، 
 

 "إسرائيل"توقيف مشتبو فيو جديد بالتعامل مع  لبنان:  .25
أوقفت مديرية استخبارات الجيش المبناني ط. خ. اثر االشتباه في تعاممو مع االستخبارات اإلسرائيمية. لبناف: 

أقػػر بتعاممػو منػػذ أكثػر مػػف عشػػر  ،مػػف الضػاحية الجنوبيػػةؼ، وىػو وقالػت مصػػادر متابعػة لمقضػػية إف الموقػػو 
اعترافػػات الموقػػوؼ  أفالمصػػادر  وأكػػدت. وأوروبػػامػػؿ لحسػػاب اإلسػػرائيمييف فػػي لبنػػاف سػػنوات، وبأنػػو كػػاف يع
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تثبت تورطو في العمؿ لحساب االستخبارات اإلسرائيمية، رافضة الكشؼ عػف مضػموف إفادتػو، لكونػو ال يػزاؿ 
 خاضعًا لمتحقيؽ.

 1/5412/ 52األخبار، بيروت،
 
 سيناء القبض عمى فمسطيني بيوية مزورة عقب دخولو مصر:  .04

ألقػػت قػػوات األمػػف المصػػرية القػػبض عمػػى شػػاب فمسػػطيني أثنػػاء محاولتػػو المػػرور مػػف أحػػد األكمنػػة : د .ب .أ
بطريقػػة غيػػر شػػرعية عبػػر أحػػد األنفػػاؽ المنتشػػرة عمػػى كػػاف قػػد دخػػؿ  الثابتػػة فػػي سػػيناء، شػػماؿ شػػرؽ القػػاىرة،

وقػاؿ مصػدر أمنػي  ص آخػر.حيػث تبػيف أنػو يحمػؿ بطاقػة ىويػة مػزورة باسػـ شػخ، الشريط الحدودي مع غزة
مصري إنو تـ التحفظ عمى الشاب واعترؼ بأنو حصؿ عمى بطاقة تحمػؿ اسػمًا مغػايرًا مػف أحػد األشػخاص، 
وأنػػو دخػػؿ وتسػػمؿ عبػػر األنفػػاؽ حيػػث وجيػػت لػػو تيمػػة التزويػػر وانتحػػاؿ شخصػػية الغيػػر والػػدخوؿ إلػػى مصػػر 

 بطريقة غير شرعية .     

 26/1/2013،الشارقةالخميج، 

  
 نتنياىو باالنتخابات يمكن أن تساعد في تحسين العالقات مع واشنطن نتائجوك تايمز: نيوي .01

أثارت نتائج االنتخابات اإلسرائيمية وما بدا فييا مف تراجع لمكانة رئيس الحكومة بنياميف  :حممي موسى
والسمطة  "إسرائيؿ"بيف كية الجديدة لمتقدـ بمبادرة الستئناؼ المفاوضات السياسية ينتنياىو شيية اإلدارة األمر 

داني أيالوف اجتمع  اإلسرائيمي قاؿ مصدر إسرائيمي إف نائب وزير الخارجية وعمى الصعيد ذاتو، الفمسطينية.
كي. ومع ذلؾ يقبؿ عشرة أياـ في واشنطف مع مساعدي كيري وسمع منيـ اىتمامو باستئناؼ الجيد األمر 

نما سيحضر ىو بنفسو لزيارتيا. وشدد ىذا المصدر عمى أف  فإف كيري لف يعيف مبعوثا لو إلى المنطقة، وا 
كي لـ يبمور بعد موقفو مف مستوى التدخؿ في يكيري ال يممؾ اآلف أي مبادرة مبمورة ألف الرئيس األمر 

كييف بأف ضعؼ يقد أشارت إلى تقديرات خبراء أمر  "نيويورؾ تايمز"التسوية اإلسرائيمية الفمسطينية. وكانت 
خابات يمكنو أف يساعد في تحسيف منظومة العالقات العكرة مع الواليات المتحدة. ونقمت نتنياىو في االنت

نتنياىو الضعيؼ، عمى رأس حكومة "عف المستشار السابؽ لشؤوف الشرؽ األوسط أىروف ميمر قولو إف 
ر عمى ال يزاؿ يتعذإال أنو . "تحوي مكونات مف الوسط، ىو السيناريو األفضؿ الذي يأممو البيت األبيض

لبيد وحزبو في االنتخابات. ومف الجمي أف لبيد قد يشكؿ مئير ركا والغرب فيـ المعنى الحقيقي لنجاح يأم
صدمة ليـ بعد التعرؼ عمى مواقفو السياسية اليمينية والعنصرية، فباإلضافة إلى موقفو العنصري مف 

االستيطانية وعف القدس الشرقية  . فيو يرفض أي تخؿ عف الكتؿالعرب، فإنو يحمؿ مواقؼ متشددة سياسياً 
 وغور األردف، لكنو يدفع الضريبة المفظية بإعالف تأييده لحؿ الدولتيف. 

 26/01/2013، السفير، بيروت
 
 مام حل  الدولتين أمن "إغالق الباب" يحذر ري جون كي .05

كية في إدارة ير عامًا(، الذي ينتظر موافقة مرجحة عمى تعيينو وزيرًا لمخارجية االم 69كيري )حدد جوف 
كية يفي مجمس الشيوخ  أولويات السياسة االمر  "لجنة الشؤوف الخارجيةفي شيادتو أماـ "باراؾ أوباما الثانية، 

في العالـ وفؽ مبادئ أساسية تتماشى مع العناويف العريضة التي أعمنيا الرئيس أوباما، والتي تتمخص 
ال يمكف ": واضح قائالً . "دوؿ االخرى كحؿ أوؿ لألزماتعدـ المجوء الى التدخؿ العسكري المباشر في ال"بػ
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أيموؿ  11أف نسمح بأف ُتحجب كؿ مساعي الخير التي نقوـ بيا بسبب الدور الذي كاف عمينا أف نؤديو بعد 
فاجأ كيري الجميع بربطو السياسة الخارجية مباشرة باألزمة االقتصادية الداخمية، وقد . "وىو دور ُأقحمنا بو

ف العبارة المأثورة تقوؿ إنو ال يمكف أف نكوف أقوياء في الداخؿ ما لـ نكف أقوياء في الخارج، ولكف، إ"إذ قاؿ 
في ظؿ أزمتنا المالية الحالية، تصبح االولوية أف ننظـ وضعنا االقتصادي في الداخؿ كي نكوف أقوياء في 

اماـ حّؿ الدولتيف بيف  "لبابإغالؽ ا". وفي الشأف الفمسطيني ومساعي السالـ، حّذر كيري مف "الخارج
 وفمسطيف المحتمة. "سرائيؿ"إ

 26/01/2013، االخبار، بيروت
 
 الشرق األوسطلجولة شاممة عمى منطقة  كيري يعد  جون  .02

كي الجديد جوف كيري لجولة شاممة لممنطقة في األسابيع ييعد وزير الخارجية االمر  :جويس كـر -واشنطف 
ب مصادر موثوقة الحمفاء األبرز لمواليات المتحدة بينيـ تركيا والسعودية المقبمة، مف المرجح أف تشمؿ بحس

ومصر لدفع عممية السالـ. وتعكس  "سرائيؿ"إواألردف، كما مف المتوقع أف تشمؿ األراضي الفمسطينية و
كية يمر كي في الشرؽ األوسط، والديبموماسية األياالستعدادات لمزيارة األولوية التي يعطييا كيري لمدور األمر 

، وقبميا وزيرة لمخارجية ىناؾ. ففيما اختارت ىيالري كمينتوف آسيا كأوؿ منطقة تزورىا بعد تولي منصب
كوندوليزا رايس اختارت أوروبا كالمحطة األولى، يأتي تحوؿ كيري الى الشرؽ األوسط في الجولة األولى 

 ا.ليعكس اىتماما متزايدا مف الوزير الجديد لشوؤف المنطقة وتحدياتي
 26/01/2013، الحياة، لندن

 
 عن فمسطين برلمانيون أوروبيون يعد ون فيمماً  .00

مف  عرض أعضاء في البرلماف األوروبي مف كتمة التحالؼ األوروبي الحر فيمماً : لبيب فيمي -بروكسؿ 
لضفة إعدادىـ بعنواف "العيش تحت االحتالؿ"، يمخص الزيارة التي قاموا بيا في نياية السنة الماضية إلى ا

زيارة إلى الوقوؼ بشكؿ مباشر عمى المعاناة التي تواجو المواطنيف الالغربية والقدس الشرقية. وىدفت 
الفمسطينييف في حياتيـ اليومية في ظؿ االحتالؿ وتبعاتو، بما في ذلؾ بناء المستوطنات ونقاط التفتيش 

ولة الفمسطينية، وصور مخيمات الالجئيف المتكرر. وينقؿ الفيمـ آثار بناء المستوطنات عمى مستقبؿ قياـ الد
مف الداخؿ، إلبراز معاناة مواطنيف أصبحوا الجئيف داخؿ وطنيـ، وقد سجؿ لقاءات مع عدد مف السياسييف 

 النائب مف جيتو قاؿ المحمييف والمنظمات غير الحكومية مف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي. 
 

فيمـ ليس نقؿ معاناة الشعب الفمسطيني فحسب، ولكف الإف ىدؼ البرلماني الفمسطيني عبد اهلل عبد اهلل 
 التساؤؿ حوؿ ما يجب عممو مف أجؿ وضع حد ليذا الظمـ الذي يمحؽ بالفمسطينييف منذ عقود.

 24/01/2013، الجزيرة نت، الدوحة
 
 مرسي بشأن الييود قديمة لالحكومة األلمانية تدين تصريحات  .02

األلمانية، أي تصريحات مف شأنيا اإلضرار بيدؼ تحقيؽ السالـ في أدانت الحكومة  :رويترز –برليف 
الشرؽ األوسط، قبؿ زيارة يقوـ بيا الرئيس المصري محمد مرسي، الذي اثارت تصريحات لو ضد الييود 

فيما يتعمؽ "ضجة كبيرة. وقاؿ مارتف شيفر، المتحدث باسـ وزارة الخارجية االلمانية  2010والصياينة عاـ 
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األلمانية فمف الواضح أف الحد مف التوتر والعمؿ لمتوصؿ إلى حؿ طويؿ المدى يأتي عمى رأس بالحكومة 
األولويات في الشرؽ األوسط". وأضاؼ "التصريحات العدائية أو المؤذية مف قبؿ أي طرؼ غير مفيدة". 

 وسط"."نحف متفائموف بأف تواصؿ مصر لعب دور بناء في عممية السالـ في الشرؽ اال موضحاً وقاؿ 
 26/01/2013، الحياة، لندن

 
 "إعالن نوايا" بين سويسرا و"إسرائيل" حول التعاون العسكري .02

جؿ مواصمة وتعزيز تعاونيما العسكري أ، الخميس، إعالف نوايا مف ”إسرائيؿ”وقعت سويسرا و: )أ.ؼ.ب(
عالف، الذي في عدد مف المجاالت وذلؾ عمى ىامش المنتدى االقتصادي العالمي في دافوس. وينص اإل

نشر عمى موقع الدائرة الفدرالية لمدفاع، عمى تبادؿ الخبرات بيف اختصاصيي معمومات عممية وحوؿ 
المعدات وحتى تنظيـ مناسبات رياضية. كما ينص عمى تبادؿ وجيات النظر حوؿ القانوف اإلنساني الدولي 

بعد مف ىذا اإلطار بحسب دائرة أى وحقوؽ اإلنساف. وال ينص االتفاؽ عمى توسيع التعاوف بيف الجيشيف إل
 الدفاع.

 26/01/2013، الخميج، الشارقة
 
 رئيس األونروا ينفي عممو باتفاق بين "إسرائيل" والسمطة الفمسطينية حول فمسطينيي سورية .03

االونروا، تعميقًا عمى مطالبة الرئيس الفمسطيني "إسرائيؿ" بعودة رئيس وكالة  ،قاؿ فميبو جرانديرويترز: 
والفمسطينييف حوؿ  "إسرائيؿ"إنو لـ يبمغ بأي اتفاؽ بيف  ئيف الفمسطينييف في سوريا إلى الضفة الغربية،الالج

"بصراحة ومف وجية النظر العممية فإف نقؿ عدد كبير مف الناس مف األردف ثـ  أضاؼإعادة التوطيف. و 
 إلى األرض المحتمة أو إلى مصر خيار غير واقعي عمى ما يبدو".

 26/01/2013، دنالحياة، لن
 
 تتوقع مقاطعة "إسرائيل" لجمسة مجمس حقوق اإلنسان الواليات المتحدة .04

السفيرة األمريكية في مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ  ،أعمنت ايميف تشامبرليف دوناىو: )رويترز(
لرغـ مف دعوة جمسة المجمس، األسبوع المقبؿ، عمى ا "إسرائيؿ"المتحدة، الخميس، أف مف المتوقع أف تقاطع 

حضور. وستعقد الجمسة في جنيؼ، الثالثاء المقبؿ، في إطار عممية المراجعة الدورية مالواليات المتحدة ليا ل
العالمية التي يدقؽ فييا المجمس في سجالت كؿ الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة بشأف حقوؽ اإلنساف. 

. لكنيا قالت إف واشنطف حثت حميفتيا عمى المشاركة "ونرى انحيازًا قويا ضد إسرائيؿ لـ ينت" وقالت السفيرة
 عالميتيا. "كسر"في جمسة المراجعة التي ال تريد 

 26/01/2013، الخميج، الشارقة
 
 % من مناصب األمن54العراقية والكردستاني: قرارات الداخمية بيد رجل واحد و"طائفة معينة" تحتكر  .05

والكػرد والتركمػاف، امػس الجمعػة،  مػف تعرضػيـ لالقصػاء  محمد صباح: اشػتكى ممثمػوف عػف السػنة -بغداد 
% مػػف منتسػػبي 98والتيمػػيش فػػي تشػػكيمة المؤسسػػات االمنيػػة. مؤكػػديف ىيمنػػة "مكػػوف واحػػد" عمػػى مػػا نسػػبتو 

 القوات المسمحة واالمنية.
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ضػابط مػف وظػائفيـ لػدواعي طائفيػة، قػاؿ نائػب عػف التحػالؼ  300وفيما اكد نائػب عػف العػرب السػنة ابعػاد 
% . فيمػػا شػػدد زعػػيـ الجبيػػة التركمانيػػة  4.3لكردسػػتاني اف نسػػبة االكػػراد فػػي القػػوات االمنيػػة ال تتجػػاوز الػػػ ا

 عمى اف ابناء قوميتو حرموا مف االنضماـ لمقطعات العسكرية التي تقـو بحماية مناطقيـ في طوزخورماتو.
عة عمػػػى مفاصػػػؿ الدولػػػة وىيئاتيػػػا ويػػػتيـ ائػػػتالؼ رئػػػيس الػػػوزراء نػػػوري المػػػالكي بممارسػػػة ىيمنػػػة كبيػػػرة وواسػػػ

المسػػػتقمة، ال سػػػيما المؤسسػػػة العسػػػكرية التػػػي تػػػدار تشػػػكيالتيا بالوكالػػػة مػػػف دوف التصػػػويت عميػػػو قادتيػػػا فػػػي 
 مجمس النواب.
مػف الدسػتور العػراؽ عمػى ضػرورة اف "تتكػوف القػوات المسػمحة العراقيػة واالجيػزة االمنيػة مػف  9وتنص المادة 

 ما يراعي توازنيا وتماثميا دوف تمييز، او اقصاء".مكونات الشعب العراقي،  ب
وفػػي لقػػاء مػػع "المػػدى" امػػس الجمعػػة، ويػػرى النائػػب عػػف القائمػػة العراقيػػة رعػػد الػػدىمكي "ىنػػاؾ اقصػػاء واضػػح 

 ومتعمد لممكوف السني في جميع االجيزة االمنية مف قبؿ الحكومة االتحادية".
ف يشػػرفوف عمػػى الممػػؼ االمنػػي حاليػػا سػػبؽ واف عممػػوا مػػع ويضػػيؼ بػػالقوؿ "الكثيػػر مػػف القػػادة االمنيػػيف الػػذي

النظاـ السابؽ"، موضحا اف "منتسبي االجيزة االمنية ىـ مف مكوف واحد حيث وصمت نسبة تمثػيميـ الػى مػا 
 % مف المجموع الكمي".98يقارب 

 300كثػػر مػػف ويتػػابع عضػػو المجنػػة القانونيػػة البرلمانيػػة والنائػػب عػػف محافظػػة ديػػالى بػػالقوؿ اف "مػػا يقػػارب ا
شػػرطي تػػـ اقصػػاؤىـ مػػف عمميػػـ كػػونيـ يمثمػػوف  1700ضػػابط  وبرتػػب عاليػػة تػػـ ابعػػادىـ، كمػػا يوجػػد حػػوالي 

 المكوف السني".
ويؤكػػد الػػدىمكي "وجػػود نيػػج خػػاطئ سػػارت عميػػو العمميػػة السياسػػية منػػذ البدايػػة ومػػف الواجػػب تصػػحيحو وفػػؽ 

 األطر القانونية والدستورية".
نية "قادة الكتؿ السياسية وجميع مكونات المجتمػع العراقػي مطػالبوف بتفعيػؿ مبػدأ ويضيؼ عضو المجنة القانو 

التوازف في المنظمومة العسكرية بما يضمف المشاركة الحقيقية لالقميات في جميع القرارات، ال اف تغيػب كمػا 
 ىو الحاؿ الذي نحف عميو االف".

عػف اف "عمميػػة االقصػاء والتيمػػيش لجميػػع مػف جيتػػو، يتحػدث النائػػب عػف التحػػالؼ الكردسػػتاني حسػف جيػػاد 
 مكونات المجتمع باتت تيدد بالفوضى"، مؤكدا اف "قرارات وزارة الداخمية محصورة بيد شخص واحد".

ويضػػيؼ النائػػب جيػػاد، فػػي تصػػريح لػػػ "المػػدى" امػػس الجمعػػة، اف "مكتػػب القائػػد العػػاـ لمقػػوات المسػػمحة حػػوؿ 
ة مفػػػوض فػػػي الداخميػػػة الػػػى شػػػرطة كػػػونيـ مػػػف المكػػػوف مػػػف منتسػػػبي الحػػػدود  مػػػف ىػػػـ بدرجػػػ 294اكثػػػر مػػػف

 الكردي"، ويتابع متسائال "مف ىي الجية المخولة قانونيا منح الرتب والغائيا؟".
رتبػة  60ويمفػت النائػب الكػردي الػى اف" التػوازف فػي المؤسسػة العسػكرية مفقػود"، مشػيرا الػى "وجػود اكثػر مػف 

قػػادة  16مػػف الكػػرد، كمػػا يوجػػد حػػوالي  2قائػػد فرقػػة بيػػنيـ  15كػػرد فقػػط، كمػػا يوجػػد اكثػػر مػػف 6لػػواء بيػػنيـ 
 عمميات ليس بينيـ سوى قائد واحد فقط مف المكوف الكردي".

ويرى جياد اف "الحاؿ ىذا ينطبؽ عمػى المكػوف السػني ايضػا الػذي ىػو مغيػب بشػكؿ كبيػر عػف جميػع مرافػؽ 
 االجيزة االمنية".

وؿ لجنػة التػوازف تتحمػؿ المسػؤولية عػف ىػذا الخمػؿ الموجػود ويردؼ، عضو لجنة االمػف والػدفاع النيابيػة، بػالق
 النيا شكمت لمعالجة كؿ الفجوات".

% 4،3ويؤكد النائب البارز في التحالؼ الكردستاني اف "نسػبة تمثيػؿ الكػرد فػي المؤسسػة االمنيػة تصػؿ الػى 
 وىي نسبة قميمة".
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الوجػػود ليػػـ فػػي االجيػػزة االمنيػػة". منتقػػدا  بػػدوره، يػػرى رئػػيس الجبيػػة التركمانيػػة ارشػػد الصػػالحي اف "التركمػػاف
 "وجود المحسوبية في تعيف القادة االمنييف في وزارتي الدفاع والداخمية".

يحتـ عمى القائد  9ويضيؼ زعيـ الجبية التركمانية، في مقابمة مع "المدى"، اف "الدستور العراقي وفؽ المادة 
العراقػػي فػػي االجيػػزة االمنيػػة، معتبػػرا اف ىنػػاؾ مخالفػػة  العػػاـ لمقػػوات المسػػمحة اشػػراؾ جميػػع مكونػػات المجتمػػع

 لمقانوف والدستور مف قبؿ المتنفذيف عمى المؤسسة االمنية".
وحمؿ الصالحي الحكومة المركزية المسؤولية الكاممة عف تيميش االقميات ومنيا التركماف، متسائال "لماذا ال 

 منية المتواجدة طوزخورماتو؟".والقوات اال 12يكوف ىناؾ تمثيؿ لمتركماف في الفرقة 
ويذكر النائب عف القائمة العراقية باف "مجمس النواب سيناقش في جمسة السػبت موضػوع اسػتيداؼ التركمػاف 

 وتيميشيـ في المنظومة االمنية".  
  25/1/2013جريدة المدى، العراق، 

 
 مالحظات تستحق التوقف في نتائج االنتخابات  .24

 ياسر الزعاترة
مالحظات التي تستحؽ التوقؼ فيمػا يتعمػؽ باالنتخابػات، لعػؿ أوليػا أف الشػكوؾ سػتبقى قائمػة مػا كثيرة ىي ال

لـ تنشر األرقاـ كاممة بمػا فييػا أرقػاـ الخاسػريف وأرقػاـ القػوائـ، وقػد كػاف عػدـ النشػر فػي الػدورتيف الماضػيتيف 
ف الثقػػة باألرقػػاـ، بمػػا فييػػا ىػػو المؤشػػر األىػػـ عمػػى التزويػػر. نقػػوؿ ذلػػؾ رغػػـ تػػوفر مؤشػػرات عمػػى النزاىػػة، لكػػ

نسبة االقتراع سػتظؿ برسػـ التسػاؤؿ مػا لػـ تنشػر كػؿ األرقػاـ، السػيما أف عػالـ التكنولوجيػا يسػمح بعبػث ذكػي 
 يمكف أف يمر أو يمرر عمى الناس.

ثمة مالحظة تتعمؽ بالتحالؼ الذي قيؿ إنو نشأ بيف الجيات الرسمية وبيف فريؽ مف اليسارييف والقومييف مف 
مواجية اإلخواف، وقد أفضى ىذا إلى شؽ صؼ المعارضة اليسارية، حيث رفض كؿ مف حزب الوحػدة أجؿ 

” النيػػوض الػػديمقراطي“الشػػعبية والشػػيوعي المشػػاركة، فيمػػا شػػارؾ آخػػروف مػػف خػػالؿ قػػائمتيف انتخػػابيتيف ىمػػا 
، مػػا يعكػػس 27الػػػ ، وكانػػت النتيجػػة أف أيػػا منيمػػا لػػـ يحصػػؿ عمػػى مقعػػد مػػف مقاعػػد القائمػػة”أبنػػاء الحػػراثيف”و

 حقيقة ميزاف القوى في الشارع السياسي.
فػػػي سػػػياؽ القػػػوى السياسػػػية أيضػػػا، تػػػردد أف قائمػػػة تخػػػوض االنتخابػػػات تتبػػػع حركػػػة فػػػتح، وكانػػػت المؤشػػػرات 
والمعمومات واألسماء تشير إلى ذلؾ، األمر الذي تـ التسامح معو رسميا مف أجؿ رفع نسبة االقتراع، وكانت 

مة العتيدة لـ تحصؿ سوى عمى مقعد واحػد ال أكثػر، مػا يعكػس داللػة سياسػية ال تخفػى عمػى النتيجة أف القائ
 المراقب.

النتيجة التي حصمت عمييا قائمة حزب الوسط اإلسالمي ال زالت موضع تساؤؿ، بؿ ترددت اتيامات بوجػود 
ف محػدودا طػواؿ محاباة لمحزب كما ذىب أعضاء في قوائـ أخرى نقوؿ ذلؾ ألف حجـ الحػزب فػي الشػارع كػا

الوقػػت، ولػػـ يسػػبؽ أف حمػػؿ نائبػػا إلػػى البرلمػػاف، مػػع أنػػو مػػف غيػػر المسػػتبعد أف تكػػوف شػػعاراتو اإلسػػالمية قػػد 
 استقطبت أناسا متدينيف غير مسيسيف مف بعض المناطؽ في نظاـ القائمة.

واب الحزب، مع وقد قرأ البعض في ىذه النتيجة إمكانية سعي الجيات المعنية إلى تشكيؿ كتمة سياسية مف ن
إسالمييف مستقميف، بعضيـ مف الخػارجيف مػف صػفوؼ اإلخػواف، وىػي كتمػة يمكػف تشػكيميا مػف أجػؿ إضػفاء 
نكيػػة تعػػوض غيػػاب اإلخػػواف. وفػػي ظنػػي أف مثػػؿ ىػػذه المحاولػػة لػػف يكتػػب ليػػا الكثيػػر مػػف النجػػاح، حتػػى لػػو 
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ؿ ذلػؾ صػعبا بعػض الشػيء، تبنت الكتمة شكال مف أشكاؿ الخطػاب المعػارض، مػع أف طبيعػة رموزىػا سػتجع
 فالناس ليس قصيرة الذاكرة إلى ىذا الحد.

عػػدد المميونيريػػة فػػي البرلمػػاف يبػػدو كبيػػرا بعػػض الشػػيء، إذا يشػػير الػػبعض إلػػى أنيػػـ فػػي حػػدود الثالثػػيف، مػػا 
 ، لكػػف تبقػػى العشػػائرية ىػػي”المػػاؿ أوال، المػػاؿ غالبػػا فػػي االنتخابػػات“يػػذكرنا بالمقػػاؿ الػػذي كتبنػػاه ىنػػا بعنػػواف 

مرشػحو العشػائر “السمة األبرز، وىو ما لفت انتباه وكالة أنباء كبيرة )رويترز( غطت النتيجة بتقريػر عنوانػو 
 ”.يييمنوف عمى برلماف األردف القادـ

مالحظػػة بالغػػة األىميػػة تتعمػػؽ بتمثيػػؿ األردنيػػيف مػػف أصػػؿ فمسػػطيني، إذ ارتفػػع فػػي ىػػذا البرلمػػاف عمػػى نحػػو 
فػػي المئػػة تقريبػػا، ويبػػدو أف القائمػػة الوطنيػػة قػػد أفػػادتيـ  20لنسػػبة إلػػى ، حيػػث وصػػمت ا89يحػػاكي برلمػػاف 

بعض الشيء، مع زيادة العدد فػي الػدوائر أيضػا. وعمومػا لػـ يكػف ىػذا األمػر مثيػرا لالىتمػاـ فػي أوسػاط ىػذه 
، وكثيػػػرا مػػا اعتمػػد حراكيػػا االنتخػػػابي أيضػػا عمػػى البعػػػد 89الفئػػة التػػي حافظػػت عمػػػى مشػػاركة محػػدودة منػػذ 

ائري، باسػػتثناء حضػػور الفػػت لإلخػػواف فػػي المػػرات التػػي شػػاركوا فييػػا. وعمومػػا يعكػػس ىػػذا األمػػر مزاجػػا العشػػ
سياسػػػيا يػػػرد بوضػػػوح عمػػػى خطػػػاب التخويػػػؼ مػػػف التػػػوطيف والػػػوطف البػػػديؿ. أمػػػا مػػػا قيػػػؿ عػػػف ارتفػػػاع نسػػػبة 

موا عمػػى التصػػويت فػػي عمػػاف، والػػذي يػػرتبط بػػذات القضػػية، فيعػػود إلػػى أف جػػزءا كبيػػرا مػػف النػػاس لػػـ يحصػػ
بطاقات االنتخاب، ما يعيد النسػبة الحقيقيػة لممنتخبػيف إلػى حػدود العشػريف فػي المئػة، وىػي النسػبة المتوقعػة، 
فضال عف حقيقة أف البعد االجتماعي والعشائري قد فعؿ فعمو ىنا أيضا كما كاف الحاؿ مػف قبػؿ، ومػف تتبػع 

 عصبيات الفائزيف العشائرية والجغرافية سيتأكد مف ذلؾ.
أي حػػاؿ، فالبرلمػػاف فػػي عمػػـو أدائػػو سػػيبقى بنكيػػة )النائػػب العشػػائري(، أو نائػػب الخػػدمات بتعبيػػر أدؽ،  فػػي

أكثػػر مػػف النائػػب السياسػػي، فيمػػا سػػيتـ السػػعي إلػػى تػػوفير قػػدر مػػف التسػػييس عبػػر كتمػػة برلمانيػػة وأخػػرى كمػػا 
مػـو الموقػؼ سػيبقى دوف أشير مف قبؿ؛ وبالطبع مف أجؿ منح المعبػة الديمقراطيػة بعػض المصػداقية، لكػف ع

 طموحات الجماىير فيما يتصؿ باإلصالح السياسي.
 26/1/2013الدستور، عمان، 
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 د. يوسؼ رزقة
 31بيتنػػا( يتراجػػع فػػي عػػدد المقاعػػد وفػػي عػػدد األصػػوات. النتػػائج األوليػػة أعطػػت )الميكػػود بيتنػػا(  -)الميكػػود

مقعػػدًا. التراجػػع ىػػو بقيمػػة  42بيتنػػا(  -مػػوع مقاعػػد الميكػػود و)إسػػرائيؿمقعػػدًا. فػػي الكنيسػػت المنحمػػة كانػػت مج
 60مقعػدًا(. ومػع ذلػػؾ يظػؿ المجتمػع اإلسػػرائيمي بالمجمػؿ مجتمعػًا يمينيػػًا صػييونيًا بمجمػػوع  14( أي )1/3)

 مقعدًا تقريبًا، فأحزاب اليسار اإلسرائيمي لـ تحقؽ تقدمًا يذكر.
حسػػػب إلػػػى تراجػػػع الثقػػػة الشػػػعبية فػػػي نتنيػػػاىو وليبرمػػػاف الشخصػػػية فػػػي بيتنػػػا( يعػػػود فيمػػػا أ -تراجػػػع )الميكػػػود

)نتنياىو وليبرماف( الشخصية، التػي ال تبػدو فػي نظػر المجتمػع الصػييوني تسػتحؽ الثقػة. وىنػا يمكػف إجمػاؿ 
 األسباب التي أدت إلى ىذا التراجع في نقاط محددة، وىي:

ألمريكيػػة، وتدخمػػو المباشػػر فػػي االنتخابػػات األمريكيػػة . فشػػؿ نتنيػػاىو فػػي إدارة ممػػؼ العالقػػات اإلسػػرائيمية ا1
مؤيػػػدًا "ميػػػت رومنػػػي" الجميػػػوري الخاسػػػر، والػػػذي تولػػػد عنػػػو تزايػػػد فػػػي العالقػػػة الجافػػػة مػػػع أوبامػػػا فػػػي البيػػػت 
األبػػيض، تػػدخؿ أوبامػػا فػػي االنتخابػػات اإلسػػرائيمية مػػف خػػالؿ وصػػفو نتنيػػاىو بػػػ)الجباف السياسػػي(، أي القائػػد 

 ى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.الفاقد لمقدرة عم
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. فشػؿ نتنيػػاىو فػػي إدارة الممػػؼ الفمسػػطيني، سػػواء عمػػى مسػتوى المعركػػة األخيػػرة مػػع حمػػاس والمقاومػػة فػػي 2
غزة، أو عمى مستوى المفاوضػات مػع محمػود عبػاس. لقػد كانػت حػرب حجػارة السػجيؿ اختبػارًا حارقػًا لشػعبية 

اسػػػي العسػػػكري. فقػػػد أخػػػرج الجػػػيش لػػػردع حمػػػاس، فردعتػػػو حمػػػاس، وجمػػػب نتنيػػػاىو كقائػػػد يممػػػؾ القػػػرار السي
الصػػواريخ إلػػى تػػؿ أبيػػب والقػػدس وىرتسػػيميا، وخسػػر الرىػػاف، واضػػطر إلػػى البحػػث عػػف التيدئػػة وقبػػوؿ شػػروط 

 المقاومة اإلسالمية.
د إف فضؿ نتنياىو في إدارة ممؼ حماس وغزة ال يقؿ أىمية عف فشػمو فػي إدارة ممػؼ المفاوضػات مػع محمػو 

عباس، حيث انقساـ المجتمع اإلسرائيمي بيف مػف يػرى عبػاس شػريكًا تفاوضػيًا، وبػيف مػف مػف ال يػراه شػريكًا، 
وىو فشؿ ال يعوضو التغوؿ االستيطاني في القدس. وعمى الرغـ مف أىمية االسػتيطاف عنػد غالبيػة المجتمػع 

منػاورة، واإلفػػادة مػف ضػػعؼ الطػػرؼ الصػييوني. إذ يػػرى منتقػدو سياسػػة نتنيػاىو أف ثمػػة فرصػػا كبيػرة أمامػػو لم
 الفمسطيني.

أوروبي( عمػى وجػو التحديػد  -. فشؿ نتنياىو في إدارة الممؼ اإليراني، وفشمو في جمع تأييد دولي )أمريكي3
لمقياـ بعمميػة عسػكرية ضػد إيػراف، واضػطراره إلػى التراجػع بعػد أف أنفػؽ ثالثػة مميػارات دوالر عمػى التجييػزات 

 -ة ضػػػد إيػػػراف. إف تبػػػايف العالقػػػات األمريكيػػػة اإلسػػػرائيمية فػػػي الممػػػؼ )الفمسػػػطينيوالدعايػػػة لضػػػربة عسػػػكري
اإليراني( مع تؿ أبيب، ذىب بالعديد مف المقاعد واألصوات لصالح خصـو نتنياىو، مف أحزاب الوسط. ألف 
 المجتمػػػع اإلسػػػرائيمي ال يحتمػػػؿ نتػػػائج الخصػػػومة مػػػع أمريكػػػا بوصػػػفيا الحميػػػؼ الوحيػػػد المتبقػػػي إلػػػى جانػػػب

 )إسرائيؿ(.
. اسػػتعالء نتنيػػاىو، وغطرسػػتو الممجوجػػة عمػػى المسػػتوى الشخصػػي فػػي عالقتػػو مػػع األحػػزاب األخػػرى ومػػع 4

قيادات ىذه األحزاب، بحيث كشؼ نتنياىو عف شخصية الممؾ غيػر الػودود، وغيػر المحبػوب، بػؿ كػاف ممكػًا 
فػي صػندوؽ االنتخابػات بالبعػد عػف مثيرًا لمقمؽ والجدؿ والغضب في أوساط إسرائيمية عديدة، عكست موقفيػا 

بيتنا، واألمر أسوأ مف ذلؾ عند الوقوؼ عند شخصية ليبرمػاف الفجػة المتعاليػة، المثيػرة لمجػدؿ دوليػًا  -الميكود
والميتمػػة بالفسػػاد داخميػػًا، فػػي ظػػؿ تغيػػرات عربيػػة ودوليػػة معاديػػة لالحػػتالؿ وتػػؿ أبيػػب. ليػػذه األسػػباب، وربمػػا 

 (.19بيتنا( في عدد مقاعده في الكنيست ) -ذكرىا وتفصيميا تراجع )الميكودأسباب أخرى ال يسع المقاـ ل
 25/1/2013المركز الفمسطيني لإلعالم، 
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 ماجد أبو دياؾ
نيسػػت، لمتصػػويت بإيجابيػػة وكثافػػة فػػي انتخابػػات الك 48فػػي سػػابقة نػػادرة، دعػػت الجامعػػة العربيػػة فمسػػطينيي 

 «.شرعنة التطيير العرقي وسيطرة العنصرية»وذلؾ لما أسمتو التصدي في الكنيست لسياسات 
ورأى بيػػاف الجامعػػة الػػذي صػػدر قبػػؿ يػػوـ مػػف االنتخابػػات أّف شػػرعنة التطييػػر العرقػػي والعنصػػرية تسػػتدعي 

الػػػػرأي العػػػػاـ وجػػػػود معارضػػػػة قويػػػػة داخػػػػؿ الكنيسػػػػت تتصػػػػّدى ليػػػػذه المحػػػػاوالت وكشػػػػفيا لبرلمانػػػػات العػػػػالـ و »
 «.الدولي

حجػاـ فمسػطينيي  عػف المشػاركة فػي  48والغريب في ىذا البياف أّنو يأتي فػي ظػؿ ازديػاد التشػدد اإلسػرائيمي وا 
االنتخابػػػات لعػػػدـ إيمػػػاف معظميػػػـ بمردودىػػػا اإليجػػػابي عمػػػييـ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ القطػػػاع الشػػػمالي فػػػي الحركػػػة 

 اإلسالمية الذي يقاطع ىذه االنتخابات منذ زمف.
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حاولت الجامعة التسويؽ بأّف المشاركة ستقّوي المعارضة داخؿ الكنيست، مع أّنيا تعمـ أّف نسبة المقاعد  وقد
مقعدا، مقابؿ حصة  120بالمئة مف مقاعد الكنيست البالغة  10التي يحصؿ عمييا الفمسطينيوف ال تزيد عف 

ئمي إلػػى التشػػدد والمػػزاودة عمػػى حػػزب كبيػػرة لمتيػػارات المتطرفػػة والدينيػػة المتشػػددة وجنػػوح حػػزب العمػػؿ الحمػػا
 الميكود في المواقؼ المعادية لحقوؽ الشعب الفمسطيني.

لـ يكف ليػؤثرر فػي مواقػؼ العػدو أو يثنيػو عػف االسػتمرار فػي سياسػاتو  48وتعمـ الجامعة أّف وجود فمسطينيي 
 في ظؿ صمت وتواطؤ دولي ال تُفِمح معو فرقعات إعالمية داخؿ الكنيست.

يؽ الجامعػػة ليػػذا الموقػػؼ غريبػػا وممجوجػػا فػػي ظػػؿ الحػػديث عػػف مراجعػػات عربيػػة لخطّػػة السػػالـ ويبػػدو تسػػو 
العربيػػة، بػػؿ وحتػػى يػػأس الػػدوؿ األوروبيػػة مػػف تحساػػف الموقػػؼ اإلسػػرائيمي تجػػاه المسػػتوطنات والقبػػوؿ بدولػػة 

 .1967فمسطينية مستقمة عمى حدود الرابع مف حزيراف 
الفرصػػػة األكبػػػر لألغمبيػػػة سػػػتكوف لميمػػػيف العنصػػػري »فػػػي بيانيػػػا أّف  وتُنػػػاِقض الجامعػػػة نفسػػػيا حينمػػػا تقػػػوؿ

المتطرؼ الذي ال يريد السالـ وال يريد اآلخر، بؿ يريد دولة ييودية تحت شعار أّف العربي خطر عمى أرض 
فكيػػؼ يسػػتقيـ ىػػذا مػػع دعػػوة الفمسػػطينييف لممشػػاركة فػػي انتخابػػات سػػتكررس اليمػػيف وسػػتكوف بػػال «! إسػػرائيؿ
وتسػويؽ دولػة الكيػاف عمػى « إسػرائيؿ«فمسطينييف، بؿ الذيف تعطي مشاركتيـ باالنتخابات الشرعية ؿجدوى لم

 أّنيا دولة ديمقراطية.
لألسؼ الشديد، فإّف موقؼ الجامعة يعبرر عف عجز عربي في التعامؿ مع ازدياد التطرؼ اإلسرائيمي ورفػض 

إلغػػاء مػػا يسػػّمى مبػػادرة السػػالـ العربيػػة والتصػػعيد  حكومػات العػػدو لعمميػػة السػػالـ عمػػى كػػؿ عاّلتيػػا، فبػػدال مػف
عالميا واقتصاديا ودعـ المقاومػة الفمسػطينية، فػإّف العػرب ال زالػوا يتحػدثوف عػف خيػارات  ضد العدو سياسيا وا 

 ثبت فشميا ولـ تعد تؤثر في العدو.
السػؤاؿ المطػروح اآلف:  وفي ظؿ نتػائج االنتخابػات التػي يبػدو أّنيػا سػتعزز التشػدد والتطػرؼ اإلسػرائيمي، فػإفّ 

مػػػاذا أنػػػتـ فػػػاعموف يػػػا عػػػرب مػػػع اسػػػتمرار اليجمػػػة االسػػػتيطانية التػػػي فرهغػػػت عمميػػػة التسػػػوية مػػػف مضػػػمونيا 
وفرضت واقعا ال يمكف إزالتو بالوسائؿ السممية العادية؟ مف المفروض أف تحدث نقمة في موقؼ الجامعة مع 

فمػػـ يعػػد مقبػػوال مثػػؿ ىكػػذا مواقػػؼ مػػف الجامعػػة، وال مػػف  تغياػػر حكومػػات بعضػػيا رئيسػػية إثػػر الثػػورات العربيػػة،
 الدوؿ الرئيسية فييا.

ربما كػاف أقػؿ القميػؿ إعػالف فشػؿ عمميػة التسػوية ودعػـ المقاومػة بكػؿ الوسػائؿ المتاحػة، حتػى ال يظػؿ العػدو 
دو أّف لػدى يستخدـ عممية التسوية لمتغطية عمى مواقفو التي تدمرر ىذه العممية عمى األرض، وحتى يتأكد الع

 العرب خيارات أخرى يمكف أف تضع حدا لغطرسة الصياينة وتخفؼ مف غموائيـ.
 25/1/2013السبيل، عمان، 
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يجػده وتػرؾ رسػالة. بعػد في ليمة الثالثاء بعد اف ُعممت نتائج االنتخابات، اتصؿ نفتالي بينيت بيئير لبيػد فمػـ 
 ذلؾ اتصؿ بو لبيد ىاتفيا. فأجابو رد صوتي شخصي يقوؿ: سالـ، تتحدث أوريت، ماذا نبمغ بينيت؟.

 ' قاؿ لبيد: أبمغيو اف يئير لبيد يفتش عنو.
 ' في أية مسألة؟ سألت أوريت.
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ثػؿ ِقػدر فػوارة، وتنتظػره اختار لبيد مف كؿ المسػاء الكبيػر المػؤثر الػذي مػر بػو اف يقػوؿ مػا يمػي: العػالـ كمػو م
عند باب بيتو وسائؿ االعالـ في المحظة التي سيخرج فييػا، وبيػت سػوكولوؼ ممػيء بالنػاس ينتظػر اف يػأتي 
الفػػائز الكبيػػر ليخطػػب خطبػػة النصػػر، وفػػي مكػػاف ىنػػاؾ تجمػػس أوريػػت، وتريػػد بصػػوت غيػػر ممػػوف النغمػػة اف 

 تعمـ في أي مسألة يريد لبيد اف يتحدث الى موكميا.
اف ُتعممنا ىذه القصة شيئا عف بطؿ ىذه االنتخابات: فيو شخص سّوي ذو تناسب وفكاىػة ذاتيػة وىػو  يمكف

 بخالؼ ما يميموف الى اعتقاده ذو وعي ويفيـ جيدا ما الذي أصبح مف نصيبو.
اختار لبيػد اف ُيػتـ المقػاء األخيػر فػي الميمػة التػي سػبقت االنتخابػات مػع شػباب الحػزب خاصػة، وىػـ مجموعػة 

بضػػع عشػػرات مػػف الرفػػاؽ مػػف أبنػػاء العشػػريف فمػػا فػػوؽ كػػانوا يحرثػػوف دولػػة اسػػرائيؿ مػػف اجمػػو منػػذ اشػػير مػػف 
 كثيرة.

جمسػػوا وتحػػدثوا مشػػحونيف بشػػعور بأنػػو يحػػدث شػػيء مػػا ال تتعػػرؼ عميػػو وسػػائؿ االعػػالـ ومسػػتطمعو الػػرأي. 
لحممػػػة االنتخابيػػػة، وأتمػػوا دورة حػػػديث تحػػػدث فييػػػا كػػػؿ واحػػػد عمػػػا تخمػػػى عنػػو فػػػي ىػػػذه االشػػػير ليعمػػػؿ فػػػي ا

فتحدث ناس عف أنيـ قطعوا دراستيـ في منتصفيا أو تركوا أعماال وعف اف أزواجيـ نبذوىـ ألنيـ لػـ يكونػوا 
 في البيوت.

وفي مرحمة ما قالت واحدة مف الشابات فػي أسػى: 'لػـ أزر أمػي منػذ شػيريف'. وقػاؿ لبيػد: 'أتقػوليف؟ فػي المػرة 
 مضيت فييا لزيارة أمي ظيرت عمى بابيا مع شيمي وتسيبي'.الوحيدة في الشيريف األخيريف التي 

الػذي أعطػت  -فاجأتو نتائج االنتخابػات وىػو قمػؽ فػي األسػاس. إف القصػة التػي اختػار اف يروييػا عػف أبيػو 
نائبػػػا وجسػػػدت لػػػو عظػػػـ المسػػػؤولية الممقػػػاة عمػػػى كتفيػػػو ىػػػي قصػػػتو ايضػػػا. إنيػػػا  15حزبػػػو  2003انتخابػػػات 

 ىو بمنزلة الشخص الذي حصؿ عمى أكثر مف الالـز مبكرا جدا. ذكريات بعد موتو، ولبيد
يوجػػد الكثيػػر مػػف النػػواب، والكثيػػر جػػدا مػػف التوقعػػات، والكثيػػر مػػف المسػػؤولية قبػػؿ اف يكػػوف مسػػتعدا نفسػػيا 

 وعمميا لتحمؿ المسؤولية عف كؿ ذلؾ.
ايضػا. فقػد أراد اف ُيمضػي ليس عرضا أنو لـ يعمف منافستو في رئاسة الوزراء. ولـ يَر نفسػو فػي عمػؿ وزيػر 

 ىذه الوالية عضو كنيست واف يفيـ الساحة واف يدرس مف ضد لمف.
كؿ مف تحدث اليو في بدء المنافسة رأى أمامػو شخصػا مصػمما عمػى اف يأخػذ االمػور فػي االيقػاع الصػحيح 

 وأال يقفز قفزا واف يتعمـ مف أخطاء اآلخريف وأال يكررىا.
التخػػػاذ قػػػرارات وثبػػػات لمضػػػغوط، وبػػػرغـ اف حممتػػػو االنتخابيػػػة مػػػع آالؼ وبػػػرغـ اف السػػػنة كانػػػت لػػػو مدرسػػػة 

المتطوعيف كانت تجربة جيدة لالدارة فانو ال يشعر بأنو مستعد. وىو ال يسارع الى تبني التوصيات بأف يقبؿ 
وزارة الخارجيػػػة التػػػي يبػػػدو أنيػػػا مالئمػػػة لػػػو. وىػػػو يػػػرى اف الحصػػػوؿ عمػػػى وزارة الداخميػػػة أو االسػػػكاف أنسػػػب 

 برنامج العمؿ السياسي الذي عرضو في المعركة االنتخابية.ل
وليػػذا فػػاف مػػف اعتقػػد اف لبيػػد سػػينقض عمػػى االمكػػاف الػػذي نشػػأ ألف يػػرأس كتمػػة حسػػـ وييػػدد نتنيػػاىو بانشػػاء 
حكومة بديمة أو أف يطمب في تفاوض مع الميكود بيتنػا تناوبػا عمػى عمػؿ رئػيس الػوزراء مقابػؿ تأييػده فانػو ال 

رجػؿ ببسػاطة. فػال يوجػد أي احتمػاؿ ألف يطمػب لبيػد رئاسػة الػوزراء ال لسػنتيف وال لشػيريف حتػى يعرؼ ىذا ال
 لو كانت الظروؼ مييأة لذلؾ.

كما ال يوجد بالضبط أي احتمػاؿ ألف يػرأس لبيػد كتمػة تشػمؿ احزابػا عربيػة وتكػوف حاسػمة لنتنيػاىو، وسػيقوؿ 
نائبػػا ىػػو رئػػيس الػػوزراء فأنػػا  31والػػذي حصػػؿ عمػػى نائبػػا،  19نائبػػا ولػػي  31عػػف ىػػذه االمكانيػػة: لنتنيػػاىو 
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وقعػػت عمػػى اقتػػراح تغييػػر طريقػػة الحكػػـ التػػي تطمػػب اف ينشػػيء الحػػزب األكبػػر الحكومػػة، فيػػؿ أفعػػؿ عكػػس 
 ذلؾ؟.

 يمرح ويخون
لكف طالبي خير لبيػد قمقػوف، فيػـ يخشػوف اف يوقعػو عػدـ تجربتػو فػي شػرؾ العسػؿ الػذي سػيدفنو نتنيػاىو لػو. 

برة بالجياز السياسي مروا بمعارؾ انتخابية ومفاوضات ائتالفية، عمى مسامعي ما الذي ووصؼ ناس ذوو خ
 ينتظر لبيد في االياـ القريبة.

سيدعوه بيبي الى المنزؿ في شارع بمفور ويجمس معو عمى الشرفة ويعرض عميو سيجارا. وسػيتبيف لنتنيػاىو، 
رب الخمر ايضا وىما أمػراف كػاف يفعميمػا ذات مػرة ربما ألوؿ مرة، أف لبيد قد انقطع عف التدخيف وىو ال يش

بمذة كبيرة وكؼ عنيما تماما. ولف يعوؽ ىذا نتنياىو عف االبحار في خضـ الميؿ مع ما يسمى 'سويت توؾ' 
منػػو. وىػػذا كػػالـ مػػراودة يغمػػر بػػو المػػراود مػػف يشػػتييو. وسػػيقوؿ انػػو توجػػد ىنػػا فرصػػة لتغييػػر التػػاريخ وانيمػػا 

ا اشػػػياء رائعػػػة. وانيمػػػا سيقمصػػػاف معػػػا الضػػػرائب وُيقومػػػاف االعوجاجػػػات فػػػي قػػػانوف يسػػػتطيعاف اف يفعػػػال معػػػ
التسػػػاوي فػػػي العػػػبء وييتمػػػاف بالطبقػػػة الوسػػػطى، وسػػػييتؼ اليػػػاتؼ االحمػػػر فػػػي غرفػػػة العمػػػؿ ويطمػػػب بيبػػػي 
 المعذرة ويخرج لمحادثتو الميمة وبعد ذلؾ يأتي الكالـ السري الذي ُيقاؿ فقط لشريؾ رفيع المستوى، ومشػارؾ

 في السر.
ويقػػػوؿ اولئػػػؾ االشػػػخاص اف لبيػػػد غيػػػر ذي تجربػػػة بيػػػذه االمػػػور وسػػػيذوب مثػػػؿ جميػػػد فػػػي الشػػػمس. وحولػػػو 
مجموعة كاممة مف الناس الساذجيف ممف ال تجربة ليـ. ولـ ُيجرب أحد منيـ مف قبؿ نتنياىو الذي ىو بطؿ 

طػراز سػموؾ نتنيػاىو وىػو يػراوده. العالـ في مرح الناس. حتى اف يعقوب بيري األكثر خبػرة بيػنيـ لػـ يصػمد ل
حينمػا يكػػوف محتاجػػا اليػػو، كمػػا يشػػيد شػػخص يعػػرؼ رئػػيس الػػوزراء جيػػدا، يقػػوؿ لػػؾ كػػؿ مػػا تريػػد أف تسػػمعو. 
فيو سيقوؿ لمبيد انو يراه أىـ شريؾ لو. ويقوؿ ذلؾ الشخص إنني ال أعجب اذا قاؿ لػو انػو سػمى ابنػو البكػر 

 ة في 'بمحنيو'.يئير عمى اسمو بعد اف قرأ تقاريره الصحفي
توجػػػد ثػػػالث مراحػػػؿ فػػػي سػػػموكو مػػػع النػػػاس، يضػػػيؼ ذلػػػؾ الشػػػخص: فيػػػو يػػػروي ليػػػـ حكايػػػات ويسػػػتغميـ ثػػػـ 
يخونيـ في نياية االمر. ويعرؼ ىذا كؿ مف عمؿ معو، فيػذا ىػو اسػموب عممػو: اف يمػرح ويسػتغؿ ويخػوف. 

ميكػود بيتنػا قػد شػاىد كػؿ ومف حسف حظ لبيد اف مستشاره أوري شني الػذي سػيكوف فػي فريػؽ التفػاوض مػع ال
 ىذه االفالـ مف قبؿ: الشرفة في بمفور والسيجار واليواتؼ الحمراء وخدع نتنياىو وال يؤثر ىذا فيو ألبتة.

. فبعػد أف جػاء شػاروف نتنيػاىو بدافيػد ليفػي 1996وقد كاف ىناؾ ايضا حينما فعؿ نتنيػاىو ىػذا بشػاروف فػي 
مػف غيػر اف يعطيػو منصػب وزيػر، ولػوال دافيػد ليفػي الػذي أعمػف ورفوؿ والحريدييف تركو نتنياىو فػي مزرعتػو 

انػػو لػػف يػػدخؿ الحكومػػة مػػف غيػػره لمػػا كػػاف شػػاروف فػػي الحكومػػة. يتػػذكر شػػني ىػػذا جيػػدا. وىػػو يعمػػـ بالضػػبط 
 ايضا ما الذي كاف يعتقده شاروف في نتنياىو ولف يدعو يمرح لبيد.

سر أكثر مما ىو حقا، بؿ خشي رفاقو المقربوف حينمػا وىناؾ لبيد نفسو: إف الميؿ الى اف ُيرى ىشا قابال لمك
أعمف انو متجو الى السياسة فقالوا لو: ال يمكف الخروج مف ىناؾ بسالـ سيسحقونؾ. لكف لبيد ذو جمد أثخػف 
ممػػا يميمػػوف الػػى نسػػبتو اليػػو. وربمػػا بسػػبب العػػيش الػػى جانػػب والػػد ميػػيمف مػػرت بػػو نوائػػب غيػػر قميمػػة ايضػػا، 

نيف كثيػػرة جػػدا فػػي ضػػػوء عدسػػات التصػػوير وتحػػت انتقػػادات مشػػحونة بالحسػػد وعػػػدـ وربمػػا حينمػػا تكػػوف سػػ
 االطراء تتعمـ اف تطور منعة.

 يقوؿ الذيف حوؿ لبيد اف نتنياىو سيجد في مقابمو انسانا أكثر صرامة مما يبدو لو.
 ىل انتصرنا؟
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ى الشعب نتنياىو ثقتو؟ يصعب عمييـ حتى في الميكود اف يصدقوا ما تسمعو آذانيـ: ىؿ انتصرنا؟ ىؿ أعط
ألػػيس لػػو كػػاف عػػدد نوابػػو أقػػؿ بػػاثنيف لمػػا أصػػبح رئػػيس وزراء؟ كيػػؼ يمكػػف اذا تجػػاوز إذالؿ كيػػذا وزعػػـ اف 
الشعب قاؿ كممتو وانػو يريػد اف يسػتمر نتنيػاىو فػي كونػو رئػيس وزراء؟ أي صػمؼ وأي نشػوة يجػب اف تكػوف 

ادتػو. ألػـ تقػؿ: 'رئػيس وزراء قػوي، فاسػرائيؿ قويػة'، لُيقاؿ مع ىذه المعطيات اف الشعب يريد اف يستمر فػي قي
 ولـ يقبؿ الشعب ذلؾ.

يقوؿ شخص مف الميكود ما الذي يعتقده نتنياىو، ىؿ يعتقػد اف الشػعب غبػي تمامػا؟ يسػتطيع اف يصػرخ الػى 
قػع الغد قائال اف الشعب أراده. ربما يكوف ىذا ىو ما حدث في العالـ االفتراضي الذي يعػيش فيػو أمػا فػي الوا

 فاف الشعب قد لطمو عمى وجيو. ولـ يعطو بطاقة صفراء بؿ بطاقة برتقالية. وأضاع شعرة البطاقة الحمراء.
يحاوؿ بيبي اف يحوؿ فشال مجمجال الى نصر، يقولوف في الميكود. انو فشؿ في مستوى االستراتيجية، وفشؿ 

تخابػات. وقػد زعػـ النػاس مػدة الحممػة في مستوى الدعاية، وفشؿ مف جية النشاط الميداني وفشؿ في يـو االن
االنتخابيػػة كميػػا أف ىػػذا ىػػو مػػا سػػيحدث فمػػـ يصػػغوا الػػييـ. وكػػاف لمبيػػد آالؼ المتطػػوعيف الػػذيف عممػػوا وفػػي 

 عيونيـ بريؽ. وكاف لميكود ناس عمموا مدفوعا الييـ مع عيوف خامدة وعدـ رغبة.
عينػات االولػى وأدرؾ نتنيػاىو االتجػاه، خػػرج فػي ظيػر يػوـ الثالثػاء حينمػا بػدأت تػأتي االشػػاعات عػف نتػائج ال

الى مقر الميكود يينيء رؤساء المقر. وزعػـ سػاعر وأرداف عمػى مسػامعو اف نسػب تصػويت عاليػة تكػوف فػي 
مصػمحتنا. ال حينمػا ال تكػػوف فػي حصػػوننا، صػرخ نتنيػػاىو. يقولػوف فػػي الميكػود ىػػذه مذلػة. وكأننػػا وقفنػا أمػػاـ 

الخػػارج. إف الػػوزراء الػػذيف نبػػذىـ مقػػر االنتخابػػات وقػػت الحممػػة االنتخابيػػة بػػاب فػػارغ وركمنػػا كػػؿ الكػػرات الػػى 
واضطروا الى الجموس في البيت ُيييجوف اآلف رئػيس الػوزراء عمػى سػاعر وأرداف. كػاف نيػج الدعايػة مغػرورا 
ومستخفا وُمدعيا وىجوميا، يزعموف. متى كاف لساعر أصال زمف ليعمؿ رئيسا لمقر االنتخابات وىو يػرقص 

يقضػػي أوقاتػػو فػػي المطػػاعـ والنػػوادي. لػػيس ىػػذا رئػػيس مقػػر انتخابػػات يأخػػذ حزبػػا الػػى حػػرب. إف نظريػػات و 
المػػؤامرة فػػي ذروتيػػا ولػػـ يعػػد النػػاس يخجمػػوف أف يزعمػػوا عمنػػا اف سػػاعر بػػدأ معركػػة وراثتػػو وىػػـ ييتمػػوف اف 

 يستمع نتنياىو ليذه النظريات.
لمػذنبيف الحقيقيػيف فػي ىػذا الفشػؿ ثالثػة وىػـ نتنيػاىو ويزعـ آخروف انس اعػر ىػو كػبش الفػداء فػي حػيف اف ا

وفنكمشتايف وغيؿ سمسونوؼ. ويسأؿ أحدىـ ماذا يريدوف مف جدعوف، انيـ لػـ ييتمػوا الشػراكو فػي الجمسػات 
السرية التي قاـ بيا نتنياىو وليبرماف مع المستشاريف ثـ يعجبوف بعػد ذلػؾ. مػاذا توقعػوا اف يفعػؿ وقػد أقصػوه 

 ف ىو ايضا خائب األمؿ.عف الجمسات. كا
ىنػػاؾ طائفػػة مػػف الػػوزراء لػػـ ُيعيػػنيـ نتنيػػاىو ألي عمػػؿ فػػي ىػػذه الحممػػة االنتخابيػػة فضػػجوا. ويبػػدو أنػػو يجػػب 

 عمييـ اف يرسموا اليو أزىارا ألنو لـ يجعميـ شركاء في ىذه الكارثة.
سػاعر وأرداف فشػال فيػذا  لكف برغـ اف االتيامات ُتمقى فػي كػؿ اتجػاه فػاف نتنيػاىو فػي شػرؾ ألنػو اذا قػاؿ اف

يعنػػي أنػػو فِشػػػَؿ وفشػػؿ الميكػػود. لػػػـ ُتسػػتؿ السػػػيوؼ بعػػد. فمػػا زلنػػػا فػػي طػػػور االنكػػار. جػػاء نتنيػػػاىو فػػي ليمػػػة 
االنتخابػػات الػػى 'غنيػػو ىتعروخػػاه' مػػع سػػارة ويئيػػر وأفنيػػر وخميمػػة يئيػػر واربعػػة متبػػرعيف امػػريكييف سػػاروا وراءه 

نائبػػا عمػػى األقػػؿ. لكػػف  50حماسػػة وكػػأف الميكػػود حصػػؿ عمػػى مثػػؿ حاشػػية ممكيػػة. ودخمػػوا جميعػػا فػػي ثقػػة و 
القاعة كانت أشبو بمقبرة مف قاعة يحتفؿ فييا حزب فاز في االنتخابات. وكاف ىناؾ الكثير مػف االعالميػيف 
ومف رجاؿ الميكػود. ولػـ يػدخؿ النشػطاء الػذيف أنيػوا عمميػـ فػي أنحػاء الػبالد ىػذه المػرة الػى السػيارات وجػاءوا 

ىتعروخػاه' لممشػػاركة فػي حفػؿ الفػوز. ولػػـ يػأت أي رئػيس مجمػس بمػػدي لالحتفػاؿ. وقػاؿ واحػد مػػف  الػى 'غنيػو
 كبار مسؤولي الميكود ما الذي نحتفؿ بو، اذا وجد انتصار آخر كيذا فسنضيع.
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وجاء الوزراء في المقابؿ، مذعوريف مف آثار النتػائج قمقػيف مػف نػوع الحقائػب الوزاريػة التػي سيحصػموف عمييػا 
صموا. وحينما امتأل الصؼ االوؿ أماـ المنصة يقوؿ بعضيـ في سػخرية، جػاء أرداف وسػاعر بكرسػييف اذا ح

 وضعاىما أماـ الصؼ االوؿ كي يراىما بيبي.
نػػواب  10فػػي الميكػػود جػػو اضػػاعة فرصػػة. وفيػػو شػػعور بػػأنيـ كػػانوا يسػػتطيعوف مػػع سػػموؾ صػػحيح االتيػػاف بػػػ 

نتخابيػػة مػػف أفشػؿ مػػا كػػاف ىنػػا إف لػػـ تكػػف األكثػػر فشػػال. فقػػد آخػريف، واجمػػاع عمػػى اف الميكػػود أجػػرى حممػػة ا
نائبػا وأنيػى مػػع  45دخػؿ نتنيػاىو المنافسػة منتصػرا محققػا مػف غيػر أي بػديؿ أو تيديػد حينمػا كػاف يتوقػع لػو 

 نائبا وقد أضاع ربع قوتو. 31
قط استعمالو لكف كانت تمؾ كارثة مف جية التنظيـ ال أقؿ مف ذلؾ. فالميكود يممؾ جيازا ضخما كاف يجب ف

لػػـ يػػنجح أي شػػيء، فقػػد كػػاف ىنػػاؾ ركػػوف وسػػكوف، يقولػػوف فػػي الميكػػود، وال يػػتـ االسػػتعداد عمػػى ىػػذا النحػػو 
لمحرب وال ُتدبر عمى ىذا النحو، وال يتيـ أحد ليبرماف خاصػة فيػو الوحيػد الػذي عمػؿ، يقولػوف ىنػاؾ. وعمػى 

 عميو. حسب المعطيات جاء بناسو بأعداد غفيرة. لقد قاـ بما يجب
 شقاق تاريخي

سُيكتب أمر نتنياىو مع الصييونية المتدينة يوما في كتػب التػاريخ تحػت عنػواف 'الشػقاؽ'. وُيتحػَدث فييػا عػف 
انػػو كيػػؼ أحػػرؽ نتنيػػاىو كأفضػػؿ تراثػػو عالقاتػػو بالقبعػػات المنسػػوجة وحػػوؿ تأييػػدىـ بػػدؿ اف يكػػوف مػػف البيػػت 

 الييودي لميكود الى حزب لبيد مباشرة.
اؾ كيػػؼ انشػػأ نتنيػػاىو بيديػػو حػػزب يوجػػد مسػػتقبؿ ليكػػوف الحػػزب الثػػاني فػػي كبػػره وضػػاءؿ كتمػػة وسػػُيروى ىنػػ

 اليميف وجعؿ نفسو أسيرا لمبيد.
يصعب عمييـ في البيت الييودي اف يغفروا لنتنيػاىو الحممػة التػي دبرىػا عمػييـ. ويقولػوف ىنػاؾ: مػا فعمػو بنػا 

مة يغئاؿ عمير مػع الفػيمـ الرسػمي لميكػود بيتنػا عػف ليس قبيحا فقط بؿ ىو غبي ايضا. وىـ يتطرقوف الى حم
تأييػػد القاتػػؿ لحػػزب البيػػت الييػػودي. أو حممػػة رفػػض بينيػػت وحممػػة الغيتػػو وصػػورة كشػػفيـ عػػف قائمػػة بينيػػت 
المتطرفة البعاد المصوتيف عنو فقط. وكاف ما حدث آخر االمر اف استقرت آراء المصوتيف المحتممػيف عمػى 

ي لكنيـ لـ يعودوا الػى الميكػود بػؿ انتقمػوا الػى يئيػر لبيػد. وىػذا مػا سػبب الطوفػاف عدـ التصويت لمبيت الييود
 الكبير نحو لبيد في االياـ االخيرة وانخفاض عدد نواب البيت الييودي.

ويقولوف في البيت الييودي اف نتنياىو قضى عمى جميع العواطؼ االيجابية التي كانت لجميورنا نحوه. فقػد 
. وغفرنػا لػو 2009. واحتفمنا بفوزه فػي 1999فترقات الطرؽ مف اجمو. وبكينا معو في في م 1996وقفنا في 

اتفػػاؽ الخميػػؿ. وىػػا ىػػو ذا يثػػور عمينػػا ويجعػػؿ جميورنػػا دِنسػػًا. وىػػذا ىػػو تفسػػير تحطػػـ الميكػػود فػػي كػػؿ بمػػدة 
 67ييػػا متدينػػة وفػػي كػػؿ كيبػػوتس متػػديف، كػػؿ ذلػػؾ بسػػبب معاممتػػو لنػػا. كػػاف يمكػػف اف يكػػوف لػػو اليػػـو كتمػػة ف

نائبػا، لكػػف بسػػبب كراىيتػو لنػػا وحربػػو لنػا نجػػح فػػي اف ينقػؿ نوابػػا مػػف كتمػة اليمػػيف الػػى كتمػة الوسػػط، وينشػػيء 
 تعمقا مطمقا بمبيد ومطالبو وشقاقا تاريخيا مع أصحاب القبعات المنسوجة.

نيػا سػتدخؿ . فبعػد شػولي معمػـ التػي يبػدو أ12ليس مؤكدا اف بينيت آسؼ ألف قائمتو قد ُقطعت عند النائػب 
الكنيسػػت، تتحػػوؿ قائمػػة البيػػت الييػػودي لتصػػبح ىاذيػػة واشػػكالية وكانػػت سػػتواجيو صػػعاب كثيػػرة لصػػيانتيا. 

نائبػػا وعمػػى كتمػػة حزبيػػة وثيقػػة البنيػػاف  12وكانػػت خطتػػو والحػػديث عػػف خطػػط منظمػػة عنػػد بينيػػت تقػػـو عمػػى 
 مطيعة.

اليمػيف الػى اآلف قػد تػوج بسػموكو واعمالػو  انيـ في البيت الييودي عمى يقيف مػف اف نتنيػاىو الػذي كػاف زعػيـ
بينيت زعيما لميميف. وانو سيتـ التعبير عف شػعور أصػحاب القبعػات المنسػوجة باالىانػة فػي المسػتقبؿ. وقػاؿ 
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لػػػي شػػػخص مػػػا: ىػػػذه قضػػػية حاسػػػمة. فالػػػذي حػػػدث بػػػيف أصػػػحاب القبعػػػات المنسػػػوجة والميكػػػود يشػػػبو تحركػػػا 
بػيف المتػدينيف والميكػود سػنيف طويمػة ويسػأؿ اآلف متػدينوف كثيػروف تكتونيا بيف قارة واخرى. كػاف يوجػد حمػؼ 
 جدا لماذا يجب اف نكوف في يد الميكود.

 لكف ينبغي أال ُنبمبؿ فكؿ ىذا لف يعوؽ البيت الييودي عف االنضماـ الى االئتالؼ الذي سينشئو نتنياىو.
ذب اليػو ىػذا العػدد مػف النػاس اف رئيس البيت الييودي شخص عممي وليس مف الصدفة انو نجح فػي اف يجػ

الشػػباب. لػػـ يكػػف حتػػى ظيػػر أمػػس حينمػػا كتبػػت ىػػذه السػػطور قػػد تمقػػى مكالمػػة ىاتفيػػة مػػف رئػػيس الػػوزراء. 
وقّدرت جيات سياسية أمس انو لػـ تػتـ الموافقػة حتػى اآلف عمػى اجػراء مكالمػة ىاتفيػة كيػذه. وحينمػا ُيسػألوف 

، فمػػػـ تسػػػتوعب ىػػػي ايضػػػا الػػػى اآلف كمػػػا يبػػػدو نتػػػائج ممػػػف الموافقػػػة تجيػػػب ىػػػذه الجيػػػات: موافقػػػة مػػػف سػػػارة
 االنتخابات.

لكػػف بينيػػت عنػػده صػػبر وىػػو مسػػتريح اآلف عمػػى أوراؽ غػػار انتصػػاره. مػػرت بػػو فػػي الشػػيريف االخيػػريف امػػور 
تمر بآخريف غيره في عشر سنوات، فقد استولى عمى المفداؿ ووحده مع االتحاد الوطني، وأثار اىتماما كبيرا 

العمماني الشاب، وىو جميور مف كاف يصدؽ اف ُيبدي اىتماما بحزب متديف. وقد قضى الميمة مف الجميور 
التػػي سػػبقت االنتخابػػات فػػي حانػػة فػػي تػػؿ ابيػػب واسػػتُقبؿ بحماسػػة ىنػػاؾ ولػػوال الحممػػة الدعائيػػة الميكوديػػة لبمػػغ 

 نائبا وربما أكثر. 14عدد نواب البيت الييودي 
مػػػع الميكػػػود ولبيػػػد فرصػػػة تاريخيػػػة لحػػػؿ المشػػػكالت الكبيػػػرة وىػػػي غػػػالء  يقػػػوؿ بينيػػػت: أرى االئػػػتالؼ الثالثػػػي

المعيشة والتساوي في العبء، ومف الخسارة تضييع ذلؾ فيذا ىو االئػتالؼ الوحيػد ال غيػر، فػائتالؼ الميكػود 
بيتنا مع ليفني وكديما سينشيء وضعا غير ممكف لميبرماف واعضاء الكنيست اليمينييف في الميكود. وائتالؼ 

بيػد وشػاس والميكػػود غيػر ممكػػف بسػبب لبيػػد فيػو ال يسػػتطيع اف يفسػر لجميػػوره جموسػو مػػع شػاس. وسػػيكوف ل
نتنيػػاىو آخػػر االمػػر محتاجػػا الػػى البيػػت الييػػودي، فقػػد نصػػبح اذا اطػػارا ثانيػػا فػػي ىػػذا االئػػتالؼ لكنػػو اطػػار 

 ضروري.
ييػودا والسػامرة وغػزة حينمػا كػػاف يػود بينيػت لبيػد. اف التعػارؼ بينيمػا سػطحي. فقػد أتػـ بينيػػت معػو جولػة فػي 

لبيد ما يزاؿ صحفيا. وىو يصػدقو ويعتقػد اف لبيػد لػيس عنػده تظػاىر الساسػة. وخطابػو لػيس خطػاب كراىيػة، 
 كما يقوؿ، انو يريد تغيير االمور حقا.

وحينما اسألو كيؼ يوفؽ بيف رأيو ومطمػب لبيػد بػدء تفػاوض سياسػي، يقػوؿ بينيػت انػو ال مشػكمة لػو مػع ذلػؾ 
توا باتفاؽ السالـ ىذا وسنتحدث. وىو ال يرى ىػذا خطػا احمػر. فقػد قمنػا ىػذا فػي الحممػة االنتخابيػة ايضػا فميأ

فػي المائػة عمػػى  80فأجنػدتنا تػدور عمػى شػؤوف داخميػػة وفػي ىػذا الشػأف فػػاف مواقفنػا ومواقػؼ لبيػد متالئمػػة بػػ 
 األقؿ.

ت الداخمية كما نعرؼ كيؼ نناضؿ عف يقوؿ بينيت سيتبيف لمناس أننا نعرؼ كيؼ نناضؿ مف اجؿ المشكال
 ارض اسرائيؿ.
 الخط الحاسم

يعبر عضو الكنيست ايتاف كابؿ عف خيبة أمؿ حزب العمؿ مف نتائج االنتخابات بجممة واحدة: كانت شيمي 
 يحيموفيتش ىي األمؿ وكانت المشكمة ايضا.

وقػالوا فػػي النيايػػة انيػػـ لػػف  ويقػوؿ كابػػؿ فػػي البػػدء قػاؿ النػػاس انيػػـ سيصػػوتوف لحػػزب العمػؿ مػػف اجػػؿ شػػيمي.
 يصوتوا لحزب العمؿ مف اجميا.
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لكػػف كابػػؿ يتحمػػؿ مػػف امكانيػػة اف تكػػوف رايػػة التمػػرد قػػد ُرفعػػت، ويػػزعـ انػػو لػػـ يقػػؿ ذلػػؾ واف كػػؿ مػػا فعمػػو ىػػو 
التعبير عف خيبة أمؿ مف النتيجة وىي خيبة كبيرة وبخاصة حينما نتذكر الوعد الذي كاف ىناؾ. لػـ أقػؿ انػو 

رئيسة الحزب ولـ أقؿ أي شيء، فميس كؿ انتقاد ىو استالال لسكاكيف فػورا لكػف ألمػي كبيػر. أنػا  ينبغي عزؿ
 داني عتار الذي لـ يدخؿ وقد عممت مف اجمو كما عممت مف اجمي أنا. 16أرى في المكاف الػ 

ة الشخصػية ُيعبر كابؿ عف مشاعر اعضاء الكتمة الحزبية بعد االنتخابػات بيػوـ ولػيس ىػو الوحيػد. اف العػداو 
والطبقيػػة فػػي النخػػب التػػي أحاطػػت بحػػزب العمػػؿ، ليحيمػػوفيتش لػػـ يسػػبؽ ليػػا مثيػػؿ، قػػاؿ مسػػؤوؿ سػػابؽ فػػي 
الحػػزب ىػػذا االسػػبوع. وقػػد وقػػع عمػػى اعػػالف تأييػػدىا الجنػػراؿ )احتيػػاط( عميػػراـ لفػػيف فقػػط. فػػأيف كػػؿ اعضػػاء 

 ط الى شمومو بف عامي؟.'مجمس السالـ واالمف' الذيف يؤيدوف دائما؟ وأيف الساسة مف بايجا شوح
وىػػذا فقػػط الزبػػد فػػوؽ المػػاء. لػػـ تػػنجح شػػيمي فػػي أسػػر القمػػوب مػػف جيػػة شػػعورية ولػػـ تػػنجح فػػي اف تقنػػع بػػأف 

 رسالتيا االقتصادية االجتماعية قابمة لمتحقيؽ واف الرسالة السياسية تثير اىتماميا أصال.
مسؤوؿ كبير آخر في حػزب العمػؿ يناسػب  يقوؿ ذلؾ المسؤوؿ الكبير السابؽ: استطيع اف أقتبس لؾ ما قالو

 نظرتنا جميعا الييا، فقد قاؿ: ال اؤيدىا بسبب ما تقولو وبسبب ما ال تقولو.
ويقوؿ اف ناسا كانوا يصوتوف كؿ حياتيـ لحزب العمؿ قد صوتوا لميرتس. فقد وجدوا ىناؾ خالصة ما كانػو 

حػػزب متسػػػؽ غيػػر متعػػػوج وال منػػافؽ. بػػػؿ حػػزب العمػػؿ ذات مػػػرة مػػف الجيتػػػيف االجتماعيػػة والسياسػػػية، فيػػو 
 تحدث عوزي برعاـ ىذا االسبوع في الراديو عف اف زوجتو قد صوتت لميرتس.

طمبت الى ذلؾ المسؤوؿ القديـ اف يحاوؿ اف ُيبيف ما الػذي لػـ يػنجح، أفمػيس الحػديث عػف امػرأة أعػادت بنػاء 
ونشػاطا غيػر عػػادييف وىػي عضػػو  حػزب العمػؿ وقػػادت وراءىػا آالفػػا مػف المشػجعيف الشػػباب وأظيػرت زعامػػة

 برلماف ممتازة. فما الذي يعوزىا؟.
يقوؿ اف شيئا فييا ال يدخؿ القموب، شيئا يبدو منغمقا غيػر مفتػوح. فالشػأف الشخصػي اشػكالي حتػى لػو تركنػا 
الشأف الطبقي كمو. قالت عضو كنيست جديدة بقيت في ظيورىا في البالد عػداوة شخصػية ليحيمػوفيتش مػف 

متحدية مثػؿ: لمػاذا ىػي غيػر مسػتعدة لفعػؿ شػيء مػا لمواجيػة ظػاىرة المجػاف الكبيػرة. يقػوؿ ذلػؾ  جية واسئمة
الشخص ال يعني ىذا اف يحيموفيتش حطمت حزب العمؿ فميس ىػذا فشػال كفشػؿ ليفنػي حينمػا لػـ يػدخؿ أي 

اف ىػذا عضو كنيست مف كديما ما عدا مئير شتريت. لكف بالنسبة لمنواب الذيف حصؿ عمييـ حزب العمؿ فػ
خػػط حاسػػـ. أصػػبح الجميػػع يقولػػوف فجػػأة: لػػـ ُيشػػركونا فػػي الحممػػة االنتخابيػػة، وكانػػت تمػػؾ عبػػادة شخصػػية 

 ليحيموفيتش وىو فشميا.
لكف يحيموفيتش ال يجب اف تكوف قمقة فال يوجد اآلف مف يرفع راية التمرد. فعمير بيػرتس الػذي كػاف ُيضػيؽ 

مي جدا وكابؿ ال ينوي اف يجمع معارضة حولػو. ومػا زاؿ عمييا حتى يخرج روحيا ليس ىناؾ، وىرتسوغ رس
شيرا الى اف تتـ المنافسة في رئاسة حزب العمؿ وىذا يمنحيػا وقتػا. وتتصػرؼ يحيمػوفيتش وكأنيػا  14يوجد 

ال تنوي االنضماـ الى ائتالؼ نتنياىو. والسؤاؿ ماذا سيحدث اذا تخمى نتنياىو عف الحريدييف وأراد اف يضـ 
نشيء ىذا وضعا جديػدا. وسػيحث مسػؤولوف كبػار مثػؿ فػؤاد وىرتسػوغ عمػى الػدخوؿ وسػيريد حزب العمؿ. سي

 الشباب البقاء في الخارج فيـ مبنيوف لممعارضة مثؿ يحيموفيتش نفسيا تماما.
 25/1/2013يديعوت 
 26/1/2013القدس العربي، لندن، 
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