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الخدمات التي يقدميا المستشفى األردني العسكرم الميداني في قطاع غزة، إلى جانب مبادرات جاللة الممؾ 
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كأكد أف حركة حماس تحرص عمى كؿ ما يعزز كحدة كتماسؾ الشعب الفمسطيني كنصرة قضيتو، كما أنيا 
 ترفض رفضا قاطعا كؿ طركحات الكطف البديؿ، كتؤكد حؽ الفمسطينييف في استعادة حقكقيـ كاممة.

نا بمقاء جاللة الممؾ، كنحف نأتي لألردف كفي تصريحات لمصحافييف قاؿ مشعؿ عقب المقاء "إننا تشرف
 لمتشاكر مع القيادة األردنية حكؿ مجمؿ القضايا خاصة القضية الفمسطينية".

كأكد أف "ىناؾ درجة عالية مف التفاىـ كالتقارب كنحف حريصكف عمى المزيد مف التنسيؽ مع القيادة 
 األردنية".

ية الفمسطينية، كمستقبميا خاصة في أعقاب كقاؿ مشعؿ إف المكضكع الرئيس في المقاء كاف القض
االنتخابات اإلسرائيمية، كاالنتخابات األميركية كفي ظؿ الجمكد الذم تعاني منو القضية كالمنطقة عامة، 

 مشيرا إلى أف المقاء تناكؿ أيضا مكضكع المصالحة كمختمؼ القضايا في المنطقة.
ي القاىرة في األسابيع الماضية كانت ممتازة خاصة كأكد أف المصالحة ماضية بخطكات جيدة، "كخطكاتنا ف

في ظؿ الثقؿ الذم ألقاه الرئيس المصرم محمد مرسي حكؿ المصالحة، ككضعنا جدكال زمنيا لمخطكات التي 
سنمضي بيا في األسابيع كالشيكر المقبمة في الممفات الخمسة كىي الحككمة، كمنظمة التحرير، 

 المصالحة المجتمعية" بحيث تككف رزمة كاحدة بمسارات متكازية".كاالنتخابات، كالحريات العامة، ك 
كأعرب مشعؿ عف تفاؤلو تجاه المصالحة الفمسطينية، مؤكدا أىمية الدكر األردني بقيادة جاللة الممؾ في 

 تحقيؽ المصالحة، كقاؿ إنو "عمى المجتمع الدكلي أف يحتـر حاجة الفمسطينييف إلى إنياء االنقساـ".
لعالقة األردنية الفمسطينية معركفة تاريخيا، "كنحف حريصكف عمى التكامؿ كالتنسيؽ، كلكف مع كأضاؼ أف ا

احتراـ خصكصية كؿ حالة، فاألردف ىك األردف كفمسطيف ىي فمسطيف، كأم حديث عف العالقة بيف الدكلة 
نبحث في صيغ األردنية كالدكلة الفمسطينية ىك حديث بعد قياـ الدكلة الفمسطينية عمى األرض عندىا 

 العالقة".
كقاؿ مشعؿ إف "الحديث عف الككنفدرالية اآلف قبؿ أف تقكـ الدكلة الفمسطينية ىك حديث مرفكض، نحف مع 
قياـ الدكلة الفمسطينية أكال عمى األرض بعد ذلؾ نتفاىـ عمى كؿ العالقة ذات الخصكصية التي تخدـ 

 مصمحة األردف كمصمحة فمسطيف".
 92/1/9112، (بترا) يةاألردن األنباء وكالة

 
 ماليزية  اتفاقا لطباعة مصحف فمسطين بأيدٍ  يّوقعىنية  2

كقٌعت الحككمة الفمسطينية في غزة اتفاقا مع مؤسسة "ريستك" الماليزية لمقرآف الكريـ لطباعة : صفا - غزة
مة الثقافة كقاؿ رئيس الحككمة بغزة إسماعيؿ ىنية خالؿ استقبالو كفدنا ماليزينا مف منظ مصحؼ فمسطيف.

الماليزية كمؤسسة "ريستك" لعمكـ القرآف الكريـ بمنزلو غرب غزة إٌننا "قبمنا بمشركع مؤسسة ريستك لطباعة 
 مصحؼ فمسطيف، كىك شرؼ متبادؿ بأف يتـ طباعة مصحؼ فمسطيف بماليزيا".

حؼ كشرح مدير مؤسسة "رستك" آلية تصميـ كطباعة المصاحؼ بالمؤسسة التي تقـك عمى طباعة مصا
لمختمؼ دكؿ العالـ، بما يتناسب مع الثقافات كاأللكاف كالمغات، مكضحا أف بعض المصاحؼ تحتاج لعمؿ 

 متكاصؿ لخمس سنكات.
كتـ تكقيع عقد تصميـ كطباعة مصحؼ فمسطيف بعد أف اطمع ىنية عمى ما حممو الكفد مف عمؿ لمؤسسة 

عاميف مف كتابة يدكية كتصميـ متعمؽ "رستك" لمقرآف الكريـ، حيث سيتـ العمؿ عمى مصحؼ فمسطيف ل
 بفمسطيف كالقدس حتى يرل النكر.
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أف ما تقدمو ماليزيا مف خالؿ مؤسسة رستك لمقرآف الكريـ، يدلؿ عمى أٌف اإلسالـ ديف جماؿ ىنية كاعتبر 
بداع، "ال كما يحاكؿ البعض أف يصكر اإلسالـ"، مشددنا عمى ضركرة استمرار المؤسسة  كتطكر كحضارة كا 

 يـ ىذا الدكر العظيـ.بتقد
كقاؿ ىنية إٌف حككمتو تتطمع لتعميؽ العالقات مع ماليزيا كتكثيؽ الركابط اإلسالمية الجامعة معيا لكقفتيا 

 الجادة في نصرة غزة. 
كأكضح أٌف "مف العالمات الفارقة في سنكات الحصار، كثرة الكفكد الماليزية لغزة، كىي دليؿ عمى اىتماـ 

كلفت ىنية إلى أٌف تمؾ الزيارات الماليزية المستمرة، تكجت  يف كرفع الحصار عف غزة".ماليزيا بقضية فمسط
بزيارة رئيس الكزراء الماليزم قبؿ أياـ، "كتميزت بأنيا الزيارة األكلى لرئيس كزراء غير عربي لغزة، كما مثمتو 

 مف خطكة سياسية جريئة في كسر الحصار السياسي عف غزة".
رئيس الكزراء الماليزم، تميزت بأنيا جاءت في يـك إجراء االنتخابات اإلسرائيمية كاقتحاـ  كأشار إلى أٌف زيارة

رئيس كزراء االحتالؿ بنياميف نتنياىك لساحة البراؽ، "ككأنيا جاءت تحمؿ رسائؿ منيا الكقكؼ مع فمسطيف 
 كشعبيا، كأٌف زيارة نتنياىك باطمة كال تغير الحقائؽ التاريخية لفمسطيف".

سناد  كأكدٌ  أٌف ما جرل مف افتتاح لبعض المشاريع الماليزية بغزة، تأكيد عمى مكقؼ ماليزيا الثابت في دعـ كا 
 شعبنا كتعزيز صمكده عمى أرضو.

 كثٌمف ىنية احتضاف ماليزيا لمفمسطينييف المكجكديف فييا كالتسييالت المقدمة لمطالب الذيف يدرسكف فييا.
 28/1/2013وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 باسم دولة فمسطين يحمل د  ت سيادية ىامة إيراداتأول طابع  إصدارفياض:  3

صدارأشاد رئيس الكزراء الدكتكر سالـ فياض بانجازات البريد في فمسطيف : دكت ككـالقدس  - القدس  كا 
عك لالىتماـ يحمؿ اسـ دكلة فمسطيف كقاؿ: ليذا الحدث دالالت كمعاني كثيرة تشدني كتد إيراداتأكؿ طابع 

صداركىك أف خدمات البريد  أكؿ طابع باسـ دكلة فمسطيف ينطكم عمى دالالت عميقة كمباشرة لمفيكـ  كا 
السيادة، كأضاؼ: نحتفؿ اليكـ بإصدار ىذا الطابع الذم سيستخدـ في سفارات كممثميات فمسطيف في أنحاء 

 مجمكعة أخرل مف الطكابع". بإصدارالعالـ كما نحتفؿ 
ؿ احتفاؿ كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات بانجازات البريد الفمسطيني كالذم نظـ اليكـ جاء ذلؾ خال

 في راـ اهلل بحضكر عدد مف الكزراء كالمسؤكليف كالميتميف.
كأشار فياض خالؿ كممتو في االحتفاؿ إلى أنو كاف قد صدر في السابؽ طكابع تحمؿ اسـ فمسطيف، كلكف 

دعائـ  إرساءلتي يصدر فييا ىذا الطابع بشكؿ رسمي كىك ما يحمؿ دالالت في ىذه ىي المرة األكلى ا
الدكلة ككاقع عمى األرض كىي مقدمة لمحصكؿ عمى حقكقنا في العيش بحرية ككرامة في كنؼ دكلة 

 فمسطيف
 28/1/2013القدس، القدس، 

 
 
  ألف$ كمساعدات بدتصرف  غزةالحكومة في  

 ألؼ دكالر لػ  كمية التابعة لألمانة العامة لمجمس الكزراء في غزة صرفت لجنة المساعدات الحك
 أسرة محتاجة كفقيرة بشكؿ عاجؿ كطارئ خالؿ العاـ الماضي.
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ألؼ دكالر كؿ  كذكرت المجنة في بياف كصؿ "صفا" الثالثاء أف المجنة صرؼ تمؾ المساعدات بكاقع 
 خفيؼ العبء كالمعاناة عف الحاالت الطارئة.شير في جميع محافظات القطاع، حيث ساىمت في ت

% حالة في محافظة غزة أم ما نسبتو  ألؼ دكالر لػ  كأكضحت أنو تـ صرؼ ما يزيد عف 
 ألؼ دكالر لػ  مف حجـ المساعدات الطارئة التي قدمت لبقية المحافظات، كصرفت ما يزيد عف 

 %.حالة لمحافظة الشماؿ أم ما نسبتو 
ألؼ  %، ك حالة لمحافظة الكسطى بنسبتو  ألؼ دكالر لػ  أشارت إلى أنو تـ صرؼ حكالي ك 

حالة في محافظة رفح بنسبتو  ألؼ دكالر لػ  %، كحالة في خاف يكنس بنسبتو  دكالر لػ 
.% 

 لؼ دكالر لػ أ كلفتت إلى أف تكزيع المساعدات تـ حسب الجية المحكلة منيا، إذ تـ تقديـ 
حالة مقدمة مف مكتب رئيس  دكالر لػ حالة مقدمة مف مكاتب نكاب المجمس التشريعي ك

مقدمة  لػ  حالة مقدمة مف مديريات الشؤكف االجتماعية ك ألؼ دكالر لػ  الكزراء، ك
 مف الكزارات المختمفة.

لخارج أخذت النصيب األكبر مف تمؾ المساعدات، حيث تـ كنكىت إلى أف مساعدات أجرة السفر لمعالج با
 حالة اجتماعية. ألؼ دكالر لػ  حالة، ك ألؼ دكالر لػ  تقديـ 

حالة خاصة،  ألؼ دكالر لػ  حالة مرضية، ك ألؼ دكالر لػ  كما تـ تقديـ 
 حاالت تعميمية.  دكالر لػ  حالة كبدؿ إيجار، ك  ألؼ دكالر لػ  ك

كبينت المجنة أف المساعدات العاجمة ىي عبارة عف مساعدات تقدـ بشكؿ طارئ كعاجؿ لمحاالت المرضية 
المحتاجة التي لدييا تحكيمو مرضية سارية المفعكؿ كال تحتمؿ التأخير، كيتـ الصرؼ خالؿ مكعد أقصاه 

 يا في المجنة.ساعة مف كقت تقديـ الطمب كفؽ آلية معمكؿ ب 
//وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(، 

 
 اإلسرائيميةالسالم لن تتغير ميما تغيرت الحكومات  متطمباتعريقات:  5

أكد الدكتكر صائب عريقات عضك المجنة المركزية لحركة "فتح" كرئيس الكفد  :الحياة الجديدة -أريحا 
ت السالـ لف تختمؼ ميما كانت طبيعة االئتالؼ القادـ الفمسطيني لمفاكضات الكضع النيائي، أف متطمبا

لمحككمة اإلسرائيمية، مشددان عمى أف كقؼ النشاطات االستيطانية بما يشمؿ القدس الشرقية المحتمة، كاإلفراج 
 ، يعتبر مفتاح صناعة السالـ.1994عف المعتقميف كخاصة ىؤالء الذيف اعتقمكا قبؿ نياية العاـ 

د. عريقات مع مبعكث المجنة الرباعية الدكلية تكني بمير، كالقنصؿ الفرنسي العاـ  جاء ذلؾ أثناء لقاء
 فردريؾ ديساغنيكس، كؿ عمى حدة.

كأضاؼ عريقات أف منظمة التحرير لف تسمح بتكرار التعامؿ مف خالؿ المنيجية السابقة التي كانت تعتبر 
كقؼ الفمسطيني عمى الدكاـ ىي األداة كليست المفاكضات ىدفان بحد ذاتيا، إذ أف المفاكضات ككما كاف الم

كبعاصمتيا القدس الشرقية دكلة تحت االحتالؿ،  1967اليدؼ، كبعد أف أصبحت دكلة فمسطيف عمى حدكد 
فإف ذلؾ يعتبر تكريسان كدعمان لمقانكف الدكلي الذم يحدد ىدؼ عممية السالـ بانسحاب القكات اإلسرائيمية إلى 

 .1967اـ حدكد الرابع مف حزيراف ع
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"، حيث تسمـ TIPHكعمى صعيد آخر التقى د. عريقات مع قيادة التكاجد الدكلي المؤقت في مدينة الخميؿ "
" مؤخران، كثمف عريقات الجيكد التي تبذليا ىذه الييئة في مدينة TIPHمنيـ التقرير السنكم الذم أصدرتو "

 الخميؿ.
 29/1/2013الحياة الجديدة، رام ا ، 

 
 دون شروط "إسرائيل" تسعى  ستئناف المفاوضات مع  واإلقميميةالدولية  التحركاتأبو يوسف:  6

يكسؼ عضك المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية  أبكالدكتكر كاصؿ  : أكدكليد عكض -راـ اهلل 
استئناؼ التي تجرم حاليا تصب باتجاه  كاإلقميميةاالثنيف بأف كؿ التحركات الدكلية  "القدس العربي"لػ

 دكف شركط مسبقة. كاإلسرائيمييفالمفاكضات ما بيف الفمسطينييف 
تسعى الستئناؼ  اإلقميمية أككؿ التحركات سكاء الدكلية "يكسؼ قائال لمقدس العربي  أبك كأضاؼ

المجنة التنفيذية لمنظمة  إصرار إلى إشارة، في "القادمة دكف شركط اإلسرائيميةالمفاكضات مع الحككمة 
 .إسرائيؿالفمسطينية قبؿ العكدة لممفاكضات مع  األراضيعمى ضركرة كقؼ االستيطاف في  التحرير
بأف القيادة الفمسطينية كعمى رأسيا الرئيس محمكد عباس ترفض استئناؼ المفاكضات في ظؿ  كأكضح
 .1967الفمسطينية المحتمة عاـ  األراضيباالستيطاف في  إسرائيؿاستمرار 

 29/1/2013القدس العربي، لندن، 
 

 "إسرائيل"المقاصة من  أمواللمتدخل لتحويل  "الرباعية"بمير ويدعو  يمتقيقسيس نبيل  7
التقى كزير المالية د.نبيؿ قسيس في مقر كزارة المالية براـ اهلل امس، ممثؿ المجنة  :الحياة الجديدة -راـ اهلل 

المالية الخانقة التي تمٌر بيا السمطة  الرباعية في األراضي الفمسطيني تكني بمير، ك تباحثا أبعاد األزمة
 الكطنية الفمسطينية مف الناحيتيف السياسية كالمالية.

كطالب قسيس المجنة الرباعية بالتدخؿ لتحكيؿ أمكاؿ المقاصة كالضرائب الفمسطينية التي تحتجزىا الحككمة 
 مة الفمسطينية.اإلسرائيمية، كالتي ساىـ حجبيا في تفاقـ األزمة المالية التي تكاجو الحكك 

 29/1/2013الحياة الجديدة، رام ا ، 
 

 بحق األسرىيا جرائمعمى  "معاقبة إسرائيل"تطمب من مجمس األمن  الفمسطينيةالسمطة  8
أعمف كزير األسرل الفمسطيني عيسى قراقع يـك أمس عف كجكد اعتزاـ لدل القيادة : أشرؼ اليكر - غزة

 ، إللزاـ إسرائيؿ باحتراـ حقكؽ كمطالب األسرل.الفمسطينية لمتكجو لمجمس األمف الدكلي
ككشؼ قراقع عف ىذا التكجو في الكقت الذم يكاجو فيو األسرل المضربكف عف الطعاـ منذ أشير خطر 

السفير الفمسطيني في األمـ المتحدة رياض منصكر كجية رسالة إلى رئيس مجمس األمف،  إفالمكت، كقاؿ 
 ."ى ما ترتكبو مف أعماؿ ال إنسانية بحؽ األسرلمعاقبة إسرائيؿ عم"طالبو فييا بػ

 
 
 

حالة خطر "الرسالة تطرقت لكضع المضربيف عف الطعاـ، خاصة كاف كضع عدد منيـ بات في  أفكذكر 
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جريمة في أية لحظة داخؿ سجكف "كمعرضيف لممكت في أية لحظة، كأف ىذا قد يؤدم إلى  "شديد جدا،
 ."االحتالؿ

 29/1/2013القدس العربي، لندن، 
 

 يسمم ميقاتي رسالة من ىنية ويدعوه لزيارة غزة  رضوانإسماعيل  9
سمـ كزير األكقاؼ كالشؤكف الدينية في غزة إسماعيؿ رضكاف رسالة خطية مكجية مف رئيس : بيركت

الحككمة الفمسطينية في غزة إسماعيؿ ىنية إلى نظيره المبناني نجيب ميقاتي، أكد فييا عمى ضركرة زيادة 
 بأكضاع الالجئيف الفمسطينييف في لبناف كعمؽ العالقة بيف الشعبيف المبناني كالفمسطيني. االىتماـ

 ( في مقر رئاسة الكزراء المبناني في بيركت.28/1جاء ذلؾ خالؿ اجتماع رضكاف مع ميقاتي االثنيف )
جكء كالشتات كأكضح رضكاف أنو بحث خالؿ لقائو مع ميقاتي أكضاع الالجئيف الفمسطينييف في مخيمات الم

كخاصة الالجئيف في مخيـ نير البارد، مشيران إلى أنو طالب بضركرة تخفيؼ معاناة عف الالجئيف كالنازحيف 
 في كافة المخيمات كرفع الحالة األمنية عف مخيـ نير البارد الذم يعيش سكانو معاناة حقيقة.

لبناف كالدكؿ المستضيفة ليـ ىك  كقاؿ: "أكدنا عمى أف حؽ العكدة حؽ مقدس كأف كجكد الفمسطينييف في
 كجكد مؤقت إلى حيف عكدتيـ إلى ديارىـ في فمسطيف".

: "طالبنا بالضغط عمى ككالة الغكث كتشغيؿ الالجئيف بتحمؿ مسئكلياتيا تجاه الفمسطينييف في كأضاؼ
بناء لبناف، كحث الدكؿ المانحة التي ستجتمع في الككيت ىذا الشير لتقديـ مساعدات عاجمة كسريعة أل

 المخيمات الفمسطينية كالنازحيف إلييا".
كبيف أنو تـ بحث ممؼ المصالحة الفمسطينية، منكىان إلى أف الحككمة الفمسطينية في غزة كحركة "حماس" 

 ممتزمة بشكؿ تاـ بتطبيؽ المصالحة كقدمت خطكات إيجابية إلنجاحيا.
شعب الفمسطيني لمشعب المبناني كحككمتو، كأضاؼ: "نقمنا تحيات رئيس الكزراء كالحككمة الفمسطينية كال

كشكرنا الحككمة المبنانية كشعبيا عمى استضافة أبناء شعبنا في المخيمات، كجينا دعكة رسمية إلى رئيس 
 الكزراء المبناني بزيارة قطاع غزة".

 28/1/2013قدس برس، 
 

 واتبموظفو السمطة الفمسطينية يتظاىرون بالضفة الغربية احتجاجا عمى تأخر الر  10
د ب أ: تظاىر مئات مف مكظفي السمطة الفمسطينية في عدد مف مدف الضفة الغربية االثنيف  -راـ اهلل 

 احتجاجا عمى تأخر صرؼ ركاتبيـ كسط دعكات لتصعيد فعاليات اإلضراب االحتجاجية.
إضراب مف  مف جيتيا، أعربت الناطقة باسـ الحككمة الفمسطينية نكر عكدة، عف أسفيا لدعكة النقابات إلى

 شأنو أف يشؿ المؤسسات الرسمية كالمدارس.
كقالت عكدة، لككالة األنباء األلمانية، إف الدعكة إلى اإلضراب لف يحؿ المشكمة بؿ يزيدىا تعقيدا بالنظر 

 إلى مخاطر ذلؾ عمى قطاع التعميـ كتكفير الخدمات األساسية لممكاطنيف.
لضماف "النظر في قراراتيا فيما يخص الدعكة إلى اإلضراب كحثت عكدة باسـ الحككمة النقابات عمى إعادة 

فشاؿ اليدؼ مف  استمرار المؤسسات الفمسطينية في تقديـ الخدمات الحيكية لممكاطنيف كعدـ تأثر الخدمات كا 
 ."كراء االبتزاز السياسي الذم يمارس ضد السمطة الفمسطينية

 29/1/2013القدس العربي، لندن، 
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 عمى الالجئين السوريينالغذائية  طنا من المساعدات 20 توزع في غزةالحكومة  11

طنا مف المساعدات الغذائية عمى  20كزعت الحككمة الفمسطينية، االثنيف، : أحمد المصرم - غزة – أنقرة
الالجئيف السكرييف عمى الحدكد التركية السكرية، كيدية مف الشعب الفمسطيني في قطاع غزة لشقيقو 

 السكرم.
فريؽ الطبي الفمسطيني المتكاجد في المخيمات السكرية عمى الحدكد التركية د. باسـ نعيـ، إف كقاؿ رئيس ال

كأشار  خطكة مساعدة الالجئيف السكرييف تأتي لمتأكيد عمى تضامف الشعب الفمسطيني معيـ في مصابيـ.
ييف، فيما كاف طنا معظميا مف الدقيؽ كزعت عمى الالجئيف السكر  20نعيـ في تصريح لػ"فمسطيف" إلى أف 

 كقع الخطكة ايجابيا كبصكرة كبيرة عمى نفكسيـ، كالفتة طيبة تؤكد عدـ منع حصار غزة مف الكقكؼ معيـ.
كلفت إلى أف الفريؽ الطبي المككف مف ثمانية مف األطباء كالممرضيف، قاـ أكؿ مف أمس، كأمس بالعمؿ 

قرار العالج المناسب ليـ.كضمف عيادة طبية بمعاينة عدد كبير مف المرضى كالجرحى السكر   ييف، كا 
 28/1/2013، فمسطين أون  ين

 
 : المصالحة مستمرة"السفير"لد ىنيةوزير األوقاف في حكومة  12

دعا كزير األكقاؼ كالشؤكف الدينية في الحككمة الفمسطينية إسماعيؿ رضكاف، رئيس الحككمة : قاسـ قصير
مف بيركت إلى اإلسراع بمعالجة ممؼ الفمسطينييف المبنانية نجيب ميقاتي لزيارة قطاع غزة، كما دعا 

النازحيف مف سكريا إلى لبناف، كالعمؿ إلنياء األزمة السكرية، كتجنيب المخيمات الفمسطينية الصراعات 
 الدامية.

أف إجراءات المصالحة الفمسطينية مستمرة كالمجاف المختصة تعقد  "السفير"كأكضح رضكاف في حديث إلى 
أف المجنة الخاصة باالنتخابات ستزكر غزة غدان. كأشار إلى أف الحككمة في القطاع تعمؿ  اجتماعاتيا، كما

اإلخكاف "لمكاجية الفتنة المذىبية، كقد عقدت سمسمة مؤتمرات بحضكر ممثميف لمتيارات السمفية كجماعة 
 الكسطي.لمكاجية التطرؼ، كالتأكيد عمى الخيار اإلسالمي  "الدعكة كالتبميغ"كجماعة  "المسمميف

كرئيس الكزراء في غزة كعف زيارة لبناف، أكضح الكزير أنيا تيدؼ لتقديـ المساعدات المادية مف الحككمة 
إسماعيؿ ىنية إلى الالجئيف الفمسطينييف النازحيف مف سكريا إلى لبناف. كما تيدؼ إلى حث المسؤكليف 

صان مخيـ نير البارد، كلمضغط أيضان المبنانييف عمى االىتماـ بأكضاع الفمسطينييف في المخيمات كخصك 
مف اجؿ زيادة االىتماـ بالنازحيف. كما تمت دعكة ميقاتي لزيارة غزة، كتـ تقديـ الشكر  "أكنركا"عمى ككالة 

 لمحككمة المبنانية لما قدمتو لالجئيف الفمسطينييف.
أجاب بأف ىذه كردا عمى التقارير حكؿ قياـ حككمة غزة باعتقاؿ صحافييف كمكاطنيف فمسطينييف، 

االعتقاالت جاءت بعد اكتشاؼ مجمكعة تخريبية كانت تسعى لتخريب العالقات بيف حركتي حماس كفتح 
بتحريض مف مسؤكليف أمنييف سابقيف، كبالتالي فإف ما جرل أدل لقطع الطريؽ أماـ الفتنة. كلفت إلى أنو 

 سيتـ إطالؽ سراح المعتقميف مف فتح.
نحف نأمؿ لمصر االستقرار كاألمف كالكحدة كال "ي تشيدىا مصر، قاؿ رضكاف كفي ما يتعمؽ بالتطكرات الت

، "نتدخؿ في الشأف الداخمي المصرم كلنا عالقات متكازنة مع الجميع سكاء في الحككمة أك المعارضة
 ."امف مصر يمقي بظاللو عمى امف فمسطيف"مضيفان أف 
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مى حقف الدماء السكرية ككقؼ االقتتاؿ أما عف األزمة السكرية، شدد عمى أف مكقؼ حماس يؤكد ع
كاالستجابة لتطمعات الشعب السكرم، كعدـ التدخؿ بالًشأف السكرم، كطبعان تجنيب المخيمات الفمسطينية 

 الصراعات الدامية.
 29/1/2013السفير، بيروت، 

 
 تفرج عن صحافيين من "فتح" الحكومة في غزة  13

مي الحككمي إيياب الغصيف أف الحككمة في غزة التي أعمف مدير المكتب اإلعال: يك بي أم -فمسطيف 
تديرىا حركة حماس برئاسة إسماعيؿ ىنية، عـز الحككمة اإلفراج عف مجمكعة مف الصحافييف التابعيف 

لحركة "فتح" اليكـ كالذيف اعتقمكا عمى "خمفية أمنية كمخطط يستيدؼ تشكيو صكرة حركة )حماس( كقيادات 
 فتحاكية بغزة".
 ـ المعتقميف في مكاقع الكتركنية مكالية لمقيادم المفصكؿ مف حركة فتح محمد دحالف.كيعمؿ معظ

 29/1/2013الحياة، لندن، 
 

 : نجاح المصالحة مرىون بتنفيذ ما تتفق عميو لجنة الحريات العامة النائب األشقر 14
 إفة "قدس برس": "، رئيس لجنة الحريات العامة في حركة "حماس" لككالاألشقر إسماعيؿقاؿ النائب : غزة

ذا ما نفذ كؿ ما يتـ طرحو فييا كحمت كؿ مشاكميا فاف  أىـلجنة الحريات ىي مف  لجاف المصالحة كا 
ذا لـ تنفذ فانو لف تككف ىناؾ مصالحة".  المصالحة ستنفذ كستتـ، كا 

كلكف  كافة الممفات المطركحة عمى لجنة الحريات العامة تـ الخكض بيا سابقا كأشبعت بحثا، إفكأضاؼ: "
ىناؾ لجنة مصرية ستككف "حماس"  أفكأكضح  كاف ىناؾ تمكؤ كاضح في تطبيقيا في الضفة الغربية".

 أم نتائج فييا. إلىفييا سترحؿ ليا كافة القضايا التي لـ تتمكف المجاف مف التكصؿ  أطراؼك"فتح" 
 28/1/2013قدس برس، 

 
 ئرات بدون طيار في عمميات ا غتيال استخدام طابزة ترحب بتحقيق األمم المتحدة غفي حكومة ال 15

رحبت الحككمة الفمسطينية في غزة بعـز األمـ المتحدة فتح تحقيؽ في استعماؿ قكات االحتالؿ : غزة
اإلسرائيمي كغيرىا مف الدكؿ لطائرات بدكف طيار في عمميات االغتياؿ، معتبرة إف ذلؾ ىك بمثابة قتؿ خارج 

 دة االحتالؿ كمجرمي حرب.القانكف كيستدعي مالحقة كمحاكمة قا
( أف استخداـ االحتالؿ ليذا النكع مف الطائرات أدل إلي 28/1كأكضحت كزارة العدؿ في بياف ليا االثنيف )

استشياد المئات مف المدنييف الفمسطينييف في قطاع غزة بصكرة كبيرة ، مشيرةن إلى أف ما تقكـ بو قكات 
ينية كالمدنييف ىك مخالفة كاضحة كانتياؾ صريح لكافة قكاعد االحتالؿ أيضان بحؽ نشطاء المقاكمة الفمسط
 القانكف الدكلي اإلنساني كالمكاثيؽ الدكلية. 

 28/1/2013قدس برس، 
 

  التشريعي يستقبل وفد ا تحاد البرلماني الدولي المجمسغزة:  16
اني الدكلي كذلؾ في (، كفدنا مف االتحاد البرلم28/1استقبؿ المجمس التشريعي الفمسطيني، االثنيف )غزة: 

 مقره بمدينة غزة.
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ككاف الدكتكر أحمد بحر النائب األكؿ لرئيس المجمس التشريعي الفمسطيني كعدد مف النكاب في استقباؿ 
 الكفد الذم كاف برئاسة األميف العاـ التحاد البرلماني الدكلي اندرسف جكنسكف.

عمى الساحة الفمسطينية سكاء عمى صعيد  ككضع بحر الكفد البرلماني الدكلي في صكرة اخر المستجدات
التصعيد اإلسرائيمي األخير كالحصار ككذلؾ تيكيد مدينة القدس كاالستيطاف في الضفة الغربية كالمصالحة 

كدعا بحر الكفد إلى بذؿ المزيد مف الجيكد لضماف اإلفراج عف النكاب المختطفيف في سجكف  الفمسطينية.
 االحتالؿ.

 28/1/2013قدس برس، 
 

 رام ا : وزارة التربية تكشف عن خطة لد"إنقاذ العام الدراسي" 17
كشفت كزارة التربية كالتعميـ التابعة لحككمة راـ اهلل، عف خطة جديدة يجرم دراستيا لػ "إنقاذ العاـ : راـ اهلل

 الدراسي" بعد كثرة كتجدد إضراب المعمميف في المدارس الحككمة بمدف الضفة الغربية.
(، أنيا تدرس عدة خيارات 28/1ة في بياف ليا، حصمت "قدس برس" عمى نسخة منو االثنيف )كقالت الكزار 

"إلنقاذ العاـ الدراسي" بما في ذلؾ إعادة جدكلة الدكاـ كبما يحقؽ التكازف بيف مراعاة أكضاع المعمميف 
 كالتخفيؼ عمييـ، كمصمحة الطمبة.

 28/1/2013قدس برس، 
 

 ي رئاسة منظمة التحرير بدعم من دول عربيةمشعل يحاول تول: العربيالقدس  11
ىاجس كضع خالد مشعؿ رئيس  األياـتعيش فصائؿ منظمة التحرير الفمسطينية ىذه  كليد عكض: -راـ اهلل 

 المكتب السياسي لحماس عينو عمى رئاسة المجنة التنفيذية لممنظمة بدعـ دكؿ عربية مؤثرة.
ظمة التحرير اك الساعية لالنضماـ الييا بكاسطة االنتخابات كيدكر خمؼ ككاليس الفصائؿ سكاء التابعة لمن

المرتقبة لممجمس الكطني مثؿ حركتي حماس كالجياد االسالمي امكانية اف يتكلى مشعؿ رئاسة المجنة 
التنفيذية القادمة لممنظمة، االمر الذم يدفعو لمتمسؾ بعدـ الترشح لرئاسة المكتب السياسي لحماس مرة 

 اخرل.
 -عممت 'القدس العربي' االثنيف مف مصادر فمسطينية مطمعة  كفؽ ما -ى مشعؿ دعـ دكؿ عربية كفيما يمق

لتكلي قيادة منظمة التحرير خالؿ السنكات القادمة، تراىف حركة 'فتح' عمى التعاكف مع رفاؽ الدرب مف 
رة الفمسطينية عاـ فصائؿ المنظمة لالحتفاظ برئاسة المجنة التنفيذية التي احتفظت بيا منذ انطالؽ الثك 

8691. 
كحسب المصادر 'فاف استنجاد فتح بباقي فصائؿ المنظمة' لف يسعفيا باالحتفاظ برئاسة المنظمة اذا ما 
جرت انتخابات لممجمس الكطني الذم يمثؿ كؿ الفمسطينييف في الداخؿ كالخارج في المرحمة القادمة، كفؽ 

دة بناء منظمة التحرير كاجراء انتخابات لممجمس الكطني اتفاؽ المصالحة المكقع في القاىرة كالقاضي باعا
 كفؽ نظاـ التمثيؿ النسبي الكامؿ.

كرجحت المصادر بأف حركة حماس ستقكد منظمة التحرير خالؿ السنكات القادمة اذا ما جرت انتخابات 
د مف الدكؿ المجمس الكطني، كالذم بدكره سينتخب المجنة التنفيذية لممنظمة، منكىة الى اف ىناؾ العدي

العربية تدعـ فكرة اف يتكلى مشعؿ قيادة المنظمة خالؿ السنكات القادمة كاف اختمفت اىداؼ تمؾ الدكؿ حكؿ 
 ضركرة تكلي حماس دفة القيادة الفمسطينية في المرحمة المقبمة.
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ة كيسكد اعتقاد في اكساط فمسطينية رفيعة المستكل تستعد لحـز حقائبيا لمرحيؿ عف الساحة السياسي
الفمسطينية بانو اذا ما جرت انتخابات لممجمس الكطني خالؿ المرحمة المقبمة فاف بعض الدكؿ العربية 
كخاصة االردف كقطر تسعى لجر حماس مف خالؿ قائدىا البارز خالد مشعؿ لمدخكؿ في دكامة قيادة 

 و السمطة الفمسطينية.المنظمة التي اعترفت باسرائيؿ ككقعت معيا اتفاؽ اكسمك الشيير الذم اقيمت بمكجب
كيدكر في اكساط النخبة السياسية الفمسطينية التي سيطرت عمى المشيد الفمسطيني لعقكد باف تكلي مشعؿ 
رئاسة المنظمة المعترفة باسرائيؿ سيدخؿ حماس في المعبة السياسية كالتفاكض مع اسرائيؿ القامة الدكلة 

كاالعتراؼ باسرائيؿ مف قبؿ 'المعظـ' الفمسطيني كعمى  ،8691الفمسطينية عمى حدكد االراضي المحتمة عاـ 
 رأسيـ حماس التي يدعك نظاميا السياسي الداخمي الزالة اسرائيؿ كتحرير فمسطيف مف النير لمبحر.

كحسب ما يدكر خمؼ الككاليس فاف اسرائيؿ معنية بتكقيع اتفاؽ سالـ ينيي الصراع مع الفمسطينييف مع 
ب بتحرير فمسطيف مف النير لمبحر ككف 'فتح' ستككف مؤيدة لذلؾ االتفاؽ حماس االسالمية التي تطال

، كناضمت سنكات طكيمة لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ كاعترفت 8691القاضي باقامة دكلة فمسطيف عمى حدكد عاـ 
 باسرائيؿ ككقعت االتفاقات معيا خالؿ قيادتيا لممنظمة.
ساحة السياسية بالمنطقة باف الذم يجرم حاليا ىك كالمحت المصادر التي تتابع التحركات الجارية عمى ال

ادخاؿ حماس الى المعترؾ السياسي في المنطقة، كذلؾ مف خالؿ رئاستيا لممنظمة المسؤكلة عف كؿ 
الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج كالتفاكض مع اسرائيؿ لمكصكؿ الى دكلة فمسطينية عمى حدكد 

 .8691االراضي المحتمة عاـ 
ر فمسطينية اخرل فاف لقاء مشعؿ بالممؾ االردني عبد اهلل الثاني االثنيف في عماف جاء في كحسب مصاد

اطار التحرؾ االقميمي كاالردني عمى كجو الخصكص الستئناؼ المفاكضات الفمسطينية االسرائيمية لمكصكؿ 
غزة بضركرة ، كضركرة التزاـ حماس التي تسيطر عمى قطاع 8691الى اتفاؽ سالـ عمى اساس حدكد عاـ 

مع اجراء بعض التعديالت عمى تمؾ  91القبكؿ باالتفاؽ المرتقب النياء الصراع عمى اساس حدكد عاـ الػ 
 الحدكد مف خالؿ اجراء تبادؿ لالراضي بيف دكلتي فمسطيف كاسرائيؿ.

كفيما تشيد المنطقة اتصاالت كتحركات لدمج حماس في المعترؾ السياسي بالمنطقة يجرم التحضير في 
اركقة فصائؿ منظمة التحرير لمتكجو لمقاىرة الشير المقبؿ لحضكر اجتماع الييئة القيادية العميا لممنظمة 
التي تضـ حركتي حماس كالجياد االسالمي ممثمتيف في خالد مشعؿ كعبداهلل رمضاف شمح االميف العاـ 

 لمجياد االسالمي.
بالقاىرة كفؽ اتفاؽ المصالحة النياء االنقساـ  كفي ظؿ التحضيرات لعقد اجتماع االطار القيادم لممنظمة

تجرم مشاكرات المكانية اضافة اعضاء مستقميف في صفكؼ االطار القيادم لممنظمة حيث يجرم تداكؿ 
اسماء النائب في المجمس التشريعي الدكتكر زياد ابك عمر كالنائب الميندس جماؿ الخضرم كىما نائباف 

 لالطار القيادم لممنظمة.مستقالف عف مدينة غزة لالنضماـ 
كعمى ضكء االستعدادات الجارية لعقد اجتماع لالطار القيادم لممنظمة في القاىرة لبحث اجراء انتخابات 
المجمس الكطني، كتفعيؿ مؤسسات المنظمة يبقى ىناؾ عكامؿ عديدة قد تعكؽ سعي حماس لتكلي قيادة 

نظاـ التمثيؿ النسبي الكامؿ، خاصة كاف الكطني المنظمة مف خالؿ االنتخابات التي ستجرم لمكطني كفؽ 
كالتي في معظميا تابعة  -قكات االمف التابعة لممنظمة -عميو اف يضـ في صفكفو ممثميف عف 'العسكر' 

لفتح اضافة الى المنظمات الشعبية كتمثيميا في الكطني، كىي بمجمميا محسكبة عمى فتح، كذلؾ اضافة 
 فصائؿ الفمسطينية في المجمس.لكجكد ممثميف عف المستقميف كال
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كفي النياية ال بد مف االشارة الى اف كضع مشعؿ عينو عمى رئاسة المنظمة سيكاجو عراقيؿ كثيرة تحكؿ 
دكف كصكلو لرئاسة المنظمة مف خالؿ االنتخابات لممجمس الكطني الذم يجب اف تككف المنظمات الشعبية 

اليد التي كانت سائدة في المجمس منذ عقكد مضت رغـ كاالىمية كالعسكر ممثميف فيو كفؽ العرؼ كالتق
محاكالت سابقة مف بعض الدكؿ العربية التأثير في تركيبة المجمس الكطني الذم ينتخب بدكره المجنة 

 التنفيذية التي تنتخب ىي بنفسيا رئيسيا.
ينية السابقة يبقى كفيما فشمت العديد مف المحاكالت العربية التدخؿ في تركيبة المجالس الكطنية الفمسط

الحديث عف رغبة قطر في تكلي مشعؿ رئاسة المجنة التنفيذية مجرد رغبة ستككف االياـ كالشيكر القادمة 
 كفيمة بالبرىاف عمى تحقيؽ تمؾ الرغبة اك فشميا.

كيدكر باالكساط الفمسطينية باف األمير القطرم حمد بف خميفة آؿ ثاني عبر لمرئيس الفمسطيني محمكد 
لرافض الترشح لمرئاسة الفمسطينية في االنتخابات القادمة عف رغبتو بتكلي مشعؿ رئاسة المنظمة في عباس ا

أعقاب حصكؿ دكلة فمسطيف عمى صفة مراقب غير عضك في االمـ المتحدة، كذلؾ بحجة اف مشعؿ قادر 
الترشح لرئاسة  عمى ممئ الفراغ الذم قد ينشأ عمى صعيد القيادة الفمسطينية اذا ما اصر عباس عمى عدـ

 دكلة فمسطيف القادمة. 
 92/1/9112القدس العربي، لندن، 

 
 وحماس تقرب المصالحة الفمسطينية عباسجدية "الحياة":  12

جدية الحركة كالرئيس محمكد عباس في « حماس»أكد مصدر مكثكؽ بو في حركة : فتحي صٌباح -غزة 
تماميا، عازيان ذلؾ الى عكامؿ كاعتبارات كثيرة، مف بينيا عكامؿ ذاتية  التكجو نحك المصالحة الكطنية كا 

كأخرل مكضكعية كثالثة مصمحية، رافضان االفصاح عف ماىية ىذه العكامؿ. رغـ ذلؾ، اشار الى أف دكافع 
 كؿ طرؼ منيما مختمفة عف الطرؼ اآلخر.

تنظيـ أف الرئيس عباس يسعى مف كراء المصالحة كتشكيؿ حككمة جديدة ك « الحياة»كاكضح المصدر لػ 
انتخابات تشريعية جديدة، الى كقؼ تقدـ الحركة كعدـ تحقيقيا أم انجازات إضافية في أعقاب ما حققتو مف 

تيكجت « انجازات سياسية»بعض الدكؿ كاألطراؼ العربية خالؿ األعكاـ الماضية، اضافة الى « اعتراؼ»
حققتيا مف « مكاسب»زة المتمثمة في في الحرب االسرائيمية األخيرة عمى قطاع غ« االنتصار»بما كصفتو بػ 

 قادة كمسؤكليف عرب الى القطاع.« زيارات«خالؿ التفاكض عبر مصر مع اسرائيؿ، ك
الذم تمثمو  الفمسطينيعمى كحدانية التمثيؿ « تيديدان جديان »كأشار الى أف الرئيس عباس استشعر اخيران 

ايضان. كاضاؼ أف الرئيس عباس « حماس» منظمة التحرير التي يرأس لجنتيا التنفيذية، كىك ما تدركو
في االمـ المتحدة، في العكدة الى « صفة مراقب«يرغب مف خالؿ المصالحة بعدما أصبحت فمسطيف دكلة بػ

في القطاع، األمر الذم لـ يتحقؽ لو في الضفة الغربية بسبب االحتالؿ « ممارسة السيادة«قطاع غزة ك
مع اسرائيؿ « انسداد أفؽ المفاكضات»كتقطيع أكصاليا، فضالن عف االسرائيمي المباشر لألرض الفمسطينية 

 كاألزمة المالية الطاحنة التي تعصؼ بالسمطة الفمسطينية.
التي يرأس لجنتيا « فتح»عمى ادارة أكضاع حركة « عدـ قدرتو»كتابع اف أحد دكافع عباس لممصالحة 

 المركزية، في القطاع،
لتي يتعرض ليا عباس كالمترافقة مع التغيير في العالـ العربي كتصدر كاشار ايضان الى الضغكط الخارجية ا

المشيد السياسي، خصكصان في مصر كفكز محمد مرسي برئاستيا، « االخكاف المسمميف»جماعة 
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عف المصالحة، كىك ما أبمغو « فيتك«، عالكة عمى رفع االدارة األميركية الػ«حماس»تجاه « انحيازىا«ك
خالؿ حكارات القاىرة األخيرة، فضالن عف أف اسرائيؿ لف تعارضيا كلف تعرقؿ عمؿ  مرسي لطرفي االنقساـ

حككمة التكافؽ الكطني المزمع تشكيميا برئاسة عباس خالؿ األياـ المقبمة. كأكضح أف االدارة األميركية 
، كذلؾ «اسحم»التي تعتبر الجماعة األـ بالنسبة الى « االخكاف»برئاسة باراؾ اكباما بحاجة الى جماعة 

في « المد الشيعي«ليا ىما الجماعات السمفية الجيادية المتشددة، ك« عدكٍيف لدكديف»مف أجؿ التصدم الى 
 المنطقة العربية.

تيدؼ مف كراء تحقيؽ المصالحة الى أف تنتقؿ خطكة أك خطكات « حماس»في المقابؿ، قاؿ المصدر اف 
سالمية الممتدة مف المغرب غربان الى أندكنيسيا شرقان. الى أماـ عمى طريؽ تحقيؽ مشركع اقامة الدكلة اال

ثبت فشمو، « مشركع دكلة أك إمارة غزة»أك « مشركع غزة»تتمثؿ في أف « حماس»كشدد عمى أف دكافع 
 فيما كصمت الحركة الى قناعة باستحالة السيطرة عمى الضفة بسبب االحتالؿ االسرائيمي المباشر.

حاؿ غضت اسرائيؿ الطرؼ عف سيطرة الحركة عمى الضفة، فإف دكرىا  تعتقد انو في« حماس»كقاؿ إف 
شريكة في »، لذا فإف الحؿ األمثؿ بالنسبة الييا ىك أف تككف «الدكر الكظيفي األمني»ىناؾ لف يزيد عف 

كعباس، عمى أف تبقى الحاؿ عمى ما ىي عميو في الضفة كغزة، أم استمرار « فتح»مع « القرار السياسي
 لالخيرة.« انجازان »عمى القطاع، األمر الذم ييعد « حماس«عمى الضفة، ك« فتح«ك سيطرة عباس
تعتقد أف عمى رغـ أنيا أقامت عالقات جيدة نسبيان مع عدد مف العكاصـ العربية « حماس»كأضاؼ اف 

ف كاالقميمية ليا، إال أف ىذه الدكؿ تستقبؿ رئيس حككمتيا ككزرائيا كقيادييف في الحركة كليس كمسؤكلي
الشراكة »التي تسعى الييا مف خالؿ « تظؿ فاقدة الشرعية»حككمييف، ما يعني أف الحركة كحككمتيا 

 ، خصكصا اذا انضمت الى منظمة التحرير الفمسطينية.«فتح»مع « الشراكة في التمثيؿ«ك« السياسية

 92/1/9112الحياة، لندن، 
 
 
 

 ة نياية الشير:   تغيير عمى موعد المقاءات مع فتح بالقاىر "القدس" 91
أكد مصدر مسؤكؿ في حركة حماس بالقاىرة، اليكـ اإلثنيف، "أف المقاءات التي مف المقرر  :خاص –غزة 

عقدىا في القاىرة بيف كفد الحركة كفتح، ما زالت كما ىي عميو، كال يكجد أم تغير حتى المحظة بسبب 
 األحداث الجارية في مصر".

ككـ "أف المقاءات ستستمر برعاية الجانب المصرم، كلف يككف كأكضح المصدر في تصريح خاص لػ دكت 
مف الشير الجارم، ما لـ يحدث أم  18ىناؾ أم تأجيؿ أك تغيير عمى المكعد المتفؽ النعقاد المجاف في 

طارئ خارج عف إرادة الجانب الفمسطيني خالؿ األياـ الثالثة، بسبب األكضاع التي تشيدىا مصر في ىذه 
 كانشغاؿ المسؤكليف المصرييف باألكضاع الداخمية. الفترة الحالية،

 فتح كحماس في الطريؽ إلى المصالحة
كتكقع المصدر أف تتـ المقاءات في مكعدىا المحدد بالدعكة أيضان لمجنة اإلطار القيادم لمنظمة التحرير في 

 الثامف مف شباط المقبؿ.
طينييف في أتكف الخالفات السياسية المصرية كعٌبر المسؤكؿ في "حماس" عف استنكاره الشديد لمزج بالفمس

 مف قبؿ كسائؿ إعالـ مصرية، كاتياـ الحركة بإدخاؿ مسمحيف لمكاجية المصرييف لدعـ الرئاسة المصرية.



 
 

 

 

 

           16ص                                    2754العدد:                29/1/2013الثالثاء  التاريخ:

كشدد عمى أف حركتو ككافة الفصائؿ الفمسطينية ال تتمنى لمصر إال الخير كالسالمة كال تسعى لمتدخؿ 
ة عمى مختمؼ مسمياتيا كأنيا تقؼ مكقؼ الحياد مف أم أزمات داخمية لمدكؿ بالشؤكف الداخمية لمبالد العربي

 العربية.
 92/1/9112القدس، القدس، 

 
 والحريات تستأنفان عمميما في غزة  المصالحةلجنتا  91

استأنفت لجنتا الحريات العامة كالمصالحة المجتمعية المنبثقتيف عف حكار القاىرة : فتحي صٌباح -غزة 
المصالحة بسبب « تجميد»أكؿ مف أمس في قطاع غزة بعد انقطاع داـ أكثر مف عاـ بسبب عمميما أمس ك 

في « حماس»، فيما أطمقت كزارة الداخمية في الحككمة التي تقكدىا «حماس«ك« فتح»الخالفات بيف حركتي 
 بعد اعتقاؿ داـ أيامان.« الفتحكييف»قطاع غزة عددان مف الصحافييف 

خميؿ أبك شمالة في « الضمير لحقكؽ االنساف»العامة، المدير العاـ لمؤسسة كقاؿ منسؽ لجنة الحريات 
اسماعيؿ ىنية خالؿ « حماس»إف المجنة ستمتقي رئيس الحككمة التي تقكدىا « الحياة»أعقاب االجتماع لػ 

س في األياـ القميمة المقبمة لبحث سبؿ تنفيذ تكصياتيا السابقة. كأضاؼ أف المجنة التي عقدت اجتماعيا أم
« فتح»المعمكمات المتكافرة لدييا، كطمبت مف ممثمي « تحديث»غزة بعد تكقؼ داـ نحك عاـ، قررت 

 تقديـ كشكؼ جديدة بأسماء المعتقميف السياسييف مف الطرفيف.« حماس«ك
كأكضح أف المجنة قررت فتح باب الشكاكل لتقديـ شكاكل تتعمؽ بالممفات التسعة التي تبحث فييا كىي: 

ف السياسيكف، كحرية العمؿ السياسي، كاالستدعاءات األمنية، كالمسح األمني )المعمكؿ بو في المعتقمك 
الضفة الغربية(، كجكازات السفر، كحرية الحركة كالتنقؿ، كالصحؼ الممنكعة مف الطبع كالتكزيع، كمنع 

 الجمعيات األىمية مف العمؿ، كالمكظفيف العمكمييف المفصكليف مف العمؿ.

 92/1/9112ن، الحياة، لند
 

 
  "تعبير عن الوجو القبيح لالنقسام" السياسيفتح: ا عتقال  99

أكدت حركة "فتح" تمسكيا بالحفاظ عمى أجكاء المصالحة التي تسكد الساحة الفمسطينية، معتبرة  :راـ اهلل
 اإلفراج عف الصحفييف الذيف اعتقمتيـ أجيزة "حماس" خطكة باالتجاه الصحيح.

لحركة فايز أبك عيطة في بياف صادر عف مفكضية اإلعالـ كالثقافة اليكـ االثنيف كلفت المتحدث باسـ ا
" االنتباه إلى "اآلثار السمبية التي تمخضت عف اعتقاؿ الصحفييف بقطاع غزة عمى تمؾ األجكاء"،  (:8|81)

 صحيحة".معتبرا أف "اإلفراج عنيـ خطكة في االتجاه الصحيح مف شأنيا العكدة بالمصالحة إلى السكة ال
كدعا إلى ضركرة إنياء سياسة االعتقاؿ كاالستدعاء السياسي، معتبرنا أنيا "التعبير الحقيقي عف الكجو القبيح 

 لالنقساـ".
 9/1/9112قدس برس، 

 
 اعتقال "خمية" فمسطينية أطمقت النار صوب أىداف إسرائيمية يعمن"الشاباك"  92
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خمي "الشاباؾ" اعتقاؿ خمية فمسطينية تعكد لحركة "فتح" الناصرة: أعمف جياز االستخبارات اإلسرائيمي الدا
في بيت لحـ، أطمقت النار صكب أىداؼ إسرائيمية، مككنة مف خمسة فمسطينيف، بينيـ شرطي كأحد أفراد 

 رئيس السمطة محمكد عباس. جياز حرس
ئيمية في التجمع أعضاء الخمية الخمسة اعترفكا بإطالؽ النار عمى حافمة إسرا كزعمت اإلذاعة العبرية أف

 االسيطاني "غكش عتصيكف".
 91/1/9112قدس برس، 

 
 وادي الزينة منطقة تضامن مع األسير العيساوي فيتنظم إعتصام  الديمقراطيةة يلبنان: الجب 92

تحاد الشباب الديمقراطي إعتصاما في كادم الزينة، تضامنا مع  نظمت الجبية الديمقراطية لتحرير فمسطيف كا 
 ف الطعاـ في السجكف اإلسرائيمة سامر العيساكم. كأضاء المعتصمكف الشمكع.األسير المضرب ع

كألقى كليد ابك حميد كممة إتحاد الشباب فحذر "مف التبعات الخطيرة التي يمكف أف تنجـ عف التردم الخطير 
في  في الحالة الصحية لألسير المقدسي سامر العيساكم". كدعا القيادة الفمسطينية إلى مكاصمة جيكدىا

 الضغط عمى حككمة االحتالؿ إللزاميا باحتراـ االتفاقيات المكقعة.
الفمسطينية أحمد الركاس عمى ضركرة "تكليد ضغكط  -كشدد أميف سر لجنة المتابعة المشتركة المبنانية 

متزايدة عمى اسرائيؿ لإلفراج عف جميع األسرل الفمسطينييف في سجكف اإلحتالؿ دكف شرط اك قيد اك 
 تمييز".

 92/1/9112المستقبل، بيروت، 

 
 عمى درجة اىتماماتياألى إممف السالح الكيماوي السوري " ترفع سرائيل"إ 25

رفعػػت اسػػرائيؿ ممػػؼ السػػالح الكيمػػاكم السػػكرم الػػى اعمػػى درجػػة اىتماماتيػػا : القػػدس المحتمػػة -امػػاؿ شػػحادة 
بيػب لممشػاركة فػي االجتماعػات كقطع كزير الدفاع، اييكد باراؾ، مشاركتو فػي مػؤتمر دافػكس كعػاد الػى تػؿ ا

التػي يعقػدىا رئػيس الحككمػة، بنيػاميف نتانيػاىك، لبحػث كيفيػػة التصػرؼ فػي حػاؿ تػـ نقػؿ اسػمحة كيماكيػة الػػى 
 عناصر معادية اك حزب اهلل، عمى حد ما ذكر مسؤكؿ اسرائيمي. 

ة الكيماكيػة كتكجو مستشار االمف القكمي، يعقكب عميدركر، الى مكسػكك بشػكؿ طػارئ لبحػث قضػية االسػمح
السكرية مع المسؤكليف الركس. كسيمتقي عميدركر بكزير الخارجية الركسي سيرغي الفركؼ كمستشار االمف 
القػػػكمي نيكػػػكالم بيتركشػػػؼ ليطمػػػب منيمػػػا العمػػػؿ عمػػػى منػػػع تسػػػرب اسػػػمحة كيماكيػػػة سػػػكرية الػػػى منظمػػػات 

 ارىابية". 
اب تمميحات بػاف اسػرائيؿ تػرل اف الخطػر فػي كياتي ىذا التسارع في ابحاث الممؼ الكيماكم السكرم في اعق

نقؿ االسػمحة يتزايػد كبانيػا تراقػب عػف كثػب التطػكرات حػكؿ ىػذه االسػمحة، ميػددة بانيػا لػف تقػؼ صػامتة فػي 
 حاؿ حصمت عمى معمكمات تشير الى نقؿ ىذه االسمحة. 

رات مػف دكف طيػار ككانت مصادر اسرائيمية قد تحدثت عف مراقبة ىػذه االسػمحة عبػر اجيػزة رادار عمػى طػائ
 ساعة.  24تراقب المنطقة عمى مدار 

ككاف تنانياىك قد التقى، امس االحد، مع كزير حماية الجبية الداخميػة افػي ديختػر، لبحػث المكضػكع كاجتمػع 
 بالسػػفير االمريكػػي لػػدل اسػػرائيؿ داف شػػابيرك. كيػػاتي االجتمػػاع مػػع شػػابيرك بعػػد اف اعمػػف الػػرئيس االمريكػػي،

مقابمػػة صػػحفية، اف االدارة االمريكيػػة سػػتفكر جيػػدا قبػػؿ قيػػاـ الكاليػػات المتحػػدة بػػام عمميػػة  بػػاراؾ اكبامػػا، فػػي



 
 

 

 

 

           18ص                                    2754العدد:                29/1/2013الثالثاء  التاريخ:

عسكرية محتممة فػي سػكريا كاذا كػاف مثػؿ ىػذا التػدخؿ سػيغير الكضػع فػي سػكرية اـ مػف شػأنو اف يػؤدم الػى 
 تفاقـ اعماؿ العنؼ اك استخداـ اسمحة كيماكية.

 29/1/2013، الحياة، لندن
 

 سمحة الكيماوية في سورية زب ا " ينشر عناصره حول مخازن األ: "ح"سرائيل"إ 26
كشػػفت اسػػرائيؿ اف "حػػزب اهلل" المبنػػاني اقػػاـ قاعػػدة لػػو بػػالقرب مػػف مخػػازف : آمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 

االسػػػمحة الكيماكيػػػة فػػػي سػػػكرية، مػػػا اعتبرتػػػو االجيػػػزة االمنيػػػة االسػػػرائيمية خطػػػران متزايػػػدان تجػػػاه اسػػػتخداـ ىػػػذه 
محة اك حصػػػكؿ "حػػػزب اهلل" عمييػػػا كنقميػػػا الػػػى لبنػػػاف. كبادعػػػاء االسػػػرائيمييف فػػػاف حػػػزب اهلل قػػػد يسػػػتغؿ االسػػػ

جػػك  -الكضػػع القػػائـ فػػي سػػكرية كيقػػـك بنقػػؿ االسػػمحة الػػى لبنػػاف، خاصػػة صػػكاري  "سػػككد" كصػػكاري  ارض
 بحر، التي حصمت عمييا سكرية مف ركسيا. -كصكاري  ارض

 29/1/2013، الحياة، لندن
 

 لنتنياىو بتضخيم المخاوف من "الكيماوي" السوري اتيامات: "ائيلسر "إ 27
فػػػي كقػػػت، اعتبػػػر رئػػػيس الحككمػػػة االسػػػرائيمية، بنيػػػاميف نتانيػػػاىك، أف نقػػػؿ : آمػػػاؿ شػػػحادة -القػػػدس المحتمػػػة 

االسمحة الكيماكية مف المخازف السكرية الى "حزب اهلل" في لبناف اك تنظيمات اسالمية متطرفة، خطان احمر، 
عمى االتفاؽ حكؿ المكضكع مع كاشنطف، خرج مكظفكف كبار في "كزارة الخارجية" االسػرائيمية بػػ"حممة مؤكد ا ن

اتيامات" لنتانياىك بإثارة كتضخيـ قضية السالح الكيماكم السكرم كالتمميح الى "تكجيو ضربة عسػكرية عمػى 
ظػػؿ العقبػػات الكثيػػرة التػػي سػػكرية"، بيػػدؼ الضػػغط النجػػاح جيػػكده لتشػػكيؿ الحككمػػة التػػي يخطػػط ليػػا، فػػي 

 يكاجييا في ىذه الميمة.
كاعمف مكظفك الخارجيػة، فػي حػديث مػع صػحيفة "معػاريؼ"، اف الكضػع الػداخمي فػي سػكرية لػـ يتغيػر خػالؿ 
االسػػػػابيع االخيػػػػره كمػػػػا لػػػػـ يحػػػػدث أم تغييػػػػر عمػػػػى كضػػػػع مخػػػػازف الصػػػػكاري  الكيماكيػػػػة، بػػػػؿ لػػػػـ يكػػػػف لػػػػدل 

تجاكز السػكريكف الخطػكط الحمػر التػي كضػعتيا اسػرائيؿ بالنسػبة لمسػالح االسرائيمييف أم قمؽ متزايد مف اف ي
الكيمػػػاكم، اال اف نتانيػػػاىك افتعػػػؿ ىػػػذه الزكبعػػػة فػػػي اعقػػػاب مػػػا يكاجيػػػو مػػػف ازمػػػات داخميػػػة بعػػػد االنتخابػػػات 

 البرلمانية.
سػب كقاؿ مكظؼ كبير اف "اسرائيؿ تكاصؿ مراقبتيا عػف كثػب مػا يحػدث فػي مخػازف االسػمحة الكيماكيػة كبح

المعمكمات االستخبارية، التي كصمت كزارة الخارجية، فمف يحدث أم تطكر اك تدىكر بكؿ ما يتعمؽ بالحفػاظ 
 عمى ابقاء ىذه االسمحة داخؿ مخازنيا كتحت سيطرة نظاـ الرئيس االسد".

كاعتبػػػر ىػػػذا المكظػػػؼ، تسػػػريب المعمكمػػػات حػػػكؿ عقػػػد الجمسػػػة السػػػرية لممجمػػػس الػػػكزارم المصػػػغر، االربعػػػاء 
ماضػػي، التػػػي دعػػا الييػػػا نتانيػػاىك، "لػػػـ يكػػف صػػػدفة" كمػػا اف "المعمكمػػػات التػػي تسػػػربت مػػف ىػػػذا االجتمػػػاع ال

بمعظميا لـ تكف دقيقػة". كاضػاؼ ىػذا المكظػؼ يقػكؿ:" الحػديث عػف ىػذا االجتمػاع كػاف بقصػد التػركيج بػاف 
يػة سػنية ناشػطة الػى اسرائيؿ تشعر بقمؽ متصػاعد مػف امكانيػة سػقكط السػالح الكيمػاكم بايػدم تنظمػات ارىاب

جانب المتمرديف اك اف يتـ نقميا الى "حزب اهلل" فػي لبنػاف الػى جانػب مخػزكف كبيػر مػف الصػكاري  المتطػكرة 
بحػػػر"، كاضػػػاؼ ىػػذا المكظػػػؼ يقػػػكؿ :"اف  -مثػػؿ صػػػكاري  "سػػكاد" اك "صػػػكاري  ارض جػػػك" كصػػكاري  ارض
معمكمػات ككانيػا اثيػرت فػي ىػذا االجتمػاع  بعض المشاركيف في االجتماع اكدكا اف مراسػميف اسػرائيمييف نقمػكا

 بيدؼ خدمة مصالح نتانياىك، كىي معمكمات غير دقيقة كبعضيا مبالغ بيا".
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 29/1/2013، الحياة، لندن
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نػكت'، ألػيكس فيشػماف قاؿ المحمؿ لمشؤكف اإلسػتراتيجية فػي صػحيفة 'يػديعكت أحرك  :الناصرة ػ زىير أندراكس
االثنيف، إنو خالؿ األشير الماضية باعت ركسيا لسكرية منظكمات دفاعيػة متطػكرة جػدا، تشػمؿ رادارات مػف 
األكثر تقدما في العالـ، كما اقتنت سكرية صكاري  أرض بحر لمسافات طكيمة، الفتنا إلى أف إسػرائيؿ تخشػى 

صػػؿ إلػػى قناعػػة بأنػػو يتحػػتـ عميػػو نقػػؿ مخػػازف األسػػمحة مػػف انتقػػاؿ ىػػذه األسػػمحة كأخػػرل لحػػزب اهلل، الػػذم تك 
التابعة لو مػف سػكرية إلػى لبنػاف بسػبب الكضػع المتػأـز فػي بػالد الشػاـ، مشػيرا إلػى أنػو فػي حػاؿ كصػكؿ ىػذه 

 األسمحة إلى بالد األرز فإف حزب اهلل سيقكـ بإخفائيا عميقنا تحت األرض. 
منيػة الصػييكنية، سػاؽ قػائالن، إنػو بحسػب المعمكمػات كساؽ فيشماف، صػاحب البػاع الطكيػؿ فػي المؤسسػة األ

ألؼ صاركخ كقذيفة، كأف تؿ أبيػب لػـ  60المتكفرة اليكـ لدل المخابرات اإلسرائيمية فإف حزب اهلل يممؾ اليـك 
، مشػيرا Dكصػكاري  سػكاد  M 600تيياجـ حزب اهلل حتى عندما تأكدت أنو حصؿ عمى صكاري  مف طراز 

القػػػادرة عمػػػى حمػػػؿ رؤكس كيماكيػػػة،  Bؿ فػػػي الفتػػػرة األخيػػػرة إدخػػػاؿ صػػػكاري  سػػػكاد إلػػػى أف حػػػزب اهلل ييحػػػاك 
كخمص فيشماف إلى القكؿ إف سياسػة الدكلػة العبريػة تقضػي بعػدـ التػدخؿ عسػكريا طالمػا يجػرم الحػديث عػف 

يمية أسمحة تقميدية، لكف في حاؿ قيػاـ حػزب اهلل بإدخػاؿ أسػمحة غيػر تقميديػة إلػى لبنػاف، فػإف السياسػة اإلسػرائ
 تتغير، كعندىا لف تتكرع الدكلة العبرية عف شف ىجـك عسكرم، عمى حد قكلو.

 29/1/2013، القدس العربي، لندن
 

 نفاق الدفاعيسرائيمي يتوقع تخفيضات "كبيرة" في اإل وزير المالية اإل 29
ة الحككمػة ىػػذا قػاؿ كزيػػر الماليػة االسػػرائيمي يكفػاؿ شػػتاينتز إف تحقيػؽ التػػكازف فػي ميزانيػػ :نيكيػكرؾ )ركيتػػرز(

كفػي مقابمػة مػع ركيتػرز يػـك االثنػيف اثنػاء تكقفػو فػػي  العػاـ سػيتطمب تخفيضػات "كبيػرة" فػي االنفػاؽ الػدفاعي.
نيكيكرؾ أعرب شتاينتز عف إعتقاده بانو ستككف ىناؾ حاجة إلي تخفيضات "معتدلة لكنيا كبيرة" في ميزانيػة 

بالمئة تقريبا مف ميزانيتيا عمى  20كتنفؽ اسرائيؿ  السابؽ."الدفاع. كقاؿ "انو ليس أمرا سيال لكننا فعمناه في 
بالمئػػة  3.5كتمسػػؾ شػػتاينتز بالمسػػتكل المسػػتيدؼ لنمػػك النػػاتج المحمػػي االجمػػالي ىػػذا العػػاـ كالبػػالغ  الػػدفاع.

بالمئػػة  4. كقػاؿ انيػػا لػف تكػكف مفاجػػأة إذا كصػؿ النمػك االقتصػػادم الػي  2012بالمئػػة فػي  3.3إرتفاعػا مػف 
كقاؿ ايضا انو ال تكجد خطط لمزيد مف الزيادات فػي الضػرائب مػف اجػؿ الكصػكؿ الػي مسػتكل  . 2014في 

 بالمئة مف الناتج االقتصادم 3مستيدؼ لمعجز قدره 
 29/1/2013، وكالة رويترز لألنباء
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يمي "ركفػػيف ريفمػػيف" مسػػاء أمػػس االثنػػيف برسػػـ كاريكػػاتيرم نشػػرتو نػػدد رئػػيس البرلمػػاف اإلسػػرائ :عكػػا أكف اليػػف
االحد صحيفة الصندام تايمز البريطانية كيصكر رئيس الكزراء االسرائيمي "بنياميف نتنياىك" كىك يبني جدارنا 

 بدماء كاجساد الفمسطينييف.
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يػػركف فػػي ىػػذا الرسػػـ تػػذكيرا  كقػػاؿ "ريفمػػيف" فػػي رسػػالة الػػى نظيػػره البريطػػاني "جػػكف بيركػػك" اف "االسػػرائيمييف
بالممارسات الحالكة لمصحافة خالؿ الفترات التاريخية االكثر بشػاعة" فػي اشػارة الػى الدعايػة النازيػة المعاديػة 

 كنشر ىذا الرسـ االحد في اليكـ العالمي لذكرل ما يسمى بػ"اليكلكككست" اك المحرقة النازية. لمسامية.
يػد االنتقػادات السياسػية لكػف مػع نشػر ىػذا الرسػـ بػاألمس فػي لنػدف يكػكف كقاؿ ريفميف "بصفتي ديمكقراطيػا اؤ 

 االمر قد تجاكز حدكد حرية التعبير".
 29/1/2013، عكا اون  ين

 
 1994 سنةبيونس آيرس  حول تفجيرأرجنتيني  -غضب إسرائيمي من اتفاق إيراني  31

يػػراف  أعربػت كزارة الخارجيػة اإلسػػرائيمية عػف غضػبيا: نظيػر مجمػػي - تػؿ أبيػب مػف االتفػػاؽ بػيف األرجنتػيف كا 
 .1994عمى تشكيؿ لجنة مستقمة لمتحقيؽ في ىجـك عمى مركز ييكدم في بيكنس آيرس عاـ 

كقاؿ المتحدث باسـ الكزارة، يغػاؿ بػالمكر، فػي بيػاف صػحافي إف بػالده فكجئػت بػالخبر كتكجيػت إلػى حككمػة 
كقػاؿ «. ىذا المكضػكع متعمػؽ مباشػرة بإسػرائيؿ ألنو مف الكاضح أف»األرجنتيف طالبة تفسيرا حكؿ ما يحدث 

الػذيف يحػاكلكف »مصدر سياسي إسرائيؿ رسمي إف حككمة األرجنتيف كقعت في كميف نصبو ليػا اإليرانيػكف، 
كأعػػػرب عػػػف خشػػػيتو مػػػف أف يكػػػكف االتفػػػاؽ «. التيػػػرب مػػػف مسػػػؤكليتيـ الكاضػػػحة فػػػي تمػػػؾ الجريمػػػة كغيرىػػػا

الػػذم بػػات إليػػراف كحػػزب اهلل المبنػػاني كأذرعيمػػا المختمفػػة فػػي أميركػػا المػػذككر بمثابػػة انعكػػاس لمنفػػكذ الكبيػػر 
 الالتينية.

كقاؿ الخبير اإلسرائيمي في الشؤكف األمنية، باراؾ رابيد، إف ىذه كاحدة مف القضايا التي تدؿ عمػى العالقػات 
األرجنتينيػة فػي  -ة فقػد عممػت إسػرائيؿ بػأمر االتصػاالت كالمحادثػات اإليرانيػ»الشائكة إلسرائيؿ في العػالـ.. 

ىػػذا المكضػػكع فقػػط مػػف كسػػائؿ اإلعػػالـ، فتكجيػػت إلػػى حككمػػة األرجنتػػيف تطمػػب معمكمػػات، لكػػف األرجنتػػيف 
تجاىمػت الطمبػات اإلسػرائيمية المتكػررة، كقػد تػدخمت الجاليػػة الييكديػة فػي بيػكنس آيػرس فػي المكضػكع كالتقػػت 

طيػػػػـ تفاصػػػػيؿ كتحػػػػدث بشػػػػكؿ عمػػػػكمي فػػػػي كزيػػػػر الخارجيػػػػة األرجنتينػػػػي، كىػػػػك ييػػػػكدم أيضػػػػا، لكنػػػػو لػػػػـ يع
المكضكع، ثـ تكجو كفد مف كزارة الخارجية اإلسرائيمية إلى األرجنتيف كنقؿ إلييا تحذيرا بأف إسرائيؿ لف تكافؽ 
عمػػػى أم حػػػؿ مػػػع اإليػػػرانييف يكػػػكف عمػػػى حسػػػاب ضػػػحايا العمميػػػة، كطالػػػب الكفػػػد أف يتضػػػمف أم اتفػػػاؽ مػػػع 

رطيف فػػػي العمميػػة لمقضػػػاء مػػػف أجػػؿ إجػػػراء محاكمػػػة عادلػػة ليػػػـ كدفػػػع طيػػراف أف يػػػتـ تسػػػميـ اإليػػرانييف المتػػػك 
 «.تعكيضات لذكم الضحايا

 29/1/2013، الشرق األوسط، لندن
 

 الجيش اإلسرائيمي يستعد لما بعد سقوط نظام األسد: "القدس" 32
رم بشػار يقكؿ الجيش اإلسرائيمي انو بدأ يستعد لميـك الذم يمي سقكط نظاـ الػرئيس السػك  :دكت ككـ -القدس
كيشػػير الجػػيش اإلسػػرائيمي إلػػى أف االسػػتعدادات تشػػمؿ تجميػػع معمكمػػات اسػػتخباراتية بكاسػػطة كضػػع  األسػػد.

نشػػاء عكائػػؽ عمػػى األرض ك زيػػادة عػػدد القػػكات  رادارات ككػػاميرات حديثػػة فػػي كػػؿ منطقػػة ىضػػبة الجػػكالف كا 
نطقة الحدكد الشمالية بجيد كبير كيعمؿ جنكد الجيش اإلسرائيمي في م المتكاجدة عمى الحدكد بقكات متقدمة.

خالؿ األسابيع األخيرة، كذلؾ في إطار استعداد قيادة المنطقة الشمالية كعصػبة "جاعػاش" لميػـك الػذم سػكؼ 
 يمي سقكط النظاـ السكرم.
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كطبقػا لتقريػػر كصػػؿ "القػػدس" فػػاف الجػيش اإلسػػرائيمي يسػػتعد لكافػػة االحتمػػاالت حيػث يػػتـ تنفيػػذ مشػػركع كاسػػع 
يػػػة مركبػػػات األمػػػف فػػػي المنطقػػػة بصػػػكرة كاسػػػعة كذلػػػؾ عمػػػى الجبيػػػة السػػػكرية، حيػػػث يشػػػمؿ ىػػػذا النطػػػاؽ لتقك 

نشاء عكائؽ عمى األرض  المشركع عمى تجميع معمكمات استخباراتية كا 
كقاؿ المقدـ شام أكنجير ضابط اليندسة في عصبة "جاعاش" كالشخص المسؤكؿ عف ىػذا المشػركع : كافػة 

رات عمى الحدكد السكرية ككاستعداد لميـك الذم سكؼ يمي سقكط األسد. ىذه المركبات ىي عمى ضكء التطك 
 نحف نمنع االحتماؿ كالمخاطر لتنفيذ عمميات عدائية في المستقبؿ.

كأضػػاؼ: يشػػمؿ ىػػػذا المشػػركع فػػي طياتػػػو إجػػراء ذك أىميػػػة بخصػػكص مركبػػات تجميػػػع المعمكمػػات بكاسػػػطة 
كالف. إضافةن إلى ذلػؾ، سػكؼ يػتـ كضػع عػائؽ فػي كضع رادارات ككاميرات حديثة في كؿ منطقة ىضبة الج

 منطقة الجدار كالذم سكؼ يكفر الرد األمني اإلضافي لمبمدات المجاكرة.
كأكد عمى انو: يتـ بناء الجدار بشكؿو مشابو لمشركع "ساعة الرمؿ" عمى الحدكد المصرية، كالذم ييثبت مدل 

لمدنيػة عمػى حػدو سػػكاء، كالتػي تحػاكؿ اجتيػاز الحػػدكد. فعاليتػو فػي ىػذه األيػػاـ فػي مكاجيػة العناصػر األمنيػػة كا
 أمتار، كتحيطيا أسكار ذات أسالؾ عالية كقنكات تـ حفرىا لمنع اجتياز األشخاص. 5ارتفاع الجدار 

كقػػاؿ: ىػػذا العمػػؿ الػػذم بػػدأ قبػػؿ حػػكالي الشػػير، يتكاجػػد اليػػـك فػػي مرحمػػة متقدمػػة، حيػػث تػػـ بنػػاء الجػػدار فػػي 
المجاكرة لمحدكد، لقد قررنا في البداية استثمار الجيكد في المناطؽ القريبػة مػف منطقة جنكب ىضبة الجكالف 

البمدات المدنية، لكنني كاثؽ مػف أنػو فػي المسػتقبؿ سػكؼ نسػتكمؿ كضػع العػائؽ ذاتػو فػي كافػة جبيػة ىضػبة 
الحػدكد كأضاؼ: تعزيز آخر ، ييشػير إلػى كجيػة االسػتعداد ، ىػك زيػادة عػدد القػكات المتكاجػدة عمػى  الجكالف.

 بقكات متقدمة.
خالؿ السنكات المنصرمة، تكاجدت عادةن قػكات احتيػاط فػي منطقػة ىضػبة الجػكالف، لكػف فػي  كأشار إلى انو:

ىػػذه األيػػاـ تػػـ اسػػتبداؿ ىػػذه القػػكات بقػػكات مػػف كتيبػػة جػػكالني كالتػػي تقػػـك بالنشػػاطات الميدانيػػة فػػي المنطقػػة 
 شػػاركة فػػي النشػػاطات ىػػي قػػكات التجميػػع الحربػػي كالتػػي كتػػكفر الحمايػػة لعمميػػة بنػػاء الجػػدار. قػػكات أخػػرل م

 
 
 

 تعمػػؿ لتجميػػع المعمكمػػات االسػػتخباراتية عاليػػة الجػػكدة بخصػػكص مػػا يحػػدث فػػي الجانػػب اآلخػػر مػػف الحػػدكد،
كما تقـك قػكات كتيبػة "البػرؽ" المتكاجػدة فػي جبػؿ الشػي   كقػكات اليندسػة القتاليػة مػف فػرؽ المعػدات اليندسػية 

 دة القكات في ىذه األعماؿ.الثقيمة عمى مساع
 29/1/2013، القدس، القدس

 
 مفاوضات بين "يوجد مستقبل" و"كاديما" لالندماج و"شاس" لن يدخل الحكومة زحفاً  33

كشػؼ مكقػع صػحيفة "معػاريؼ االسػرائيمية" عػف اف مفاكضػات تجػرم حاليػان بػيف زعيمػي : راـ اهلل ػ "المستقبؿ"
عػػػدان( كرئػػػيس حػػػزب ""كاديمػػػا" )مقعػػػداف( كشػػػاؤكؿ مكفػػػاز النػػػدماج مق19حزبػػػي "يكجػػػد مسػػػتقبؿ" يػػػائير البيػػػد )

األخيػػر فػػي حػػزب "يكجػػد مسػػتقبؿ"، بيػػدؼ تحقيػػؽ شػػركط أفضػػؿ فػػي االئػػتالؼ الحكػػكمي كالمفاكضػػات مػػع 
كأضاؼ المكقع نقال عف مقربيف مف زعيمي الحزبيف انيمػا قريبػاف مػف التكصػؿ ليػذا االتفػاؽ، حيػث  نتنياىك.

مقعػػدا فػػي  21ذ أيػػاـ بينيمػا، مػػا يعنػػي لتقكيػة حػػزب "يكجػد مسػػتقبؿ" ككصػػكلو الػى تجػرم ىػػذه المفاكضػات منػػ
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الكنيسػػت بعػػد ىػػذا االنػػدماج، مػػا يسػػمح لفػػتح مفاكضػػات مػػع نتنيػػاىك كتحقيػػؽ مكاسػػب أفضػػؿ فػػي االئػػتالؼ 
 الحككمي.

سػػنادىا كأشػػار المكقػػع اف ىػػذا االنػػدماج سػػكؼ يسػػمح لحػػزب "يكجػػد مسػػتقبؿ" المطالبػػة بحقيبػػة كزارة الػػدفاع كا
لشػػاؤكؿ مكفػػاز، بػػديال لمحقيبػػة الكزاريػػة الرئيسػػية التػػي كػػاف يمكػػف اسػػنادىا لػػزعيـ حػػزب "يكجػػد مسػػتقبؿ" يػػائير 

كأضػػػػاؼ المكقػػػػع اف رئػػػػيس الػػػػكزراء االسػػػػرائيمي االسػػػػبؽ اييػػػػكد اكلمػػػػرت قػػػػاـ بػػػػدكر الكسػػػػيط فػػػػي ىػػػػذه  البيػػػػد.
 عالقات جيدة مع يائير البيد.المفاكضات، خصكصان انو دعـ مكفاز في االنتخابات األخيرة، كلديو 

إلى ذلؾ، قاؿ الكزير ايمي يشام مف قادة حزب "شاس"، اف حزبو ال يزحػؼ الػى االئػتالؼ الحكػكمي الجديػد، 
مؤكػػػػدان اسػػػػتعداده إلبػػػػداء المركنػػػػة كاالنفتػػػػاح كصػػػػكالن الػػػػى تسػػػػكية لزيػػػػادة المسػػػػاكاة فػػػػي تحمػػػػؿ عػػػػبء الخدمػػػػة 

حقيػؽ ىػذا اليػدؼ لػف يحصػؿ بػاالكراه كانمػا بالكفػاؽ، مشػيران كاضػاؼ فػي مقابمػة اذاعيػة امػس اف ت العسكرية.
 الى انو لـ يبحث بعد ىذا المكضكع مع نتنياىك .

 29/1/2013، المستقبل، بيروت
 

 جيش اإلسرائيمي يجري تدريبات عسكرية عمى أراضي قرى جنوب الخميل: الىآرتس 34
جػرل تػػدريبات فػي األسػبكع األخيػر قػػرب أفػاد تقريػر نشػرتو صػحيفة "ىػػأرتس" أف جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي أ

كأضاؼ  ".918ثالث قرل فمسطينية جنكب جباؿ الخميؿ، في المنطقة التي أعمف عنيا "منطقة إطالؽ النار 
التقريػػر أف التػػدريبات بػػدأت اثنػػيف األسػػبكع الماضػػي بػػدكف أم إنػػذار مسػػبؽ، كبعػػد سػػتة أيػػاـ فقػػط مػػف قػػرار 

كنقمػت  الحػتالؿ مػف تيجيػر الممتمسػيف كأبنػاء عػائالتيـ مػف بيػكتيـ.احترازم مف المحكمة العميا يمنػع جػيش ا
الصحافية عميرة ىس عف سكاف قرل جينبػة كتبػاف كالمركػز، قػكليـ إف التػدريبات تتضػمف اإلضػرار بحقػكليـ 

 كبالمراعي كآبار المياه.
، كمػػا حفػػر كبحسػػب شػػيادة سػػكاف القػػرل فػػإف المركبػػات العسػػكرية خػػالؿ التػػدريبات دكػػت األراضػػي المفمكحػػة

ضػافة إلػى ذلػؾ فػإف  الجيش قنكات تصعب الدخكؿ إلى المراعي كالحقكؿ، كما تصعب الدخكؿ إلى القريػة. كا 
 إطالؽ النيراف قرب بيكت سكاف القرل يثير الخكؼ في نفكسيـ، كخاصة في كسط األطفاؿ.
 29/1/2013، 48عرب 

 
 مسطينية خاصةبيتا في مستوطنة "عاليو" تقوم عمى أراض بممكية ف 166ىآرتس:  35

كشفت معطيات نشرىا مكقع صحيفة "ىارتس"، اليكـ االثنيف، استنادا الى سجالت ما تسمى بػاإلدارة المدنيػة 
بيتػػا مػػف بيػكت مسػػتكطنة "عػالي"ق تقػػـك عمػػى اراض  166التابعػة لسػػمطات االحػتالؿ االسػػرائيمي، كشػفت أف 

 فمسطينية بممكية خاصة.
بيػت  600كيبمػغ عػدد بيكتيػا اليػـك  1984نابمس كراـ اهلل، أقيمػت عػاـ يشار أف مستكطنة عاليو الكاقعة بيف 

مستكطف كىي تسيطر عمػى االؼ الػدكنمات، لػـ تمتمػؾ يكمػا "مخطػط ىيكمػي" لمبنػاء القػانكني  3200يسكنيا 
كذلؾ في أعقاب كقؼ مخطط البناء الخاص بيا نظرالالعتداء عمى اراض خاصة، مػا يعنػي عػدـ استصػدار 

 نكنية لبيكتيا.   تراخيص بناء قا
المعطيات المذككرة تسنى الكشؼ عنيا، في أعقاب تكقيع قائد المنطقة الكسطى في الجػيش االسػرائيمي عمػى 
خارطة تكزيع اراض لممستكطنة بيدؼ اقرار مخطط ىيكمي لمبناء، الخارطة التي كشفت عنيا "ىارتس" بينت 

 اراض فمسطينية خاصة تـ االستيالء عمييا.بيتا مف بيكت المستكطنة تقع، كما اسمفنا، عمى  166أف 
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 28/1/2013، 48عرب 
 

 ةشيداء في مخيمات الالجئين الفمسطينيين في سوري خمسة 36
فمسطينييف، اليكـ االثنيف، جراء إستمرار القصؼ كاليجمات، عمى مخيمات كأحياء، يقطنيا  5إستشيد ة: غز 

 لمناطؽ.الالجئكف الفمسطينيكف بسكريا، كسكريكف نزحكا إلى تمؾ ا
، اف الفمسطينييف، محيي الديف العمرة، كمحمد جمعة، إستشيدا في  كقالت مصادر خاصة ؿ دكت كـك
ساعة مبكرة مف فجر اليكـ االثنيف، جراء استيداؼ شارع العركبة بمخيـ اليرمكؾ، جنكب دمشؽ بعدد مف 

 آخركف بجركح مختمفة. 4القذائؼ، في حيف أصيب 
ىيبي، أثناء عبكره مف منطقة شيدت اشتباكات عند أطراؼ المخيـ صباح كاستشيد الفمسطيني، محمد الك 

 اليكـ، فيما تـ تسميـ جثماف الفمسطيني، بشير صبيحة، حيث شكىدت عمى جسده آثار تعذيب كاضحة.
كاستشيدت المسنة، فاطمة سالـ، متأثرةن بجراح أصيبت بيا قبؿ أسابيع، جراء سقكط عدة قذائؼ عمى منزليا 

 منطقة عش الكركر بدمشؽ، عقب نزكحيا مف مخيـ اليرمكؾ لالجئيف. كجكاره، في
 29/1/2013، القدس، القدس

 
  سير سامر العيساوي خطرة لمغايةحالة األقراقع:  37

صرح كزير شؤكف االسرل كالمحرريف عيسى قراقع؛ "اف حالة االسير سامر  :محمد ابك الريش -راـ اهلل 
عاتو األخيرة في حاؿ بقي مضربا عف الطعاـ". كىك ما اكده طبيب العيساكم خطرة لمغاية، كىك يعيش سا

.  الصميب االحمر صباح اليـك
كاشار قراقع الى اف ىناؾ جيكد مبذكلة لمتكجو إلى مجمس األمف حكؿ إضراب األسرل المفتكح عف الطعاـ، 

كلي اإلنساني، كاإلفراج كمطالبتو لمعمؿ عمى إلزاـ إسرائيؿ باحتراـ حقكؽ األسرل كمطالبيـ كفؽ القانكف الد
 عنيـ.

جاء ذلؾ خالؿ مؤتمر شعبي لنصرة االسرل عقد اليكـ االثنيف في مقر اليالؿ االحمر براـ اهلل، نظمتو 
الييئة العميا لشؤكف االسرل كالمحرريف، التي ينضكم تحتيا العديد مف المؤسسات الحقكقية المدافعة عف 

سرائيؿ تتعامؿ مع كاكضح قراقع أف األسرل المض قضية االسرل. ربيف معرضكف لممكت في أم لحظة، كا 
 صحتيـ كمطالبيـ باستيتار.

 29/1/2013، القدس، القدس
 

 فصائل العمل الوطني واإلسالمي تيدد مؤسسات دولية بالمقاطعة لتقصيرىا تجاه األسرى 38
ا المجنة الدكلية ىدٌدت فصائؿ العمؿ الكطني كاإلسالمي، المؤسسات الدكلية كفي مقدمتي: محمد عيد - غزة

لمصميب األحمر، بالمقاطعة الفعمية "إذا بقي كضع األسرل عمى حالو، دكف التدخؿ العاجؿ كالسريع لكقؼ 
 معاناتيـ كخاصة األسرل المضربيف عف الطعاـ".

كطالبت ىذه الفصائؿ، المؤسسات الحقكقية كالدكلية بفتح لجنة تحقيؽ دكلية لمالحقة االحتالؿ اإلسرائيمي 
دار  ة مستشفى سجف الرممة خاصةن، عقب استشياد األسير المحرر أشرؼ أبك ذريع، حيث تشير أصابع كا 

االتياـ إلى ضمكع االحتالؿ في عممية اغتيالو، إثر حقنو بمادة قبيؿ اإلفراج عنو، أدت لتفاقـ حالتو الصحية 
 كاستشياده بعد كقت قصير مف اإلفراج عنو.



 
 

 

 

 

           24ص                                    2754العدد:                29/1/2013الثالثاء  التاريخ:

سرل نظمتيا جمعية كاعد لألسرل كالمحرريف، أماـ مقر الصميب كجاء ذلؾ خالؿ كقفة تضامنية مع األ
األحمر في غزة، أمس، بعنكاف "في الرممة مقبرة"، بمشاركة عدد مف القيادات الفصائمية، كذكم األسرل إلى 

 جانب مشاركة كفد ماليزم متضامف مع القطاع.
 28/1/2013، فمسطين أون  ين

 
 المضربين عن الطعام  حممة شعبية واسعة لمتضامن مع األسرى 39

أطمؽ نادم األسير الفمسطيني أمس حممة شعبية كاسعة تضامنان مع االسرل المضربيف : الحياة –راـ اهلل 
عف الطعاـ في السجكف االسرائيمية الذيف تتعرض حالتيـ الصحية الى اخطار كبيرة، خصكصا أقدميـ في 

 في اضراب مفتكح عف الطعاـ.يكمان متكاصمة  188االضراب سامر العيساكم الذم أمضى 
كبدأت الحممة باعتصامات أماـ مقار الصميب األحمر في جميع المدف الرئيسة، كشارؾ في االعتصامات 
جمع كبير مف المكاطنيف، بينيـ ذكك األسرل المضربيف عف الطعاـ كممثمكف عف القكل كاألحزاب 

 كالمؤسسات األىمية.
 29/1/2013، الحياة، لندن

 
 : اإلضرابات ستتصاعد وحكومة رام ا  "فاشمة" "صفاد"ل زكارنةبسام  40

قاؿ رئيس نقابة العامميف بالضفة الغربية بساـ زكارنة إف الفعاليات كاإلضرابات ستتصاعد خالؿ : راـ اهلل
األياـ القميمة المقبمة احتجاجا عمى تأخر ركاتب المكظفيف كأداء الحككمة الفمسطينية براـ اهلل "الفاشؿ" في 

 عامؿ مع األزمة المالية.الت
كأكد زكارنة في تصريح لككالة "صفا" االثنيف أف الحككمة براـ اهلل لـ تتحمؿ مسئكلياتيا خالؿ األشير 

  الماضية في ظؿ تزايد معاناة المكظفيف الحككمييف بعد تأخر ركاتبيـ الشيرية.
المعمميف أماـ مقر مجمس الكزراء كذكر زكارنة أف يكـ غد الثالثاء سيشيد تنظيـ اعتصاـ احتجاجي لجميع 

براـ اهلل مف كافة محافظات الضفة، محذرنا مف اتخاد االتحاد خطكات تصعيدية ضمف برنامج الصمكد الذم 
 أقره.

كعف التكاصؿ مع حككمة راـ اهلل، أشار إلى أنو ال يكجد أم تكاصؿ معيا منذ فترة لمناقشة ىذه األزمة، 
خصكص ذلؾ، كال صحة لمحديث عف أم لجاف حككمية رسمية تبحث مبينا أف اجتماعات عادية عقدت ب

 ىذا األمر.
كقاؿ زكارنة إف "حككمة راـ اهلل ال تيتـ لمعاناة المكظؼ كال تمفت ليا، في حيف أف كافة الخدمات متكفرة 

 ليا، كتعجز عف تكفير أبسط مقكمات الحياة كالصمكد ليـ، كىذه اإلضرابات يتحمميا أدائيا الفاشؿ".
 28/1/2013، الة الصحافة الفمسطينية )صفا(وك

 
 ألفًا منيم وسمب أراضييم  ثمانينعرب النقب يحتجون عمى مشروع جديد لترحيل  41

اعتبر قادة األحزاب كالحركات السياسية الناشطة في أكساط عرب الداخؿ كقادة : أسعد تمحمي –الناصرة 
ترتيب تكطيف البدك في »عمى مشركع قانكف عرب النقب، أف تصديؽ الحككمة اإلسرائيمية أكؿ مف أمس 

 800، الذم يعني عمميان ترحيؿ عشرات اآلالؼ مف عرب النقب عف أرضيـ كمصادرة أكثر مف «النقب
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سكانيـ في مجمع سكني جديد،  عمييـ كعمى الجماىير العربية « إعالف حرب»ألؼ دكنـ تابعة ليـ كا 
 عمكمان.

ضفاء الشرعية عمى كتقٌرر تحكيؿ المشركع لمكنيست الجديد إل كيتضمف البرنامج «. التسكية»قراره رسميان كا 
 ، في مقابؿ تعكيض أصحابيا ماليان بمبالغ بسيطة.«الدكلة»نقؿ ممكية األراضي المصادرة إلى 

عطية األعسـ، عمى قرار « المجمس اإلقميمي لمقرل البدكية غير المعترؼ بيا في النقب»كرٌد رئيس 
يدؼ إلى مصادرة أراضي البدك كنزع ممكيتيـ كيصب ضد مصمحتيـ كعرب، مضيفان الحككمة بالتأكيد أنو ي

ألنو يعني »أف الكسط العربي كمو سيتصدل لممخطط. كتابع محذران مف أف ىذا المخطط مدمر لعرب النقب 
إلى عقد جمسة « لجنة المتابعة العميا لمجماىير العربية»كدعا «. ترحيؿ اآلالؼ كىدـ عشرات القرل ىنا

 «.لنخرج بقرار مكحد ككاضح في خصكص ىذا المكضكع الذم يحمؿ في طياتو تداعيات خطيرة»ارئة ط
لعقد اجتماع طارئ، كأصدرت « لجنة المتابعة»ككجيت أحزاب كحركات سياسية كحقكقية دعكة مماثمة إلى 

بمكاصمة »بيانان دعت فيو جماىير النقب إلى التصدم ليذا المخطط « مؤسسة النقب لألرض كاإلنساف»
الرباط كالثبات عمى األرض كمكاجية ىذه السياسة بزراعة األرض كغرسيا بأشتاؿ الزيتكف كاستصالح 
األراضي كدعـ صمكد القرل غير المعترؼ بيا بالتكاصؿ معيـ كمساعدتيـ في بناء الخطط كتطكير 

فشالو  «.االستراتيجيات لمكاجية ىذا المخطط كا 
ىي الخيانة بعينيا، كأىؿ النقب لف تنطمي »لمالي في مقابؿ األرض كأكدت المؤسسة أف قبكؿ التعكيض ا

، فالنيات سيئة كمخفية لمتيجير «عمييـ ىذه الخدعة التي تسمى النيات الحسنة لحؿ مشاكؿ البدك في النقب
في كالتجييؿ تحت مسميات بٌراقة تيدؼ المؤسسة اإلسرائيمية مف خالليا إلى تمرير سياستيا العنصرية 

 «.النقب
 29/1/2013، الحياة، لندن

 
 
 

   2007سنة  حالة وفاة بسبب األنفاق في غزة منذ 200: الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان 42
كشفت دراسة حقكقية فمسطينية أف أكثر مف مئتي حالة كفاة سجمت في أنفاؽ  منتصر حمداف: -راـ اهلل 

اسة التي جاءت ضمف سمسمة تقارير تصدرىا . كأشارت الدر 2007حدكدية بيف قطاع غزة كمصر، منذ 
، إلى مخاطر استمرار ”كفيات األنفاؽ حقكؽ ضائعة“بعنكاف ” ديكاف المظالـ“الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف 

ىذا الكضع في ظؿ تنامي كتعاظـ األخطار المحدقة بالفمسطينييف نتيجة التساعيا كانتشارىا، كمساسيا 
 قكقيـ األساسية.المباشر بحياتيـ كأرزاقيـ كح

 29/1/2013، الخميج، الشارقة
 

صابة  43  بانييار نفق جنوب رفح  أربعةفقدان عاممين وا 
ذكرت مصادر محمية كشيكد عياف اف اثنيف مف العامميف في االنفاؽ فقدا بينما اصيب اربعة اخريف  : غزة

 في انييار نفؽ في منطقة حي السالـ جنكب مدينة رفح.
اقـ الدفاع المدني الفمسطيني تبذؿ جيكدا لمعثكر عمى اثنيف مف العماؿ المفقكديف كقاؿ شيكد عياف أف طك  

 برفح المصرية. األراضي الفمسطينيةار نفؽ يربط يبعد اف اني
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 29/1/2013، وكالة سما اإلخبارية 
 

 حتالل"الموبي الصييوني" يياجم نائًبا بريطانيًّا  نتقاده ممارسات ا  :المنتدى الفمسطيني البريطاني 44
أعرب مسؤكؿ اإلعالـ كالعالقات العامة في المنتدل الفمسطيني البريطاني زاىر بيراكم عف تضامف الجالية 
الفمسطينية مع النائب البريطاني عف منطقة شرؽ برادفكرد "ديفيد كارد"، الذم يشف عميو ىجكمنا إعالميًّا 

 حتالؿ بحؽ الفمسطينييف.)المكبي( الصييكني في بريطانيا؛ بسبب انتقاداتو ممارسات اال
عرض ليا ديفيد إنما تأتي ضمف سياسة تكقاؿ بيراكم في تصريح صحفي مكتكب: "إف ىذه الحممة التي ي

تكميـ األفكاه، كمصادرة حرية الرأم كالتعبير في بريطانيا، كخاصة عندما يتعمؽ األمر بفضح ممارسات 
 مة".االحتالؿ الصييكني بحؽ الفمسطينييف في األراضي المحت

كرأل بيراكم أف اليجكـ الذم عرض لو النائب "كارد"، بعد انتقاده لمظمـ الذم يمارسو الكياف المحتؿ منذ 
 نشأتو ضد الفمسطينييف؛ ال يميؽ ب"دكلة" تزعـ أنيا صاحبة أعرؽ ديمقراطية في العالـ.

 28/1/2013، فمسطين أون  ين
 

 لت سمطات ا حتالل فرضو العرقة غرب جنين يتحدون حظر تجول حاو قرية أىالي  45
محمد بالص: تحدل العشرات مف أىالي قرية العرقة المحاذية لمخط األخضر غرب جنيف، الميمة  -جنيف 

قبؿ الماضية، قرارا بفرض حظر التجكؿ حاكلت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي، فرضو بالقكة عمى القرية الميمة 
 تحاـ جديدة شنتيا قكات االحتالؿ.قبؿ الماضية، بعد مكاجيات عنيفة أعقبت عممية اق

كحاكلت قكات االحتالؿ فرض حظر التجكؿ عمى ىذه القرية التي تعتبر مف أكثر التجمعات السكانية تضررا 
 مف جدار الفصؿ العنصرم.

 29/1/2013، األيام، رام ا 
 
 

صابات واعتقا ت خالل تصدي مواطني سموان لقيام ا حتالل بيدم منشآت 46  مواجيات وا 
اصيب تسعة مكاطنيف كاعتقؿ سبعة آخركف في حي سمكاف في القدس الشرقية  د الرؤكؼ ارناؤكط:عب

المحتمة امس، بعد اندالع مكاجيات مع قكات االحتالؿ االسرائيمي التي كانت تيدـ منزال كمنشأت في الحي 
 بحسب مصادر محمية.

بابة في بمدة سمكاف قبؿ أف تيدـ منزال فقد أقدمت بمدية القدس الغربية عمى تجريؼ أراض في حي كادم الر 
كبركسا، كىك ما قاد إلى مكاجيات بيف المكاطنيف كقكات االحتالؿ التي اعتقمت عددا مف المكاطنيف، فيما 

 أصيب عدد أخر بجركح.
 29/1/2013، األيام، رام ا 

 
 مة اإلسالمعن فرع خد 35د الممك فيصل العالمية في دورتيا اليفوز بجائزة  الشيخ رائد صالح 47

أعمف األمير خالد الفيصؿ أمير منطقة مكة المكرمة رئيس ىيئة جائزة الممؾ : بدر القحطاني - الرياض
فيصؿ العالمية، فكز الشي  رائد صالح مف فمسطيف بجائزة الممؾ فيصؿ العالمية في نسختيا الخامسة 

رة بالجائزة عف فرع المغة العربية كالثالثيف عف فرع خدمة اإلسالـ، كحاز مجمع المغة العربية في القاى
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كاآلداب، بينما فاز األميركياف الدكتكر دكغالس ككلماف كالدكتكر جيفرم فريدماف عف فرع الطب، كفاز 
 مناصفة الدكتكر بكؿ ككركـ الكندم الجنسية، كالدكتكر فرينؾ كركز مف النمسا عف فرع العمكـ.
 29/1/2013، الشرق األوسط، لندن

 
 ة جديدة في الضفة الغربيةبؤرة استيطاني 48

أقاـ مستكطنكف بؤرة استيطانية جديدة بالقرب مف منطقة اليكبؾ في غرب قرية جيكس في شماؿ شرقي 
 قمقيمية في الضفة الغربية.

عف رئيس بمدية جيكس غساف خريشو قكلو أمس، إف المستكطنيف أقامكا بؤرتيـ في « معا»كنقمت ككالة 
بإرجاعيا إلى أصحابيا في القرية، بعدما قررت  2008ائيمية في العاـ منطقة حكمت محكمة العدؿ اإلسر 

 تعديؿ مسار جدار الفصؿ العنصرم.
مف الشير الحالي باستكماؿ بناء الجدار في تمؾ  17كأضاؼ خريشو أف سمطات االحتالؿ قامت يكـ 

تنقمة عمى أراض المنطقة، لكف تفاجأ سكاف القرية بعد أياـ بقياـ عدد مف المستكطنيف بكضع بيكت م
 زراعية. كأشار إلى أف الخطكة تيدؼ إلى فرض أمر كاقع لبقاء المستكطنيف.

دكنمان مف  2820، فإنو عبر تعديؿ مسار الجدار يتـ إرجاع 2008كبحسب قرار المحكمة الصادر في العاـ 
 دكنـ عزليا الجدار عف القرية. 8600أصؿ 

 29/1/2013، السفير، بيروت
 

  ى قطاع غزة يزرون أبناءىم في سجون ا حتاللأىالي عدد من أسر  49
( العشرات مف أىالي المعتقميف الفمسطينييف في قطاع غزة لزيارة 1|28تكجو صباح اليكـ االثنيف )غزة: 

 ابناءىـ المعتقميف سجكف االحتالؿ.
قر المجنة فمسطينينا مف ذكم األسرل تحرككا صباح اليكـ االثنيف مف أماـ م 85كقالت مصادر فمسطينية اف 

 ايشؿ". -أسيرا، في سجف بئر "السبع  35الدكلية لمصميب االحمر بغزة لزيارة ابناءىـ البالغ عددىـ 
 28/1/2013قدس برس، 

 
  ": حالة من التوتر في سجن عسقالن بعد إصابة عدد من األسرىاألسير"نادي  50

(، بعد 27/1ئيمي، أمس األحد )أصيب عددان مف األسرل الفمسطينييف في سجف "عسقالف" اإلسراراـ اهلل: 
 في السجف. 3إقتحاـ كحدات عسكرية إسرائيمية لقسـ 

( تمقت "قدس برس" نسخة منو، أف اإلقتحاـ إستيدؼ 28/1كقاؿ "نادم األسير" في بياف لو اليكـ اإلثنيف )
 بسجف عسقالف.  3في قسـ  14ك  13غرفتي 

الجمزكف، شرؽ راـ اهلل، كاألسير كفاح حطاب  مكضحان أنو عرؼ مف بيف المصابيف األسير أحمد عمر مف
، شماؿ الضفة المحتمة،  مشيران إلى أف حالة مف التكتر تسكد السجف. مف طكلكـر

 28/1/2013قدس برس، 
 

  : ا حتالل يحتجز أسيرة مقدسية في قسم الجنائيات الييودياتالتضامنمؤسسة  51
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اإلسرائيمية احتجزت طكاؿ الثالثة شيكر الماضية كشفت مؤسسة حقكقية فمسطينية بأف إدارة السجكف نابمس: 
 في سجف "ىشاركف". أسيرة فمسطينية في قسـ الجنائيات الييكديات

كنقمت محامية مؤسسة "التضامف الدكلي لحقكؽ اإلنساف"، عف األسيرة نكاؿ السعدم، خالؿ زيارتيا في 
قمت إلى قسـ األسيرات قبؿ عدة أياـ سجف "ىشاركف" اإلسرائيمي، قكليا أف "إدارة السجكف اإلسرائيمية ن

 األسيرة أنصار الصياد، كذلؾ بعد احتجازىا لمدة ثالثة شيكر في قسـ األسيرات الجنائيات".
 28/1/2013قدس برس، 

 
 الشراونة من مستشفى سجن الرممة أيمن  األسيرنقل  52

أف االحتالؿ نقؿ ابنيـ مف أكدت عائمة األسير أيمف الشراكنة المضرب عف الطعاـ منذ سبعة أشير : الخميؿ
مستشفى سجف الرممة في محاكلة لمضغط عميو لفؾ إضرابو، كأف نقمو مف المستشفى يشكؿ خطكرة عمى 

 كضعو الصحي.
كبيف شقيقو جياد الشراكنة لمراسؿ "قدس برس" أف العائمة كنادم األسير لـ يعمـ حتى اآلف مكاف كجكد 

 لصميب االحمر لمعرفة مكانو عبر ادارة السجكف.األسير الشراكنة كانيا تجرم اتصاالت مع ا
 28/1/2013قدس برس، 

 
  الييئة اإلسالمية المسيحية: ىدم منازل المقدسيين إجراء عنصري وانتقامي  53

اعتبر حنا عيسى أميف عاـ "الييئة االسالمية المسيحية لنصرة القدس كالمقدسات" أف ما أقدمت القدس: 
مف ىدـ كاعتداء كتجريؼ أراض كاعتقاؿ في بمدة سمكاف في مدينة القدس،  عميو قكات االحتالؿ اإلسرائيمي

"إجراءات مدمرة ألم مفاكضات مباشرة كغير مباشرة كعقبة رئيسية تعترض عممية السالـ، كعائؽ رئيسي 
 ".1967لسنة  242إلقامة دكلة فمسطينية مستقمة بحسب قرار مجمس األمف 

( كتمقت "قدس برس" نسخة عنو  أف "إسرائيؿ 1|28ـ االثنيف )كأضاؼ الدكتكر عيسى في بياف لو اليك 
رىابو عف طريؽ القكة لترؾ المدينة المقدسة بيدؼ تقميص  تستيدؼ مف كراء ذلؾ خنؽ الكجكد الفمسطيني كا 
عدد الفمسطينييف في المدينة، كتكفير مساحات مف األراضي لصالح البناء االستيطاني الييكدم. كيعتبر ذلؾ 

عقاب الجماعي كيتناقض بشكؿ عمني كصريح مع القانكف الدكلي اإلنساني خاصة اتفاقية جنيؼ مف قبيؿ ال
 كالتي حرمت المجكء إلى فرض العقكبات الجماعية. 1949الرابعة لحماية السكاف المدنييف لعاـ 

طنيف في "تقكـ بحممة مسعكرة في ىدـ منازؿ المكا 2009كأشار إلى السمطات اإلسرائيمية منذ بداية العاـ 
القدس الشرقية خاصة ك الضفة الغربية عامة، بذريعة عدـ الترخيص كتفريغ مدينة القدس مف سكانيا 
الفمسطينييف األصمييف كتشجيع المستكطنيف الييكد عمى البناء كاإلقامة، ىي في حد ذاتيا سياسة عنصرية 

 بحماية حقكؽ السكاف األصمييف". تخالؼ أحكاـ اتفاقيات منع التمييز العنصرم كاالتفاقيات ذات العالقة
 28/1/2013قدس برس، 

 
 فيمم أرض الحكاية.. القدس بين تاريخين 54

عربة متحركة تحمؿ في حضنيا كاميرا صغيرة تجكب حكارم القدس بخفة كسرعة، ما تكاد : غساف خركب
م، راصدة جممة تزكر األماكف الضيقة التي تغفك في العتمة، حتى تردنا إلى الفضاء الذم يمؼ تمؾ الحكار 

مف التغيرات التي حمت في المدينة المقدسة، مف حضنيا ينقمنا المخرج الفمسطيني رشيد مشيراكم في 
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لنزكر أحد المحاؿ القديمة، كلنتابع عبرىا تاريخان مصكران، بعدسة رجؿ مقدسي مف أصؿ « أرض الحكاية»
ستيطاف، ليبيف لنا مشيراكم في فيممو أرمني، كمنو تأخذنا في جكلة نستطمع فييا أحكاؿ بيكت ييددىا اال

كبأسمكب درامي كثائقي صكرة القدس بيف تاريخيف، كما حؿ بينيما مف تغيرات أحدثيا « أرض الحكاية»
 االحتالؿ اإلسرائيمي لممدينة.

 28/1/2013، البيان، دبي
 
 عبدا  الثاني يؤكد دعم األردن جيود المصالحة الفمسطينية 55

لممؾ عبػداهلل الثػاني أمػس االثنػيف رئػيس المكتػب السياسػي لحركػة حمػاس خالػد مشػعؿ استقبؿ ا: بترا –عماف 
كالكفد المرافؽ لو، حيث أكد أف دعـ جيكد المصالحة الكطنية الفمسطينية ىػي األسػاس لتعزيػز كحػدة الشػعب 

يف الػذم تحقػؽ بحصػكؿ فمسػط أألممػيأكػد أف االعتػراؼ ، كمػا الفمسطيني كتمكينو مف نيؿ حقكقػو المشػركعة
عمػػى صػػفة دكلػػة مراقػػػب غيػػر عضػػك فػػػي األمػػـ المتحػػدة، يعػػػد خطػػكة أساسػػية عمػػػى طريػػؽ اسػػتعادة الشػػػعب 

 الفمسطيني لحقكقو، خصكصا إقامة دكلتو المستقمة عمى ترابو الكطني.
مع عدد مف األطراؼ المؤثرة في عممية السالـ  أخيراكلفت في ىذا اإلطار، إلى سمسمة المقاءات التي أجراىا 

خػػراج  إقميميػػا كدكليػػا لحػػثيـ عمػػى بػػذؿ الجيػػكد إلعػػادة إطػػالؽ المفاكضػػات بػػيف الفمسػػطينييف كاإلسػػرائيمييف، كا 
العممية السممية مف دائرة الجمكد، ككضع إطار زمنػي كاضػح إلحػراز حػؿ الػدكلتيف، الػذم يعػد السػبيؿ الكحيػد 

المقػػاء أف األردف مسػػتمر لتحقيػػؽ األمػػف كاالسػػتقرار فػػي الشػػرؽ األكسػػط.كفي إطػػار متصػػؿ، أكػػد الممػػؾ خػػالؿ 
فػي القيػػاـ بكاجبػػو تجػػاه األشػقاء الفمسػػطينييف لمتخفيػػؼ مػػف معانػػاتيـ؛ عبػر تقػػديـ المسػػاعدات الممكنػػة لمشػػعب 

 الفمسطيني لتجاكز الظركؼ الصعبة التي يمر بيا.
 82/1/8112السبيل، عمان، 

 
 
 الحصار عن غزةلكسر  تنظم قافمة في اتحاد الميندسين العرب العربيات الميندساتلجنة  55

نظمػت لجنػة الميندسػات العربيػات فػي اتحػاد الميندسػيف العػرب قافمػة الميندسػات العربيػات : السبيؿ –عماف 
لكسر الحصار عف غزة ، حممت عنكاف "خطكات محبة عربية " كقد انطمقت ىذه القافمة إلى قطاع غزة عبر 

ميندسة  21سات العربيات، كبمشاركة حكالي معبر رفح برئاسة الميندسة فدكل أبك غيداء رئيس لجنة الميند
 .قطػاعالتػدخؿ  نسػكيو، كىذه أكؿ قافمة عربية ىندسية 8112كانكف الثاني  88-11عربية خالؿ الفترة مف 

دكالر بمشػػاركات مػػف  5111كقػػد قامػػت القافمػػة بػػالتبرع إلعػػادة تأىيػػؿ بئػػر مػػاء فػػي مدينػػة غػػزة بكمفػػة حػػكالي 
 لفمسطيني البطؿ كدعـ صمكده.أعضاء القافمة؛ لمساندة الشعب ا

 82/1/8112السبيل، عمان، 
 
 "إسرائيل"يرفض المقاومة متواطئ مع  َمنحزب ا :  75

يعني أنو يقبؿ  "إسرائيؿ"، أف "مف ال يريد مقاكمة أمسرأل نائب األميف العاـ لػ "حزب اهلل" الشي  نعيـ قاسـ 
يتجزأ مف مسارىا، كمف كاف يعتبرىا عدكا  باحتالليا، كيتكاطأ معيا، كيعمؿ ضمف مشركعيا كىك جزء ال
 فميحمؿ سالحان في كجييا، أك فميدعـ السالح الذم يقاتميا". 

 92/1/9112المستقبل، بيروت، 
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 يرغب في إطالق مفاوضات سالم بناءةتحاد األوروبي يدعم فمسطينالعربي: ا  نبيل  58

، الجامعة العربية أنو يرغب في إطالؽ 29/1 أبمغ االتحاد األكركبي، يكـ اإلثنيف: مراد فتحي -القاىرة 
، كرغبتو كذلؾ بالتعاكف المكثؼ مع 2013مفاكضات سالـ بناءة بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف خالؿ 

 ،األميف العاـ، عقب لقائو بالمبعكث أندريس رينيؾ ،نبيؿ العربي .كقاؿ د الجامعة العربية في ىذا الشأف.
حيث ناقشنا المشكمة  ـ  في الشرؽ األكسط، إف االجتماع كاف مفيدان مبعكث االتحاد األكربي لمسال

الفمسطينية، كاستعرضنا التكجو الجديد الذم ترغب فيو الدكؿ العربية لمكصكؿ لحؿ لممشكمة الفمسطينية 
 كالذم لف يتحقؽ إال بانسحاب إسرائيؿ مف األراضي العربية المحتمة

إلى أف قيمة  ، مشيران المكضكع، كالكالـ الذم سمعتو مشجع جدان  كأضاؼ العربي، أف األكركبييف يدرسكف ىذا
االتحاد األكركبي تزداد في العالـ، كيعتبره كثير مف المطمعيف ميزاف حرارة في العالقات الدكلية، كأضاؼ أف 

 ."إسرائيؿ"االتحاد األكركبي كذلؾ لديو عالقات قكية بالدكؿ العربية، كما أف لديو إمكانيات لمتأثير عمى 
بسالح  "إسرائيؿ"كحكؿ ىؿ لدل االتحاد األكركبي استعداد الستخداـ أدكات التأثير ىذه لمضغط عمى 

تخاذ خطكات عممية إلنياء ىذه المشكمة، كقاؿ إف االعالقات التجارية أك غيره، قاؿ العربي إنيـ يدرسكف 
ىددت بقطع  ، فالكاليات المتحدة مثالن كلـ يتأثركا بأم ضغكط االتحاد األكركبي يدعـ السمطة الفمسطينية ماليان 

 .كماليان  المساعدة لمسمطة، أما االتحاد األكركبي فمستمر في دعـ السمطة الفمسطينية سياسيان 
 29/1/2013الشرق، الدوحة، 

 
 
 

 وفد عربي إلى واشنطن لتحريك المفاوضاتمحمد صبيح:  59
إف  :محمد صبيح ،لعربية لشؤكف فمسطيفقاؿ مساعد األميف العاـ لمجامعة ا: نادية سعد الديف -عٌماف 

"كفدان عربيان سيتكجو إلى الكاليات المتحدة قريبان، حامالن معو تصكران لتحريؾ العممية السممية بأليات جديدة 
طار زمني محدديف". الغد مف القاىرة، إف "مشركع الكرقة، الذم يتضمف جريدة كأضاؼ، ل كضمف مرجعية كا 

قامة الدكلة  االنسحابحكؿ  أفكاران عربية محددة، يدكر اإلسرائيمي مف األراضي الفمسطينية المحتمة، كا 
الفمسطينية، كضماف األمف المتساكم لمطرفيف، بحيث تبدأ المفاكضات في اإلطار الجديد محددة بستة 
أشير". كأكضح بأف "مشركع الكرقة تـ تكزيعو عمى الدكؿ العربية، حيث سيطرحو الكفد رفيع المستكل أماـ 

إلدارة األمريكية قريبان، كما سيستمع، أيضان، إلى رؤيتيا حكؿ الكضع الراىف"، الفتان إلى "تحرؾ أكركبي ا
اإلسرائيمية". كأشار إلى أف "التحرؾ، المردؼ بقرار  –لطرح أفكار جديدة الستئناؼ المفاكضات الفمسطينية 

 كآليات جديدة الستئناؼ المفاكضات".مف الجامعة العربية ككزراء الخارجية العرب، يسعى إلى كضع إطار 
 29/1/2013الغد، عّمان، 

 
 د ادعاءاتيامصر والزىار يفنّ  إلىعناصر  بإرسالمذيعة مصرية تحاور الزىار بعنف وتتيم حماس  60

مصر  إلىعنصر مف عناصر الحركة  آالؼرسمت سبعة أف حركة حماس أزعمت مذيعة مصرية ب :القاىرة
المنازؿ  أسطحف تمؾ العناصر منتشرة عمى أالجارية في مصر كب األحداث لممشاركة في األنفاؽمف خالؿ 
بعض المصادر رصدت تسمؿ عناصر  أف اإلخباريةالمذيعة نقال عف بعض المكاقع  كأضافت كقناصة.
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مف  اك نف ىؤالء تمكأ إالالقبض عمييـ  بإلقاء أكامر إصدارخفيفة كتـ  بأسمحةمصر مسمحيف  إلىحماس 
 االختفاء.
 تأتي أفكطمب مف المذيعة  محمكد الزىار نفى تمؾ االتيامات كاالدعاءات قطعيان  .صاؿ ىاتفي مع دكفي ات

 يالفمسطينكلك بدليؿ كاحد عمى صحة كالميا كطمب منيا عدـ الزج باسـ حماس التي تقاكـ باسـ الشعب 
 حماس. إلىالجارية بمصر كعدـ تصدير مشاكؿ مصر الداخمية  األحداثفي 

 28/1/2013خبارية، وكالة سما اإل
 

 الفمسطينيين في سجون ا حتالل األسرىماليزيا تطالب بإنياء معاناة  61
 طالبت ماليزيا بإنياء معاناة األسرل الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية كذلؾ باإلفراج عنيـ. :غزة

مف كفد ماليزم رأسو جاء ذلؾ عمى لساف المفتي السابؽ لكالية بارليس الماليزية الشي  محمد، الذم شارؾ ض
 األسرلألىالي  األسبكعيفي االعتصاـ  28/1مستشار رئيس الكزراء الماليزم شييداف قاسـ يكـ االثنيف 

ىناؾ بعنكاف "في الرممة مقبرة"، نظمتو جمعية  أقيـ، ككذلؾ في ميرجاف األحمرالمجنة الدكلية لمصميب  أماـ
 نية.الفمسطي األحرار"كاعد" لألسرل كالمحرريف كحركة 

 أف كحيا الشي  محمد في كممة لو خالؿ الميرجاف الشعب الفمسطيني كاألسرل في سجكف االحتالؿ مؤكدان 
جانب الشعب الفمسطيني كنضالو كقضاياه  إلىالشعب الماليزم بكافة تكجياتو كثقافاتو كقكمياتو يقؼ 

 العادلة.
 28/1/2013قدس برس، 

 
 مؤسسات أمنية إسرائيمية وغربية  "بالك بموك" تحصل عمى دعم من: الجزيرة نت 62

غص ميداف التحرير كالعديد مف المياديف الرئيسية بمحافظات مصر بأالؼ : أنس زكي -القاىرة 
يناير  /كانكف الثاني 25المتظاىريف الذيف خرجكا لمتعبير عف معارضتيـ لمنظاـ في الذكرل الثانية لثكرة 

رآىا المصريكف لممرة األكلى كىي مجمكعة مف الشباب ، لكف أكثر ما لفت األنظار ىك فئة جديدة 2011
 ( التي تعني الكتمة السكداء.black blockالممثميف الذيف يرتدكف السكاد كيطمقكف عمى أنفسيـ بالؾ بمكؾ )

مف أعضاء ىذه الحركة الذيف يبدك أنيـ مف  كمع تكافد المسيرات عمى ميداف التحرير، لكحظ أف عددان 
يرات لمتصدم ألم اعتداء عمى المتظاىريف، كما يقكلكف، كلمكاجية مخططات الشباب يرافقكف المس

اإلسالمييف كفي مقدمتيـ جماعة اإلخكاف المسمميف التي كصفكىا بالفاشية، مؤكديف أنيـ يستيدفكف ىدـ 
سقاط الطاغية، عمى حد قكليـ.  الفساد كا 

كا العديد مف المقرات العامة بالحجارة مف بقية المتظاىريف حيث قذف كبدا أعضاء ىذه الحركة أكثر عنفان 
كشارككا في اليجكـ عمى مقر المكقع اإللكتركني التابع لجماعة اإلخكاف المسمميف "إخكاف أكف اليف"، كما 

كامتد نشاط  أغمقكا العديد مف الطرؽ كالجسكر مما أثار مكاجيات بينيـ كبيف عدد مف السائقيف كالمارة.
الرئاسي حيث حاكلكا إشعاؿ النار بداخمو عبر إلقاء الزجاجات الحارقة، في المجمكعة إلى قصر االتحادية 

 حيف جاءت األخبار مف محافظات مختمفة تفيد بمشاركتيـ مع أعضاء بركابط مشجعي كرة القدـ كخصكصان 
 "ألتراس األىمي" في المظاىرات كمحاكالت االعتداء عمى المقرات العامة كمقرات جماعة اإلخكاف، فضالن 

 االحتكاؾ بقكات الشرطة التي حاكلت الدفاع عف ىذه المقرات.عف 
 أياد إسرائيمية
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الجزيرة نت حاكلت إماطة المثاـ عف ىكية ىذه الحركة عبر الحديث مع بعض أعضائيا بميداف التحرير 
لكنيـ رفضكا الحديث، في حيف تقكؿ المجمكعة عف نفسيا عبر بياف مصكر عمى شبكة اإلنترنت إنيا جزء 

سقاط الطاغية، بينما يقكؿ شباف تحدثت إلييـ مف ا لكؿ في العالـ، تسعى إلى تحرير اإلنساف كىدـ الفساد كا 
مف األعضاء السابقيف في  الجزيرة في ميداف التحرير إف المجمكعة تعتنؽ الفكر الفكضكم كتضـ عددان 

 أبريؿ كبعض شباب األلتراس كأنصار الحركات اليسارية.  6حركة 
دثت إليو الجزيرة نت أف المحرؾ األساسي ليذه المجمكعة ىي مؤسسة يقع مقرىا الرئيسي كيؤكد مصدر تح

في منطقة عسكرية بصحراء النقب كيشرؼ عمييا ضابط باالستخبارات اإلسرائيمية اسمو ميرزا ديفد كمعو 
خبراء في جنراؿ سابؽ يدعى بيني شاحر كعقيد سابؽ بالخدمة السرية ىك بازم زافر، إضافة إلى عدد مف ال

 المجاالت العسكرية كاألمنية كالنفسية.
كحسب الكاتب كالمحمؿ السياسي إبراىيـ الدراكم فإف ىذه المؤسسة ترتبط بحركة أكسع تنتشر في العديد مف 
دكؿ العالـ كتحتفظ بعالقات مع منظمات حقكقية غربية كشركات متخصصة في األمف كالحراسة، كما 

إسرائيمية كغربية بيدؼ تدريب ككادر مف الشباب المصرم مف أجؿ  تحصؿ عمى دعـ مف مؤسسات أمنية
 إسقاط النظاـ.

أف لديو معمكمات تكضح أف ىذه المؤسسة  ،كىك مدير مركز الدراسات الفمسطينية بالقاىرة ،كيضيؼ الدراكم
ىرات تعتمد عمى خداع الشباب تحت ستار دعـ الديمقراطية، كتقدـ ليـ تدريبات تتراكح بيف تنظيـ المظا

كاستخداـ المتفجرات، فضال عف التنكر كتكجيو الحشكد كاستغالليا لصناعة األزمات كخمؽ حالة مف عدـ 
كما يؤكد الدراكم أف بعض المؤسسات األمنية العربية ليست بعيدة عف دعـ ىذه المجمكعات  االستقرار.

عمى صمة بيذه المجمكعات التي تستيدؼ زعزعة االستقرار في مصر، كيضيؼ أف الفريؽ أحمد شفيؽ يبدك 
 عف مالحقات مف القضاء المصرم بتيـ فساد. بعيدان  مف مقر إقامتو في اإلمارات التي استقر بيا مؤخران 

 26/1/2013الجزيرة.نت، 
 

 "إسرائيل" معالتزامو تجاه العالقات المتينة ويجدد أوباما يينئ نتنياىو بفوزه في ا نتخابات  63
مريكي باراؾ أكباما، رئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك عمى فكزه بأغمبية ىنأ الرئيس األ.(: أم.بي.يك)

أكباما ىاتؼ نتنياىك  أفكأعمف البيت األبيض في بياف،  المقاعد في الكنيست خالؿ االنتخابات التشريعية.
 ية األخيرة".المقاعد في الكنيست في االنتخابات التشريع أغمبيةكىنأه عمى "نجاح حزبو في الحصكؿ عمى 

كأشار إلى أف أكباما أبمغ نتنياىك، أف الكاليات المتحدة "تتطمع لمعمؿ مع الحككمة المقبمة"، كجدد التزامو 
 ."إسرائيؿ"تجاه العالقات المتينة بيف الكاليات المتحدة ك

 29/1/2013الحياة، لندن، 
 

 عممية السالمالقناة العاشرة اإلسرائيمية: أوباما يرىن زيارتو المنطقة بتقّدم  64
قكلو  أكبامانقمت القناة العاشرة اإلسرائيمية الميمة قبؿ الماضية عف الرئيس األمريكي باراؾ  القدس المحتمة:

كاف ىناؾ تقدـ في العممية السياسية بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف،  إذا األكسطنو سيزكر منطقة الشرؽ أ
دلى أكباما أ إفكقالت القناة العاشرة  دة إلحياء المفاكضات.مشيرة إلى أنو قد يعمف البدء بتطبيؽ خطة جدي

شيمكف بيريز  اإلسرائيميتسممو دعكة لحضكر عيد ميالد الرئيس  أعقاببيذه التصريحات لمقربيف منو في 
 ، ككٌجو بيريز الدعكة ألكباما لحضكره."إسرائيؿ"إلقامة احتفاؿ رسمي كبير في  اإلعدادالتسعيف، حيث يجرم 
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، الذم نقؿ مقربكف منو عنو قكلو أنو أكبامامف  رسميان  لقناة أف مكتب بيريز ما يزاؿ ينتظر ردان كذكرت ا
 ذا كاف ىناؾ تقدـ في المفاكضات.إ إال "إسرائيؿ"يتحتـ عميو حضكر ىذا االحتفاؿ، لكنو لف يزكر 

 السالـ. حياءإلنو قد يعمف عف البدء بتطبيؽ خطة جديدة ألى إ أكباما أشاركبحسب القناة العاشرة، 
التي ستشارؾ في  األطراؼالمنطقة يمثؿ عالمة ضغط عمى  إلىشرط أكباما لزيارتو "ف أ كأضافت

 ."المفاكضات، إذ انو لف يأتي كلف يتدخؿ في المنطقة ما لـ يشاىد تقدما في العممية السياسية
لخارجية األمريكي جكف كلى الضغكط سيككف عمى شكؿ زيارة يقكـ بيا كزير اأ أفكذكرت القناة العاشرة 
األمريكية  اإلدارةالفمسطينية في القريب العاجؿ، حيث تنكم  كاألراضي "إسرائيؿ" إلىكيرم، الذم سيصؿ 

 العممية التفاكضية. إلىالضغط بشكؿ كبير عمى الطرفيف إلعادتيما 
 29/1/2013البيان، دبي، 

 
 اول نتنياىوروبرت مردوك يعتذر عن رسم كاريكاتوري عدائي يتنبريطانيا:  65

ة صندام تايمز جريدركبرت مردكؾ يكـ االثنيف عف رسـ كاريكاتكرم نشرتو  اإلعالـعتذر قطب اركيترز: 
يصكر رئيس الكزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىك كىك يبني  ،األسبكعي ىافي عدد ،المممككة لو كمقرىا لندف

 كذلؾ بعد شكاكم مف جماعات ييكدية. تتخممو جثث فمسطينييف باستخداـ اسمنت ممزكج بالدـ جداران 
يقكؿ  في ذكرل المحرقة النازية كحمؿ عنكانان  ،فناف الكاريكاتير جيرالد سكارؼ ورسم ، الذمكنشر الرسـ

 "االنتخابات اإلسرائيمية.. ىؿ يستمر تعزيز السالـ؟".
 إلىير التي تشير كقاؿ مجمس نكاب الييكد البريطانييف إف الرسـ الكارتكرم "تذكير صادـ برسكـ التشي

كقاؿ مجمس نكاب الييكد ما تنشر في قطاعات مف الصحافة العربية المعادية بشدة لمسامية". الدماء ككثيران 
البريطانييف الذم يمثؿ الجماعات الييكدية في بريطانيا إنو تقدـ بشككل ضد الرسـ الكاريكاتكرم إلى 

 مفكضية شكاكل الصحافة.
إف مف المقرر أف يجتمع رئيس  ،التي تصدر صندام تايمز ،انترناشكناؿكقاؿ متحدث باسـ شركة نيكز 

كقاؿ  لنشر الرسـ. أسفوتحرير الصحيفة مع قادة الجماعات الييكدية في بريطانيا اليكـ الثالثاء لمتعبير عف 
عتذار كبير عف امردكؾ في تغريدة في مكقع تكيتر إف سكارؼ لـ يعكس آراء الصحيفة "لكننا مدينكف ب

 سـ الغريب كالعدائي".الر 
كنفت صندام تايمز أف يككف الرسـ معاديا لمسامية قائمة إنو استيدؼ نتنياىك كليس الشعب اإلسرائيمي. 

 كقالت الجريدة إف تكقيت نشر الرسـ ارتبط بفكز حزب نتنياىك في االنتخابات.
 29/1/2013، لندن، القدس العربي
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إيرادات مالية تجاكزت تريميكف دكالر العاـ الماضي، « أكبؾ»سجمت دكؿ منظمة : كامؿ عبداهلل الحرمي
كىي أعمى اإليرادات ليذه الدكؿ عمى اإلطالؽ. كيرجع ذلؾ إلى أسباب منيا بقاء متكسط سعر برميؿ 

دالت إنتاج النفط الخاـ لدكؿ المنظمة دكالران طكاؿ العاـ، إلى جانب زيادة مع 111المرجعي عند « برنت»
 مميكف برميؿ يكميان. 32إلى أعمى مستكياتو عند 

، عدا العراؽ، أعمى إيرادات «أكبؾ»كحققت السعكدية كالككيت كاإلمارات كغيرىا مف الدكؿ األعضاء في 
تفاع المحتمؿ نفطية في تاريخيا، كىي مرشحة لتسجيؿ إيرادات نفطية أكبر في السنكات المقبمة بسبب االر 
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في إنتاجيا كالمقدر بخمسة مالييف برميؿ يكميان بعد سنكات. كتجاكز معدؿ إنتاج السعكدية في بعض 
مميكف برميؿ يكميان، متفكقة عمى دكؿ العالـ كميا في اإلنتاج. كبمغ معدؿ إنتاج العالـ  10.5األكقات معدؿ 

بأعمى طاقاتيا اإلنتاجية لمحصكؿ عمى أعمى مميكف برميؿ يكميان، فالدكؿ كميا كانت تنتج  90أكثر مف 
اإليرادات، عدا إيراف التي كصؿ إنتاجيا إلى أدنى مستكل بسبب العقكبات األميركية كاألكركبية المفركضة 

 عمييا كتراجع كميات المبيعات إلى الدكؿ اآلسيكية.
فطية ذلؾ بسبب الضعؼ ىذه المستكيات مف اإليرادات الن« أكبؾ»كيصعب حاليان تكقع متى ستستعيد دكؿ 

المرتقب لمطمب العالمي عمى النفط، كضعؼ أسعار النفط عمكمان، كزيادة المنافسة ما بيف دكؿ المنظمة، 
خصكصان مف العراؽ، حكؿ كيفية ضبط اإلنتاج، كاحتماؿ تصاعد ىذه المنافسة في حاؿ حمت إيراف 

 الغاز الصخرييف في أميركا الشمالية.مشاكميا مع الكاليات المتحدة، ناىيؾ عف زيادة إنتاج النفط ك 
، تمتيا الككيت «أكبؾ»في المئة مف إجمالي إيرادات  40بميكف دكالر، أك  365كبمغت إيرادات السعكدية 

كاإلمارات، بعد زيادة إنتاج الدكؿ الثالث. كسيذىب صافي الفكائض المالية ليذه الدكؿ إلى صناديؽ الثركات 
رائدة تأسيسيا أكاخر الخمسينات، كاإلمارات مف أكبر المستثمريف في ىذه السيادية التي تعتبىر الككيت 

بميكف  300بميكنان ثـ الككيت بنحك  540بميكف دكالر تمييا السعكدية بمقدار  800الصناديؽ بمبمغ يزيد عمى 
 دكالر.

مية دكؿ كساىمت ىذه العائدات المالية المتزايدة التي بدأت تتراكـ قبؿ أكثر مف خمس سنكات، في تن
المنظمة كتطكيرىا، لكنيا ساىمت أيضان في زيادة معدالت استيالؾ ىذه الدكؿ مف النفط كالغاز بمعدالت 
عالية ستؤدم حتمان إلى خفض صادراتيا الخارجية مف النفط كبالتالي إيراداتيا المالية. كتستيمؾ دكؿ 

في المئة  50نسبة مرشحة ألف تتجاكز كال« أكبؾ»في المئة مف إجمالي إنتاج  30المنظمة محميان أكثر مف 
في بعض دكؿ األعضاء.كنتيجة ليذه اإليرادات المالية اليائمة يكاد يغيب التفكير في إيجاد مكارد كمداخؿ 

في المئة مف إجمالي العائدات في الدكؿ المعنية، عممان بأف النفط  93مالية بديمة عنيا بعدما باتت تمٌثؿ 
نادم كثيركف في الككيت، مثالن، منذ منتصؼ الستينات بإيجاد بدائؿ مالية ثركة ناضبة كغير متجددة. كي

في  95أخرل عف النفط، لكف كمما زاد الكالـ عف البديؿ، زاد االعتماد عمى النفط ليصؿ اآلف إلى أكثر مف 
 المئة.

دم أعمى ، كاف اعتماد الككيت عمى عائداتيا مف الصندكؽ السيا1983كفي فترة مف الفترات، عنينا عاـ 
مف إيراداتيا مف مبيعات النفط، كذلؾ بسبب انخفاض أسعار النفط كتضاؤؿ مشترم النفط الككيتي. لكف 
االستثمار في الصندكؽ السيادم ال يكجد فرص عمؿ أك صناعات محمية جديدة. كىذا يعني بأف تدفقاتنا 

ال يبني الصندكؽ السيادم قدراتنا النقدية ستستثمر في الخارج ليككف غير الككيتييف المستفيديف األبرز. ك 
البشرية، خصكصان مع استمرار غياب البديؿ اآلخر. أما االستثمار المالي البحت فقد يككف ىك األفضؿ، 
خصكصان أننا في الككيت نممؾ بعضان مف أفضؿ الخبرات في ىذا المجاؿ عربيان كعالميان، خصكصان في ظؿ 

 الرقابية المختمفة. المتابعات كالمراجعات الدكرية مف الجيات
لف تتكرر ىذه العائدات المالية العالية في السنكات المقبمة، خصكصان في ظؿ التزايد السنكم المستمر في 
استيالؾ النفط محميان بمعدالت تفكؽ ثمانية في المئة. كاآلف ماذا بعد أكؿ تريميكف دكالر؟ ىؿ سنحصؿ عمى 

المفرط كالعمؿ عمى تنكيع مصادر الدخؿ كحتمان السنة تريميكف آخر؟ يجب تكخي الحذر مف االستيالؾ 
الحالية لف تككف كسابقتيا. كالبديؿ بدأ في طرؽ األبكاب، فيا ىك النفط الصخرم يزدىر في أميركا 

 الشمالية، كىك أحد التحديات الحقيقية.
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تطػػكير العمػػالء مػػف فتػػرة إلػػى أخػػرل كتزكيػػدىـ بػػأىـ التقنيػػات  ىرجػػاؿ المكسػػاد عمػػيعمػػؿ : خػػاص –المجػػد 

الحديثػػػة التػػػي مػػػف شػػػأنيا تطػػػكير قػػػدراتيـ فػػػي نقػػػؿ المعمكمػػػات مػػػف جيػػػة كمػػػف جانػػػب أخػػػر تضػػػمف سػػػالمة 
 استمرارية العميؿ كعدـ كشؼ أمره، كمف ابرز تمؾ الجكانب التالي:

 أو : جمع المعمومات
ىك جمع المعمكمات عف العدك باستخداـ عناصره مػف العمػالء كيػتـ جمػع المعمكمػات  اليدؼ الرئيس لممكساد

 بعدة طرؽ منيا 
 جمع المعمكمات عف األىداؼ الحساسة سكاء المنشات أك األشخاص كتحديد أماكنيـ.         -
 جمع المعمكمات عف أماكف تخزيف السالح كحجـ العتاد العسكرم كنكعية العتاد.         -
 جمع معمكمات عف أماكف تيريب السالح كمف يقؼ خمؼ تيريب السالح كالعتاد.         -
 جمع معمكمات عف مصادر التمكيؿ كمصادر تيريب األمكاؿ كعف العناصر الميسرة لذلؾ.         -
 جمع المعمكمات عف أماكف اجتماعات القيادة كأماكف تدريب العناصر كمقرات صنع القرار .         -
 جمع المعمكمات عف العناصر الفاعمة في التنظيـ الميددة ألمف الكياف.         -
 

 أىم التقنيات المستخدمة في جمع المعمومات
بال شؾ التقنيات تتقدـ مف حقبة ألخرل فقد كاف نقؿ المعمكمات مف أىـ كسائؿ كأساليب المكساد، فقد كانت 

خداـ آالت تصػكير حساسػة كنػكاظير مراقبػة، أمػا أالف في السابؽ تعتمد عمػى تصػكير المكاقػع كمراقبتيػا باسػت
فيتـ التجسس كالمراقبة بكسائؿ أكثر دقػة كأكثػر نكعيػة، فمػف خػالؿ األقمػار الصػناعية يمكػف رصػد أم ىػدؼ 

 متحرؾ عمي األرض كمتابعتو.
 

 ثانيا: ا تصال والتواصل
ميػػدم مػػف خػػالؿ المقػػابالت أك مػػف كػػاف التكاصػػؿ بػػيف العميػػؿ كأجيػػزة المخػػابرات الصػػييكنية يتبػػع الشػػكؿ التق

خالؿ الرسائؿ ثـ تطكر ليشمؿ شفرات معينة ترسؿ عبر جياز مكرس لإلرساؿ كاالستقباؿ ثـ انتقؿ إلى حقبة 
جديػػدة مػػف التكنكلكجيػػا مػػف خػػالؿ ثػػكرة االتصػػاالت فقػػد اسػػتخدمت األجيػػزة األرضػػية ثػػـ األجيػػزة الخمكيػػة كتػػـ 

تبع مصدر المكالمة ىذه األجيزة كانت تمثؿ عبء عمي العمالء تزكيد العمالء بأجيزة خاصة لضماف عدـ ت
لكبر حجميا كالرتفاع أصكاتيا، لكف التقنيات الحديثة حمت جميع اإلشكاالت السابقة مػف خػالؿ أجيػزة يمكػف 
صغيرة ترسؿ كتستقبؿ بشكؿ سمس لمغاية مثؿ الجكاالت الحديثة كاالنترنػت فقػد أصػبح مػف الصػعب متابعتيػا 

 ـ النكعي لمتكنكلكجيا كأصبح التكاصؿ سمس بيف العميؿ كرجؿ المخابرات.في ظؿ التقد
 

 ثالثا: المراقبة والتصوير
مػػػف أىػػػـ ميػػػاـ العميػػػؿ المكمػػػؼ بيػػػا ىػػػك مراقبػػػة األىػػػداؼ عػػػف قػػػرب كمالحقتيػػػا أف كانػػػت متحركػػػة كتصػػػكير 

ألىدافػو الحساسػة إال األىداؼ أف أمكف فقد كانت الكاميرات في السابؽ سػالح العميػؿ كأداة تصػكير كمراقبػة 
أك مػف خػالؿ شػريحة  GPSأف الكضع تغير فيكفي مف العميؿ تحديػد إحػداثيات أم ىػدؼ مػف خػالؿ جيػاز 
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يمقييا في مكقع اليدؼ تقـك الطائرات الراصدة بتحديد مكقعيا بدقة مف خالؿ ذبذبات ترسميا الشرائح تمتقطيا 
التصكير سػالح أخػر لمعميػؿ لتصػكير أم منشػئة أك  الطائرات كتحدد مكقع اليدؼ، أيضا األجيزة الدقيقة في

 أم شخص بدكف عممو بكضكح تاـ.
 

 رابعا: التستر والتمويو:
البػػد لمعميػػؿ مػػف سػػاتر يقػػؼ كيتسػػتر خمفػػو حتػػى يسػػتطيع أف يعمػػؿ بأريحيػػة دكف أف يمفػػت االنتبػػاه إلػػى عممػػة 

المخػابرات العمػالء المتعػاكنيف األساسي كىػك نقػؿ المعمكمػات كالتخػابر مػع العػدك، فػأكؿ شػيء يػدفع بػو رجػؿ 
معو إلى إيجاد سػاتر مػف محػؿ أك تجػارة كغيػرة مػف المشػاريع التػي تخفػي خمفيػا األمػكاؿ التػي يجنييػا العميػؿ 
مف المخابرات الصييكنية كتكجد مبرر لتكاجد العميؿ في مكقع ميـ يراقب مف خاللو تحركات شخصػيات مػا 

 أك جماعة معينة.
لقػاء عناصػره خػارج منطقػة العميػؿ كيحػاكؿ بالغالػب أف يتقابػؿ معػو خػارج الدكلػة يعمؿ رجؿ المخابرات عمي 

مف باب التمكيو كعدـ كشؼ أمره العميؿ، بأف يقـك بطمب منو السػفر لسػبب مػا إلػى أم دكلػة مجػاكره عنػدىا 
ة يقػػـك بمقابمتػػو ككضػػع الخطػػط كاالستفسػػار بشػػكؿ مكسػػع منػػو عػػف الميػػاـ التػػي يقػػـك بيػػا مػػف الرصػػد كالمتابعػػ

 كنقؿ المعمكمات.
 

 الختام
حمايػة مصػادر  ىبال شؾ عنصر المخابرات الصييكنية "العميؿ" مكمؼ جدان لذلؾ تعمؿ أجيزة المخابرات عم

معمكماتيػا مػا أمكنيػا ذلػؾ كتػزكده بػأىـ التقنيػات كأحػدثيا طالمػا يعمػؿ العميػؿ بػإخالص فػي نقػؿ المعمكمػات، 
األغمػػب يػػتـ حػػرؽ أكراقػػو بالكشػػاية عنػػو ليػػتـ تصػػفيتو كفػػي  لكػػف عنػػدما ينتيػػي دكرة فيػػك ال يسػػاكم شػػيء كفػػي

الغالب ىـ مػف يقػكـ بتصػفيتو بعػد انتيػاء خدماتػو حتػى ال يكشػؼ أسػرار كتقنيػات كػاف يسػتخدميا بالتجسػس، 
فالعميػػؿ فػػي قػػانكف كبرتككػػكالت العػػدك الصػػييكني لػػيس لػػو إال نقػػؿ المعمكمػػات كتقػػديـ كػػؿ مػػا يمػػـز منػػو حتػػى 

ليتـ اغتيالو فيما بعد، ىذه ىػي النيايػة المحتكمػة لكػؿ عميػؿ ال امػف كال أمػاف مػع مػف  ينجز كؿ ما كمؼ بو،
 يعمؿ معيـ مف المخابرات الصييكنية، كفي اآلخرة لو عذاب اليـ كخسراف بالدنيا كاآلخرة.

 27/1/2013، المجد ا مني
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األصػػكات التػػي ارتفعػػت داخػػؿ حػػزب الميكػػكد تطالػػب بنيػػاميف نتانيػػاىك بػػدفع : أمػػاؿ شػػحادة -القػػدس المحتمػػة 
ثمف االخفاقات كاالخطاء التي ارتكبيا في سياستو االنتخابية كأدت الى تراجع الحػزب بشػكؿ كبيػر، قػد تكػكف 

مية لتشػكيؿ الحككمػة الدافع االقكل لو ألف ينيي مشاكراتو مع رؤسػاء االحػزاب الفػائزة فػي االنتخابػات االسػرائي
المقبمػة، حتػػى اكاسػط شػػير آذار )مػارس( المقبػػؿ. فالخسػارة التػػي لحقػت بػػو كانػت فادحػػة، إذ خسػر بدايػػة مػػف 
التحالؼ مع حزب اسػرائيؿ بيتنػا بقيػادة أفيغػدكر ليبرمػاف، ثػـ خسػر عػددان مػف المقاعػد )التحػالؼ بػيف الحػزبيف 

حاليػػان(، كيبػػدك  22عػػدان فػػي االنتخابػػات الماضػػية إلػػى مق 27مقعػػدان، كالميكػػكد ىػػبط مػػف  31إلػػى  42ىػػبط مػػف 
مػػف أيػػة تركيبػػة جديػػدة لمحككمػػة أنػػو سيخسػػر كزارات عػػدة أيضػػان. كالعديػػد مػػف كزراء حككمتػػو حاليػػان سػػيجدكف 

 أنفسيـ قد عادكا نكابان عادييف.
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ثابتػة فػي  لكف ىذا ليس مصدر القمؽ الكحيد عند نتانياىك. فيناؾ مػف يشػكؾ فػي قدرتػو عمػى تشػكيؿ حككمػة
ظػػؿ تكػػكيف الخريطػػة الحزبيػػة الجديػػدة فػػي اسػػرائيؿ، فيػػك يريػػد حككمػػة ذات قاعػػدة كاسػػعة قػػادرة عمػػى الصػػمكد 
حتػػى نيايػػة الػػدكرة، كاألمػػر لػػف يتػػاح لػػو بسػػيكلة. كحتػػى رئػػيس الكنيسػػت، رؤكفػػيف ريفمػػيف الػػذم يحتػػاج إلػػى 

سػػان لمدكلػػة، يكجػػو االنتػػػػقادات كالتحػػذيرات نتنيػاىك كػػي يعيػػد انتخابػػو رئيسػػان لمكنيسػػت كيرشػػحو فػػي المسػػتقبؿ رئي
كيقػػكؿ إف الحككمػػة القادمػػة لػػف تصػػػػمد طػػكيالن كاالنتخابػػات سػػيتـ تقػػديـ مكعػػدىا مػػرة أخػػرل بعػػد سػػنة كنصػػؼ 
السػنة أك سػنتيف عمػى األكثػر. كىػػذا التصػريح يشػعؿ الضػكء االحمػر فػػي كجػو رئػيس الحكػػكمػػػة كيجعمػو اكثػػر 

 الحككمة كاختيار االحزاب التي سيتحالؼ معيا. حذران لدل اتخاذه قرار تشكيؿ
كليس مصادفة اف نتانياىك كثؼ اتصاالتو بعد يكميف مف نتائج االنتخابات مع رؤساء جميع احػزاب المركػز 
كاليميف، كحتى حزب العمؿ الذم اعمنت رئيستو شيمي يحيمكفتش، انيا ستبقى في المعارضة. فنتانياىك يريد 

ال ييزىا قرار معارضة اك احتجاج ألم كزير في الحككمػة اك نائػب فػي الكنيسػت، حككمة ذات قاعدة كاسعة 
اليسػػػار كالمركػػػز كاالحػػػػزاب  59اليمػػػيف ك 61فكضػػػعية شػػػبو التعػػػادؿ التػػػي افرزتيػػػا االنتخابػػػػات االسػػػرائيمية )

 العربية(، تجعؿ اية حككمة ذات أكثرية ضئيمة معرضة لالنييار.
 الفزاعة االيرانية
كد في اسرائيؿ منذ فرز نتائج االنتخابات تشير الى حزب ال يسػتطيع أحػد أف يتجاىمػػػػو، ىػك األجكاء التي تس

، برئاسػػة الػػنجـ االعالمػػي يػػائير لبيػػد. فيػػذا الحػػزب نشػػأ فقػػط قبػػؿ سػػنة كيعتػػػػػبر حػػزب «يكجػػد مسػػتقبؿ»حػػزب 
ألػػؼ  530مػػف الرجػػؿ الكاحػػد الػػذم رتػػب قائمتػػو االنتخابيػػة فػػي شػػكؿ فػػكقي، لكنػػو اسػػتطاع أف يجػػرؼ أكثػػر 

نائبان، كميـ بال استثناء عديمك الخبرة فػي العمػؿ البرلمػاني. ىػذا النجػاح الػذم لػـ يتكقعػو  19صكت كفرت لو 
أم معيػػد السػػتطالعات الػػرأم، جعػػؿ مػػف لبيػػد العبػػان مركزيػػان فػػي الجيػػكد لتشػػكيؿ االئػػتالؼ الحكػػكمي. كقػػد 

نتخابػات، شػريكان أساسػيان فػي الحكػػػػػكمة المقبػػػػػمة. فكػاف اعتبره نتانياىك، منػػػػذ المحظة االكلػى لصػدكر نتػائج اال
لبيد اكؿ مف اتصػػػؿ بو كأكؿ مػػف اجتمػػػع معو نتانياىك لمبحث فػػػي التحالػػػػؼ. كقػد حػرص نتانيػاىك عمػى بػث 

يقػة فػي ركح مف الثقػػػػػة مع لبيد، فراح يشركو في عدد مػف أسػرار الدكلػة. كأخبػره بعػدد مػف األمػكر األمنيػة الدق
عممو كرئيػػػػس حككمة. كجػػػعؿ الكضع االمني عمى رأس اكلكيات القضايا التي بحثت فػي االجتمػاع، فعػرض 
امامػػػػو تقرير الشاباؾ الذم تحدث عف ارتفاع كبير في محاكالت تنفيذ عمميات في مختمؼ انحاء العػالـ ضػد 

 كالحرس الثكرم االيراني.« ب اهللحز »ييػػػكد كأىداؼ اسرائيمية مف تنظيمات معادية في مقدميا 
كبحسب أحد المعمقيف، فإف نتانياىك تصػرؼ مػع لبيػد مثػؿ صػياد مػاىر، يسػمف طريدتػو بكػؿ مػا ىػك معسػكؿ 

 كمغر.
لكف نتانياىك عاد لكضع قضايا األمف في الصدارة، ليس فقط إلغراء لبيد، بؿ لالستعداد لممرحمة المقبمة مػف 

لـ سياسػػتو بالغضػػب كاالشػػمئزاز. فيػػك يريػػد أف يظيػػر أم خػػالؼ لػػو مػػع ميماتػػو كػػرئيس حككمػػة، يكاجػػو العػػا
العػػالـ، عمػػى أنػػو دفػػاع عػػف أمػػف اسػػرائيؿ. ففػػي اكؿ خطػػاب لػػو بعػػد ظيػػكر نتػػائج االنتخابػػات رفػػع نتانيػػاىك 
الكضع االمني الى رأس اكلكياتو كجعؿ مف الممؼ النككم االيراني عنصران ميمان في سياسة حككمتػو المقبمػة، 

امػػاـ الجميػػكر االسػػرائيمي سياسػػة التخكيػػؼ التػػي مارسػػيا قبػػؿ كخػػالؿ االنتخابػػات. فالفزاعػػة االيرانيػػة  ليكاصػػؿ
 تحكلت عند نتانياىك مخرجان مف كؿ المأزؽ، يرفعو كمما يكاجيو أحد باالنتقاد.

 11كمع أف رئيس الحككمة السابؽ، اييكد أكلمرت، فضح نتانياىك عندما كشؼ في مطمع الشير أنو صرؼ 
بميػػػكف دكالر( خػػػالؿ السػػػنتيف االخيػػػرتيف، عمػػػى االسػػػتعداد لحػػػرب كاذبػػػة مػػػع ايػػػراف، فػػػاف  3.1ميػػػكف شػػػيكؿ )ب

نتانيػػاىك يعتقػػد أف بإمكانػػو مكاصػػمة تضػػميؿ االسػػرائيمييف فيػػزعـ بػػأف ىنػػاؾ خطػػران كجكديػػان عمػػى اسػػرائيؿ مػػف 
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ييػكد ابػاف الحػرب العالميػة الثانيػة. طرؼ ايراف كحمفائيا، كيساكم بيف ايراف كبػيف اقػداـ النػازييف عمػى ابػادة ال
 «.التيديد الكجكدم»كقد كعد بأف يبقى ىذا المكضكع عمى رأس اىتمامات الحككمة المقبمة، تحت تسمية 

 سيناريوات
لدل اختياره االحزاب التي يضميا الى ائتالفو سيأخذ نتانيػاىك فػي حسػاباتو ىػذا المكضػكع ليقنػع حمفػاءه بأنػو 

ة الحككمة المقبمة. كلكف الناخبيف االسرائيمييف كانكا أكدكا أف أىػـ المكاضػيع إسػيامان أىـ المكاضيع عمى اجند
فػػػي قػػػرار التصػػػكيت كػػػاف الكضػػػع االقتصػػػادم. فػػػالمكاطنكف غيػػػر مطمئنػػػيف الػػػى أحػػػكاليـ. كىنػػػاؾ عجػػػز فػػػي 

فػي  48بتو بميكف شػيكؿ، كىنػاؾ االرتفػاع الحػاد فػي أسػعار العقػارات، اذ بمغػت نسػ 39المكازنة العامة مقداره 
المئػػة، كىنػػاؾ البطالػػة كالفقػػر. ىػػذه قضػػايا أساسػػية كال تقػػؿ اىميػػة عػػف الممػػؼ النػػككم االيرانػػي. كىنػػاؾ ممػػؼ 

 شائؾ آخر ىك العالقة مع كاشنطف كأكركبا، كىناؾ المفاكضات مع الفمسطينييف.
عقيػدان فػي ظػؿ نسػيج ىذا الكـ مف القضػايا الممحػة التػي تتنتظػر الحككمػة المقبمػة يجعػؿ ميمػة تشػكيميا اكثػر ت

االحزاب التي تتناقض بطركحاتيا السياسية مف جية، ككجكد قادة احزاب عديمي الخبػرة السياسػية اك االمنيػة 
 اك االقتصادية. كفي محاكالتو لتشكيؿ الحككمة يجد نتانياىك نفسو اماـ اكثر مف سيناريك:

حػػزاب المتػػدينيف كيتحػػالؼ مػػع حزبػػي حككمػػة اقتصػػاد كمسػػاكاة فػػي الخدمػػة العسػػكرية، كىنػػا يتخمػػى عػػف ا -
، برئاسػػة نفتػػالي بينيػػت، مػػف دكف «البيػػت الييػػكدم»برئاسػػة يػػائير لبيػػد كحػػزب المسػػتكطنيف « يكجػػد مسػػتقبؿ»

مقعػػدان كيتكقػػع اف تحػػدث تغييػػران حقيقيػػان فػػي  67مشػػاركة األحػػزاب الدينيػػة، كىػػذه الحككمػػة سػػتككف مغطػػاة مػػف 
ذه القكل عممػاني كلػف يكػكف عرضػة البتػزاز األحػزاب الدينيػة، كمػا المجتمع اإلسرائيمي، بخاصة أف تحالؼ ى

يسػػكد عػػادة لػػدل دخػػكؿ ىػػذه االحػػزاب الػػى ائػػتالؼ حكػػكمي. لكػػف قػػد تسػػبب حككمػػة كيػػذه حالػػة غميػػاف فػػي 
 األكساط الدينية، كقد تتسبب في شمؿ في القضية السياسية.

ىك عػػػف لبيػػػد، كيحػػػافظ عمػػػى حمفائػػػو عضػػػكان، كبيػػػذه الحككمػػػة يتخمػػػى نتانيػػػا 61حككمػػػة يمػػػيف ضػػػيقة مػػػف  -
التقميػػدييف مػػف اليمػػيف المتطػػرؼ كالمتػػدينيف. لكنيػػا سػػتككف حككمػػة شػػمؿ كمكقتػػة كلػػف تصػػمد طػػكيالن، كسػػيجد 
نتانيػػػاىك نفسػػػو فػػػي مكاجيػػػة مػػػع كاشػػػنطف كالعػػػالـ. كمػػػا سػػػتعاني ىػػػذه الحككمػػػة مػػػف عجػػػز فػػػي أداء ميماتيػػػا 

القػكمي، مػع أنيػا  -و عزلة عالمية بسبب طابعيا الديني التشريعية كفي كجو معارضة كاسعة كقكية، كستكاج
 ستحظى داخميان بتأييد الشارع اليميني.

مقعػػدان. كتشػػكيؿ حككمػػة كيػػذه يعنػػي جمػػكس  85حككمػػة مكسػػعة تشػػمؿ لبيػػد كاألحػػزاب الدينيػػة كتتػػألؼ مػػف  -
 –لعممانيػػة احػػزاب الػػى طاكلػػة الحككمػػة تحمػػؿ مكاقػػؼ متناقضػػة، كىػػك مػػا سػػيؤدم الػػى حػػرب بػػيف األحػػزاب ا

الميبرالية، كاألطراؼ المتدينة، ال سيما في مسائؿ تتعمؽ بتجنيد الييكد المتدينيف الذيف ال يخدمكف في الجيش 
 اإلسرائيمي.

عضػكان. كمثػؿ  64كىناؾ احتماؿ ضعيؼ، لكنو كارد كىك تشػكيؿ حككمػة كسػط كيسػار كأحػزاب دينيػة مػف  -
، كأحػػػزاب «العمػػػؿ»تكقػػػع اف يشػػػارؾ فييػػػا لبيػػػد، كحػػػزب ىػػػذه التشػػػكيمة تطرحيػػػا جيػػػات عػػػدة فػػػي اسػػػرائيؿ كيي 

كسطية، كىي احزاب يمكنيا الجمكس معػان الػى جانػب االحػزاب الدينيػة. ككفػؽ ىػذا السػيناريك يكػكف لبيػد الػذم 
لػػـ يكػػف كزيػػران فػػي تاريخػػو رئػػيس كزراء. لكػػف، كمػػا اشػػرنا آنفػػان، فػػإف حككمػػة كيػػذه غيػػر كاقعيػػة. كنتانيػػاىك مػػف 

ل جيده، بؿ سيستميت لتشكيؿ حككمة في اقصى سرعة ممكنة قبػؿ اف يبػدأ طػرح إمكػاف جيتو سيبذؿ قصار 
 حككمة كسط مع يسار.

 29/1/2013، الحياة، لندن
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 مشعل: درجة عالية من التفاىم والتقارب مع األردن وأجواء مباحثاتنا مشجعة وشفافة 69
جراىػا ، أ«الدسػتكر»خاصػة مػع عرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالػد مشػعؿ فػي مقابمػة : أعماف

رئيس التحرير المسؤكؿ الزميؿ محمػد حسػف التػؿ كالػدكتكر مينػد مبيضػيف عػف سػعادتو بزيػارة االردف، مؤكػدا 
اف أجػػكاء المقػػاءات فػػي االردف كانػػت مشػػجعة كشػػفافة كصػػريحة بمػػا يخػػدـ مصػػمحة الطػػرفيف. كابػػدل مشػػعؿ 

ع السياسي الحػالي منػذ حػرب غػزة كانتصػار المقاكمػة تفاؤال بخصكص نجاح المصالحة الفمسطينية جراء الكاق
 كاالعتراؼ بالدكلة الفمسطينية في االمـ المتحدة. كفيما يمي نص المقابمة:

 
* ىناؾ حديث عف كصكؿ المصالحة الفمسطينية الى حالة افضؿ في ظؿ المكقؼ العربي الداعـ ليا، كيؼ 

 تقيمكف ذلؾ؟.
ضػؿ مػف ذم قبػؿ، كالظػركؼ تخػدـ نجاحيػا، كعمػى رأسػيا الكاقػع اعتقد أف فػرص نجػاح المصػالحة اآلف أف -

السياسي منذ حرب غزة كانتصار المقاكمة كاالعتراؼ بالدكلػة الفمسػطينية فػي االمػـ المتحػدة، كبنػاء الثقػة بػيف 
الضفة كالقطاع )حماس كفتح(، كما رافؽ زيارتي لغزة قبؿ فترة، باالضػافة الػى ثقػؿ الػرئيس المصػرم الكبيػر، 

 لقاه مف اجميا كمعو المخابرات المصرية، كىناؾ جيكد المقاءات السابقة في الدكحة كالقاىرة.الذم أ
كمػػػا تػػػـ بعػػػد لقػػػاء القػػػاىرة، ىػػػك االتفػػػاؽ عمػػػى بػػػدء التطبيػػػؽ العممػػػي لممفػػػات المصػػػالحة الخمسػػػة: الحككمػػػة 

كاز، كىػػذا مػػا كاالنتخابػػات كالحريػػات كالمصػػالحة المجتمعيػػة كمنظمػػة التحريػػر، كىػػي ممفػػات تسػػير بشػػكؿ متػػ
اكدتو لقاءات الطرفيف ابكمازف كحماس كمعيما الدكر المصرم، الرئاسي كاالمني، كقد تـ كضع جدكؿ زمني 

 لتنفيذ رزمة المصالحة.
 

 * ىؿ ىناؾ كجية نظر أخرل في غزة حكؿ المصالحة؟.
ؾ عكائػؽ، لكػف ال كجكد لكجية نظر اخرل في غزة حكؿ المصالحة، كىك قرار قيادة الحركة، كال شؾ اف ىنػا

ىناؾ ثقة كبيرة بإمكانية النجاح، اما العكائؽ فميا نتائج كمنيا التدخالت الخارجية كطكؿ عمؽ االنقساـ، لكف 
 تمؾ العكائؽ يتـ التغمب عمييا.

 
 * كماذا عف الطرؼ اآلخر كجديتو؟.

 لو نفس الجدية كلو نفس اليدؼ. -
 

 * كماذا عف اثر االنتخابات االسرائيمية؟.
فػػػس المكقػػػؼ االسػػرائيمي الػػػذم يعمػػػؿ عمػػى تعميػػػؽ االنقسػػػاـ، امػػا بخصػػػكص التسػػػكية كالمفاكضػػػات، ىػػك ن -

فػػالمكقؼ االسػػرائيمي ىػػك العقػػدة كىػػك السػػبب كنتنيػػاىك يمػػارس لعبػػة كسػػب الكقػػت كالخػػداع، كالتضػػميؿ، كتظػػؿ 
قػػد اف حككمػػة اسػػرائيؿ ىػػي المسػػؤكلة عػػف افشػػاؿ الجيػػكد كتحقيػػؽ السػػالـ، كبعػػد االنتخابػػات االسػػرائيمية اعت

نتنياىك ستككف ىشة كضعيفة، كىػذا سػيتخذ ذريعػة لممماطمػة كلعبػة الكقػت، لػذا عمينػا البحػث عػف اسػتراتيجية 
مختمفة كعرب، فمػف يحتػـر نفسػو عميػو أال ينتظػر صػناعة االمػؿ مػف عػدكه كقضػية فمسػطيف ال يػراىف عمييػا 

عربيػة مكحػدة تعتمػد عمػى امػتالؾ مختمػؼ  بانتخابات اسرائيمية اك مكقػؼ غربػي، بػؿ الرىػاف عمػى اسػتراتيجية
اكراؽ القػػػكة التػػػي تجبػػػر العػػػدك االسػػػرائيمي كػػػي يعتػػػرؼ بػػػالحقكؽ الفمسػػػطينية كمػػػف ضػػػمف ىػػػذه االسػػػتراتيجية 
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المقاءات كخيارات المقاكمة كتكحيد الجيد العربي كنحف عمى ىػذه القاعػدة نرحػب بػأم جيػد اقميمػي اك مكقػؼ 
 البدء مف عندنا. عربي اك امريكي اك شرقي، كتظؿ نقطة

 
 * ماذا عف جدية المكقؼ العربي مف المصالحة؟.

 الجميع يمح عمينا بذلؾ، كالظرؼ جيد عربيا كليس فقط مصر كاالردف، العرب جميعا مع المصالحة. -
 

 * ماذا عف التزامات حماس؟.
 كؿ ما اتفقنا عميو في القاىرة كالدكحة نحف ممتزمكف بو. -
 

 قاىرة ىناؾ قمؽ عربي ظؿ يعنكف المكقؼ مف المصالحة الفمسطينية؟.* منذ اتفاؽ مكة كحتى ال
مػع تفيمػػي لػػذلؾ، ال يصػح اف يظػػؿ العربػػي عنػػد ذلػؾ المكقػػؼ، كالعػػرب يعممػكف اف ىنػػاؾ عكائػػؽ خارجيػػة  -

كفيتك عالميػا كمكقفػا اسػرائيميا يصػب النػار عمػى االنقسػاـ.. ككمنػا متػألمكف مػف االنقسػاـ، كنحػف نقػكؿ لمعػرب 
نا خطكات جدية تساعدنا لتكفير شبكة أماف لتكثيؽ عػرل المصػالحة لمكصػكؿ الػى المحطػة النيائيػة اننا خطك 

 لذا يجب دفعنا لتحقيؽ ما نصبك اليو مف تكحيد الصؼ.
 

 * ىؿ المصالحة الفمسطينية تأثرت بصراع األدكار العربية؟.
اء كالتباينػات كالمنافسػات عمػى ال اعتقد اف المصالحة دفعت ثمػف ذلػؾ، بػؿ اف االنقسػاـ نبػت عمػى االخطػ -

، كال يعني اف 2006الساحة الفمسطينية التي تجاكزت الحد المقبكؿ، الذم لـ يقبؿ دكر حماس بعد انتخابات 
 في ذلؾ السياؽ.« خطة دايتكف»العرب اتفقكا عمى ذلؾ الشكؿ العاـ لممصالحة، ككانت انذاؾ 

 
 مسطينية لدل الشعكب العربية؟.* ىؿ انعكس الربيع العربي عمى اكلكية القضية الف

الربيع العربي ىك معبر عف تطمعات الشػعكب العربيػة لمحريػة، كىػك حػؽ لمشػعكب، كلػو تجمياتػو كتعبيراتػو،  -
ف غيػر  كمكاقفو، كلكنو يظؿ حؽ االمػة، كىػك يشػكؿ حالػة نيػكض كيصػب فػي صػالح القضػية الفمسػطينية، كا 

ؿ فتػػرات التحػػكؿ العربػػي فػػي دكؿ الربيػػع كمػػا يحصػػؿ مػػف فػػي االكلكيػػات فػػي كػػؿ دكلػػة، اال اف مػػا يقمقنػػا طػػك 
تباينات، كلكننا نثؽ بأف فمسطيف ستبقى اكلكية العرب االكلى جميعا، كستظؿ حاضرة في بكصمة االمة، كاف 
انصرفت االنظار لحظيا عف فمسطيف، كما نتمناه تحقيؽ تطمعػات االمػة كتحقيػؽ مطالػب الشػعكب، كتضػافر 

لقػػكة كالتعػػافي، فاالمػػة عنػػدما تكػػكف قكيػػة كمتعافيػػة تكػػكف اقػػدر عمػػى خدمػػة القضػػية الجيػػكد لالمػػة مػػف مكقػػع ا
 الفمسطينية.

 
 * كماذا عف احتفاؿ فتح في ذكرل تأسيسيا؟.

ال شؾ انو مظير ميـ لعكدة االجكاء الطبيعية فػي الضػفة كالقطػاع، كىػك رسػالة لمجميػع بػأف ال احػد ينفػرد  -
 ة فمسطيف الى ذلؾ التضافر في االراء جميعيا.كال يمغي اآلخر.. فنحف نحتاج في قضي

 
 * كىك ما يحقؽ لحماس تحسيف صكرتيا الديمقراطية؟.
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نعـ، فحماس ضحية لعدـ القبكؿ بنتػائج الديمقراطيػة التػي جػاءت بيػا، كانػا فػي القػاىرة طرحػت فػي مػؤتمر  -
كطنيػػة، كنحػػف فػػي مرحمػػة منظمػػة التحريػػر اف يكػػكف ىنػػاؾ انتخابػػات ثػػـ تػػأتي الشػػراكة فػػي بنػػاء مؤسسػػاتيا ال

 نضاؿ كنحتاج الى جيد الجميع.
 

 * كماذا عف المصالحة المجتمعية بيف اطراؼ المجتمع الفمسطيني؟.
نتيجة االنقساـ حصؿ مشاكؿ بيف العائالت كىذا يقتضي اف ننيي ذيكلو كما عمؽ بػو مػف آالـ كىػك ممػؼ  -

 .مكمؼ ماليا كيحتاج لمتعكيض لمف تأثر بنتائج ذلؾ االنقساـ
 

* غػزة اآلف لػـ تعػد كمػا كانػت قبػؿ الحػرب االخيػرة.. ىػؿ بػرأيكـ اف العػدك االسػرائيمي مػا زاؿ ينظػر الػى غػػزة 
 كمقمة سائغة تمعب بيا االطراؼ االسرائيمية؟.

نعػػـ ادرؾ العػػدك اف غػػزة ليسػػت لقمػػة سػػائغة لالحػػتالؿ، غػػزة شػػريط سػػاحمي يفتقػػد لمتضػػاريس التػػي تسػػاعد  -
مفيػػكـ عػػاـ كجيػػد لصػػناعة بنيػػة تحتيػػة لممقاكمػػة، جعػػؿ ىنػػاؾ كمفػػة الم اعتػػداء  عمػػى المقاكمػػة، لكػػف كجػػكد

اسػػػرائيمي، كىػػػك درس لمعػػػرب كلنػػػا بػػػاف المقاكمػػػة ىػػػي الخيػػػار االفضػػػؿ كمعيػػػا المقاكمػػػة السياسػػػية كالشػػػعبية 
و العبرة كاالعالمية كالقانكنية، فالعدك لف يسمـ بحقكقنا اال بالمقاكمة، كاعتقد اف غزة نمكذج كىاجس، نأخذ من

 كنستفيد منو، كعمينا اف نعظـ القكة الفمسطينية كالطاقة الكطنية.
 

 * كماذا عف اليجـك السكرم عمى حماس؟ كماذا تقكؿ لمشعب السكرم في ىذه المحنة؟.
ما يجرم في سكريا جريمػة كبيػرة ضػد الشػعب كالبمػد، ككمنػا متػألمكف كشػعبيا عزيػز، كال ننكػر دعػـ النظػاـ  -

سنكات ماضية، لكف ىذا ال يبرر لو مػا يفعمػو اليػكـ، فػاذا دعمنػا بحقنػا فػي المقاكمػة فػنحف ال السكرم لنا في 
ندعـ احدا اك ام زعيـ يخكض معركة ضد شعبو، كنحف جزء مف االمة العربية كمنحػازكف لمشػعكب كآمػاليـ 

 في الحرية كالكرامة كاالصالح.
 

 * ماذا عف تطكرات عالقة حماس مع االردف؟.
ء بزيػػارة االردف الشػػقيؽ كىػػي محطػػة مػػف سمسػػمة لقػػاءات كمحطػػات، كقػػد التقينػػا بالممػػؾ كدكلػػة نحػػف سػػعدا -

رئػػيس الحككمػػة كمػػدير المخػػابرات كاجػػكاء المقػػاءات مشػػجعة كشػػفافة كصػػريحة بمػػا يخػػدـ مصػػمحة الطػػرفيف، 
لنظػػر كىػػي كتناكلنػػا مختمػػؼ االمػػكر السياسػػية كاالفػػؽ المتكقػػع لكضػػع القضػػية الفمسػػطينية، كتبادلنػػا كجيػػات ا

عالقة تتطكر بشكؿ مرض كيمكف البناء عمييا.. كاننػي اعػرب عػف تقػديرم لمجيػكد التػي يبػذليا جاللػة الممػؾ 
لدعـ صمكد كثبات الشعب الفمسطيني، إلى جانب مبػادرات جاللػة الممػؾ المختمفػة، كرعايػة مشػاريع اإلعمػار 

كف عمػى المزيػد مػف التنسػيؽ مػع القيػادة في القدس.. اف ىناؾ درجة عالية مف التفاىـ كالتقارب كنحف حريص
 «.األردنية

 
 * ىؿ تـ الحديث عف عكدة مكاتب حماس؟.

ال، كما ييمنا التشاكر كالتنسيؽ فػي المكاقػؼ بصػرؼ النظػر عػف االشػكاؿ، الميػـ اف تنشػأ حالػة مػف الثقػة  -
 كالتكاصؿ الدائـ بما يخدـ مصالح القضية الفمسطينية.

 29/1/2013، الدستور، عّمان
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 األجندة الفمسطينية بعد ا نتخابات اإلسرائيمية 70

 د. عدناف أبك عامر
، كستكضػع ممفػػات دسػػمة ثقيمػػة العيػػار عمػػى أجنػػدة 2013انتيػت االنتخابػػات اإلسػػرائيمية التاسػػعة عشػػرة لمعػػاـ 

الحككمػػة القادمػػة، لكػػف الصػػراع الػػدائر مػػع الفمسػػطينييف يبػػدك األكثػػر سػػخكنة فػػي ظػػؿ انسػػداد أفػػؽ التسػػكية 
 ة غير مسبكقة.بصكر 

كقد شيدت برامج األحزاب اإلسرائيمية المتنافسة، تقاربػان ممحكظػان فػي المكاقػؼ مػف قضػايا السػاعة المطركحػة، 
رغػػـ مػػا طػػرح مػػف شػػعارات متباينػػة كػػاف البػػد منيػػا لغػػرض "التمػػايز" المطمػػكب بنظػػر النػػاخبيف، كىػػك مػػا يػػدفع 

 الفمسطينييف. لمقكؿ إف ىذا التقارب في المكاقؼ في مكضكع الصراع مع
كلـ يعد سران أف التعامؿ مع المستجد الفمسطيني األكثر سخكنة عمى الساحة اإلسرائيمية شكؿ القاسـ المشترؾ 
األكبر بيف األحزاب المتنافسة سابقان، كالفائزة الحقان، كبرز ذلؾ في دعايتيا االنتخابية، السيما حزب "الميككد" 

 ديما"، كاتيامو بالتساىؿ مع حماس.الذم أخذ يزايد عمى غريمو الخاسر "كا
ذا ما قدر لميميف أف يشكؿ الحككمة القادمػة بػائتالؼ يبػدأ بػػ"الميككد بيتنػا، كيمػر بػػ"شاس"، كينتيػي بػػ"البيت -كا 

الييكدم"، فإنو يػرفض فكػرة "تػركيض" حمػاس، كدفعيػا نحػك االعتػداؿ، أسػكة بمػا ىػك عميػو الحػاؿ مػع أحػزاب 
 ."العمؿ، يكجد مستقبؿ، ميرتس"

كلعؿ المكقؼ األكثر كضكحان لحزب الميككد في التعامؿ مع حماس عبر عنو "بنياميف نتنياىك" زعيمػو الفػائز 
بأقػػؿ ممػػا كػػاف يتكقػػع كفقػػان لمنتػػائج المعمنػػة، حػػيف رأل أف صػػعكد الحركػػة يشػػكؿ خطػػران عمػػى الدكلػػة، ففػػي غػػزة 

قامػة يتمثؿ الخطر بصعكد "دكيمة مسمحة" بقيادتيا، كفي الضفة يتمثؿ الخ طر بانييػار السػمطة الفمسػطينية، كا 
 دكلة أخرل لحماس أكبر، تتبنى نمكذج غزة، كتيدد القدس ك)تؿ أبيب(.

كأبػػدل الحػػزب عبػػر دعايػػة رئيسػػتو الفػػائزة "شػػيمي يحيمػػكفيتش" مركنػػة ممحكظػػة بإمكانيػػة محػػاكرة حمػػاس، مػػع 
ذا ما أعمنت األخيرة التزامان ب ذلؾ، يؤكد الحزب المرشح لمدخكؿ في ائػتالؼ التزاـ األخيرة بالشركط السابقة، كا 

حكػػكمي متكقػػع، أنػػو لػػف يبقػػى مػػف سػػبب يمنػػع اعتبػػار الحركػػة أىػػالن لمحػػكار فػػي إطػػار مفاكضػػات تجػػرل فػػي 
 المستقبؿ.

كعنػػد عقػػد مقارنػػة بػػيف حػػرب )إسػػرائيؿ( ضػػد الفمسػػطينييف، كالحػػرب األميركيػػة ضػػد تنظيمػػات القاعػػدة، يبػػرز 
 التالي:

إنجػػازات )إسػػرائيؿ( فػػي مجػػاالت االسػػتخبارات كالًدقػػة، كالحػػدأ مػػف الخسػػائر، أفضػػؿ مػػف تكتيكيػػان: جػػاءت  -1
الكاليات المتحدة كبريطانيا في أفغانستاف، كنجحت بالكصػكؿ لصػكرة اسػتخبارات جيػدة إزاء حمػاس، بمػا فييػا 

كىػك مػا مينػي فيػو اغتياؿ كتصفية قياداتيا السياسػية كالعسػكرية، كآخػرىـ أحمػد الجعبػرم، قائػد كتائػب القسػاـ، 
 األميركيكف بالفشؿ ضد القاعدة، باستثناء "ابف الدف".

اسػػتراتيجيان: خسػػرت القاعػػدة قكاعػػدىا فػػي أفغانسػػتاف، كفقػػدت قػػدرتيا عمػػى التجنيػػد، كتعبئػػة كتػػدريب آالؼ  -2
اعػد الشباف، كتعرضت ركيزتيا السياسية المتمثمة بنظاـ طالباف لإلزالة، فيما أقامػت حمػاس فػي قطػاع غػزة قك 

تػػدريب عمنيػػة تػػدرب فييػػا آالؼ المتطػػكعيف، كتقػػـك بصػػناعة صػػكاري  كتطػػكير أسػػمحة بصػػكرة شػػبو عمنيػػة، 
 كتعززت مكانتيا السياسية نتيجة حربيا األخيرة، كظيكرىا كػ"منتصر" أماـ )إسرائيؿ(.

 عمػػػػى الصػػػػعيد السياسػػػػي مػػػػع السػػػػمطة الفمسػػػػطينية، فػػػػإف غيػػػػاب حػػػػزب "كاديمػػػػا" الخاسػػػػر األكبػػػػر فػػػػي نتػػػػائج
االنتخابات "المفاجئة"، قد يعني تراجعان لفكرة استنساخ تجربػة االنفصػاؿ األحػادم الجانػب مػف قطػاع غػزة فػي 
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الضفة الغربية، أك بعض أجزائيا عمى األقؿ، بعد ترديد مرشحو األبرز "شاؤكؿ مكفاز" في دعايتو االنتخابية 
حػػػػدكد آمنػػػػة كدفاعيػػػػة تػػػػكفر األمػػػػف  أف الميمػػػػة المركزيػػػػة أمػػػػاـ الحككمػػػػة القادمػػػػة تكمػػػػف فػػػػي تحديػػػػد خطػػػػكط

 لمكاطنييا.
كمػع ذلػػؾ، فػػإف مػػا أعمنػو "نتنيػػاىك" فػػي اآلكنػػة األخيػرة مػػف عزمػػو االنسػػحاب داخػؿ حػػدكد الضػػفة الغربيػػة مػػف 
طرؼ كاحد، كدكف اتفاؽ مع السمطة، لفرض كقائع عمى األرض، ترسػـ حػدكد الدكلػة الفمسػطينية القادمػة، قػد 

، السػػػيما إف كػػػاف يمينيػػػان صػػػرفان، حيػػػث يعتبػػػر الضػػػفة جػػػزءنا مػػػف )إسػػػرائيؿ(، يصػػػطدـ بعقبػػػة ائتالفػػػو المتكقػػػع
ترسػ  اعتقػاد الفمسػطينييف بأنيػا ىػركب إسػرائيمي حتمػي تحػت ضػربات  -إف تمػت-كاعتباره أف ىػذه الخطػكة 

 القكل المسمحة!
حمػػاس، تػػأتي  كلػذلؾ يعتقػػد زعمػػاء اليمػيف اإلسػػرائيمي الفػػائزكف أف مكاجيػة الجماعػػات المسػػمحة، كعمػى رأسػػيا

ضػػمف محاربػػة مكثفػػة يكميػػة كمتطػػكرة كمتقدمػػة، ككمػػا أسػػماىا "مكفػػاز" كزيػػر الجػػيش األسػػبؽ، فإنيػػا "سػػباؽ 
ماراثكني طكيؿ، كليس عىدكان لمسافات قصيرة"، كقد تخطت )إسرائيؿ( العكائؽ التي كضعت فػي طريقيػا ممػف 

الجماعات، لمدرجػة التػي دفعػت "نتنيػاىك" يتربصكف بيا، كباتت مف الدكؿ المتصدرة لمكفاح العالمي ضد تمؾ 
مػػػػثالن ألف يبػػػػارؾ العمميػػػػة الفرنسػػػػية األخيػػػػرة فػػػػي مػػػػالي، باعتبارىػػػػا امتػػػػدادان لمحاربتػػػػو حمػػػػاس فػػػػي األراضػػػػي 

 الفمسطينية!
قميميػػػان، مقابػػػؿ  أخيران..فػػإف بقػػػاء حمػػاس مسػػػيطرة عمػػػى قطػػاع غػػػزة، كتقكيتيػػػا أكثػػر فػػػأكثر عسػػػكريان كسياسػػيان كا 

لمسػمطة الفمسػطينية، ماليػان كسياسػيان، قػد يجعػؿ األحػزاب اإلسػرائيمية فػي حالػة تغييػر متكقػػع  التراجػع المتكاصػؿ
لمكاقفيا المعمنة منيا، إف بقي الحاؿ عمى ما ىػك عميػو، كمرىػكف بطبيعػة االئػتالؼ المتكقػع تشػكيمو األسػابيع 

 القادمة.. لننتظر كنرل.
 27/1/2013، فمسطين أون  ين
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 ىاني المصرم
ال شػػػٌؾ أٌف ىنػػػاؾ أجػػػكاءن إيجابٌيػػػةن ظيػػػرت بعػػػد الٌصػػػمكد كاالنتصػػػار ضػػػد العػػػدكاف العسػػػكرٌم فػػػي قطػػػاع غػػػزة 
كاالنتصػػػار الديبمكماسػػػٌي فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة، كمػػػا أدت إلييػػػا مػػػف خطػػػكات فػػػي الضػػػفة الغربٌيػػػة كقطػػػاع غػػػزة، 

اإلعالمػػػػي، كالسػػػػماح بتنظػػػػيـ ميرجانػػػػات أبرزىػػػػا: إطػػػػالؽ سػػػػراح بعػػػػض المعتقمػػػػيف، كتخفيػػػػؼ حػػػػدة التراشػػػػؽ 
 االنطالقة لػ"فتح" ك"حماس"؛ ككفرت تمؾ األجكاء فرصة لتحريؾ ممؼ المصالحة.

ػػػػا فػػػػي ظػػػػؿ التعنػػػػت كالتطػػػػرؼ  إف الكحػػػػدة الميدانٌيػػػػة كالسياسػػػػٌية فػػػػي مكاجيػػػػة العػػػػدكاف اإلسػػػػرائيمي، خصكصن
اإلنجػػػاز الديبمكماسػػػي، كتعبيػػػر الشػػػعب  اإلسػػػرائيمي كانسػػػداد أفػػػؽ مػػػا يسػػػمى "عممٌيػػػة السػػػالـ"، كاإلجمػػػاع كراء

ػػا مػػف خػػالؿ الحشػػد الشػػعبي اليائػػؿ فػػي ميرجػػاف انطالقػػة "فػػتح"،  الفمسػػطيني عػػف أكلكٌيػػة المصػػالحة، خصكصن
كحاجة الحكـ الجديد في مصػر لممصػالحة حتػى يحػافظ عمػى االسػتقرار فػي غػزة، الػذم يسػاعده عمػى تحقيػؽ 

سػػرائيؿ، كحاجػػة الػػرئيس إلػػى المصػػالحة لػػدعـ االسػػتقرار فػػي سػػيناء، كنسػػج عالقاتػػو مػػع اإلدا رة األميركٌيػػة كا 
اسػتمرار قيادتػو لممنظمػة، كالسػمطة، كالبرنػامج السياسػي المعتمػد منػذ أكسػمك حتػى اآلف، كحاجػة "حمػاس" إلػػى 
المصػػػػالحة لػػػػدعـ جيكدىػػػػا لمحصػػػػكؿ عمػػػػى الشػػػػرعٌية العربٌيػػػػة كالدكلٌيػػػػة عمػػػػى طريػػػػؽ تقػػػػدميا لقيػػػػادة الشػػػػعب 

ػػا مصػػر كتػػكنس، المتػػيف شػػيدتا صػػعكدى اإلسػػالـ الفمسػػطيني، أسػػكة  بمػػا حصػػؿ فػػي المنطقػػة العربٌيػػة، خصكصن
السياسػػػػي كجماعػػػػػة اإلخػػػػػكاف المسػػػػمميف، التػػػػػي تشػػػػػكؿ "حمػػػػاس" امتػػػػػداد ليمػػػػػا فػػػػي فمسػػػػػطيف؛ حػػػػػرؾ "عمميػػػػػة 
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المصػػالحة"، كلكنيػػا كحػػدىا غيػػر كافيػػة إلنجازىػػا، بػػؿ ىنػػاؾ حاجػػة إلػػى أشػػياء أخػػرل يػػتـ تأجيميػػا خشػػية مػػف 
 في االتفاؽ حكليا.الفشؿ 

فػػػػإذا كانػػػػت ىػػػػذه الحاجػػػػات لألطػػػػراؼ الفاعمػػػػة فػػػػي فمسػػػػطيف كالحكػػػػـ المصػػػػرم تمتقػػػػي فػػػػي نقطػػػػة كاحػػػػدة ىػػػػي 
المصالحة، إال أنيا تتباعد في ظؿ سػعي طػرؼ لالسػتمرار بقيادتػو لممنظمػة كالسػمطة، كسػعي الطػرؼ اآلخػر 

 لتمييد الطريؽ لقيادتو.
فكضػػى كانقسػػاـ مػػا بػػيف اإلسػػالـ السياسػػي كقػػكل المجتمػػع  يضػػاؼ إلػػى ىػػذه التعقيػػدات مػػا تشػػيده مصػػر مػػف

المدني األخرل، كجماعات االنقساـ الفمسطينٌية التػي أصػبحت قكٌيػة جػدنا بعػد حػكالي سػت سػنكات عمػى كقػكع 
 االنقساـ؟

كراقنا كطبعنا، العامؿ اإلسرائيمي ال يزاؿ يمعب دكرنا ميمنا جدنا في كقكع االنقساـ كاستمراره كتعميقو، فيك يممؾ أ
قكٌيػػةن حاسػػػمةن، قػػػادره مػػػف خالليػػػا عمػػى تعطيػػػؿ أك منػػػع تقػػػدـ ثالثػػػة ممفػػات عمػػػى األقػػػؿ مػػػف الممفػػػات الخمسػػػة 

 المطركحة عمى طاكلة الحكار الكطني الفمسطيني، كىي ممفات الحككمة كاالنتخابات كاألمف.
اختيػار جػكف كيػرم كزيػػرنا كبػالرغـ مػف ذلػؾ، ىنػاؾ أكىػاـ فمسػطينٌية ظيػرت مجػػددنا بعػد إعػادة انتخػاب أكبامػا ك 

لمخارجٌية، كما أبداه مف اىتماـ باستئناؼ المفاكضػات، كبعػد االنتخابػات اإلسػرائيمٌية؛ تعبػر عػف العجػز كعػدـ 
تكفر اإلرادة لفتح الطريؽ أماـ خيارات كبدائؿ أخرل فتح الطريؽ ليا الحصكؿ عمى الدكلة المراقبة، كانتصار 

كالقمػر كالحريػة. خيػارات كبػدائؿ ال يمكػف أف تتحقػؽ مػف دكف اسػتعادة  غزة كمبادرات أبػكاب الشػمس كالكرامػة
الكحػػدة عمػػى برنػػامج قكاسػػـ كطنٌيػػة مشػػتركة كشػػراكة حقيقٌيػػة كأسػػس ديمقراطٌيػػة كقناعػػة بػػأف مقاكمػػة االحػػتالؿ 

 كجعمو خاسرا ىي الطريؽ الكحيد لتحقيؽ إنجازات سياسٌية حقيقٌية.
جػػػاز المصػػػالحة ىػػػذه المػػػرة، بسػػػبب الخيبػػػات السػػػابقة، كال أحػػػد ال أحػػػد يصػػػدؽ أف ىنػػػاؾ فرصػػػة حقيقٌيػػػة إلن

يصدؽ، بالرغـ مف الترحيب بأم خطكة ميمػا كانػت صػغيرة، أنػو حتػى فػي حػاؿ تطبيػؽ الجػدكؿ الزمنػي بأنػو 
قػػػادر عمػػػى إنجػػػاز المصػػػالحة الحقيقٌيػػػة، بػػػؿ أفضػػػؿ مػػػا يمكػػػف أف يقػػػكد إليػػػو ىػػػك تشػػػكيؿ حككمػػػة فكقٌيػػػة تػػػدير 

بحككمػػة أخػػرل إذا لػػـ تجػػر االنتخابػػات ألم سػػبب مػػف األسػػباب، كذلػػؾ ألف كػػؿ مػػف  االنقسػػاـ، يػػتـ تغييرىػػا
ستراتيجٌية مكاجية التحديات الراىنة مؤجمة، كمػف دكف كػؿ ذلػؾ  البرنامج السياسي كالمنظمة كالممؼ األمني كا 

 ال يمكف تحقيؽ المصالحة.
دكف االتفاؽ عمى األىداؼ كالمرجعيات  فإذا جرت االنتخابات كسٌممنا جدالن بأف إسرائيؿ ستسمح بإجرائيا مف

كأشكاؿ النضػاؿ، ككيفٌيػة التعامػؿ مػع شػركط الرباعٌيػة الدكلٌيػة كالتػدخالت اإلسػرائيمٌية إلجيػاض نتائجيػا، كمػا 
أشػير كمػا يشػاع،  6 -3.؛ كفػي ظػؿ األكضػاع الراىنػة، كبعػد 2006حصؿ بعد االنتخابات التي جرت عاـ 
أف تعتبرىػػا "حمػػاس" محاكلػة إلخراجيػػا مػػف البكابػػة التػي دخمػػت منيػػا إلػػى كأدت إلػى فػػكز "فػػتح"، فمػف الممكػػف 

السػػمطة، أم صػػناديؽ االقتػػراع، كسػػترفض االعتػػراؼ بنتائجيػػا عمػػى أسػػاس االدعػػاء بأنيػػا مػػزٌكرة، كجػػرت فػػي 
 ظؿ االعتقاالت كقمع الحريات في الضفة، كستحافظ عمى سيطرتيا عمى قطاع غزة.

ذا فازت "حماس"، سترفض إسرائ يؿ تمكيف حككمتيا مف العمؿ إال إذا اسػتكممت اعتػداليا، ككافقػت عمػى مػا كا 
 تبقى مف شركط الرباعٌية، كمتطمبات دخكليا "بيت الطاعة".

ذا لػػـ يفػػز أم مػػف "حمػػاس" أك "فػػتح"، كفػػاز طػػرؼ ثالػػث، فإنػػو لػػف يػػتمكف مػػف الحكػػـ، ألف كزارات السػػمطة  كا 
"حماس"، كبالتالي أم طرؼ أك أطراؼ ثالثة ستككف في الحكـ  كأجيزتيا األمنٌية تنتمي إما إلى "فتح" أك إلى

 مف دكف أف تتمكف مف الحكـ.
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ػػا لممصػػػالحة بػػػالرغـ مػػػف أف الغالبٌيػػػة السػػػاحقة مػػػف  كليػػذه األسػػػباب كغيرىػػػا ال يبػػػدك أف ىنػػػاؾ تفػػػاؤالن أك حماسن
 الشعب الفمسطيني تريدىا كتعتبرىا ضركرة كطنٌية.

ذا كانػػػت المصػػػالحة مػػػف أجػػػؿ المحاصصػػػة فػػػإذا كانػػػت المصػػػالحة مػػػف أجػػػؿ المصػػػا لحة فػػػال داعػػػي ليػػػا. كا 
الفصػػػائمٌية الثنائٌيػػػة كالجماعٌيػػػة فػػػال حاجػػػة إلييػػػا. فيػػػي تكػػػكف بػػػذلؾ مصػػػالحة تػػػدير االنقسػػػاـ كلػػػيس إنيػػػاءه. 

 مصالحة لتكريس الكقع الراىف الذم ال يسر صديقنا كيسعد كؿ عدك.
ذا كػاف الػرئيس فعػالن يريػد انتخابػػات بعػد ثالثػة أ شػير، كال يريػد أف يترشػػح فييػا، فممػاذا ال يقػـك ىػك كال تقػػـك كا 

"فتح" باختيار مرشحيا، كىذه مسألة معقدة ال تتـ بيف يـك كليمة، خاصة أف البديؿ غير معركؼ كال محسكـ، 
 ال فمسطينيًّا كال عربيًّا كال دكليًّا، مثمما كاف األمر بعد اغتياؿ ياسر عرفات.

دييا اإلرادة الكافية إلنياء االنقساـ كاستعادة الكحدة، كىي تحرؾ ممؼ المصالحة الحقيقة أف األطراؼ ليست ل
 استجابة لإلرادة الشعبٌية، كلضغط القيادة المصرٌية كلحاجاتيا التكتيكٌية.

 إطاٌر قياديٌّ موحٌد لممنّظمة
منٌظمػػػة  ال يمكػػػف أف تكػػػكف ىنػػػاؾ كحػػػدة أك طريػػػؽ تػػػؤدم إلػػػى الكحػػػدة مػػػف دكف االتفػػػاؽ عمػػػى إعػػػادة تشػػػكيؿ

 التحرير كتشكيؿ قيادة مكحدة كخطكة انتقالٌية عمى طريؽ إجراء االنتخابات لممجمس الكطني.
فالجدٌية في إنياء االنقساـ كاستعادة الكحدة ال يمكػف أف تعبػر عػف نفسػيا بحػؽ مػف دكف تشػكيؿ إطػار قيػادم 

تشارم، كالتػي يعنػي االكتفػاء مكحد لممنظمة، كليس كما حصؿ بتشكيؿ لجنة تفعيؿ المنظمة التي ليا دكر اس
بتشكيميا تأجيؿ ممؼ المنظمة، الذم مف المفترض أف يككف المكضكع األىـ عمى طاكلة الحكار الكطني إلى 
حيف إجراء انتخابات المجمس الكطني، التي يعرؼ الجميع أنيا ال يمكف أف تجرم في معظـ مناطؽ الشتات 

 لفمسطيني( قريبنا، ألسباب مكضكعية كذاتية.)أم بما يشمؿ معظـ أفراد الشعب ا 1948كداخؿ 
إف تشكيؿ إطػار قيػادم مكحػد لمفتػرة االنتقالٌيػة يسػتمد شػرعيتو ممػا تبقػى مػف شػرعٌية لممنظمػة، كمػف األىػداؼ 
كالحقكؽ الكطنٌية التي سيسعى لتحقيقيا، كمف المقاكمة بمختمؼ أشكاليا، التي تعطػي شػرعٌية أقػكل كأىػـ مػف 

ػػػا إذا جػػػاءت كفػػػؽ إجمػػػاع كطنػػػي، كذلػػػؾ مػػػف دكف التخمػػػي عػػػف إجػػػراء شػػػرعٌية صػػػناديؽ االقتػػػرا ع، خصكصن
االنتخابػػػات عمػػػى كػػػؿ المسػػػتكيات، بمػػػا فييػػػا انتخابػػػات المجمػػػس الػػػكطني، كلكػػػف عمػػػى أسػػػاس التعامػػػؿ معيػػػا 
كقضٌية نضالٌية يجرم الكفاح لفرضيا، كليست طمبنا يجب أف يسمح االحتالؿ بإجرائيا. كمكافقة االحتالؿ لف 

 إذا جاءت االنتخابات جزءنا مف عممٌية سياسٌية تساعد االحتالؿ عمى تحقيؽ أىدافػو عبػر اسػتئناؼ مػا تتـ إال
يسمى "عممٌية السالـ"، التي تغطي عمى كػؿ مػا يقػكـ بػو االحػتالؿ مػف حقػائؽ احتاللٌيػة كاسػتيطانٌية، أك عبػر 

 مدخالن لكقكعو. جعؿ االنتخابات القادمة مدخالن لتكريس االنقساـ، مثمما كانت سابقتيا
كىنا، مف المثير لمسخرٌية، الكيفٌية التي تـ كسػيجرم فييػا التعػاطي مػع تكسػيع لجنػة تفعيػؿ المنظمػة مػف دكف 
كضع معايير محددة، بضـ شخصيات تحت مسمى المستقميف ألشػخاص فػي غػالبيتيـ ليسػكا مسػتقميف، كمػف 

نمػا محسػكبكف عمػ ى ىػذا الطػرؼ أك ذاؾ، أك يرقصػكف عمػى دكف تشاكر حقيقػي مػع الفصػائؿ بػال اسػتثناء، كا 
حباؿ الطرفيف، بعيدنا عف تمثيؿ المستقميف فعالن في مكاقفيـ أك أدائيـ، ألف االستقالؿ ال يعنػي عػدـ االنتمػاء 

 إلى تنظيـ فقط، كمف دكف تمثيؿ حقيقي لممرأة كالشباب كالشتات.
 29/1/2013، المركز الفمسطيني لالعالم واألبحاث )بدائل(
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ذا كػاف اإلسػالميكف  إذا كاف الربيع العربي مؤامرة أمريكيػة صػييكينة كمػا يقػكؿ بعػض اليسػارييف كالقػكمييف، كا 
عمػالء سػيمنحكف الكيػاف الصػييكني أمنػا لػـ يحصػؿ عميػو مػف قبػؿ، إذا كػاف ” ظيكر الثكرات“القادمكف عمى 

 ي الكياف كؿ ىذه الجدراف مف حكؿ نفسو؟!كؿ ذلؾ صحيحا، فمماذا يبن
سؤاؿ يستحؽ التكقؼ مف دكف شػؾ، السػيما بعػد قػرار الكيػاف الصػييكني بنػاء جػدار مكيػرب يفصػؿ الجػكالف 
عف سكريا، كقبؿ ذلؾ انتياء العمؿ تقريبا في بناء الجدار الػذم يفصػؿ الكيػاف عػف الحػدكد المصػرية، كاألىػـ 

 ”.إيالت كالبحر الميت“كيمك مترا في المسافة بيف  240دكد األردنية بطكؿ ما يتعمؽ بقرار بناء جدار مع الح
يبقى بالطبع ذلؾ الجدار الذم يفصؿ الكياف عف الحػدكد المبنانيػة، كيبػدك أف الحاجػة ال تبػدك ماسػة إليػو ىػذه 

ت ، كحيػػث ال إزعاجػػا2006األيػػاـ فػػي ظػػؿ التػػزاـ حػػزب اهلل باالتفػػاؽ الػػذم انتيػػت عمػػى أساسػػو حػػرب تمػػكز 
، مػع أف أحػدا ال يطالػب الحػزب باالشػتباؾ مػع العػدك ”اليكنيفيػؿ“البتة مف تمؾ الحدكد التي تنتشر فييا قكات 

تبعػػا لكضػػعو الػػداخمي المعػػركؼ، لكننػػا نشػػير إلػػى ذلػػؾ فػػي سػػياؽ التػػذكير بػػأف المقاكمػػة ىنػػا ىػػي فقػػط لمػػردع 
ف كثػػرت اال سػتفزازات ىنػاؾ بػػيف حػيف كآخػػر، كليسػت لميجػكـ؛ األمػػر الػذم ينطبػػؽ عمميػا عمػى قطػػاع غػزة، كا 

 كارتبط الكضع عضكيا بالممؼ الفمسطيني كتحكالتو.
ليس ىذا مكضكعنا، لكننا نتحدث عػف ىػذا الربيػع العربػي الػذم يثيػر مخػاكؼ الكيػاف الصػييكني أكثػر بكثيػر 

ار مػػػف األكضػػػاع السػػػابقة، بمػػػا فييػػػا تمػػػؾ التػػػي كانػػػت تنتسػػػب إلػػػى محػػػكر المقاكمػػػة كالممانعػػػة، بػػػدليؿ الجػػػد
المكيرب الذم ييبنى فػي الجػكالف نتػاج الخػكؼ مػف تػداعيات سػقكط النظػاـ، تمامػا كمػا ىػك الخػكؼ مػف كقػكع 

 األسمحة الكيماكية في أيدو غير أمينة، كالذم يعني بمفيكـ المفارقة البسيط أنيا اليكـ في أيدو أمينة.
يػػة مثمتػػو ىػػذه األنظمػػة، الثػػكرم منيػػا يعمػـ الكيػػاف الصػػييكني أنػػو تمتػػع لعقػػكد طكيمػػة بسػػياج حمايػة بػػالغ األىم

كالمنػػبطح، ألف ىػػذه األنظمػػة لػػـ تتػػردد منػػذ عقػػكد فػػي االعتػػراؼ بػػو عبػػر االعتػػراؼ بػػالقرارات الدكليػػة، كصػػار 
، مػع تكػريس 67اشتباكيا معو ال يتعمؽ بحقو في الكجكد، بؿ فػي الصػراع معػو عمػى األراضػي المحتمػة عػاـ 

تيا إلى خيار رفض المقاكمة الحقيقية في األراضي المحتمة، فضػال عػف لحالة الالسمـ كالالحرب، كميؿ غالبي
 مطاردة حتى المقاكمة الفمسطينية في الخارج كدفعيا نحك منفىن بعيد في تكنس.

ىذه أنظمة عاشت ىاجس البقاء كمصمحة نخبيا الحاكمة، كحيف أراد حسني مبارؾ تنفيذ لعبة التكريث تحٌكؿ 
لصػػييكني. كالنتيجػػة أنيػػا لػػـ تكػػف معنيػػة بخيػػارات الشػػعكب كال بيكاجسػػيا. اليػػـك إلػػى كنػػز إسػػتراتيجي لمكيػػاف ا

نحف أمػاـ أنظمػة مػف نػكع جديػد، لػيس بسػبب أيػديكلكجيتيا اإلسػالمية، بػؿ بسػبب خضػكعيا لمخيػار الشػعبي، 
ألنيػػػا بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف أفكارىػػػا لػػػف يكػػػكف بكسػػػعيا تجاىػػػؿ الشػػػارع الػػػذم عمييػػػا أف تطمػػػب ثقتػػػو فػػػي كػػػؿ 

 جديدة. انتخابات
إف أم نظاـ ميما كاف لف يستطيع تجاىؿ رغبات النػاس، كىػذا األمػر ينطبػؽ عميػو إف كػاف إسػالميا أـ غيػر 
إسػػالمي، لكنػػو فػػي السػػياؽ اإلسػػالمي سيخضػػع لمحاكمػػة أكثػػر قسػػكة نظػػرا لمكانػػة فمسػػطيف الدينيػػة فػػي كعػػي 

 العرب كالمسمميف.
اغندا يعرؼ الجميع منطمقاتيا الحزبية كالطائفية، كىك كؿ ذلؾ يدركو الكياف الصييكني حتى لك تجاىمتو بركب

يعرؼ الحقيقة كيقرؤىا بعناية تامة، كلف يركف إلى تطمينات تأتيو مف ىذا النظاـ الجديد أك ذاؾ، كعميو تبعػا 
 لذلؾ أف يتخذ مف اإلجراءات ما يكفؿ أمنو، كىذه الجدراف الجديدة جزء مف تمؾ اإلجراءات.

ا إلييػا، ثمػة جػدار سػبقيا جميعػا، كجػاء عمػى خمفيػة انتفاضػة األقصػى، كتاليػا مشػركع إلى الجدراف التػي أشػرن
الحؿ االنتقالي بعيد المدل لشاركف، كالذم صار الدكلة المؤقتة عند سكاه، كالسالـ االقتصادم عنػد نتنيػاىك. 

 الجدار المذككر ىك الذم بني في الضفة الغربية كالتيـ نصفيا تقريبا.
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ينة رعػػػب االنتفاضػػة الجديػػػدة فػػي الضػػػفة الغربيػػة، كيكاجيكنيػػػا بالجػػدار كالقمػػػع كاسػػػتمالة اليػػـك يعػػػيش الصػػيا
السػػمطة لمزيػػد مػػف التنسػػيؽ األمنػػي، كىػػـ يعممػػكف أف انتفاضػػة فػػي الضػػفة سػػتعني مكقفػػا عربيػػا مختمفػػا، لػػيس 

مػػف عمػػى الصػػعيد الشػػعبي فقػػط، بػػؿ عمػػى الصػػعيد الرسػػمي حتػػى فػػي الػػدكؿ التػػي لػػـ تصػػميا الثػػكرات خكفػػا 
 الناس.

إف تدفؽ المقاتميف إلى سكريا لمساعدة الشعب السكرم يعني أف ىنػاؾ ماليػيف يمكػف أف يتػدفقكا إلػى فمسػطيف 
دراؾ ىذا البعد ىػك مػا يػدفع نحػك بنػاء الجػدراف إياىػا، بػؿ المزيػد منيػا، لكنيػا لػف تػنفعيـ  إذا تيسرت السبؿ، كا 

 ال داخؿ فمسطيف، بؿ داخؿ الخط األخضر أيضا.في نياية المطاؼ، السيما أف الفمسطينييف مكجكدكف أص
ربيع العرب بشارة لفمسطيف. قمنا ىذا كسنظؿ نردده، ميما نعقت الغرباف. كسيككف األمر أكثر كضػكحا حػيف 
يأخذ شعب فمسطيف قػراره، كيػنفض عنػو أكىػاـ التسػكية كيعمػف االشػتباؾ مػع عػدكه الػذم يمػتيـ األرض كييػٌكد 

 .المقدسات بغطرسة كدكف تكقؼ
 29/1/2013، الدستور، عّمان
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 عمير ربابكرت
التخكؼ مف نقؿ السػالح الكيميػائي كالسػالح االسػتراتيجي مػف مخػازف الجػيش السػكرم اآلخػذ فػي التفتػت الػى 
ايدم حزب اهلل أك محافؿ الجيػاد العػالمي التػي تشػارؾ فػي الحػرب االىميػة فػي سػكرية يقمػؽ اسػرائيؿ جػدا فػي 

، كمما تعاظمت التقديرات بػاف بشػار االسػد قريػب مػف  االشير االخيرة. كيتعاظـ ىذا التخكؼ مف يكـ الى يـك
 فقداف حكمو.

كصباح أمس كشؼ الكزير سمفاف شالـك النقاب في مقابمة مع صكت الجيش عف أنو يـك االربعاء الماضي، 
االمنػي االعمػى لحككمػة نتنيػاىك  – بعد كقت قصير مف االنتخابات اجتمع كزراء "التسعة"، المحفػؿ السياسػي

المنصػػػرفة، لبحػػػث عمػػػى خمفيػػػة الكضػػػع فػػػي سػػػكرية. كجػػػاء النشػػػر بعػػػد أف أعمنػػػت محافػػػؿ ايرانيػػػة فػػػي نيايػػػة 
االسبكع بانيا سترل في كؿ ىجـك عمى ارض سكرية ىجكما عمى ايراف نفسيا، كعمى خمفيػة المنشػكرات عػف 

تركية، قبؿ الحدكد السكرية، كنشر بطارية قبة حديدية في نشر بطارية باتريكت لحمؼ الناتك عمى االراضي ال
 حيفا، الكؿ مرة منذ زمف بعيد.

أمػػا النشػػر عػػف أنػػػو عمػػى خمفيػػة الكضػػع قػػػدـ كزيػػر الػػدفاع مكعػػػد عكدتػػو مػػف المػػؤتمر فػػػي دافػػكس فقػػد كػػػاف 
كسػػائؿ  مغمكطػػا، كلكػػف جممػػة التقػػارير االخيػػرة تػػدؿ بالفعػػؿ عمػػى تػػكتر عػػاؿ جػػدا فػػي الشػػماؿ. كتركػػز انتبػػاه

االعالـ العالمية امس بشكؿ خػاص عمػى التخػكؼ الكبيػر فػي اسػرائيؿ مػف سػقكط السػالح الكيميػائي فػي ايػادو 
غيػػر مسػػؤكلة. كبالنسػػبة لمسػػالح الكيميػػائي: فمػػدل الجػػيش السػػكرم مػػا ال يقػػؿ عػػف ألػػؼ طػػف مػػف مػػكاد القتػػاؿ 

افػػؿ تنتمػػي الػػى منظمػػات الجيػػاد فػػي المائػػة فقػػط مػػف ىػػذه الكميػػة فػػي ايػػدم مح 1الكيميػػائي. يكفػػي اف يسػػقط 
 العالمي )كيشؽ طريقو بعد ذلؾ الى خارج سكرية( ليخمؽ تيديدا ارىابيا غير مسبكؽ.

لقػػد بػػدأت سػػكرية تتػػزكد بمػػكاد القتػػاؿ الكيميػػائي فػػي اثنػػاء الثمانينيػػات مػػف القػػرف الماضػػي. كتػػزكدت أكال بغػػاز 
ت كصمت معمكمات مقمقة جػدا )كمصػداقة( عػف الخردؿ كأنتجت أك اشترت غاز ساريف. كفي نياية التسعينيا

. كىػػذه المػػادة ىػػي فػػي كاقػػع االمػػر خمػػيط مػػف مػػادتيف مختمفتػػيف خمطيمػػا يخمػػؽ رد  VXالتػػزكد بمػػادة تسػػمى 
 فعؿ كيميائي فتاؾ.
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حتػػى االف سػػقط فقػػط مخػػزف سػػالح كيميػػائي كاحػػد فػػي ايػػدم جػػيش المعارضػػة السػػكرية كلػػـ يػػتـ ام اسػػتخداـ 
كالتخػكؼ ىػك أيضػػا مػف أف تػتمكف محافػؿ اخػػرل مػف نقػؿ ىػػذه المػكاد الػى جماعػػات  لممػكاد التػي كجػدت فيػػو.

ارىابية. كمع ذلؾ ففي المرات العديدة التي بدا فييا أف جيش االسد يفكػر باسػتخداـ السػالح الكيميػائي تراجػع 
 حمب.عف نيتو. كعمـ أمس مف سكرية انو كقعت معارؾ شديدة عمى مقربة مف قاعدة كيذه في منطقة مدينة 

يبدك أف قسما مف منشكرات أمس كانت تستيدؼ ايضا البػث لسػكرية كلحػزب اهلل بػاف اسػرائيؿ لػف تسػمـ بنقػؿ 
سػػػالح اسػػػتراتيجي الػػػى لبنػػػاف، كلكػػػف لػػػيس كاضػػػحا اذا كانػػػت الرسػػػالة "اسػػػتكعبت". كفػػػي الجػػػيش االسػػػرائيمي 

سػرائيؿ ايضػا. كميمػا يكػف يخشكف منذ زمف بعيد مف أف تتدحرج الحرب االىمية في سكرية الى حػرب تضػـ ا
مف أمػر، مػف الميػـ أف نفيػـ بػاف المكضػكع ال يقمػؽ اسػرائيؿ كحػدىا: فممكاليػات المتحػدة ايضػا تكجػد مصػمحة 
ىائمػػة فػػي منػػع نقػػؿ السػػالح الكيميػػائي السػػكرم الػػى محافػػؿ مثػػؿ حػػزب اهلل أك الجيػػاد العػػالمي. كلػػدل الجػػيش 

كلكػف مشػككؾ فيػو أف يػتمكف مػف تحقيقيػا، كال سػيما  االمريكي أغمب الظف خطػط عسػكرية لكيفيػة منػع ذلػؾ،
 في التكقيت الحالي الذم يتغير فيو الكثير مف المناصب في االدارة االميركية في كاشنطف.

 28/1/2013، "معاريف"
 29/1/2013، األيام، رام ا 
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 صحيفة الصنداي تايمز                                          

 29/1/2013عكا اون  ين،                                               


