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 الثوابتحمداف: حماس قدمت تنازالت كثيرة لموصوؿ إلى مصالحة تحمي أسامة  1
مسؤوؿ العالقات الدولية في حركة المقاومة اإلسالمية ، أف غزة مف، 76/1/7913قدس برس،  ذكرت

أكد أف حركتو "قدمت تنازالت كبيرة مف أجؿ الوصوؿ إلى مصالحة تحافظ عمى ، "حماس" أسامة حمداف
 فمسطينية".الحقوؽ والثوابت الفمسطينية، ولمواجية التحديات المقبمة التي تواجو القضية ال

وأوضح حمداف، خالؿ لقائو مع مجموعة مف الوجياء والمثقفيف والشخصيات االعتبارية في صالة جمعية 
السالمة شماؿ القطاع، أنو "تـ التوافؽ بيف حركتي "حماس" و"فتح" في القاىرة عمى رزمة مف االلتزامات، 

لتاسع مف الشير المقبؿ". وقاؿ:" في حاؿ مف بينيا السجؿ االنتخابي وتشكيؿ الحكومة وينتيي تنفيذىا في ا
االلتزاـ بيذه المقررات سننتقؿ إلى رزمة أخرى لترتيب البيت الفمسطيني وفؽ أجندة وطنية خالصة تحمي 

 الثوابت الفمسطينية وتحافظ عمى حقوؽ أبناء شعبنا الفمسطيني في كؿ أماكف تواجده".
واعتقاالت سياسية بحؽ نشطاء المقاومة يؤلمنا  وأضاؼ حمداف: "إف ما يحصؿ في الضفة مف استدعاءات

كثيرًا، وىو مغاير لما يحدث في غزة مف تييئة األجواء لممصالحة"، داعيًا السمطة ورئيسيا محمود عباس 
 لتييئة كؿ األجواء لمصالحة وطنية تخدـ كؿ أبناء الشعب الفمسطيني.
لكؿ أبناء األمة العربية واإلسالمية عمى وشدد عمى أف "الشعب الفمسطيني سجؿ تضحيات وبطوالت مشرفة 

مدار تاريخو"، مشيًرا إلى أف "العدواف األخير عمى غزة أثبتت أف اإلنجازات التي حققيا االحتالؿ منذ نشأتو 
 عمى األرض الفمسطينية انتيت وأف ىناؾ بداية لمرحمة جديدة لتحرير فمسطيف".

ماس" بذلت جيوًدا كبيرة قبؿ اندالع الثورة السورية وتطرؽ حمداف لمشأف السوري، وأكد عمى أف حركة "ح
لحث نظاـ بشار األسد عمى بدء إصالحات سياسية حقيقية وممموسو لكؿ السورييف واستدرؾ "اتضح لنا أف 

 النظاـ أراد أف يسمؾ طريًقا آخر بعيًدا عف كؿ اإلصالحات الحقيقية".
رة السورية لحث األسد عمى االستجابة لمطالب وبيف أفَّ حركة "حماس" واصمت جيودىا بعد انطالؽ الثو 

 شعبو العادلة ووقؼ نزيؼ الدـ السوري، ولكف األسد رفض االستجابة ليا في ىذه القضية، كما قاؿ.
وكشؼ القيادي في "حماس" النقاب عف أف الفمسطينييف في مخيـ اليرموؾ استقبموا عدًدا مف العائالت 

ليـ وبعض المستمزمات األساسية، وبعد اليجوـ عمى المخيـ نزح منو  السورية الياربة، حيث تـ توفير مأوى
 في المائة مف أىالي المخيـ. 80

وأكد أف أغمب مناطؽ المخيمات الفمسطينية في سورية تعرضت لمتخريب والدمار وأف الوضع أكثر مف 
 جدًا. مأساوي، مبيًنا أف الالجئيف الفمسطينييف الفاريف مف المخيـ يعيشوف أوضاعًا صعبة

وأشار حمداف إلى أف وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف"األونروا" رفعت يدىا عف خدمة أىالي 
المخيمات الفمسطينية بحجة عدـ استقرار المنطقة، مؤكدًا أف "حركة "حماس قدمت العديد مف المساعدات 
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بت جميع الجيات الفمسطينية والدولية االغاثية العاجمة لمنازحيف الفمسطينيوف في لبناف ومناطؽ الجوار وطال
 بتحمؿ مسئولياتيا تجاه معاناة أىمنا الفاريف مف المخيمات السورية".

ولفت النظر إلى أف "ثورات الربيع العربي التي تـ إنجازىا ستؤثر باإليجاب عمى القضية الفمسطينية 
لعادلة والوقوؼ بجانبيا وىو ما يستدعي والشعوب العربية واإلسالمية تدرؾ تمامًا أىمية القضية الفمسطينية ا

 ترتيب البيت الفمسطيني"، كما قاؿ.
حمداف، أكد أف الواقع ، أف محمد الدلوعف مراسميا  غزة، 77/1/7913، فمسطيف أوف اليف وأضافت

 اإلقميمي والدولي "يشيد تحواًل استراتيجيًا" لصالح القضية الفمسطينية، الفتًا إلى أف حماس لدييا شبكة مف
االتصاالت والعالقات الدولية التي تمتد مع دوؿ آسيوية وأربع دوؿ نافذة في االتحاد األوروبي وغيرىا مف 

 القارات.
وعزا حمداف "التحوؿ االستراتي" إلى "ارتخاء القبضة الدولية بسبب أزمات عديدة تواجو أوروبا كاألزمة 

تراجع في ظؿ فشؿ عممية التسوية، يدفع بقوة االقتصادية ومعضمة التنافس مع الصيف"، مبينًا أف ىذا ال
"إيجاد خطوات عممية مباشرة لتوحيد الصؼ الفمسطيني عمى قاعدة مشروع تحرير فمسطيف الذي يستمـز 

 مشروعا استراتيجًيا لممقاومة مف أجؿ إنجاز ىذا التحرير".
الظؿ األمريكي عمى واعترؼ أف حركتو واجيت مشكمة كبيرة في رسـ الخارطة الدولية تمثمت في "ثقؿ 

نما مف قناعة".  المشيد الدولي، وشروط الرباعية الدولية التي نرفضيا ليس عنادًا وا 
وأكد أف "حماس" نجحت في الدخوؿ إلى العمؽ الدولي بشبكة عالقات عمى المستوى اآلسيوي ودوؿ في 

الدولية يجب أف نفرؽ بيف  االتحاد األوروبي تتطور بشكؿ سريع وكبير، منبيًا :"عندما نتحدث عف العالقات
العالقات واالتصاالت، نقوؿ بوضوح لدينا عالقات مع أربع دوؿ رئيسة في االتحاد األوروبي ومع دوؿ 

 أخرى ليست أعضاء فيو".
ورغـ تحفظ حمداف عمى ذكر ىذه الدوؿ وشبكة العالقات عمى المستوى الشعبي والحزبي في دوؿ كفرنسا 

شدد عمى أف أماـ حماس "شوطا كبيرا في العالقة مع أوروبا"، الفتًا إلى أف العالـ وبريطانيا وأسبانيا، إال أنو 
 العربي واإلسالمي ينظر إلى أوروبا نظرة سمبية أو إيجابية وفؽ موقفيا مف القضية الفمسطينية".

، 2011الحمساوية التي شيدت تطورًا ممموسًا في عامي  -وأوضح القيادي في حماس أف العالقة الروسية 
تأثرت بشكؿ أو بآخر بالثورة السورية "لكف الزالت ىذه العالقة قائمة رغـ خالفنا حوؿ الموضوع  2012و

 السوري. لنا وجية نظر.. ولسوريا وروسيا موقؼ آخر". 
وأشار حمداف إلى أف الحديث عف عودة حماس إلى األردف "كاف حديثًا إعالميًا، ولـ يحدث أف طمب أي 

نييف مف حماس الضغط عمى إخواف عماف، موقفنا واضح ال نتدخؿ في الشؤوف مف المسؤولييف األرد
 الداخمية لمدوؿ".

دوؿ خميجية  6ورفض القيادي في حماس وصؼ عالقة الحركة بدوؿ الخميج عدا قطر بالفاترة، قائاًل "ىناؾ 
تيا يتعمؽ بالطرفيف لنا عالقات مع خمسة منيا، والسادسة )اإلمارات( يقطعيا أصحابيا، وتعريؼ العالقة وقو 

وال يتعمؽ بالمراقبيف. بعض ىذه العالقات لسنا راضيف عف مستواىا. وبعض العالقات فييا دؼء كالعالقة 
 مع قطر".

وحوؿ العالقة مع إيراف وحزب اهلل ومستواىا وبعدىا ,بعد موقؼ حماس مف الثورة السورية، أقر حمداف 
 اسة بتغيير العالقة مع طيراف".بوجود خالؼ "لكف ليس لدى الحركة قرار وال سي
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وتابع مستدركًا :"وأعتقد أف إيراف ال تجد بديال عف دعـ المقاومة في فمسطيف ودعـ حماس وفمسطيف ألف 
ىذه القضية ىي قضية أمو, وباختصار تمثؿ لمف يقـو بيا مكانة ودورًا سياسيًا.. أما حزب اهلل فال زالت 

رى أف كؿ مف وقؼ بالجانب السوري في بطشو وعدوانو خسر كثيرا عالقتنا بو قائمة رغـ ذات المسألة، وأ
 في شعبيتو وفي جميوره".

 
 وال خطط لدى عباس لزيارة القطاع أياـلجنة االنتخابات إلى غزة خالؿ  7

تعود لجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية مجددًا إلى غزة خالؿ أياـ، بعدما ُفعِّمت : أحمد رمضاف -راـ اهلل 
ة المصالحة بيف حركتي "فتح" و"حماس"، وأعمف المدير التنفيذي لمجنة االنتخابات المركزية الفمسطينية اتفاقي

ىشاـ كحيؿ أمس أف وفد لجنة االنتخابات سيتوجو إلى قطاع غزة األسبوع المقبؿ مف أجؿ استكماؿ 
 الترتيبات لعممية فتح باب التسجيؿ لمناخبيف بقطاع غزة.

س المجنة حنا ناصر واألميف العاـ لمجنة االنتخابات المركزية الدكتور رامي الحمد وقاؿ إف الوفد يضـ رئي
 اهلل والمدير التنفيذي لمجنة االنتخابات ىشاـ كحيؿ.

في آخر عممية تسجيؿ، وقاؿ  2007ألؼ مواطف أسماؤىـ مدرجة منذ العاـ  550وأشار كحيؿ إلى وجود 
ألؼ مواطف لـ يسجموا في السجؿ االنتخابي. مشيرًا  300إنو بحسب مركز جياز اإلحصاء المركزي ىناؾ 

 مركزًا في محافظات قطاع غزة لعممية التسجيؿ. 254الى وجود 
وكاف رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيؿ ىنية أجرى اتصااًل ىاتفيًا مع حنا ناصر الخميس الماضي ودعاه 

 الى الحضور إلى غزة لمتباحث بشأف السجؿ االنتخابي.
أكد عضو المجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدىا لممصالحة عزاـ األحمد أنو ال ترتيبات لزيارة إلى ذلؾ، 

 الرئيس الفمسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة، متمنيًا أف تتييأ الظروؼ سريعًا إلجراء المصالحة.
 77/1/7913، المستقبؿ، بيروت

 
 مساعدات لالجئيفتيسير خالد يبحث مع قادة الفصائؿ في سوريا تقديـ  3

بحث عضو المجنة التنفيذية في ـ.ت.ؼ. عضو المكتب السياسي لمجبية  :الحياة الجديدة -راـ اهلل
الديمقراطية تيسير خالد؛ مع سفير فمسطيف في دمشؽ محمود الخالدي، وقيادة فصائؿ ـ.ت.ؼ. في سوريا، 

 لمخيمات.أوضاع الفمسطينييف في ظؿ تطورات األزمة في سوريا، خاصًة أوضاع ا
واكد امكانية توفير المساعدات الضرورية لمنازحيف، والعمؿ مع الجيات المضيفة إلعادة تحييد المخيمات 

واكد خالد أكد لسفير فمسطيف ولقيادة فصائؿ ـ.ت.ؼ، اف المنظمة لف تتخمى عف  واعادة سكانيا إلييا.
و سينقؿ وجية نظر قيادة الفصائؿ الى شعبيا في سوريا وال في لبناف، وال في أي مكاف آخر، وشدد عمى ان

المجنة التنفيذية والى الرئيس محمود عباس، مؤكدًا ضرورة مواصمة الجيود لتخفيؼ العبء عف الشعب 
 الفمسطيني في سوريا.

 77/1/7913، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 
 
 

 عف إقامة "قرية األسرى" قرب جنيف يعمفوزير األسرى عيسى قراقع  4
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تدت قوات االحتالؿ بالضرب المبرح عمى النائب جماؿ حويؿ، خالؿ محاولة اعتقالو في اع: )وكاالت(
"قرية األسرى" التي أنشأىا نشطاء عمى مدخؿ بمدة عانيف القريبة مف جنيف، وأصيب العشرات مف النشطاء 

 الفمسطينييف بحاالت إغماء نتيجة استنشاقيـ الغاز المسيؿ لمدموع .
قراقع، أمس، عف إقامة "قرية األسرى" عمى مدخؿ بمدة عانيف، بعد أف منعتيـ  وأعمف وزير األسرى عيسى

قوات االحتالؿ مف إقامتيا بالقرب مف جدار الفصؿ العنصري المحيط بالبمدة شماؿ الضفة. وقاؿ قراقع في 
مؤتمر صحفي "نعمف عف إقامة قرية األسرى عمى حاجز عانيف"، وىو المدخؿ الوحيد لمبمدة المحاصرة 

الجدار. وحاوؿ العشرات مف النشطاء إقامة "قرية األسرى" بالقرب مف الجدار المحيط بالبمدة، إال أف قوات ب
االحتالؿ أغمقت مداخؿ البمدة ومنعت النشطاء مف إقامة قريتيـ وىو مادفعيـ إلى اقامتيا في منطقة قريبة 

 مف حاجز عانيف العسكري حيث قاموا بنصب الخياـ ىناؾ.
 77/1/7913، ارقةالخميج، الش

 
 ترفض فرض الزي الشرعي عمى طالبات جامعة األقصى في غزة  التحريرمنظمة  5

بإلزاـ طالبات جامعة « حماس»وصفت منظمة التحرير الفمسطينية امس قرار حركة : رويترز –راـ اهلل 
 «.قرار طالباني»االقصى في قطاع غزة بارتداء الزي الشرعي بأنو 

اف ما يحممو ىذا القرار الطالباني لجامعة االقصى مف »العالـ في المنظمة في بياف وقالت دائرة الثقافة وا
مدلوالت اجتماعية وسياسية خطيرة عمى مكونات المجتمع الفمسطيني كافة وعمى منظومة حقوؽ االنساف، 

 «.يستدعي الوقوؼ امامو بصالبة ومواجيتو مف منظور قيمي وحضاري وقانوني
الزي الشرعي عمى طالبات الجامعة بدعوى عدـ »مف قرار ادارة الجامعة بفرض وأورد البياف مقتطفات 

اظيار المفاتف واالنضباط في ما يتعمؽ بذلؾ مف مظير محتشـ يعكس المنطؽ الديني والحضاري لمجتمعنا 
 «.وأمتنا

وىر اعتداء صارخ عمى ج»ووصفت المنظمة قرار ادارة الجامعة بفرض الزي الشرعي عمى الطالبات بأنو 
الحقوؽ، وىو الحؽ في االختيار والحريات العامة والخاصة المنصوصة في القانوف االساسي الفمسطيني 

 «.ومبادئ االعالف العالمي لحقوؽ االنساف، وتدخؿ سافر في الحريات الشخصية
في المئة مف طمبتيا، القرار بأنو يأتي  70ووصؼ محاضر في جامعة االقصى التي تشكؿ الطالبات نحو 

مف المفترض اف يبدأ تطبيؽ ىذا القرار في الفصؿ »واضاؼ: «. في اطار اسممة المجتمع في قطاع غزة»
الدراسي الثاني، عممًا اف ادارة الجامعة عممت خالؿ الفترة الماضية عمى تشكيؿ قوة امف داخؿ الجامعة مف 

 «.النساء
ار الزاـ طالبات جامعة االقصى بالزي واختتمت منظمة التحرير الفمسطينية بيانيا بالدعوة الى الغاء قر 

لصالح دولة فمسطينية ديموقراطية حضارية تؤمف بحقوؽ االنساف وتنصؼ المرأة وتقدـ جياًل حرًا »الشرعي 
 «.مف الشباب والشابات يبنوف بكرامة وعز أسس دولتيـ العتيدة

 77/1/7913، الحياة، لندف
 
 
 

 ناسبة المولد النبويبم محكوما 34تفرج عف في غزة  الداخميةوزارة  6
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محكومًا ممف قضوا ثمثي المّدة في  34أفرجت وزارة الداخمية واألمف الوطني المقالة صباح اليوـ عف : غزة
وقالت الوزارة في تصريح عمى موقعيا "إنيا  مراكز اإلصالح والتأىيؿ مع تميزىـ بحسف السير والسموؾ.

لوزير الداخمية فتحي حماد حسب القانوف بمناسبة المولد أفرجت عف المحكوميف استنادًا لمصالحيات الموكمة 
ودعت الوزارة المفرج عنيـ إلى فتح صفحة جديدة في حياتيـ وبناء مستقبؿ جديد، مؤكدة  النبوي الشريؼ".

 أنيـ سيجدوف كؿ دعـ واحتراـ وتقدير ما ساروا في طريؽ البناء وخدمة المجتمع.
 76/1/7913، وكالة معًا اإلخبارية

 
قامة "ميداف تحرير"الط 7  يراوي يهدد بػ"احتالؿ" مجمس وزراء راـ اهلل وا 

ىدد المواء توفيؽ الطيراوي، رئيس لجنة أمناء جامعة االستقالؿ في أريحا، بػ"احتالؿ" مجمس وزراء حكومة 
قامة "ميداف تحرير" لالحتجاج عمى الحكومة برئاسة سالـ فياض التي اتيميا بأنيا "ال تقوـ ب واجبيا راـ اهلل وا 

 عمى اإلطالؽ تجاه جامعة االستقالؿ".
وقاؿ الطيراوي، في مقابمة أجراىا معو تمفزيوف "فمسطيف" التابع لمرئاسة إف طالب جامعة االستقالؿ 
سيقوموف باحتجاجات، بعضيا ميداني، في حاؿ استمرت األزمة المالية الكبيرة في الجامعة. وتابع: "كؿ 

 ى ىذه الجامعة مفتوحة، ويبقى طالبيا ىـ أساس بناء مؤسسات البمد".الخيارات مطروحة، مقابؿ أف تبق
واتيـ الطيراوي، وىو مدير المخابرات العامة الفمسطينية السابؽ في الضفة الغربية، االحتالؿ اإلسرائيمي بأنو 

نية، "العقبة األساسية والتحدي األوؿ أماـ الكؿ الفمسطيني، بما في ذلؾ تطور ونيضة الجامعات الفمسطي
 وبينيا جامعة االستقالؿ"، مبينًا أف العقبة الثانية ىي األزمة المالية.

وأكد الطيراوي بأنو ينتظر "انتياء ميمة الفرصة األخيرة )لحكومة راـ اهلل( وعندىا لكؿ حادث حديث". وتابع 
أي طالب القوؿ: "أعتقد أف طالب الجامعة سيكونوف قبمي في أي تحرؾ، لكني لف أسمح ألف يكوف مصير 

 في الجامعة ىو الشارع، وال أف تكوف حقوقو ناقصة". 
 76/1/7913، فمسطيف أوف اليف

 
 قطاعبال الصحفييف ونواب فتح بغزة يبحثوف قضية الصحفييف المعتقميف نقابةوفد مف  8

مة بحث وفد مف األمانة العامة لنقابة الصحفييف الفمسطينييف، امس السبت، مع نواب عف كت :راـ اهلل -غزة 
براىيـ المصدر، ويحيى شامية  فتح البرلمانية في المجمس التشريعي ضـ: فيصؿ أبو شيال، ورجائي بركة، وا 

وأكد نواب كتمة فتح البرلمانية، لدى استقباليـ لوفد النقابة  قضية المعتقميف لدى أجيزة حماس في قطاع غزة.
وغيرىـ التي تندرج ضمف االعتقاؿ في مدينة غزة امس، رفضيـ ليذه االعتقاالت في صفوؼ الصحفييف 

 السياسي.
وشدد النائب أبو شيال، حسب بياف لنقابة الصحفييف، عمى أف ىذه االعتقاالت توثر األجواء االيجابية 
السائدة مع اقتراب تشكيؿ حكومة التوافؽ الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس، مطالبا بضرورة اإلفراج 

ا أف تبرير االعتقاالت بأنيا حماية لممصالحة الوطنية مف أشخاص الفوري عف جميع المعتقميف، مؤكد
وأوضح أف ىذا االعتقاؿ يتنافى مع أسس ومبادئ القانوف  يحاولوف تخريبيا مرفوضة بشكؿ مطمؽ.

وأكد  الفمسطيني والمحاكمات القضائية العادلة وىو ما لـ يتوفر بشكؿ مطمؽ في حالة اعتقاؿ الصحفييف.
"التشريعي" عف كتمة فتح يساندوف الخطوات التي تقوـ بيا نقابة الصحفييف مف أجؿ أبو شيال أف نواب 

 اإلفراج عف الصحفييف المعتقميف.



 
 
 

 

 

           9ص                                    7757العدد:                77/1/7913األحد  التاريخ:

 77/1/7913، الحياة الجديدة، راـ اهلل
 

 تأجيؿ انتخاب المكتب السياسي لحماس إلقناع مشعؿ بالترشح: "الشرؽ األوسط" 9
س قررت تأجيؿ انتخاب مكتب سياسي جديد ليا، في أف قيادة حركة حما« الشرؽ األوسط»لندف: عممت 

مسعى واضح إلقناع رئيس المكتب السياسي خالد مشعؿ بالعدوؿ عف قراره بعدـ الترشح ليذا الموقع لوالية 
خامسة. وذكرت مصادر فمسطينية مطمعة أف تأجيؿ التئاـ مجمس الشورى العاـ لمحركة يأتي مف أجؿ إفساح 

سالمية عمى مشعؿ لمعدوؿ عف قراره لكي تحقؽ المجاؿ لمضغوط التي تبذلي ا جيات عربية وفمسطينية وا 
 نتائج.

وقالت المصادر إف الذي عاظـ مف تأثير الضغوط عمى مشعؿ التحوؿ الذي طرأ عمى مواقؼ الكثير مف 
 قيادات الحركة في الداخؿ، ال سيما بعد الحرب اإلسرائيمية األخيرة عمى قطاع غزة وزيارة مشعؿ لمقطاع.
وأشارت المصادر إلى أف معظـ الذيف كانت لدييـ تحفظات عمى أداء قيادة الحركة في الخارج باتوا مقتنعيف 
بأنو يتوجب عمى مشعؿ مواصمة قيادتيا في ىذه الظروؼ، في حيف أف الذيف ظموا متمسكيف بيذه 

شعؿ عمى وجو التحفظات لـ يعودوا قادريف عمى تسويقيا بفعؿ التحوؿ في مواقؼ األغمبية تجاه م
 الخصوص.

وأكدت المصادر أف مف أبرز الضغوط التي تمارس عمى مشعؿ في ىذه األياـ ضغوط الجانب المصري، 
، حيث إف الجماعة ترى في مشعؿ الشخصية القادرة عمى قيادة الحركة «اإلخواف المسمميف»وتحديدا جماعة 

ىامش المناورة أماـ القيادة المصرية  نحو مصالحة وطنية تنيي حالة االنقساـ الفمسطيني، التي تقمص
سالمية، مثؿ قطر وتركيا، تشارؾ مصر ضغوطيا عمى مشعؿ  الجديدة. وقالت المصادر إف أطرافا عربية وا 

 لمعدوؿ عف قرار ترؾ موقعو الجديد.
وحسب ىذه المصادر فإنو عمى الرغـ مف حاالت التالسف التي تنشب بيف ممثمي فتح وحماس بيف الحيف 

فإف قيادتي الحركتيف أدركتا أف إنجاز المصالحة الوطنية بات مصمحة ممحة لمجانبيف. وأكدت  واآلخر،
المصادر أنو في ما يتعمؽ بالرئيس الفمسطيني محمود عباس )أبو مازف( فإنو يدرؾ أف نجاح التحركات التي 

في الضفة الغربية.  يخطط ليا عمى الصعيد الدولي يتوقؼ عمى مدى قدرتو عمى استعادة وحدة الفمسطينييف
وأوضحت المصادر أف الكثير مف األطراؼ األوروبية باتت تقبؿ وجية نظر إسرائيؿ القائمة بأف عباس ليس 

 بوسعو تمثيؿ الفمسطينييف بسبب وجود حكومتيف في غزة وراـ اهلل.
 77/1/7913، الشرؽ األوسط، لندف

 
 سنوات 19ز حمداف: ما تبقى مف عمر الكياف الصهيوني ال يتجاو أسامة  19

أكد مسؤوؿ العالقات الدولية الخارجية في حركة "حماس" أسامة  :المركز الفمسطيني لإلعالـ –خاف يونس 
حمداف، أف "المشروع الصييوني" زائؿ، وأف النصر القادـ ىو لمشعب الفمسطيني ومقاومتو، التي ضحت 

 بدماء أبنائيا، وصمدت في وجو آلة الدمار الصييونية.
( في خاف يونس: 1-24خالؿ لقاء جماىيري مع أىالي محافظة خاف يونس مساء الخميس) وقاؿ حمداف،

"ما تبقى مف عمر الكياف ال يتجاوز العشر سنوات، ولقاؤنا القادـ سيكوف في القدس الشريؼ إف شاء اهلل، 
قضية  وأضاؼ: "القضية الفمسطينية ىي ونحف نعد العدة ونجيز الخطط لنحقؽ ىذا األمؿ إف شاء اهلل".

 األمة بأسرىا، فمف نتخمى عف المبادئ والثوابت الفمسطينية، فمف ثوابتنا أف الجياد ىو الذي يعيد األرض".
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 75/1/7913، المركز الفمسطيني لإلعالـ
 

 حماس: "وفا" تعمؿ عمى توتير أجواء المصالحة ونشر األكاذيب 11
المقاومة اإلسالمية "حماس"، اتيمت حركة أف  ،غزة مف،  76/1/7913، المركز الفمسطيني لإلعالـ ذكر

وكالة األنباء الناطقة بمساف سمطة راـ اهلل "وفا" ببث أكاذيب، والعمؿ عمى توتير أجواء المصالحة، مفندة ما 
نشرتو الوكالة مف اتيامات ممفقة لمدكتور محمود الزىار، عضو المكتب السياسي لمحركة بالسعي لتعطيؿ 

 المصالحة.
( لػ"المركز 1-26أبو زىري"، الناطؽ باسـ "حماس"، في تصريٍح اليوـ السبت ) وقاؿ الدكتور "سامي

الفمسطيني لإلعالـ" إف ما نشرتو وكالة "وفا" مف مزاعـ عف سعي الزىار إلفشاؿ المصالحة ىي "أخبار 
كاذبة ال أساس ليا مف الصحة"، معتبًرا إياىا "اختراقا لالتفاؽ األخير الذي نص عمى وقؼ أي توتر 

 المي". وشدد عمى أف ما ُنشر "مجرد تمفيؽ وليس أكثر".إع
وكانت وكالة "وفا" قد زعمت أف الزىار أوعز لجياز األمف الداخمي بتنفيذ حممة اعتقاالت ضد نشطاء مف 
"فتح" ومقربيف مف القيادي المفصوؿ في الحركة ذاتيا محمد دحالف لمعب عمى وتر الخالفات الداخمية في 

 رات مف فتح أيًضا بإفشاؿ جيود المصالحة".فتح وكي تشارؾ تيا
الناطؽ الرسمي باسـ الحركة صالح البردويؿ، قاؿ "ليونايتد أف ، 76/1/7913، فمسطيف أوف اليف وأضافت

"ما نشر عمى صفحة الوكالة الرسمية لمنظمة التحرير الفمسطينية "وفا" مف خبر  أف برس انترناشوناؿ"،
 مف الداخمي بالعمؿ عمى إفشاؿ المصالحة ال أساس لو مف الصحة".تشير فيو إلى أف الزىار أوعز لأل

نما وظيفتيا وأضاؼ  البردويؿ "نؤكد أف مثؿ ىذه التحميالت تحميالت سخيفة ألنيا ال تستند إال ألوىاـ وا 
ورأى إلى أف تسميط الضوء عمى شخصية الزىار بمثابة "ىجمة  اختالؽ ظروؼ تسمـ أجواء المصالحة".

ليس عمى شخصيتو"، منوىًا إلى أف الزىار "كاف وال زاؿ داعيًا لممصالحة ويعتبرىا ىدفًا عمى "حماس" و 
وطالب البردويؿ وكالة "وفا" أف "تترفع عمى ىذه السخافات التي تيدؼ لشرخ الصؼ  استراتيجيًا لمحركة".

 الفمسطيني" معتبرًا أف ذلؾ "يؤكد وجود اتجاه رئيس في المنظمة يرفض المصالحة".
 

 "حؿ الدولتيف"تنفي قبولها  "جهادال" 17
بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف « حؿ الدولتيف»نفت حركة الجياد اإلسالمي، أمس، قبوليا مشروع  :غزة

قامة دولة فمسطيف المستقمة عمى أراضي الضفة الغربية المحتمة وقطاع غزة.  لتسوية القضية الفمسطينية وا 
ما تحدث بو رئيس »ضر حبيب، في تصريح صحفي في غزة، خ« الجياد اإلسالمي»وقاؿ القيادي في 

السمطة )الوطنية الفمسطينية( حوؿ موافقة الحركة عمى فكرة حؿ الدولتيف لشعبيف، غير صحيح وخمط 
ضفاء لنوع مف الضبابية عمى الساحة الفمسطينية إقامة »وأضاؼ أف نيج حركتو واضح وىو «. لألوراؽ وا 

 «.ني عمى أرضودولة واحدة فقط لمشعب الفمسطي
 77/1/7913أبوظبي، االتحاد، 

 
 نصار دحالف بغزةأفتح قدموا معمومات ساهمت في اعتقاؿ  مف حركة "قدس برس": قادة 13

كشؼ مصدر فمسطيني مطمع النقاب عف أف عدًدا مف قادة حركة "فتح" قدموا "معمومات ميمة" : غزة
ار محمد دحالف القيادي الفتحاوي ساعدت جياز األمف الداخمي في غزة باعتقاؿ مجموعة مف أنص
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فساد العالقة بيف رئيس السمطة محمود عباس  المفصوؿ، وذلؾ لسعييـ إلفشاؿ المصالحة الفمسطينية وا 
 وحركة "حماس".

وكانت وزارة الداخمية الفمسطينية في غزة قد أعمنت مؤخًرا عف اعتقاؿ عدد مف األشخاص بتيمة التخطيط 
 أف يكونوا صحفييف. إلفشاؿ جيود المصالحة، نافية

طالع بكؿ تحركات أنصار  وقاؿ المصدر لوكالة "قدس برس": "إف جياز األمف الداخمي كاف عمى عمـ وا 
محمد دحالف، السيما خالؿ التحضير لميرجاف انطالقة حركة "فتح" الذي أقيـ في الرابع مف كانوف ثاني 

 القياـ بأي مشاكؿ متوقعة".)يناير( الجاري، وأف ىذه التحركات كانت تحت السيطرة خشية 
وأضاؼ: "أف األمف في غزة وضع قادة حركة "فتح" في صورة ىذه التحركات وحذر بعضيـ مف 
االستيداؼ. وأف المشاكؿ التي وقعت خالؿ الميرجاف السيما حادثة المنصة وسقوط عشرات الجرحى، 

فتح" يراجعوا مواقفيـ السابقة وحادثت ميرجاف خاف يونس؛ أكدت رواية االمف في غزة وجعؿ قادة حركة "
 مف المبررات التي ساقيا االمف لرفض انعقاد الميرجاف".

وكشؼ المصدر عف أنو وبعد وقوع ىذه المشاكؿ التي أعمف عنيا والتي لـ يعمف عنيا؛ تواصؿ عدد مف قادة 
غزة وقدموا ليـ  حركة "فتح" البارزيف في قطاع غزة وكذلؾ الضفة الغربية مع مسؤوليف أمنييف وسياسييف في

معمومات إضافية عف تحركات ىؤالء الشباب والمناصريف لمحمد دحالف وأسمائيـ وكنياتيـ وبعض ما 
يخططوف ليـ، وأكدوا أنيـ كانوا يسعوف إلفساد العالقة ما بيف رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس 

 لد مشعؿ في القاىرة.وحركة "حماس" بعد لقاءه مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خا
وأشار المصدر إلى أف ىذه المعمومات دفعت األمف في غزة إلى اإلسراع في تنفيذ حممة اعتقاالت بحؽ 
مناصري محمد دحالف طالت عشرة منيـ، واستدعاء آخريف يعمموف تحت مظمة اعالمية ومواقع الكترونية 

 وىمية وحقيقية يموليا دحالف بشكؿ مباشر".
حركة "فتح" اشرؼ جمعة قد تطرؽ إلى تسميـ قادة مف حركتو معمومات لمجيات األمنية وكاف النائب عف 

في غزة بقولو في تصريح لو: "نحف مطمعوف عمى خمفيات ما يحدث وال يجب أف يدفع أحد الثمف مقابؿ 
 خالفات داخمية أو بيع مواقؼ لطرؼ آخر".

طيني حوؿ تسميـ قيادات فتحاوية معمومات مف جانبو؛ أكد أحد كوادر حركة "فتح" رواية المصدر الفمس
 لألمف الداخمي في غزة قادت العتقاؿ ىؤالء الشباب.

وزاد ىذا الكادر الفتحاوي، الذي فضؿ عدـ ذكر اسمو لوكالة "قدس برس": "أنا غير تابع لدحالف ولـ أكف 
حماس"، في إشارة منو إلى  يوما محسوًبا عميو ولكف ىؤالء الشباب )المعتقموف( تـ تسيمميـ تسميـ اليد لحركة

 اعتقاليـ عمى يد االمف الداخمي بناء عمى معمومات مف "فتح".
 77/1/7913قدس برس، 

 
 

 غزة: "سرايا القدس" تعمف استشهاد أحد مقاتميها في "مهمة جهادية" 14
 أعمنت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجياد اإلسالمي، عف استشياد أحد عناصرىا خالؿ: غزة

ونعت السرايا في بياف ليا، تمقت "قدس برس" نسخة عنو الشاب يوسؼ جياد  تأديتو "واجبو الجيادي".
ويشار إلى أف  عاًما( مف وسط قطاع غزة، مؤكًدا أنو استشيد خالؿ تأديتو "واجبو الجيادي". 22الصوص )
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العمؿ "ميمة جيادية"  فصائؿ المقاومة تطمؽ عمى مف يسقط خالؿ عمميات التدريب أو اإلعداد أو أخطاء
 أو "واجب جيادي"، حيث قضى العشرات مف المقاوميف خالؿ ىذه الميمات.

 76/1/7913قدس برس، 
 

 : الوفاء لمقائد حبش بالتمسؾ بالوحدة والمقاومة والصمود"الشعبية" 15
المؤسس  اعتبرت الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف بأف الوفاء لحكيـ الثورة د. جورج حبش القائد :معا -غزة

لحركة القومييف العرب والجبية الشعبية ولدماء الشيداء الذيف قضوا مف أجؿ تحرير فمسطيف وحرية شعبيا 
ىو بالتمسؾ بالوحدة والمقاومة والصمود وباألىداؼ التي قدـ الشعب الفمسطيني في سبيميا جساـ التضحيات 

 ا القدس.وفي مقدمتيا العودة وتقرير المصير والدولة المستقمة وعاصمتي
وأكدت الجبية الشعبية بأف الحقوؽ والميمة الوطنية المباشرة في إنياء االحتالؿ وتجسيد قياـ الدولة 
الفمسطينية كاممة السيادة وعاصمتيا القدس تتطمب مف كافة قوى الشعب السياسية واالجتماعية وبخاصة 

ي استيطانو وتيويده لألرض حركتي فتح وحماس تغميب التناقض الرئيس مع االحتالؿ، الذي يمعف ف
جرامو بحؽ اإلنساف والمقدسات.  وا 

ودعت الجبية في الذكرى الخامسة لرحيؿ القائد القومي واألممي د . جورج حبش إلى تعزيز تالحـ الشعوب 
العربية في نضاليا مف أجؿ الخالص مف التبعية والفساد واالستبداد وحماية منجزاتيا والدفاع عف التحوالت 

طية السياسية واالجتماعية التي تشيدىا، في مواجية محاوالت احتواء وحرؼ ىذه التحوالت عف الديمقرا
أىدافيا في الحرية والعدالة االجتماعية والوحدة وفي استعادة كرامتيا الوطنية والقومية بنصرة قضيتيا 

ية واالمبريالية والسير المركزية، قضية فمسطيف باعتبار حريتيا ىدفا ومعيارًا لمتحرر مف الييمنة الصييون
 عمى دروب تحرير األرض وحرية األوطاف واإلنساف في البالد العربية واإلسالمية والعالـ أجمع.
 76/1/7913، وكالة معًا اإلخبارية

 
 يتحالفاف لمنع الوسط مف المشاركة في الحكومة "التوراة اليهودي"و "شاس": "إسرائيؿ" 16

دينياف في إسرائيؿ إنيما سػيتحالفاف لمصػراع مػف أجػؿ الػدخوؿ فػي أي قاؿ حزباف : رويترز –القدس المحتمة 
بفػارؽ بسػيط فػي االنتخابػات « ليكػود»حكومة ائتالفية يشكميا رئيس الػوزراء بنيػاميف نتانيػاىو بعػد فػوز حزبػو 

 الشير الجاري. 22البرلمانية التي جرت في 
ائيمية بػػأنيـ سػػيتحالفوف لمقاومػػة حػػزب وسػػائؿ إعػػالـ إسػػر « التػػوراة الييػػودي»و« شػػاس»وأبمػػز زعمػػاء حزبػػي 

وسػػطي جديػػد قػػوي حػػؿ فػػي المرتبػػة الثانيػػة فػػي انتخابػػات الثمثػػاء تعيػػد حرمػػاف المتػػدينيف المتشػػدديف مػػف مزايػػا 
 تقميدية، مثؿ إعفاءات واسعة مف واجبات عسكرية.

زبيف، الػػذي يتزعمػػو فػػي شػػأف خطػػة لػػدمج مقاعػػد الحػػ« شػػاس»وقػػاؿ الحاخػػاـ عوفاديػػا يوسػػؼ ألعضػػاء حػػزب 
لمنافسػة السياسػي « ننوي التوحد في فريؽ تفاوض واحد: »120في الكنيست البالز عدد مقاعده  18وعددىا 

 مقعدًا. 19عمى « يش عتيد»الجديد عمى الساحة يائير لبيد الذي حصؿ حزبو 
عػػػف موشػػي غػػػافني النائػػب عػػػف « ىػػآرتس»و« يػػديعوت احرونػػػوت»ونقػػؿ الموقعػػػاف اإللكترونيػػاف لصػػػحيفتي 

 «.ننوي تشكيؿ كتمة موحدة»قولو: « التوراة الييودي الموحد»حزب 
 77/1/7913، الحياة، لندف
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 لترجمة "الربيع العربي" إلى "الفارسية" يدعوباراؾ  17
"الخميج": قاؿ وزير الحرب "اإلسرائيمي" إييود باراؾ الموجود حاليًا في المنتػدى االقتصػادي  -القدس المحتمة 

عمػػػى سػػػؤاؿ ؿ "ديمػػػي بيسػػػت"، إنػػػو واثػػػؽ مػػػف أف الواليػػػات المتحػػػدة لػػػدييا خطػػػة فػػػي دافػػػوس فػػػي سويسػػػرا ردًا 
 ليجمات موضعية ضد إيراف كوسيمة أخيرة في حاؿ رفضت طيراف وقؼ مساعييا لحيازة القنبمة النووية .

وقػػاؿ بػػاراؾ إنػػو "مػػف األفضػػؿ أف تػػنجح الدبموماسػػية، وأف تػػتـ ترجمػػة الربيػػع العربػػي ذات يػػـو إلػػى الفارسػػية 
ؿ إلى طيراف . . ولكف ال يمكف االعتمػاد عمػى ذلػؾ، داعيػًا إلػى خطػة تشػمؿ سمسػمة ىجمػات جراحيػة". ليص

ونقؿ عنو قولو "اعتدت القوؿ إننا نتحدث عف عمميات موضعية، ونحف نفكر بمبضع الجراحة، وأنتـ تفكروف 
بتعميمػػػات مػػػف البيػػػت  وكشػػػؼ أف "البنتػػػاغوف" أعػػػد مباضػػػع جراحػػػة ذكيػػػة وحػػػادة باإلزميػػػؿ والمطرقػػػة الثقيمػػػة".

 األبيض، الفتًا لعدـ وجود احتماؿ حرب كبيرة أو فشؿ في وقؼ إيراف. 
وفي الشأف الفمسطيني نقمت عنو صحيفة "يػديعوت أحرونػوت" الصػييونية مزاعمػو المتكػررة حػوؿ عػدـ وجػود 

ختمفػػة مػػف شػػريؾ فمسػػطيني، وقػػاؿ إف "اإلسػػرائيمييف" قػػد ييأسػػوف مػػف إمكػػاف إعػػادة منػػاطؽ مقابػػؿ تعيػػدات م
 الفمسطينييف.

 77/1/7913، الخميج، الشارقة
 

 أيالوف: المجتمع الدولي ينتظر مف الحكومة الجديدة أف تقود إلى انطالقة في عممية السالـ 18
اعرب نائب وزير الخارجيػة االسػرائيمي دانػي ايػالوف عػف اعتقػاده بػاف المجتمػع الػدولي يتوقػع  :القدس المحتمة

ستشكؿ في اسرائيؿ اف تنتيج سياسة تؤدي الى تغييػر الوضػع القػائـ وتفضػي الػى مف الحكومة الجديدة التي 
انطالقػػة فػػي عمميػػة السػػالـ مػػع الفمسػػطينييف. وقػػاؿ ايػػالوف اف نتػػائج االنتخابػػات فػػي اسػػرائيؿ قوبمػػت بمفاجػػأة 

ديػة مػف ممزوجة باالمؿ في العالـ. كما رجح ايالوف اف يعمؿ وزير الخارجية االمريكي الجديد جوف كيري بج
 اجؿ دفع العممية السياسية في الشرؽ االوسط واف الرئيس اوباما سيمنحو الدعـ الكامؿ في مساعيو.

 77/1/7913، وكالة سما اإلخبارية
 

 محاوالت طبية إلفاقة شاروف 19
أعمػف مسػػاعد سػابؽ لػػرئيس الػوزراء "اإلسػػرائيمي" األسػبؽ أريئيػػؿ شػاروف الػػذي دخػؿ فػػي غيبوبػػة : )ا .ؼ .ب(
و لجمطة في الدماغ قبؿ سبعة أعواـ، الجمعػة أف الفحػوص الطبيػة األخيػرة يبػدو أنيػا تعطػي بارقػة منذ تعرض

 أمؿ في تحسف وضعو.
وقاؿ راناف غيسيف إف شاروف نقؿ الى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع )جنوب( حيث خضع الخميس 

ولكف "كاف ىناؾ نوع مػف المؤشػر لصورة شعاعية بواسطة الرنيف المغناطيسي. وأضاؼ "إنو فحص روتيني" 
اإليجػػابي". وأكػػدت المتحدثػػة باسػػـ مستشػػفى سػػوروكا انبػػار غػػوتر أف شػػاروف نقػػؿ "لبضػػع سػػاعات" لمخضػػوع 
لفحوص قبؿ أف تتـ إعادتو إلى مستشفى "تؿ ىاشومير" في "تؿ أبيب" حيث يرقد. ولـ تدؿ بأي تعميػؽ حػوؿ 

 وضعو الصحي وال حوؿ الفحوص التي أجريت لو.
 77/1/7913، يج، الشارقةالخم

 
 وتواصؿ القصؼ مف مخيـ خاف الشيح 14سورية: استشهاد أربعة فمسطينييف وخطؼ حافمة ُتقؿ  79
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قالت مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية في تقرير ليا اليوـ األحد إف أربعة مف الالجئيف  :دمشؽ
يخ "سمطاف ىايؿ" فمسطيني الجنسية مف وقالت المجموعة: إف الش الفمسطينييف سقطوا شيداء في المخيمات.

سكاف مخيـ خاف الشيح، وجدت جثتو في قرية زاكية قرب الدرخبية، بعد أف اختطفتو مجموعة مسمحة يـو 
 ،الجمعة الماضية مف أماـ جامع التوفيؽ بعد خروجو مف صالة الجمعة مباشرة، كما استشيد موفؽ الدبدوب

، برصاص القناص المتمركز أوؿ المخيـ، ومحمد رشاد بدير مف مف سكاف مخيـ اليرموؾ فمسطيني الجنسية
بجراحو نتيجة القصؼ العشوائي عمى المخيـ، وميند أبو نعاج مف  سكاف مخيـ الحسينية، استشيد متأثراً 

سكاف المنطقة الصناعية، استشيد برصاص حاجز بالقرب مف جامع أبي أيوب األنصاري في منطقة 
 لزاىرة.الصناعة بالقرب مف منطقة ا

وأفادت المجموعة اختطاؼ حافمة ركاب ثانية "سرفيس" تقؿ أربعة عشر راكًبا مف أبناء مخيـ خاف الشيح مف 
 كراج السومرية لـ يتـ التعرؼ عمى أسمائيـ.

وشيد مخيـ اليرموؾ في الصباح الباكر اشتباكات عنيفة بيف مجموعات الجيش الحر والجيش النظامي، 
منذ ساعات الصباح تحميًقا لمطيراف الحربي فوؽ سمائو، تزامف ذلؾ مع سقوط عدد  فيما شيد مخيـ الحسينية

مادية في المكاف، ومف جانب أخر ال زاؿ  مف القذائؼ عميو بالقرب مف نادي تؿ الفخار ألحقت أضراراً 
يش المخيـ يعاني مف نقص حاد في المواد الغذائية والتدفئة وأزمة الخبز جراء الحصار الذي يفرضو الج

 النظامي عميو.
 13/1/7913المركز الفمسطيني لإلعالـ، 

 
 فمسطينيًا قتموا منذ بدء األزمة في سورية 949: "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي سورية" 71

أظير تقرير إحصائي أف عدد الشيداء الفمسطينييف الذيف سقطوا في سورية منذ بدء األحداث الدائرة  :لندف
وأوضحت "مجموعة العمؿ مف أجؿ فمسطينيي  بمز تسعمائة وأربعيف شييدًا. ،2011مارس  /فييا في آذار

الجًئا فمسطينًيا قتموا خالؿ األشير الواحدة  940، أف 26/1سورية" في تقريرىا الصادر يوـ السبت 
والعشريف الماضية جّراء اضطراب األوضاع األمنية في األراضي السورية، وقصؼ قوات الجيش النظامي 

 لالجئيف الفمسطينييف.لمخيمات ا
 76/1/7913قدس برس، 

 
 
 

 األقصىالمسجد الشيخ كماؿ الخطيب يحذر مف مخططات صهيونية خطيرة بحؽ  77
كماؿ الخطيب، مف "مشاريع  ،حذَّر نائب رئيس الحركة اإلسالمية داخؿ الخط األخضر: محمد عيد - غزة

كما  المتطرفة في االنتخابات اإلسرائيمية.تيويدية خطيرة" بحؽ المسجد األقصى المبارؾ عقب فوز األحزاب 
، مف خطورة المرحمة القادمة عمى المسجد 23/1يوـ األربعاء حذر الخطيب في تصريحات لػ"فمسطيف"، 

واستدؿ بزيارة  األقصى، والذي اتخذتو القيادات واألحزاب اإلسرائيمية مكانًا إلعالف دعايتيا االنتخابية.
يكود، وغيره مف الشخصيات الييودية التي زارت ساحة البراؽ يوـ االنتخابات، بنياميف نتنياىو زعيـ حزب الم

 عادًا أنيا "رسالة واضحة لكسب الجميور اإلسرائيمي، وتحقيؽ مطامعو المزعومة في المسجد األقصى".
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 زعوـ".وأكد أف جميع القوائـ والشخصيات اإلسرائيمية الفائزة "تنادي بيدـ المسجد األقصى، وبناء الييكؿ الم
سالمية عف المسجد  ورأى أف المرحمة المقبمة والتي وصفيا بػ"الخطيرة"، تتطّمب جبية دفاعية عربية وا 

 األقصى وساحاتو، وحمايتو مف المشاريع والمخططات التي ستنفذىا القوائـ والشخصيات المتطرفة.
 74/1/7913فمسطيف أوف اليف، 

 
 ا استمرت حممة القمع اإلسرائيمية ضدهـاألسرى يهددوف باإلضراب مفتوح عف الطعاـ إذ 73

وزير األسرى لدى السمطة ، أف حامد جاد ،غزةنقاًل عف مراسميا في  77/1/7913الغد، عّماف، نشرت 
تتجو نحو "إف األوضاع في السجوف اإلسرائيمية  :قاؿ ،عيسى قراقع في حكومة سالـ فياض، الفمسطينية

ولفت  رى في الفترة األخيرة حيث بات الوضع ال يحتمؿ".التصعيد عمى ضوء اليجمة المكثفة عمى األس
جماعي  بإضرابإلى أف األسرى ىددوا بالبدء  ،وتمقت الغد نسخة عنو ،في بياف صدر عنو أمس ،قراقع

بريؿ القادـ في حاؿ استمرت األوضاع بيذه الطريقة، حيث أكدوا أف أ /مفتوح عف الطعاـ في شير نيساف
وبقرار  ،وأوضح أف إدارة سجوف االحتالؿ الؿ مرشح لالنفجار في أي وقت.في سجوف االحت األسرىوضع 

ؿ شف حممة قمع مبرمجة ويومية عمى األسرى مف خالؿ وحدات قمع خاصة تقتحـ صتوا ،سياسي إسرائيمي
 غرفيـ وأقساميـ ليؿ نيار وتعتدي عمييـ وتفرض عقوبات جماعية غير مسبوقة عمى األسرى.

ضامف الدولية لحقوؽ اإلنساف بمساف الباحث لدييا أحمد البيتاوي أف  محكمتي بدورىا أعمنت مؤسسة الت
أسرى فمسطينييف ومددت  9مختمفة بحؽ  سالـ وعوفر اإلسرائيميتيف أصدرتا خالؿ األسبوع الماضي أحكاماً 

 أسرى. 4االعتقاالت اإلدارية، بحؽ 
 ،رى حركة فتح في سجف عسقالفالموجو العاـ ألس ، أفغزةمف  77/1/7913الحياة، لندف، وأضافت 

األسرى لف يقفوا "، مشددًا عمى أف "ىناؾ سياسة تصعيد مف اإلدارة تجاه األسرى"إف  :قاؿ، األسير زياد بزار
مكتوفي األيدي حياؿ ما يتعرضوف إليو مف أذى، ولف نسمح أف تمر ىذه السياسة التعسفية مف دوف موقؼ 

بدأ إضرابًا عف الطعاـ احتجاجًا عمى نقمو "سكاف مدينة نابمس . وأضاؼ أف األسير محمد كرسوع مف "موحد
إلى سجف ريموف بعيدًا عف مكاف سكنو، ورفض إدارة السجف طمبًا تقدـ بو لنقمو إلى سجف قريب مف منطقة 

 ."سكناه
 
 

 أسيرًا معزوليف بسجف "إيمه" في بئر السبع 77األسرى: محاكمات داخمية لػ  وزارة 74
جراءات قاسية راـ اهلل: أفاد تقري ر صادر عف وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، أمس، أف عقوبات مشددة وا 

تـ عزليـ غي عزؿ سجف إيمو بعد قمعيـ ونقميـ بالقوة مف سجف ايشؿ  أسيراً  27غير مسبوقة فرضت عمى 
 بالسجف عمى يد قوات خاصة ومدججة بكؿ أشكاؿ القمع. 10بعد مياجمة قسـ  15/1/2013يوـ 

الوزارة رامي العممي الذي التقى عددا مف األسرى المعزوليف في عزؿ سجف ايمو أف أوضاع  وقاؿ محامي
 إعطاؤىـالمعزوليف كارثية ومأساوية حيث تـ وضع كؿ أسيريف في غرفة ال يوجد بيا أي شيء ولـ يتـ 

 مالبسيـ مف سجف ايشؿ. إحضارالسجف ودوف  إدارةمالبس مف قبؿ 
 77/1/7913، راـ اهلل، األياـ

 
 جنيف: عشرات اإلصابات في اعتداء قوات االحتالؿ عمى نشطاء قرية "كسر القيد" في عانيف 75
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أوقعت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي، أمس، عشرات المصابيف، في أوساط المشاركيف في مسيرة  محمد بالص:
المدينة، "كسر القيد"، والتي انطمقت مف مدينة جنيف صوب قرية عانيف المحاذية لمخط األخضر غربي 

بمحاذاة سياج الفصؿ العنصري، وذلؾ تضامنًا مع األسرى المضربيف عف الطعاـ رفضًا لسياسة االعتقاؿ 
 اإلداري.

وانطمقت المسيرة محمولة بداية مف المدينة، رغـ الحواجز العسكرية المشددة واالنتشار المكثؼ لقوات 
مجموعة مف الخياـ فييا، وتحديدًا بمحاذاة االحتالؿ في محيط قرية عانيف التي أراد المتظاىروف نصب 

 السياج الفاصؿ أطمقوا عمييا اسـ قرية "كسر القيد".
وكانت وزارة شؤوف األسرى والمحرريف، بالتعاوف مع عدد مف القوى والفعاليات التي تعنى بشؤوف األسرى، 

قيد" جاءت بيدؼ تسميط أعمف قراقع، أف قرية "كسر الو  قررت إقامة قرية "كسر القيد"، في قرية عانيف.
الضوء عمى قضية األسرى، وتحديدا المضربيف عف الطعاـ ممف أصبحت حياتيـ في دائرة الخطر الشديد، 

وندد قراقع، بشدة باإلجراءات القمعية لالحتالؿ، مؤكدا أف  بعد نقؿ عدد منيـ إلى المستشفيات اإلسرائيمية.
ة األسرى المضربيف عف الطعاـ لف تتوقؼ حتى يتـ الفعاليات التضامنية لنصرة الحركة األسيرة وخاص

ودعا العالـ إلى الوقوؼ إلى  اإلفراج عف األسرى المضربيف وتبييض السجوف بكافة الطرؽ واألساليب.
جانب األسرى الذيف يتعرضوف لشتى أنواع االنتياكات اإلنسانية والحقوقية، والعمؿ عمى رفع الظمـ عنيـ 

 حتى يتـ تحريرىـ.
 77/1/7913راـ اهلل، ، األياـ

 
 االحتالؿ يقمع مسيرات الضفة السممية األسبوعية ضد الجدار واالستيطاف 76

مسيرات الضفة السممية األسبوعية  أمسقمعت قوات االحتالؿ بشكؿ عنيؼ  :كامؿ إبراىيـ -القدس المحتمة 
قؿ مواطف، ضد الجدار واالستيطاف، حيث أصيب مواطنوف وصحافي وناشط سالـ، بجروح ورضوض، واعت
 حيث جرت المسيرات في بمدات وقرى نعميف وبمعيف وُبدرس والنبي صالح وكفر قدـو والمعصرة.
 77/1/7913الرأي، عّماف، 

 
 الضفة توسع استيطاني جديد جنوب بيت لحـ 77

ذكرت جريدة أورشاليـ اإلسرائيمية اأُلسبوعية المتخصصة في شؤوف االستيطاف  :الرحيـ حسيف عبد - راـ اهلل
ييودي عمى األراضي الفمسطينية أمس أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي تواصؿ توسيع مجمع مستوطنات ال
 جنوب بيت لحـ. "جوش عتصيوف"

وحدة  81نشرت قبؿ أسبوع نتائج مناقصات إلقامة  "دائرة أراضي إسرائيؿ"وأوضحت الجريدة أف ما ُتسمى 
قطع أراٍض بأسعار  3جمع، وسيحصؿ الفائزوف عمى التابعة لمم "بيطار عيميت"سكنية جديدة في مستوطنة 

وحدة  34دونـ مف المقرر إقامة  4,5أقؿ كثيرًا مف تقديراتيا. فقد قدرت سعر قطعة أرض مساحتيا 
مميوف  5,1االستيطانية بمبمز  "الواؿ"مميوف دوالر أميركي، لكنيا ستباع لشركة  6,2استيطانية عمييا بمبمز 

 شيكؿ. 3,88الدوالر يساوي  شيكؿ إسرائيمي، عممًا بأف
وحدة استيطانية وقدر سعرىا بتسعة مالييف شيكؿ  34دونـ وستقاـ عمييا  7,2وتبمز مساحة القطعة الثانية 

وحدة استيطانية  16دونـ ومف المقرر بناء  3,8وبيعت بخمسة مالييف شيكؿ. أما القطعة الثالثة، فمساحتيا 
 مميوف شيكؿ. 12,5مميوف شيكؿ بداًل مف  6,7ية بمبمز االستيطان« يوحناف»عمييا، وبيعت لشركة 
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 77/1/7913االتحاد، أبو ظبي، 
 

 حماية جنود االحتالؿبفي زراعتها  فشرعويمنطقة خمة الفحـ و  فقتحمويف والمستوطنبيت لحـ:  78
صرح منسؽ لجنة مقاومة االستيطاف في بمدة الخضر جنوب بيت لحـ أحمد  :الرحيـ حسيف عبد - راـ اهلل

صالح بأف مئات مف المستوطنيف المتطرفيف اقتحموا أمس األوؿ منطقة خمة الفحـ ُقرب البمدة وشرعوا في 
زراعتيا تحت حماية جنود االحتالؿ، موضحًا أنيـ جاءوا مف أنحاء الضفة واألراضي المحتمة منذ عاـ 

1948. 
 77/1/7913التحاد، أبو ظبي، ا

 
 الخميؿ: االحتالؿ يمنع الفمسطينييف مف الوصوؿ إلى أراضيهـ شرؽ يطا 79

مف الوصوؿ إلى أراضييـ الزراعية الواقعة شرؽ بمدة  فالفمسطينييمنع جيش االحتالؿ اإلسرائيمي  :الخميؿ
وقاؿ راتب الجبور،  كرية.يطا جنوب الخميؿ في جنوب الضفة الغربية، وأعمف أف ىذه األراضي مناطؽ عس

قدس برس إف االحتالؿ منع وكالة منسؽ المجنة الشعبية في يطا لمواجية الجدار واالستيطاف لمراسؿ 
المواطنيف مف عائمة عوض والمجاف الشعبية لمقاومة الجدار واالستيطاف جنوب الخميؿ مف الدخوؿ إلى 

 منطقة عسكرية مغمقة . ضالتراأراضييـ في منطقة اقويويص شرؽ يطا بحجة انو ىذه 
 76/1/7913قدس برس، 

 
 بأمر عسكري "األغوار الشمالية"غمؽ تقوات االحتالؿ  39

ذكر شيود عياف أف قوات االحتالؿ أغمقت أمس منطقة األغوار الشمالية  :الرحيـ حسيف عبد - راـ اهلل
نوعًا بأمر عسكري شرقي الضفة الغربية، حيث أصبح دخوؿ القرى والمضارب البدوية والخروج منيا مم

 أصدره أحد ضباط جيش االحتالؿ ىناؾ.
وأوضحوا أنيا أغمقت معبر تياسير بيف المنطقة ومدينة طوباس، فيما عزلت المنطقة عف محافظتي أريحا 

 ونابمس بحواجز عسكرية.
 77/1/7913االتحاد، أبو ظبي، 

 
 مف الضفة والقطاعفمسطينييف  ستةقوات االحتالؿ تعتقؿ  31

الجيش اإلسرائيمي اعتقؿ ثالثة .(، أف يو.بي.آي)نقاًل عف وكالة   77/1/7913، دبي، البيافنشرت 
 فمسطينييف خالؿ حممة دىـ فجر أمس في الضفة الغربية المحتمة.

، 26/1قوات االحتالؿ اإلسرائيمي اعتقمت، يوـ السبت ، أف غزةمف  76/1/7913قدس برس، وأضافت 
وقالت مصادر فمسطينية إف  راضي المحتمة المحاذية لقطاع غزة.ثالثة مواطنيف فمسطينييف مف داخؿ األ

المعتقميف لـ يكونوا مسمحيف، وأف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي اقتادتيـ إلى أحد مراكز االعتقاؿ لمتحقيؽ 
 معيـ.

 
 في سجوف االحتالؿ 73 األسير محمد صباغ يدخؿ عامه الػ 37
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مف مخيـ  (عاما 39)األسير محمد احمد محمود صباغ  أفاد مركز أسرى فمسطيف لمدراسات أف :وكاالتال
وأوضح مدير المركز رياض األشقر  جنيف دخؿ عامو الثالث والعشريف بشكؿ متواصؿ في سجوف االحتالؿ.

، ومحكوـ بالسجف 23/1/1991بأف صباغ ىو رابع أقدـ أسير فمسطيني في جنيف، مبينًا أنو معتقؿ منذ 
وبيف أف صباغ أحد قيادات الحركة األسيرة، ومف  في مقاومة االحتالؿ.مرات بتيمة المشاركة  3المؤبد 

 عاما فقط. 16عمداء األسرى، وكاف حيف اعتقالو يبمز مف العمر 
 77/1/7913الغد، عّماف، 

 
 إضراب شامؿ في أوؿ أياـ الفصؿ الدراسي الثاني بمدراس الضفة 33

، أف المدارس 26/1لضفة الغربية، يوـ السبت قاؿ االتحاد العاـ لممعمميف الفمسطينييف في ا :راـ اهلل
الحكومية ومديريات التربية والتعميـ في محافظات الضفة ستغمؽ أبوابيا أياـ األحد واإلثنيف والثالثاء مف ىذا 

 األسبوع، احتجاجًا عمى تأخر صرؼ رواتب العامميف في التربية والتعميـ.
قدس برس وكالة ف بالضفة في بياف لإلتحاد، وصؿ وأوضح أحمد سحويؿ، األميف العاـ إلتحاد المعممي

نسخة منو، أف "اإلضراب الشامؿ سيتـ بموجبو عدـ التوجو لممدارس الحكومية ومديريات التربية والتعميـ في 
 المحافظات في األياـ الثالثة المعمف عنيا مسبقًا".

 76/1/7913قدس برس، 
 

 ؿ في الضفة منذ سنواتفعاليات شعبية فمسطينية لفتح طرؽ أغمقها االحتال  34
فعاليات إلعادة فتح حواجز وطرؽ في الضفة الغربية، أغمقيا  خراً ؤ نظـ نشطاء فمسطينيوف م :الخميؿ

االحتالؿ اإلسرائيمي منذ سنوات، ال سيما وأف مئات الحواجز التي تربط ما بيف المدف والقرى الفمسطينية 
وتجبرىـ عمى  فالفمسطينييببوابات حديدية تعيؽ حركة ويتواجد عمييا جنود االحتالؿ بشكؿ مستمر أو تغمؽ 

 سموؾ طرؽ التفافية.
 76/1/7913قدس برس، 

 
 الباردمخيـ نهر إطالؽ العمؿ في مستوصؼ فتحي عرفات في لبناف:  35

وزير الحكـ المحمي الفمسطيني رئيس المجنة الوطنية لدعـ أىالي  ،خالد فيد القواسمي. أطمؽ د :البداوي
فتحي عرفات في مخيـ نير البارد، في حضور سفير دولة  .العمؿ بمستوصؼ الشييد د ،دمخيـ نير البار 

فمسطيف في لبناف أشرؼ دبور، وعضو المجمس الثوري لحركة فتح آمنة سميماف، وأميف سر حركة فتح 
وفصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية في الشماؿ أبو جياد فياض، ورئيس جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني 

 يونس الخطيب، وممثمي الفصائؿ الفمسطينية والمجاف الشعبية وأطباء وفعاليات مف المخيـ. .في لبناف د
 77/1/7913، بيروت، المستقبؿ

 
 ألؼ دوالر منها 499سطو مسمح عمى مركبة تجارية وسط الخميؿ وسمب  36

ومصادرة مبالز مالية  وقع صباح اليوـ األحد سطو مسمح عمى مركبة تعود لشركة تجارية بالخميؿ :الخميؿ
قدس برس أف مجموعة مف الممثميف المسمحيف أوقفوا وكالة كبيرة، وأكد شيود عياف ومصادر أمنية لمراسؿ 

مبمز مالي بالبنؾ تجاوز المميوف ونصؼ  إليداعمركبة تعود لشركة تجارية معروفة بالخميؿ كانت متجية 
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الجورة وسط مدينة الخميؿ، وقاموا باالعتداء عمى ألؼ دوالر( في منطقة راس  400المميوف شيكؿ )حوالي 
 سائؽ المركبة بالضرب واالستيالء عمى األمواؿ وأطمقوا النار في اليواء والذوا بالفرار.

 77/1/7913قدس برس، 
 

 جماليات المسجد األقصى المبارؾ.. الحقبة األمويةعرض كتاب:  37
 األموية الحقبة –اسـ الكتاب: جماليات المسجد األقصى المبارؾ 

 الكاتب: الفناف التشكيمي عبد اهلل أبو راشد
 الناشر: مؤسسة القدس الدولية ومؤسسة فمسطيف لمثقافة

 صفحة مف القطع المتوسط 16عدد الصفحات: 
 الكتاب الثالث –اسـ السمسمة: مقامات قدسية 

صري حافمة بالمعالـ يعتبر الكتاب إضاءة معرفية حوؿ جماليات المسجد األقصى الُمبارؾ، كذاكرة مكاف ب
الدينية والتاريخية، وما يحمؿ في ضموعو مف قيـ روحانية إيمانية، موصولة بالجماؿ اإلليي، وبالعبودية 
المطمقة هلل وحده، وُمالمسة لخصائصو المادية وىندسة بنائو، وكسوتو المرصوفة بمحاسف االبتكار التي 

برازه بحمة  شكمية تميؽ بعمارتو وبمقامو وعظمتو لدى العرب والمسمميف وصمتيا يد اإلنساف العربي الُمسمـ، وا 
ال سيما مسجد قبة الصخرة، والجماليات التي نقصدىا ىي شاممة لمعالمو وُمقتصرة عميو ومحصورة بالحقبة 

 األموية.
 "ـالقي"المرتبطة بالعيف الُمبصرة في سياقات الرؤية االعتيادية، وجماليات المعنى  "الشكؿ"جماليات المبنى 

 المرتبطة بالعيف البصيرة والعقؿ الُمدرؾ لما وراء دالالت المبنى الشكمي.
 77/1/7913السبيؿ، عّماف، 

 
 

 "إسرائيؿ"ممؾ األردف: حماس باتت أكثر انفتاحًا مف ذي قبؿ عمى الحوار مع  38
سبة لعممية السالـ الوكاالت: قاؿ الممؾ األردني، عبد اهلل الثاني: إف "العاميف المقبميف سيكوناف حاسميف بالن

اإلسرائيمية الفمسطينية"، متمنيا أف "تسيـ نتائج االنتخابات اإلسرائيمية في استئناؼ المفاوضات السممية". 
واعتبر العاىؿ األردني أف "فرصة تحقيؽ السالـ ستظؿ واردة إلى حيف انتياء الوالية الثانية لمرئيس 

اتت تدرؾ أف الواليات المتحدة والدوؿ األوروبية المحورية مصممة األميركي باراؾ أوباما والقيادة اإلسرائيمية ب
 عمى دفع عممية السالـ".

ولفت في كممة لو أماـ منتدى "دافوس" االقتصادي إلى أف "حركة حماس باتت أيضًا أكثر انفتاحًا مف ذي 
 قبؿ عمى الحوار مع إسرائيؿ".

 76/1/7913وكالة سما اإلخبارية، 
 

 مستقبؿ عممية السالـ في المنطقة فبحثايرئيس اإلسرائيمي وال األردنيالعاهؿ  39
التقى العاىؿ األردني الممؾ عبد اهلل الثاني الرئيس اإلسرائيمي شيموف بيريز في : عمر عطية –القاىرة 

وذكر الموقع اإللكتروني لإلذاعة العامة  دافوس عمى ىامش المنتدى االقتصادي العالمي بسويسرا.
، أف بيريز والعاىؿ األردني عقدا أمس لقاءًا سياسيًا تناوؿ ُسبؿ دفع عممية 26/1 لسبتاإلسرائيمية، يوـ ا
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السالـ وفرص استئناؼ المفاوضات بيف الجانبيف اإلسرائيمي  والفمسطيني بعد تشكيؿ الحكومة الجديدة في 
 تؿ أبيب.

 77/1/7913الشرؽ، الدوحة، 
 

 ةنواب مف أصؿ فمسطيني يعتزموف تشكيؿ كتماألردف:  49
نواب أردنييف مف أصوؿ فمسطينية، أمس، عف اعتزاميـ تشكيؿ تكتؿ بداخؿ مجمس النواب  8عّماف: أعمف 

وقاؿ عضو مجمس النواب الذي يمثؿ مخيـ حطيف لالجئيف )جنوب  الجديد ليمثموا المخيمات الفمسطينية فيو.
أصوؿ فمسطينية سيشكموف الفترة  غرب مدينة الزرقاء( ليونايتد برس إنترناشوناؿ، إف "النواب األردنييف مف

 أعضاء" . 8القميمة المقبمة تكتاًل ليـ في البرلماف الجديد يضـ 
 77/1/7913الخميج، الشارقة، 

 
 مقابؿ ُحكـ مصر "إسرائيؿ"قائد شرطة دبي: جماعة اإلخواف المسمميف يضمنوف أمف  41

اإلخواف المسمميف بمصر ة جماعأف  ،ضاحي خمفاف تميـ ،زعـ قائد شرطة دبي: عمر عطية –القاىرة 
 مقابؿ البقاء في السمطة. "إسرائيؿ"تعّيدوا لمواليات المتحدة األمريكية بضماف أمف 
: "أوؿ ما ترفض حماس والجياد إيقاؼ 25/1 الجمعة يوـوكتب خمفاف في تغريدة لو عمى تويتر، مساء 

ال فإف نظاميـ باؽ لألبد بقوة  أمريكا"، وذلؾ تعميقًا منو عمى الصواريخ عندىا يسقط نظاـ اإلخواف وا 
مظاىرات وأعماؿ الشغب التي شيدتيا مصر أمس في الذكرى الثانية الندالع أوؿ مظاىرة لثورة يناير 

وتابع قائد شرطة دبي: "خذوا معمومات موثوقة: اإلخواف يعني ضماف أمف إسرائيؿ مف حماس  .2011
!"، مضيفًا أف "إخواف مصر مف أجؿ البقاء في سدة والجياد، ولذلؾ طالما ىـ في الطاعة الكرسي لػ......

جبار حماس والجياد عمى االلتزاـ بعدـ إطالؽ طمقة عمى  الحكـ يتعيدوف ألوباما بتحقيؽ أمف إسرائيؿ وا 
 إسرائيؿ".

مرىونًا بموافقة اإلخواف المسمميف ىناؾ عمى بقاء  ،بشار األسد ،قاؿ خمفاف إف إسقاط الرئيس السوريو 
: "إخواف سوريا إذا 26/1 ـ السبتو وكتب في تغريدة لو عمى تويتر ي تمة كما ىي دوف تغيير.الجوالف المح

وافقوا بقاء الجوالف كما كاف يسقط نظاـ األسد فورًا. أما إذا أصّروا عمى غير ذلؾ فمف يصموا إلى حكـ 
 سوريا".

 77/1/7913الشرؽ، الدوحة، 
 

 "إسرائيؿ" تسميحالواليات المتحدة عف  حجمتأ إذا األسمحةكؼ عف شراء ن: سالحكومة السورية 47
"روسيا ال تزاؿ تسمـ أسمحة  أف"صدى موسكو"،  إلذاعة ،قدري جميؿ ،أعمف نائب رئيس الوزراء السوري

، ال يزاؿ ماثالً  إسرائيمي"خطر اعتداء  أفواعتبر جميؿ  عقود موقعة منذ زمف طويؿ". إطارلدمشؽ في 
الواليات  أحجمت إذامف روسيا  أسمحةستكؼ عف شراء  ةسوري إفبع نحفظ توازف القوى"، وتا أفوعمينا 

 .لػ"إسرائيؿ" أسمحةالمتحدة عف تسميـ 
 77/1/7913النهار، بيروت، 

 
 توقيع اتفاقية إلنشاء الهالؿ األخضر الفمسطينيتركيا:  43
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كراماف،  وقع وزير الصحة الفمسطيني السابؽ د. باسـ نعيـ ورئيس منظمة اليالؿ األخضر التركي إحساف
وقاؿ كراماف في  أمس، اتفاقية لتأسيس منظمة اليالؿ األخضر الفمسطيني كفرع لممنظمة التركية النامية.

"إف االتفاقية تتضمف تأسيس فرع ليا في فمسطيف،  :26/1السبت  بياف لممنظمة عمى موقعيا نشر يوـ
اؼ: "إف المنظمة تسعى إلى التوسع وأض باإلضافة إلى تعزيز أواصر التعاوف في مجاالت عمميا المختمفة".

في أنشطتيا دوليًا واالنتشار كمؤسسة نموذجية عالمية في مجاؿ مكافحة المشروبات الكحولية والعقاقير 
 المخدرة والتبز".

مف جانبو، عبر نعيـ عف إعجابو بعمؿ الجمعية ونشاطيا، قائاًل: "إف العقاقير المخدرة تيرب إلى غزة عبر 
عمى أنيا دواء"، مؤكدًا أف الشباب الفمسطيني ميدد جراء ىذا األمر، ما يشدد عمى الحاجة )إسرائيؿ( وتباع 

 لوجود مثؿ ىذه المنظمة لحماية ىؤالء الشباف.
 76/1/7913فمسطيف أوف اليف، 

 
 طبيبًا تونسيًا إلى غزة 17عبور  44

ي مع مصر مف أجؿ توجو وفد طبي تونسي، أمس، إلى قطاع غزة عف طريؽ معبر رفح الحدود: (.)د.ب.أ
 وكالةإجراء عمميات جراحية وكشوفات وفحوصات طبية لمرضى غزة. وقاؿ مصدر أمني مصري ل

طبيبًا في مختمؼ التخصصات تحت شعار "قوافؿ النصر"  17( إف الوفد الطبي التونسي يضـ .)د.ب.أ
 ويزور غزة لعدة أياـ.

 77/1/7913الرأي، عّماف، 
 

 اإلفراج عنه مصر تعيد محاكمة إسرائيمي بعد 45
في محكمة  أعادت محكمة مصرية األحد محاكمة الرقيب اإلسرائيمي السابؽ أندريو بشنتشينكوؼ  :القاىرة

وذكرت تقارير  مدينة الطور في سيناء بعد أف أفرجت محكمة مصرية جنوبي المحافظة عنو السبت.
ـر الشيخ، التي قررت اإلفراج إسرائيمية أف نيابة شـر الشيخ طعنت في الحكـ الصادر بحقو في محكمة ش
بعاده إلى "إسرائيؿ" بعد أف اتيـ بالتسمؿ إلى مصر بطريقة غير شرعية.  عنو وا 

ىآرتس، فقد قررت محكمة مصرية السبت اإلفراج عف بشنتشينكوؼ الذي كاف قد أضرب عف  جريدةووفقًا ل
 يومًا. 13الطعاـ 

 77/1/7913نية )صفا(، الفمسطي الصحافةوكالة 
 

 ات المتحدة تجدد رغبتها باستئناؼ مفاوضات السالـالوالي 46
. اإلسرائيميةفي استئناؼ المفاوضات الفمسطينية  الواليات المتحدة األمريكية رغبتيا مجدداً  : أكدتبترا وكالة

عمى  ف الواليات المتحدة تؤكد مجدداً "إ :لمصحفييف ،فكتوريا نوالند ،وقالت المتحدثة باسـ وزارة الخارجية
في مباشرة الجيود الستئناؼ المفاوضات اإلسرائيمية الفمسطينية فور انتياء إجراءات تشكيؿ الحكومة رغبتيا 

 ."اإلسرائيمية الجديدة
 77/1/7913الدستور، عماف، 

 
 والواليات المتحدة طائرات بدوف طيار في االغتياالت "إسرائيؿ"األمـ المتحدة ستحقؽ في استعماؿ  47
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 "إسرائيؿ"أف األمـ المتحدة ستحقؽ في استعماؿ  األحد،ا عمى الشبكة، اليـو في موقعي ىآرتسأفادت جريدة 
كؿ مف  "إسرائيؿ" إلىأف التحقيؽ سيشمؿ باإلضافة  إلى، مشيرة االغتياؿلطائرات بدوف طيار في عمميات 

 ال تنوي التجاوب مع التحقيؽ. "إسرائيؿ"بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية وأف 
 اإلرىابة، أف فريؽ التحقيؽ سيرأسو المحامي البريطاني بيف أميرسوف المكمؼ بممؼ مكافحة ونقمت الجريد

ضغوطات مف  أعقابالتابع لألمـ المتحدة، وأف التحقيؽ تقرر فتحو في  اإلنساففي المجمس األعمى لحقوؽ 
 روسيا والصيف والباكستاف.

 77/1/7913، 48عرب 
 

 يعانوف جراء النزاع في سورية نصؼ مميوف فمسطينيأكثر مف : األونروا 48
الجاري في الكويت بيدؼ  30ونروا السبت الجيات المانحة التي ستجتمع في ألدعت وكالة ا.(: ب.ؼ.ا)

وقاؿ  عدـ تجاىؿ نحو نصؼ مميوف فمسطيني يقيموف في سورية. إلىلمسورييف،  إنسانيةتعبئة مساعدة 
العنؼ، فاف  أعماؿالمدنييف في سورية يدفعوف ثمف  "فيما جميع :في بياف ،فيميبو غراندي ،مدير الوكالة

 ئالج ألؼ 525ف "نحو أغراندي  وأوضح الوضع الراىف لمفمسطينييف في سورية ذو طابع خاص".
 يصبحوا الجئيف مزدوجيف". أففي صدد " أنيـفمسطيني في سورية يعانوف" جراء النزاع، مؤكدا 

 لبناف بسبب النزاع. إلىفروا مف سورية  فمسطيني آالؼكثر مف عشرة أ إف األونرواوتقوؿ 
 77/1/7913الحياة، لندف، 

 
 مع الفمسطينييف "إسرائيؿ"تعامؿ حوؿ بسبب إبداء رأيه  النتقادات حاّدة نائب بريطاني تعرض 49

 ،النائب في مجمس العموـ البريطاني عف منطقة "برادفور ايست" ،يواجو دايفيد وارد: مراد مراد -لندف 
رأيو عمنًا عمى موقعو االلكتروني حياؿ الطريقة السيئة التي يعامؿ بيا ييود  إبداءبسبب  انتقادات شديدة

 ألمانيا( في اليولوكستذكرى محارؽ ) إلحياءالفمسطينييف، وذلؾ قبؿ ساعات مف اليوـ العالمي  "إسرائيؿ"
ي الديموقراطي )احد النازية الذي يصادؼ اليوـ، كما قد تؤدي موقفو إلى طرده مف عضوية الحزب الميبرال

 الحالية(. االئتالفيةركيزتي الحكومة 
 ألمانياوكتب وارد عمى موقعو الرسمي إثر توقيعو كتاب االلتزاـ الرسمي البريطاني تجاه ضحايا محارؽ 

ذكرى ضحايا اليولوكوست في برادفورد "لقد زرت معتقؿ  إحياءالنازية، وعند عودتو مف المشاركة في مراسـ 
بر محرقة( مرتيف، مرة مع عائمتي ومرة مع المدارس. اشعر بالحزف ألف الييود الذيف تعرضوا اوشفيتر )اك

ارتكبوا بعد سنوات قميمة مف تحررىـ مف معسكرات الموت فظائع  اليولوكست أياـاالضطياد  أنواعألبشع 
 الغربية وقطاع غزة".بحؽ الفمسطينييف في دولة إسرائيؿ الجديدة وىـ يواصموف القياـ بذلؾ يوميا في الضفة 

النائب البريطاني وجية نظره قائال "طواؿ مسيرتي كسياسي،  أوضحوبعد تعرضو لسيؿ مف االنتقادات، 
التي نقيميا ىنا سنويًا في  اليولوكستذكرى  إحياءوقفت دائمًا ضد التحيز. لقد عدت لمتو مف مراسـ 

، جاءوا كميـ ليقولوا بصوت واحد: نحف ديافواأل واألجناس األعراؽبرادفورد والمشاركوف كانوا مف جميع 
"استشيد ىنا بقوؿ كتبو ايمي ويزؿ احد  أضاؼ بدًا دروسيا".أولف ننسى  اليولوكستنشيد عمى فظائع 

منًا: أ وأكثر أفضؿالناجيف مف المحرقة في كتيبو ذكرى اليولوكست التعمـ مف دروس الماضي لبناء مستقبؿ 
والتعذيب وتنتيؾ كراماتيا. يجب عمينا  لالضطيادتتعرض  أناسىنالؾ بدًا طالما أف ال اصمت أ أقسمت
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جانب طرؼ ما. فالحياد يخدـ الظالـ دائمًا وال يساعد الضحية. والصمت يشجع  إلىنقؼ  أفدائمًا 
 المضطيد وال ينفع المضطيد".

يا الييود لـ العذابات التي عانى من أف"ىذه وجية نظري الشخصية، ألنو مف الواضح لي  إفوقاؿ وارد 
 تغير نظرتيـ حوؿ كيفية التعامؿ مع اآلخريف".

وقد اعتبرت لجنة التربية البريطانية الخاصة باليولوكست كممات النائب البريطاني "مقززة وغير مقبولة وال 
 مكاف ليا في الحياة السياسية البريطانية".

زعيـ الميبرالييف  ،نيؾ كميز ،ينائب رئيس الوزراء البريطان أفالبريطانية  اإلعالـونقمت وسائؿ 
بيا وارد،.  أدلىوارد، في حالة غضب شديدة مف التصريحات التي  إليوالديموقراطييف، الحزب الذي ينتمي 

وواجو النائب سياًل مف االنتقادات مف تكتؿ الييود البريطانييف ومف نواب في األحزاب األخرى الذيف دافعوا 
 إنياال تبطش في قطاع غزة،  أنيا إالبأف "إسرائيؿ رغـ قوتيا العسكرية  وذكروا "إسرائيؿ"بشدة عف سياسات 

مف سكانيا. ورغـ انسحابيا وىي قادرة عمى احتالؿ غزة كاممة، بقيت صواريخ حماس تنيمر أتدافع عف 
 عمييا".

 77/1/7913، بيروت، المستقبؿ
 

 اإلنساني مقمؽ "إسرائيؿ"بريطانيا: سجؿ  59
دولة ُيعتبر سجميا في مجاؿ  28ضمف قائمة مف  "إسرائيؿ"ف بريطانيا أدرجت قالت جريدة ديمي تمغراؼ إ

التي  "،إسرائيؿ"ورأت الجريدة أف مف شأف ىذا التصنيؼ أف يقض مضاجع  لمقمؽ. حقوؽ اإلنساف مثيراً 
يا تتباىى بأنيا الدولة الوحيدة التي تتبنى الديمقراطية منيجا لمحكـ في الشرؽ األوسط، وتنظر إلى بريطان

 عمى أنيا حميفة ليا في قارة أوروبية تزداد نزعتيا النقدية ليا.
برفقة دوؿ مثؿ أفغانستاف وروسيا  ،24/1 في التقرير الربع سنوي الذي صدر الخميس "،إسرائيؿ"وجاءت 

يراف وزيمبابوي، وىي دوؿ تعتبر وزارة الخارجية البريطانية أف سجميا في حقوؽ اإلنساف يثير "قمق  اً البيضاء وا 
 ".خاصاً 

تحويؿ عائدات الجمارؾ ليا  "إسرائيؿ"، رغـ أف رفض وورد اسـ السمطة الوطنية الفمسطينية في القائمة أيضاً 
رساء النظاـ.  قد أضعؼ مف قدرة القيادة في راـ اهلل عمى إنفاذ القانوف وا 

 /ى كانوف األوؿأكتوبر إل /المؤلؼ مف أربع صفحات الذي يغطي الفترة مف تشريف األوؿ ،وركز التقرير
نوفمبر عمى قطاع  /في تشريف الثاني "إسرائيؿ"عمى حممة القصؼ المكثؼ التي شنتيا  ،2012ديسمبر 

 غزة، وعمى خططيا المعمنة لمتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
في وزارة  وامتنعت الحكومة اإلسرائيمية عف إبداء أي رد فعؿ رسمي عمى التقرير البريطاني، لكف مصادر

في وجيات النظر فقط ىي عمى  الخارجية اإلسرائيمية أكدت أنيا اطمعت عمى التقرير ووجدت فيو اختالفاً 
 دراية بو مف قبؿ. وقاؿ أحد الدبموماسييف "ليس ثمة جديد في التقرير".

 76/1/7913الجزيرة.نت، 
 

قامة فمسطيف في  51  ضفةفي ال "أرخبيؿ"الفمسطينيوف بيف نعي حؿ الدولتيف وا 
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أف  1967تظير الصور الجوية الحديثة لألراضي الفمسطينية المحتمة عاـ : محمد يونس -راـ اهلل 
مف « أرخبيؿ»المستوطنات المنتشرة فييا والممتدة شرقًا وغربًا وشمااًل وجنوبًا أنو لـ يبؽ منيا سوى 

 حدة.التجمعات السكانية المتناثرة وغير المتصمة التي ال يمكف جمعيا في دولة وا
 40وتسيطر السمطة الفمسطينية التي اعترفت بيا األمـ المتحدة أخيرًا دولة مراقبة في الجمعية العامة، عمى 

في المئة مف مساحة الضفة البالغة مساحتيا الكمية أقؿ مف ستة آالؼ كيمومتر مربع فقط، بينما تسيطر 
 في المئة منيا، بما فييا القدس الشرقية. 60إسرائيؿ عمى 

، سياسة استيطانية تقوـ عمى 1967عت الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة، منذ احتالؿ ىذه األراضي عاـ واتب
. وسرعت حكومة  إغراقيا بالمستوطنات عمى نحو تصعب معو إقامة دولة فمسطينية مترابطة فييا ذات يـو

األعواـ األربعة األخيرة مف بنياميف نتانياىو اليمينية البناء والتوسع االستيطاني بصورة غير مسبوقة في 
حكميا بيدؼ إنياء حؿ الدولتيف، وىو ما يجعؿ الكثيريف يتوقعوف مف حكومة جديدة بقيادة نتانياىو أف 

 تواصؿ في السنوات األربع المقبمة ما بدأتو الحكومة السابقة.
ماضي وحده ببناء وقاؿ الخبير في شؤوف االستيطاف الدكتور جاد اسحؽ إف حكومة نتانياىو قامت العاـ ال

ألؼ مستوطف جديد، بعد استكماؿ ىذه المباني، إلى  60ألؼ وحدة استيطانية جديدة، ما يعني إسكاف  14
ألؼ مستوطف سابؽ في الضفة. وأضاؼ أف عدد المستوطنيف ارتفع في السنوات األربع األخيرة  650جانب 

 ألؼ مستوطف جديد. 120مف حكـ نتانياىو بػ 
ألؼ وحدة استيطانية جديدة بعد تصويت األمـ المتحدة عمى االعتراؼ  15اىو بناء نحو وأقرت حكومة نتاني
تشريف الثاني )نوفمبر( الماضي. وتركزت ىذه الوحدات في مستوطنات حوؿ مدينة  29بدولة فمسطيف في 

القدس الشرقية بيدؼ عزليا بصورة تامة عف الضفة. وتضمنت ىذه الخطط بناء مستوطنة جديدة شرقي 
التي تمتد إلى « معاليو أدوميـ»تربط المدينة مع المدينة االستيطانية « 1 -أي »دينة القدس تسمى م

 مشارؼ البحر الميت شرقًا، وتقطع وسط الدولة الفمسطينية، وتنيي التواصؿ بيف شطرييا الشمالي والجنوبي.
إلى جانب القدس، بيدؼ  وواصمت حكومة نتانياىو البناء في قمب الضفة في السنوات األربع الماضية،

مؿء المناطؽ الفارغة التي تشكؿ أفؽ توسع التجمعات السكانية في الدولة الفمسطينية. وتبيف خرائط معيد 
مف مساحة الضفة الواقعة تحت إدارة السمطة ىي تجمعات  40البحوث التطبيقية الذي يديره اسحؽ أف الػ 

في المئة التي تسيطر عمييا إسرائيؿ ىي  60الػ  مميوف فمسطيني، وأف 2.6سكانية مكتظة يعيش فييا 
المساحة التي تسيطر عمييا إسرائيؿ، وتبني »المساحة التي تجعؿ مف إقامة الدولة ممكنة. وقاؿ اسحؽ: 

في المئة مف المحميات الطبيعية،  78فييا المستوطنات، تضـ مقومات الدولة الفمسطينية المستقبمية، ففييا 
 179وأقامت إسرائيؿ «. في المئة مف الطرؽ 50مف آبار المياه، ونحو  48راش، وفي المئة مف األح 90و

 بؤرة استيطانية تتوسع تدريجًا وتتحوؿ إلى مستوطنات كبيرة. 243مستوطنة و
الذي يعكؼ عمى تشكيؿ « ليكود»وقاؿ عضو الوفد الفمسطيني المفاوض الدكتور محمد اشتية إف حزب 

نما بما يسميو الحكومة الجديدة ال يؤمف بحؿ  ، ما يعني أنو «وحدة أرض إسرائيؿ الكاممة»الدولتيف، وا 
منذ مقتؿ رئيس الوزراء اإلسرائيمي »سيواصؿ العمؿ في السنوات المقبمة إلنياء حؿ الدولتيف. وأضاؼ: 

 «.اسحؽ رابيف إلى اليـو وىـ )ليكود( يعمموف عمى قتؿ حؿ الدولتيف
ة تحتية لمفصؿ العنصري وليس إلقامة دولة فمسطينية، فالطرؽ إسرائيؿ أقامت عمى األرض بني»وأضاؼ: 

 «.جنوب بيدؼ ربط المستوطنات مع إسرائيؿ غرباً  -غرب وليس شماؿ  -أقيمت في اتجاه شرؽ 
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وكشؼ اشتية لممرة األولى أف رئيس الوفد اإلسرائيمي المفاوض اسحؽ مولخو أبمز الوفد الفمسطيني في 
عاـ الماضي، أف الحدود بيف الدولتيف يجب أف تقـو عمى أساس التوزيع مفاوضات عماف االستكشافية ال

الديموغرافي، وأحواض المياه، والمناطؽ األثرية، والطرؽ التي تربط المستوطنات مع بعضيا، وتربطيا مع 
 «.بقعة غير متصمة 11عمميًا تصبح الضفة »إسرائيؿ. وقاؿ اشتية: 

ة العاـ الماضي إقامة دولة فمسطينية ذات حدود موقتة عمى واقترحت الحكومة اإلسرائيمية عمى السمط
في الضفة، لكف القيادة الفمسطينية رفضت ىذا االقتراح بسبب عدـ توقؼ االستيطاف،  55مساحة تساوي 

في المئة في مساحة الضفة، بما  45إلى جانب خشيتيا مف تحولو إلى حؿ دائـ تضـ فيو إسرائيؿ عمميًا 
 فييا القدس الشرقية.

ويتوقع المراقبوف أف تواصؿ الحكومة اإلسرائيمية الجديدة االستيطاف حتى لو ضمت عددًا مف أحزاب 
الذي يؤمف ببقاء القدس موحدة عاصمة لدولة إسرائيؿ. وقاؿ اشتية: « يوجد مستقبؿ»الوسط، مثؿ حزب 

نعمف مف ىذا اليوـ وفاة حؿ  إذا تواصؿ االستيطاف بيذه الوتيرة في عيد الحكومة اإلسرائيمية الجديدة، فإننا»
 «.الدولتيف واالنزالؽ إلى واقع دولة التمييز العنصري

 77/1/7913، الحياة، لندف
 

 بعد عشر سنوات "إسرائيؿ"ال  57
 د.فايز أبو شمالة
"سياسي جباف، قد تشكؿ سياساتو تيديدات شديدة الخطورة عمى الوجود اإلسرائيمي أكثر مف البرنػامج النػووي 

نو ال يعرؼ مصمحة بالده". ىذا النص الذي ورد عمى لساف بػاراؾ أوبامػا ضػد شػخص "نتنيػاىو" اإليراني، أل
يحػػاكي الواقػػع، ويكشػػؼ عػػف بعػػض الحقػػائؽ المبيجػػة ألعػػداء الصػػياينة، وقػػد جػػاء متػػأخرًا خمسػػيف سػػنة عػػف 

أراض عربيػة  ، وبعد سيطرة )إسرائيؿ( عمى1967كالـ المؤرخ البريطانى أرنولد توينبي الذي قاؿ بعد ىزيمة 
كثيرة: رغـ ىذا االنتصار فمف تعيش )إسرائيؿ( طوياًل، إنيا مجتمع شاذ، ودولة غريبة في أرض غريبة، إنيػا 
دولػػػة رفضػػػت نفسػػػيا، وشػػػجعت العػػػرب والعػػػالـ عمػػػى أف يتحػػػدوا ضػػػدىا اليػػػوـ أو غػػػدًا حتػػػى يمفظوىػػػا، فػػػإذا 

 تي فعمت بنفسيا.انقرضت؛ فمف يكوف العرب ىـ مف فعموا ذلؾ ولكنيا )إسرائيؿ( ال
المفكر البريطاني "أرنولد تويني" سبؽ برأيو تقرير المخابرات األمريكية، الذي يتوقع سقوط دولة الصياينة فى 

، وقد أضاؼ التقرير "أف الييود ينزحوف إلى بالدىـ التي أتػوا منيػا، فينػاؾ نصػؼ مميػوف إفريقػي 2025عاـ 
 ، إضافة إلى مميوف روسي وأعداد كبيرة مف األوروبييف.سيعودوف إلى بالدىـ خالؿ العشر سنوات القادمة

وأشػػار التقريػػر إلػػى أف صػػعود التيػػار اإلسػػالمى فػػى دوؿ جػػوار )إسػػرائيؿ( وخاصػػة مصػػر، قػػد أشػػعر الييػػود 
بػػالخوؼ والقمػػؽ عمػػى حيػػاتيـ، وقػػد جعميػػـ يخشػػوف عمػػى مسػػتقبميـ ومسػػتقبؿ أبنػػائيـ، لػػذا فقػػد بػػدأت عمميػػات 

، لكف ليست بشػكؿ الفػت، وتوقػع التقريػر أف يسػتمر السػجاؿ اإلسػرائيمى اإلسػالمى نزوح إلى بالدىـ األصمية
 لفترة طويمة.

 500وأوضح التقرير أف ىناؾ انخفاًضا في معدالت المواليد اإلسرائيمية مقابػؿ زيػادة سػكاف فمسػطيف، ويوجػد 
وازات أمريكيػة أو أوروبيػة ألؼ إسرائيمى يحمموف جوازات سػفر أمريكيػة، وأف اإلسػرائيمييف الػذيف ال يحممػوف جػ

ىػػـ عممًيػػا فػػى طػػريقيـ السػػتخراجيا، والبػػديؿ سػػيكوف دولػػة متعػػددة العرقيػػات والػػديانات، وسػػتطفأ فكػػرة الدولػػة 
 القائمة عمى أساس النقاء الييودي، والتي لـ يستطع قادة )إسرائيؿ( تحقيقيا حتى اآلف.
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يف؛ الييودي األوؿ: "ىنري كسنجر" مستشػار ولكف أصدؽ ما قيؿ عف زواؿ )إسرائيؿ( جاء عمى لساف ييودي
األمػػػػف القػػػػومي األمريكػػػػي، وزيػػػػر الخارجيػػػػة األسػػػػبؽ، والمتعصػػػػب لدولػػػػة الكيػػػػاف الصػػػػييوني، قػػػػاؿ كيسػػػػنجر 

( وىػذا ىػو الػنص الػذي نقمتػو حرفيػًا In 10 years, there will be no more Israباإلنجميزيػة: ) )
ت، ومعنػػاه بالعربيػػة: بعػػد عشػػر سػػنوات لػػف تكػػوف ىنالػػؾ "سػػيندي أدمػػز" المحػػررة فػػي صػػحيفة نيويػػورؾ بوسػػ

 )إسرائيؿ(.
والييػػػػودي الثػػػػاني: عػػػػاموس يػػػػادليف" رئػػػػيس شػػػػعبة االسػػػػتخبارات العسػػػػكرية السػػػػابؽ، والػػػػذي ربػػػػط بػػػػيف زواؿ 
)إسرائيؿ( والوضع السياسي، فقاؿ في مؤتمر اقتصادي عقد في )تؿ أبيب(: إنو في حالة عدـ التوصؿ لحػؿ 

 إسرائيؿ( ستدمر كميًا.الدولتيف، فإف )
أسوؽ تمؾ الحقائؽ لمقيادة الفمسػطينية، كػي ال تفػؾ الطػوؽ السياسػي الخػانؽ عػف عنػؽ الصػياينة، وأال تنكػب 
عمػػى دراسػػة الػػدعوات التػػي سػػتوجو إلييػػا فػػي األسػػابيع القادمػػة السػػتئناؼ المفاوضػػات، وأف تحجػػـ نيائيػػًا عػػف 

 ـ. لقاء الصياينة، طالما حمحـ الواقع بزواؿ دولتي
 77/1/7913، فمسطيف أوف اليف
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 نواؼ الزرو
حسب  -تصادؼ اليوـ األحد الذكرى الثامنة والستوف لميولوكوست الييودي، وىو اليوـ الذي تـ فيو ايضا 

ر مف مميوني شخص " تحرير الييود مف معسكر االعتقاؿ "اوشفيتز" الذي قتؿ فيو أكث-المزاعـ الصييونية
معظميـ مف الييود"، وتحيي"اسرائيؿ" والموبيات الصييونية ىذه الذكرى بالخطب التأبينية والطقوس الدينية، 
وبالدروس المستفادة، لكف االىـ عندىـ ىو إطالؽ الرسائؿ السياسية والثقافية التي يراد مف ورائيا تكريس 

ارثة ومأساة استثنائية في التاريخ خاصة بالييود، وكسب اليولوكست في الثقافة والوعي العالمي بوصفو ك
المزيد مف التعاطؼ وابتزاز المزيد مف التأييد والتمويؿ، فالذكرى بالنسبة ليـ مناسبة لالبتزاز الشامؿ المعنوي 

 والثقافي والمالي.
دولة العبرية، أما لقد ارتبطت "المحرقة الييودية" عف سبؽ تخطيط باالساطير المؤسسة لمحركة الصييونية وال

اليوـ فقد طّورت وكّرست الدولة الصييونية ىذه الرواية كوسيمة ابتزاز ال حصر ليا تحت اسـ "معاداة 
السامية"، فأصبحت الكارثة مرتبطة جدليا وعضويا بالالسامية، واإلرىاب الدولي، فمف ينتقد الكارثة /المحرقة 

رىابيا ...؟!او يشكؾ بوقوعيا، وكذلؾ مف ينتقد دولة "اسرائي  ؿ" وممارساتيا وجرائميا إنما يصبح ال ساميا وا 
والسؤاؿ الكبير الذي ما زاؿ تحت الجدؿ عمى مستوى الباحثيف والمفكريف والسياسييف: ما مدى صحة 
ومصداقية ىذه "المحرقة" التي أصبحت ذريعة استثمارية انتيازية ابتزازية بأيدي الحركة والدولة الصييونية، 

ؾ الحركة والدولة مكاسب استراتيجية ىائمة مف ورائيا: مف إقامة "دولة الوطف القومي لمييود في وقد جنت تم
فمسطيف"، الى دعـ وتقوية تمؾ الدولة ليس لتعيش فقط، إنما لتتسيد المنطقة استراتيجيا، فضال عف 

، والتي أصب حت وراءىا دوؿ ومؤسسات االبتزازات المالية والمعنوية واالخالقية اليائمة المستمرة حتى اليـو
دارات تحتضنيا وتشف الحروب مف أجميا...؟!!!  وا 

الصييونية لكؿ مف يفتح ممؼ "المحرقة" او ينتقد "اسرائيؿ"  -والى أي حد مصداقية االتيامات االمريكية 
 بالالسامية والعنصرية واإلرىاب..؟!
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نيا سابقا، فنشير ىنا الى تقرير الخبير وفي المحرقة مثال، نستحضر أىـ وأبرز الشيادات التي كنا كتبنا ع
االمريكي "فريد لوشتر" الذي "يدحض افتراءات الييود حوؿ االبادة الجماعية في المعسكرات النازية"، وكذلؾ 
نشير الى نورماف فينكمشتايف، الخبير الييودي االمريكي في العموـ السياسية، الذي دعي لندوة في جامعة 

دية ورقة المحرقة النازية وىي تبكي، لكنو يوقفيا رافضا دموع التماسيح"، ونشير الى واترلو، فأثارت فتاة ييو 
عضو البرلماف في مدينة ديرزديف، الذي طالب في جمسة لبرلماف والية سكسونيا األلمانية، بوقؼ التعاوف 

ىرة"، ونقمت مع ما أسماه "دولة المحتاليف الييود"، وعدـ التعاوف مع ما أسماه "صناعة المحرقة المزد
"يديعوت أحرونوت" النبأ، مشيرة إلى أف ىذه األقواؿ لـ تقؿ في طيراف، إنما في ألمانيا مف قبؿ مف وصفتو 
"قائد اليميف المتطرؼ" و"نازي جديد"، وأثار ىولغر أفؿ عاصفة كبيرة في البرلماف في سكسونيا عندما طرح 

تعاوف مع الدوؿ المحتالة، ووقؼ التعاوف بيف عمى جدوؿ األعماؿ موضوعا "متفجرا" تحت عنواف "ال لم
سرائيؿ". وجاء أنو بسبب ىذه القضية حاوؿ ممثمو الغالبية في البرلماف تغيير الموضوع خشية  سكسونيا وا 
"المس بصورة سكسونيا"، إال أنو أصر عمى موقفو، وعندما طمب منو إنياء كممتو، رفض االستجابة، 

لييودية"، ورفض النزوؿ مف المنصة، وفي النياية تـ إخراجو مف وواصؿ الحديث عف "دولة اإلرىاب ا
 البرلماف، وصدر أمر بإبعاده مف المناقشات.

ونتوقؼ أماـ روبرت فوريسوف الباحث الفرنسي المرموؽ الذي وىب حياتو لمبحث في حقيقة المحرقة 
الده التي جرمتو في أكثر الييودية، وتعرض لمقمع مف جية المنظمات الييودية في فرنسا، وكذلؾ عدالة ب

قضية طرحت أماميا، ولـ يرحموا سنو المتقدـ إذ تعرض لمعديد مف االعتداءات الجسدية بسبب  12مف 
بحوثو وموقفو مف اليولوكوست، فتحدث فوريسوف في مقابمة مع الشروؽ الجزائرية حوؿ المحرقة الييودية 

، حيث بدأُت البحث فيما كاف يعرؼ 1974ـ متحدثا عف صناعة اليولوكوست، قائال: كاف ذلؾ في العا
 باليولوكوست، أو ما أطمقت عميو بعد بحوثي "المحرقة المزعومة".

الى ذلؾ، ىناؾ عدد كبير مف كبار العمماء والفالسفة والباحثيف االوروبييف واالمريكاف يشككوف أصال 
ود الذيف أحرقوا، في حيف تؤكد بحدوث الكارثة، بينما يرى عدد آخر أف ىناؾ مبالغة فقط في أعداد اليي

جممة ال حصر مف الوثائؽ أف الكارثة الييودية إنما ىي باالصؿ صناعة صييونية تعتبر أكذوبة القرف 
الماضي، وقد استثمرتيا الحركة الصييونية عمى مدى العقود الماضية كفزاعة إلرىاب ييود العالـ ودفعيـ 

وتجريـ الرأي العاـ االوروبي ثانيا كوسيمة لالبتزاز المعنوي لميجرة الى فمسطيف أوال، ثـ كفزاعة إلرىاب 
 واالخالقي والمالي ثالثا.

ىكذا ىي االمور، ونحف في ظؿ ىذه التحركات االعالمية السياسية االسرائيمية المضممة، نرى أىمية متزايدة 
ثارة ال-الكارثة-دائما لفتح ممؼ "اليولوكوست مزيد مف االسئمة والتساؤالت المحرقة والالسامية، عمى حقيقتو وا 

عمى االجندات العربية واالسالمية والدولية فيما يتعمؽ بالنكبة الفمسطينية والمحارؽ الصييونية اليولوكوستية 
 ضد الشعب الفمسطيني...!!

، عّماف  77/1/7913، العرب اليـو
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 نبيؿ عمرو

في المنطقة وبشأنيا فرصة موضوعية، لبدء حركة سياسية  الممؾ عبد اهلل الثاني، قرأ في التطورات الجارية
 تكسر الجمود القاتؿ الذي يسيطر عمى ما كاف يسمى بعممية السالـ.
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ىذه الفرصة تتوفر مف خالؿ احتماؿ تفرغ اإلدارة األميركية المتجددة تحت قيادة الرئيس باراؾ أوباما، 
 اإلسرائيمي. –ي لمعالجة الممؼ الشرؽ أوسطي ومفتاحو المسار الفمسطين

وقد تتوفر بعد االنتخابات اإلسرائيمية، أف يضطر نتنياىو إلى تأسيس تحالؼ حكومي مع قوى اليسار 
ثـ مف خالؿ اإلشارات األوروبية وخصوصا الفرنسية والبريطانية والمؤيدة  -عمى صعوبة ذلؾ  -والوسط 

ة جديدة لفتح الممؼ، إذ إف أوروبا ترى خطرا مف ألمانيا وأميركا، التي تنبئ عف استعداد أوروبي لبدء محاول
مباشرا مف خالؿ تواصؿ التدىور في العممية السياسية عمى نحو ييدد حؿ الدولتيف باالنتياء لمصمحة 
الالحؿ الذي يفتح أبواب المنطقة والعالـ عمى أخطار أكيدة، وما يجري في مالي عمى حدود الجزائر أحد 

 البراىيف عمى ذلؾ.
اإلسرائيمي، مف أجؿ إنقاذ  -لعالـ وطميعتو أوروبا، بالحؿ السياسي عمى المسار الفمسطيني كذلؾ ييتـ ا

استثمار متعثر كمؼ أوروبا مميارات الدوالرات، عمى مدى العشريف سنة الماضية، وفي حاؿ استمرار الوضع 
ية، إذ إف عمى خط التدىور فإف االتحاد األوروبي سيضطر إلى نزؼ مميارات أخرى دوف محصمة سياس

 -أوروبا التي ىي المموؿ األوؿ لممشروع السياسي المسمى بعممية السالـ عمى المسار الفمسطيني 
اإلسرائيمي تجد نفسيا منزلقة في عمؿ خيري أكثر منو سياسيا، في حيف أف رىانيا منذ أوؿ يورو دفعتو 

 مف أجؿ إنجاحو.كإنفاؽ عمى مشروع السالـ كاف سياسيا واستراتيجيا، ييوف كؿ بذؿ مادي 
وال يغيب عف حسابات أوروبا ومف ورائيا قوى جدية في الواليات المتحدة، واقع الطرفيف األساسييف في 
معادلة الحؿ وىما اإلسرائيمي والفمسطيني؛ فاإلسرائيمي المتجو بقوة نحو اليميف المتشدد، والذي يجد نفسو 

عوف مف القضـ اليومي لألرض الفمسطينية، ىذا تحت تأثير سطوة غير مسبوقة لممستوطنيف الذيف ال يشب
اإلسرائيمي وخالؿ سنوات قميمة قد ال تتجاوز األربع، سيفرض عمى األرض واقعا يصعب ىضمو أو احتواؤه 
في أي عممية سياسية فييا بعض التوازف المعقوؿ، لذا فإف ىذا االتجاه اإلسرائيمي المغامر والمدمر بات 

لـ تؤِد إلى بموغ حؿ لمصراع، فيي تحافظ عمى اليامش المتبقي إلمكانيات  بحاجة إلى فرممة دولية، إف
 استئناؼ المفاوضات.

الجيد األوروبي يمقى تشجيعا قويا مف داخؿ إسرائيؿ، وحيف يظير بجالء أنو مدعوـ مف الواليات المتحدة 
لعبرية وبصورة حاسمة في فإنو سيسيـ بصورة جدية في دعـ القوى المعتدلة في إسرائيؿ، كي ال تقع الدولة ا

 قبضة اليميف المتشدد وبرامجو االستيطانية والعسكرية.
أما الواقع الفمسطيني، الذي رغـ ضعفو وتعبو الظاىر يظؿ أكثر تعاونا مع أوروبا، وأكثر استعدادا لقبوؿ 

ـ ىذا الجيد مبادراتيا، فيو يبدو في جاىزية معقولة لالنخراط في أي جيد تقوده أوروبا، خصوصا إذا ما دع
 مف الرباعية الدولية التي ىي بمثابة المنطقة الحرة لمواليات المتحدة.

الفمسطينيوف سواء في عيد عرفات أو عيد عباس ورغـ كؿ ما أحاط بمواقفيـ مف التباس مرده الخطأ في 
ير مما بعض األحياف، والتضميؿ اإلسرائيمي في معظـ األحياف، قدموا لمحؿ مبادرات وموافقات أكثر بكث

قدمو اإلسرائيميوف، حتى قيؿ وعمى لساف الرجؿ األعقؿ في ىذه الحقبة شيمعوف بيريس.. كاف خطأ اغتياؿ 
 عرفات وخطأ أكثر بداىة عدـ اعتبار عباس شريكا.

إذف العقؿ السياسي السميـ يتفؽ مع رؤية الممؾ األردني بأف ىنالؾ فرصة موضوعية، إال أف ما يدعو إلى 
و قمة موضوعية الطبقة السياسية في إسرائيؿ، التي يعتبر أصحاب القرار الرسمي فييا بناء القمؽ والخشية ى

منزؿ في معاليو أدوميـ أىـ ألؼ مرة مف العيش بسالـ وأمف مع الجوار الفمسطيني والعربي وعمقو اإلسالمي 
النتباه لمجار األقرب والدولي األوسع، ويعتبر يمينيا الحاكـ توجيو كؿ األنظار إليراف أكثر أىمية مف ا
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الفمسطيني والعربي الجاىز لحؿ سياسي متوازف، دوف أف يسيب في شرح كيؼ أف مئات المستوطنيف في 
االنتخابات النيابية يمكف أف يقمبوا الميزاف الموضوعي لمصمحة ميزاف خاص يعتمده اليميف اإلسرائيمي 

 ويضعو فوؽ كؿ االعتبارات.
 77/1/7913، الشرؽ األوسط، لندف

 
 وخيارات نتنياهو 19الكنيست  55

 عوني صادؽ
جاءت نتائج انتخابات الكنيست التاسعة عشرة مخالفة لكؿ استطالعات الرأي التي أجريت عمى مدى 
الشيور الثالثة الماضية، إذ تراجع تحالؼ نتنياىو  ليبرماف، وكذلؾ كتمة اليميف واليميف الديني المتطرفة، 

تمة الوسط  يسار". وفي الكتمة الثانية، تراجع حزب )العمؿ( وتقدـ حزب فتعادلت تقريبًا مع ما يسمى "ك
)ميرتس(، ولـ تحصؿ تسيبي ليفني إال عمى ستة مقاعد، وحافظت األحزاب العربية عمى موقعيا في 
الخريطة. لكف المفاجأة الكبرى في ىذه االنتخابات، كانت في صعود الحزب الجديد )ىناؾ مستقبؿ( بزعامة 

السابؽ يائير لبيد، ليكوف القوة الثانية في الخريطة الجديدة، وذلؾ بحصولو عمى تسعة عشر اإلعالمي 
 مقعدًا مف مقاعد الكنيست.

اآلف، وعمى مدى االثنيف واألربعيف يومًا المقبمة، وربما أكثر، سينشغؿ بنياميف نتنياىو، ومعو الساحة 
كيؿ الحكومة الجديدة وما سيواجيو مف عقبات في السياسية "اإلسرائيمية"، وساحات أخرى، بما سيفعمو لتش

طريؽ تشكيميا. وفي ىذا اإلطار، ىناؾ حقيقة تسبؽ أي تحميؿ، وال بد مف اإلشارة إلييا بداية، وىي أنو 
ليست ىناؾ خالفات سياسية حقيقية بيف األحزاب "اإلسرائيمية" عمى "الموضوعات الكبرى"، بؿ خالفات عمى 

مة . وبالرغـ مف كؿ األكاذيب الشائعة عف "الديمقراطية اإلسرائيمية"، فإنو يمكف "الحصص" في مغانـ الحكو 
القوؿ إف الكياف الصييوني يشبو أسوأ األنظمة العربية التي تعتمد "المحاصصة" الدينية والطائفية والعرقية، 

 .وكؿ الفرؽ أنيـ ىناؾ ال يمجأوف إلى العنؼ المسمح لحؿ خالفاتيـ، عمى األقؿ حتى اآلف
أماـ نتنياىو، في ضوء نتائج االنتخابات، ثالثة خيارات، كؿ منيا لو حسناتو وسيئاتو بالنسبة إليو، وعميو أف 

( حكومة يمينية، بالتعاوف 1يوازف بيف الحسنات والسيئات لكؿ منيا، وعمى ىذه الموازنة سيكوف قراره، وىي: 
( حكومة يمينية ضيقة، بالتعاوف مع 2دينية، أو مع )ىناؾ مستقبؿ( و"البيت الييودي"، ومف دوف األحزاب ال

( حكومة موسعة، بالتعاوف مع )ىناؾ مستقبؿ( واألحزاب الدينية . وقد سبؽ لتسيبي 3األحزاب الدينية، أو 
ليفني، زعيمة حزب )الحركة(، وزعيمة حزب )العمؿ(، شيمي يحيموفيتش، أف أعمنتا عدـ استعدادىما لمدخوؿ 

ىو، وكذلؾ ليس واردًا دخوؿ حزب )ميرتس(، أو األحزاب العربية في مثؿ ىذه في حكومة يشكميا نتنيا
 الحكومة.

( البرنامج النووي اإليراني 1ويواجو نتنياىو في واليتو الثالثة، ثالثة تحديات كبرى ىي حسب ترتيبو ليا: 
الرغـ مما حممتو نتائج ( األزمة االقتصادية  االجتماعية. وب3( "عممية السالـ" مع الفمسطينييف، ومؤخرًا 2و

االنتخابات مف "ىزيمة نسبية" وضعؼ حقيقي لنتنياىو وتحالفو، سواء أماـ تمؾ القوى التي يمكف أف يتحالؼ 
معيا لتشكيؿ الحكومة الجديدة أو تمؾ التي لف تتحالؼ معو، إال أف ىذه النتائج بررت "خيار" نتنياىو 

ة، وىو عدـ اإلقداـ عمى أي قرار ميـ، واالكتفاء بما يسمى الحقيقي الذي طالما تمسؾ بو في واليتو الثاني
"إدارة األزمة" وليس حميا. وكؿ التقييمات، "اإلسرائيمية" والدولية التي تعرضت ألدائو، أجمعت عمى ذلؾ، 
وكاف آخرىا ما نقؿ عف الرئيس األمريكي باراؾ أوباما. وبالنسبة إلى ما يسمى "عممية السالـ" مع 
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حؿ القضة الفمسطينية، فكؿ القيادات "اإلسرائيمية"، منذ سقوط الضفة الغربية وقطاع غزة في الفمسطينييف و 
، عممت عمى ىدفيف رئيسيف: االستيالء عمى مزيد مف  قبضة االحتالؿ في "حرب األياـ الستة" وحتى اليـو

الؿ "إدارة األزمة"، األرض وتوسيع البناء في المستوطنات، ومنع قياـ "دولة فمسطينية مستقمة"، وذلؾ مف خ
 واإلبقاء عمى "الوضع الراىف" بشتى الحجج والذرائع والسبؿ، وصواًل إلى اليدفيف المذكوريف.

ىذا يعني أف الحكومة الجديدة ستظؿ تتحدث عف الخطر النووي اإليراني دوف أف تقدـ عمى شيء، مع أف 
ية إلى إيراف . لكنو مع ما تأكد نتنياىو سبؽ أف حدد الصيؼ المقبؿ كموعد أخير لتوجيو ضربة عسكر 

وأصبح واضحًا عف الموقؼ األمريكي، فإف أوباما لف يستمع إليو بخصوص ىذا الموضوع، لكنو لف يضغط 
عميو أكثر مما حاوؿ حتى اآلف في ما يخص "عممية السالـ" والمستوطنات، خصوصًا أف نتنياىو سيخرج 

 الحكومة ضعيفة وال يجوز الضغط عمييا!مف الدرج الحجة "اإلسرائيمية" القديمة، وىي أف 
مف جية أخرى، أرجع كثير مف المراقبيف والمحمميف "اإلسرائيمييف" فوز يائير لبيد وحزبو إلى خطابو 
ذا ما شارؾ حزب  "االجتماعي" الذي سحب بو بعض الذيف كاف يفترض أف يصوتوا لحزب )العمؿ(. وا 

ىو سيكوف مضطرًا إلى االستجابة، أو التظاىر باالستجابة، )ىناؾ مستقبؿ( في الحكومة الجديدة، فإف نتنيا
لبعض المطالب االجتماعية التي تعود لمطبقة الوسطى، جميور ىذا الحزب، في مقابؿ أف يبقي األخير 
عمى موقفو السياسي )المؤيد( لنتنياىو تجاه )عممية السالـ(، عممًا أف الموقؼ االقتصادي التقميدي لحزب 

 تمسؾ بمقولة "االقتصاد الحر"."الميكود" ىو ال
بمعنى آخر، ستكوف القضايا االقتصادية واالجتماعية مجااًل واسعًا لمتجاذب، واستغراؽ الحكومة عمميًا في 
األمور الداخمية، واالكتفاء باألحاديث المرسمة في األمور الخارجية. أكثر مف ذلؾ، ىناؾ مف يرى أف تشكيؿ 

ب الدينية وبعض مف يحسبوف عمى )الوسط(، سيحوليا إلى "حكومة حكومة موسعة تضـ اليميف واألحزا
شمؿ وطني" ترفع جزءًا مف مسؤولية الجمود السياسي عف كاىؿ نتنياىو. وقد كانت ىذه الحكومات الموسعة 
التي كانت تسمى حكومات "االتحاد الوطني" أو حكومات "الوحدة الوطنية"، تشكؿ إما استعدادًا لحرب، أو 

 قت، أو تخمصًا مف حاالت التشرذـ السياسي، كما ىو الحاؿ اليوـ.تقطيعًا لو 
والخالصة، قد يكوف نتنياىو خسر االنتخابات األخيرة انطالقًا مما كاف يقوؿ إنو يتطمع إليو، وقد يقصر ذلؾ 
 مف عمر حكومتو الجديدة، لكنو، في ظني، ال بد أنو يشعر بالراحة إزاء ىذه النتيجة التي أعفتو مف اتخاذ

 القرارات، فأتاحت لو ممارسة "رياضتو" المفضمة: المحافظة عمى الوضع الراىف!
 77/1/7913، الخميج، الشارقة
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 شمومو تسزنا
ميما كانت الحكومة التالية وكائنا مف كاف سينضـ اليياف فانو سيتعيف عمييا أف تعالج عدة مسائؿ ممحة. 

 ب دوما االختيار بيف العاجؿ، المشتعؿ، الميدد والياـ. وقرار رئيس الوزراء يستوج
وعمى الطاولة، ىذه ىي المسائؿ: المشكمة االولى، االىـ، المتعمقة بمسألة الوجود، ىي التيديد النووي  

وحماية االستقرار حوؿ اسرائيؿ في الشرؽ االوسط. المشكمة العاجمة عمى جدوؿ االعماؿ ىي  -االيراني 
 مميار شيكؿ. 39الدولة في ظؿ ايجاد حؿ يبقي االئتالؼ عمى حالو وتغطية عجز بمبمز اقرار ميزانية 
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المشكمة المشتعمة التالية ىي معالجة غالء السكف في اسرائيؿ، والذي احتؿ غير قميؿ مف جدوؿ االعماؿ  
ؿ ما تبقى في حممة االنتخابات االخيرة. موضوع ىاـ آخر، يوجد دوما عمى راس سمـ االولويات ويرتبط بك

 مف مواضيع ىو موضوع العالقات االسرائيمية مع الواليات المتحدة، والتي ستقرر الموقؼ مف الفمسطينييف. 
بعد معالجة سمسمة المسائؿ التي ال يمكف تأخيرىا، توجد سمسمة طويمة مف المشاكؿ التي ببساطة توجد  

استيطانية وسمسمة اخرى مف القرارات  ىناؾ: االتفاؽ عمى صيغة تجنيد واعفاء لالصولييف، اخالء بؤر
 معناىا حماية االستقرار االقتصادي واالمني. « الصغيرة»
 التهديد الوجودي 
في السنوات االربعة االخيرة كاف الخط السياسي االساس الذي اتخذه رئيس الوزراء نتنياىو ىو بمورة جبية  

منع ايراف نووية عممية متواصمة، مسنودة اليـو سياسية دولية ضد عممية انتاج سالح نووي في ايراف. ويعد 
بوعد رئاسي امريكي في اف الواليات المتحدة لف تحتوي ايراف نووية وتشديد العقوبات مف جانب اوروبا. 

وعمى رأسيا  -وتستدعي التغييرات التي طرأت في السنتيف االخيرتيف في الشرؽ االوسط، سقوط االنظمة 
سوريا، تستدع الحذر والسموؾ السميـ مف جانب رئيس الوزراء في اسرائيؿ مصر والمعركة المتواصمة في 

تجاه المخاطر الجديدة. أربع سنوات مف الحذر دوف حرب وحممة عمود السحاب والنار عمى تؿ ابيب، حياؿ 
حربيف وانعداـ تجربة قيادية في عيد حكومة اولمرت، يدؿ كـ ىـ االعداء منتصتوف، منتظروف لمتطورات 

 رائيؿ. في اس
 المسألة الهامة  
سموؾ رئيس الوزراء المنتخب حياؿ الرئيس االمريكي، الذي انتخب الربع سنوات اضافية ىو امر حرج.  

فالمصالح المشتركة، بعد أربع سنوات تصاعد فييا التعاوف االستخباري واالمني، ستكوف تحت اختبار 
االعماؿ ىي ىؿ سيغير االمريكيوف بشئ ما، وال العالقات بيف الزعيميف. والمسألة المطروحة عمى جدوؿ 

سيما مف جانب وزير الدفاع الجديد تشاؾ ىيغؿ، في السياسة تجاه اسرائيؿ. ىؿ سيضغطاف عمى مسيرة 
 سياسية تفرض عمى اسرائيؿ الخط االمريكي؟

 المشكمة العاجمة 
مى حاليا. ويتعيف عمى الوزارات اضافة الى المسألة السياسية، فاف اليزة في االقتصاد العالمي ال تزاؿ ع 

الحكومية اف تقمص مف ميزانياتيا وسيدور النقاش مرة اخرى حوؿ شد الحزاـ في ميزانية الدفاع. وسيتعيد 
االئتالؼ منذ االتفاؽ االولي االئتالفي عمى صيغة التقميصات. وسيكوف احتجاج الصيؼ الماضي 

د اماـ ناظر اصحاب القرار. وسيتعيف عمى الحكومة أف والمظاىرات الكبرى ومدينة الخياـ في جادة روتشيم
 تضع ىدفا جديدا لمعجز واف تعرض صيغة اقتصادية لمنمو واالبقاء عمى مستوى بطالة منخفض. 

االلغاـ التي واجيت االئتالؼ الماضي، مسألة صيغة تجنيد االصولييف والعرب، دمجيـ في مسارات  
تخفيض اسعار الشقؽ في اسرائيؿ ستقؼ أماـ اختبار الوعود لمناخب الخدمة الوطنية والمدنية، وكذا مسألة 

 في وجو الواقع غير البسيط عمى االرض.
بعد نشر النتائج النيائية، وبعد المحادثات االولية بيف المنتصريف والخاسريف، بعد أف بات كؿ شيء  

ينيض لمعمؿ، وذلؾ النو توجد سيتعيف عمى رئيس الوزراء القادـ اف يذىب الى النوـ قميال واف  -واضحا 
 دولة يتوجب ادارتيا.

 ،  75/1/7913إسرائيؿ اليـو
 77/1/7913، الرأي، عّماف
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